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ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ DIN INIȚIATIVA 

ANGAJATORULUI  – REGLEMENTĂRI ȘI SOLUȚII 

 

                                                                                                      Evlampie DONOS, dr., conf. univ.  

edonos@mail.ru 

                                                                Oxana CIUDIN, asist. univ. 

oxanaciudin80@mail.ru 

Catedra de Drept 

 Facultatea de Drept şi Administraţie Publică  

                                                                                    Universitatea de Stat ”B.P. Hașdeu”din Cahul     

      
 Abstract: Încetarea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului – 

concedierea-   reprezintă  o instituție importantă a dreptului muncii. Lipsa unui concept clar, referitor 

la structurarea normelor ce țin de contractul individual de muncă și implicit dialogul social, creează 

dificultăți în procesul de aplicare a unor temeiuri de încetare a contractului individual  de muncă. 

Lucrarea de față conține propuneri concrete de modificare a unor norme referitor la încetarea 

contractului, crearea unui echilibru între drepturile și obligațiile angajatorului  pe de o parte, și cele 

a salariatului, pe de altă parte. 

Cuvinte chee: contract individual de munca, angajator, salariat, litigiu de muncă, 

remunerare (salariu). 

 

Abstract:  The termination of the individual employment contract at the  employer’s initiative  

- dismissal - is an important institution of labor law. The lack of a clear concept, regarding the 

structuring of the legal norms related to the individual employment contract and implicitly the social 

dialogue, creates difficulties to the process of applying of some grounds for termination of the 

individual employment contract. The present paper contains concrete proposals to change some rules 

regarding the termination of the contract, creating a balance between the rights and obligations of 

the employer on the one hand, and those of the employee, on the other hand. 

Key-words: contract of employment, employer, employee, labor dispute, remuneration 

(salary) 

 

Instituția încetării contractului individual de muncă ocupă un loc deosebit în Codul muncii al 

Republicii Moldova din 2003 și în alte legi organice ce reglementează raporturile de muncă. Aceasta 

se explică prin faptul că ponderea cea mai mare din totalul litigiilor examinate de instanțele de 

judecată revin litigiilor referitor la încetarea raporturilor de muncă. Pe de altă parte, în procesul de 

examinare a unor litigii de acest caracter, instanțele de judecată, deseori, întâpină anumite dificultăți, 

în legutură cu ce apare necesitatea modificării normelor privind încetarea contractului individual de 

muncă. Modificările se datorează și  faptului că unele norme cu privire la încetarea contractului 

individual al muncii au un caracter contradictoriu, conținând  elemente discriminatorii. Desigur, că 

această situație nu ar fi existat dacă la etapa de elaborare și adoptare a Codului muncii, acest act ar fi 

fost supus unor consultări eficiente de către partenerii sociali, fiind luată în considerare practica 

internațională  din domeniu, inclusiv istoricul dezvoltării acestei instituții. 

În acest sens, odată cu punerea în aplicare la 29 iulie 2003 a Codului muncii, au fost abrogate 

un șir de legi aplicabile până la acea dată, inclusiv Codul muncii in 25 mai 1973, Legea nr.1296-XII 

din 24 februarie 1993 pentru soluţionarea litigiilor individuale de muncă,  Legea nr. 1298-XII din 24 

februarie 1993 pentru soluţionarea conflictelor colective de muncă și Legea nr.1303-XII din 25 

februarie 1993 privind contractul colectiv de muncă. Toate actele abrogate au avut un rol deosebit în  

formarea unui cadru juridic în materie de încetare a contractului individual de muncă, precum și a 

relațiilor colective de muncă.   Abrogând legile menționate (cu excepția Codului muncii din 1973), 

legiuitorul nu a luat considerare că la acea dată nu era creat un cadru juridic adecvat  privind instituția 

dialogului social. Nu a existat nici un concept clar referitor la reglementarea relațiilor individuale de 
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muncă și a celor colective bazat pe un cadru juridic eficent ce ar fi avut la bază principii tipice 

specifice pentru dialogul social. S-a considerat oportun ca în Codul muncii din 2003 să fie incliuse 

compartimentele ce țin de parteneriatul social în sfera muncii, reprezentații salariaților și angajatorilor 

în cadrul parteneriatului social, organele parteneriatului social,  negocierile colective, contractele 

colective de muncă și convențiile colective și concomitant să se mențină în vigoare  Legea 

patronatelor  nr. 976-XIV  din  11.05.2000 și Legea sindicatelor nr. 1129-XIV  din  07.07.2000. Mai 

târziu a fost adoptată  și Legea din 21.07.2006 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale 

pentru consultări şi negocieri colective, a comisiilor pentru consultări şi negocieri colective la nivel 

de ramură şi la nivel teritorial. Cu părere de rău,  acest concept a fost susținut și cred că este susținut 

și în continuare de partenerii sociali, care au acceptat ca și componente importante privind dialogul 

social, inclusiv cele ce țin de statutul reprezentaților salariaților și angajatorilor în cadrul 

parteneriatului social, organele parteneriatului social, negocierile colective să fie reglementate  atât 

de Codul muncii din 2003 cât și în legile citate mai sus. Această fărâmițare a cadrului normativ a fost 

și este  în detrimentul unei bune funcționări a instituțieu dialogului social și a partenerilor sociali, 

precum și a  acelora care aplică în practică prevederile respective. Desigur, că ar fi fost bine ca relațiile 

colective de muncă să fie reglementate printr-o lege distinctă – cea a Dialogului Social. 

O lege a Dialogulului  social ar fi fost  utilă și pentru reașezarea relațiilor individuale de 

muncă, inclusiv încheierea, modificarea, suspendarea și desigur, încetarea contractului individual de 

muncă pe noi principii.  În cazul implimentării acestor principii nu trebuie să neglijăm, după cum am 

menționat, și istoricul instituției în cauză, actele care erau applicate până în anul 2003.  

Spre exemplu, Codul muncii din 2003 conține 51 temeiuri de încetare a contractului individual 

de muncă, spre deosebire de Codul muncii din 1973 care conținea doar 24 temeiuri. Dublarea 

numărului de temeiuri privind încetarea contractului individual de muncă nu reprezintă  un criteriu 

ce ar demonstra despre un cadru legal eficient din acest domeniu, ci din contra, de prezența unor 

norme cu caracter contradictoriu cu elemente discriminatorii, care deseori, sunt însoțite de dificultăți 

în procesul de aplicare în practică. 

Desigur, că în codul din 2003 au fost preluate și unele temeiuri ce țin de încetarea contractului  

individual de muncă aplicabile  până în 2003.  Pentru o mai bună comparație specific aceste temeiuri:                                                         

Cele generale 
1. schimbări   în   organizarea  producţiei  şi   muncii,   inclusiv lichidarea,  reorganizarea sau 

reprofilarea întreprinderii, instituţiei, organizaţiei; reducerea numărului sau a statului de personal; 

2. constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcţiei ocupate sau  muncii  prestate  din 

cauza calificării insuficiente sau  a  stării sănătăţii, care îl împedică să continuie munca respectivă; 

3. neîndeplinirea   sistematică  de  către  salariat,  fără   motive întemeiate,  a  îndatoririlor, ce-

i revin prin contractul individual  de muncă  sau  prin  regulamentul de ordine interioară a muncii,  

dacă  mai înainte  au fost aplicate salariatului sancţiuni disciplinare sau măsuri de înrîurire obştească; 

4. absenţa la lucru (inclusiv lipsa la lucru mai mult de trei ore în cursul zilei de muncă) fără 

motive întemiate; 

5.  neprezentare  la lucru în curs de mai mult de patru luni la  rînd din  cauza incapacităţii 

temporare de muncă, fără a socoti concediile de maternitate,  dacă  legislaţia  n-a stabilit un termen 

mai  mare  pentru menţinerea  locului  de  muncă (funcţiei) în cazul  unei  anumite  boli;  

6. restabilirea  în  lucru  a salariatului, care  a  îndeplinit  mai înainte această muncă; 

7. apariţia la  lucru în stare de ebrietate alcoolică, narcotică sau toxică; 

8. săvîrşirea  la  locul  de muncă a unei  sustrageri  (inclusiv  în proporţii  mici) din avutul 

statului sau din cel obştesc, stabilită prin sentinţa,  intrată în vigoare a instanţei judecătoreşti sau prin 

decizia organului,  de competenţa căruia este aplicarea sancţiei  administrative sau a măsurilor de 

înrîurire obştească. 

Suplimentare: 
1. încălcarea gravă o singură dată a îndatoririlor de muncă de către conducătorul  ales,  

confirmat sau numit în funcţie de organele  supreme ale  puterii  de  stat şi ale administraţiei de stat, 

de ministere şi departamente, organele administraţiei publice locale; 
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2. neachitarea  de  către  persoana  cu funcţii  de  răspundere  a întreprinderii,   instituţiei,  

organizaţiei,  indiferent  de  tipul  de proprietate  şi  forma  organizatorico-juridică, a salariilor ce  li  

se cuvin salariaţilor în termenul şi modul stabilit; 

3. încălcarea  de  către  funcţionari a  prevederilor  legislaţiei privind combaterea corupţiei şi 

protecţionismului; 

4. săvîrşirea  unor  acţiuni  culpabile de către un  lucrător,  care mînueşte  nemijlocit valori 

băneşti sau de mărfuri, dacă aceste  acţiuni sau   motiv   pentru  pierderea  încrederii  faţă  de  el   din   

partea administraţiei; 

5. săvîrşirea  de  către  un  lucrător,  care  îndeplineşte  funcţii educative, a unei fapte amorale, 

incompatibile cu continuarea muncii. 

La inițiativa unei terțe persoane:  

1. La cererea Curţii    de   Conturi,   administraţia   întreprinderii, instituţiei,  organizaţiei  

poate  să desfacă contractul  individual  de muncă (acordul) cu conducătorul (persoana cu funcţii de 

răspundere) care a încălcat grav legislaţia sau nu au asigurat respectarea ei. 

Această structurare a temeiurilor de concediere era simplă pentru angajatori în aplicare.  

Desigur, că în acea perioadă accentele au fost puse nu numai pe dezvoltarea cadrului legal ce 

ținea de perfecționarea normelor cu referire la încetarea raporturilor de muncă, ci și pe monitorizarea 

activităților privind respectarea legislației muncii, fiind creat în anul 1993 Departamentul protecției 

muncii. Spre regret, începând cu anul 2018 cadrul legislativ cu referire la supraveghere a fost 

modificat, iar atribuțiile ce țin de respectarea normelor legislației muncii fiind preluate de alte 

autorități contrar principiilor stabilite de Organizația Internațională a Muncii.  

Desigur, că în perioada de aplicare a Codului muncii din 1973 existau și multe critici 

justificate referitor la existența în legislație a unor temeiuri suplimentare de desfacere a contractului 

individual de muncă, în special sub aspect al discriminării, inclusive cu referire la concedierea 

cadrelor didactice, conducătorilor de unități economice etc.   

Prin efectuarea reformelor în domeniul legislației muncii în anul 2003, situația data nu a fost 

depășită.   

Înainte de a  releva  unele aspecte de interpretare și neconcordanțe a normelor ce țin de 

concedierea salariatului prevăzute la art.86 din Codul muncii al Republicii Moldova, specific unele 

noțiuni cu caracter general.   

a) Moduri (temeiuri), motive și cazuri de încetare a contractului individual de muncă. 

Codul muncii la art.86 prevede: ”concedierea -  reprezintă desfacerea din iniţiativa 

angajatorului a contractului individual de muncă pe durată nedeterminată, precum şi a celui pe durată 

determinată pentru anumite  motive.”  Spre exemplu, în calitate de motiv al concedierii salariatului 

în rezultatul nesatisfăcător al perioadei de probă servește art.63 alin.(2) din Codul muncii, sau   pentru 

încălcarea gravă repetată, pe parcursul unui an, a statutului instituţiei de învăţămînt de către un cadru 

didactic motivul de concediere este cel prevăzut la art.301 din Codul muncii etc. În principiu, 

motivele pentru rezilierea contractului sunt stabilite fie în Lege, fie în contractele colective, 

Regulamentul de ordine internă sau fișa de post. Spre exemplu, Codul muncii la art. 9  alin. (2) 

specifică anumite obligațiuni concrete ce-i revin salariatului în cadrul raporturilor de muncă 

individuale, printre care:  

- să-şi îndeplinească conştiincios obligaţiile de muncă prevăzute de contractul individual de 

muncă; 

- să îndeplinească normele de muncă stabilite; 

- să respecte cerinţele regulamentului intern al unităţii şi să poarte în permanenţă asupra sa 

permisul nominal de acces la locul de muncă, acordat de angajator; 

- să respecte disciplina muncii; 

- să manifeste un comportament nediscriminatoriu în raport cu ceilalţi salariaţi şi cu 

angajatorul; 

- să respecte dreptul la demnitate în muncă al celorlalţi salariaţi; 

- să respecte cerinţele de securitate şi sănătate în muncă; 
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- să manifeste o atitudine gospodărească faţă de bunurile angajatorului şi ale altor salariaţi etc.  

Neexecutarea  acestor obligațiuni constituie  drept motiv pentru rezilierea contractelor 

individuale de muncă.  Același Cod la art.81 enumără temeiurile (modurile) încetării contractului 

individual de muncă, ele fiind: 

- în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor (art.82, 305 şi 310); 

- prin acordul scris al părţilor (art. 821); 

- la iniţiativa uneia dintre părţi (art.85 şi 86). 

Deci, considerăm că și în cazul art.86 legiuitorul a avut în vedere existența temeiurilor de 

concediere și desigur, însăși actul de concediere trebuie să fie justificat pe anumite motive concrete, 

care  urmează a fi stabilite de angajator. Și în sensul art.4 din Convenția cu privire la încetarea 

raporturilor de muncă din inițiativa patronului, Nr.158  din  22.06.82,  ratificată prin Hotărârea  

Parlamentului nr.994-XIII din 15.10.96:  ”raporturile de  muncă  ale  unui lucrător nu vor înceta  decît  

daca există  un motiv valabil pentru o asemenea încetare, legat de capacitatea sau  conduita  

lucrătorului  sau  bazat pe  cerinţele  operaţionale  ale întreprinderii, instituţiei sau serviciului.” [1] 

Potrivit opiniei unor autori, încetarea contractului este dominată de principiul legalității; modurile și 

cazurile în care poate interveni, motivele, condițiile, procedura, efectele și controlul încetării acestui 

contract, precum și răspunderile  părților sunt reglementate pe larg în lege [2]. 

În sfârșit, ipotezele prevăzute de lege, în care poate avea loc  încetarea contractului – în 

modurile  și pentru motivele stabilite de lege – formează cazurile de încetare a contractului [3]. 

b) Clasificarea temeiurilor.  

Codul muncii din 2003 nu conține o clasificare a temeiurilor de concediere a salariaților, cu 

excepția celei de la art.81.  

Pentru comparație, Codul muncii român [4] la art. 58 prevede: concedierea poate fi dispusă 

pentru motive care ţin de persoana salariatului sau pentru motive care nu ţin de persoana 

salariatului. Considerăm oportun în procesul de aplicare o normelor ce țin de încetarea contractului 

individual de muncă de a lua în considerare clasificarea  dată de Organizația Internațională a Muncii, 

potrivit căreia temeiurile de încetare se clasifică în:  

A. Temeiuri bazate pe cerințele operaționale ale întreprinderii sau serviciului; 

B. Temeiuri legate de capacitatea salariatului; 

C. Temeiuri  legate de conduita salariatului. 

A se specifica că art.86 din Codul muncii al Republicii Moldova conține și unele temeiuri care 

nu se încadrează în clasificarea respective, în special art.86 alin.(1) lit.a:  rezultatul nesatisfăcător al 

perioadei de probă (art.63 alin.(2)): 
Condițiile de stabilire a perioadei de probă sunt stabilite la art. 63 din Codul muncii. Norma 

citată  prevede în aliniatul (1) că  dacă, pe durata perioadei de probă, contractul individual de muncă 

nu a încetat în temeiurile prevăzute de Codul muncii, acţiunea contractului continuă şi încetarea lui 

ulterioară va avea loc în baze generale. 

Iar aliniatul (2) prevede că în situația în care rezultatul perioadei de probă este considerat 

nesatisfăcător,  lucru constat în ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) de concediere a angajatului, 

care trebuie  sa fie adoptat de către angajator pînă la expirarea termenului stabilit ca  perioadă de 

probă. Angajatoruleste scutit de obligația de a plăti salariatului indemnizaţia  de disponibilizare. 

Angajatorul este scutit și de obligația de a  motiva decizia privind rezultatul nesatisfăcător al perioadei 

de probă. Angajatul, în caz de dezacord cu decizia anagajatorului de eliberare a sa din serviciu, o 

poate ataca  în instanţa de judecată.  

Deși Plenul Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova prin hotărârea nr.9 din 22 

decembrie 2014 ”Privind practica judiciară a examinării litigiilor care apar în cadrul încheierii, 

modificării şi încetării contractului individual de muncă” [5] a statuat ca circumstanţă relevantă pentru 

pronunţarea unei hotărîri corecte în cazul concedierii din acest motiv serveşte faptul că actul de 

concediere a salariatului urmează a fi emis de către angajator pînă la expirarea perioadei de probă, 

fără plata indemnizaţiei de eliberare din serviciu, această instanță nu a sesizat alte aspecte cu caracter 

contradictoriu, și în special:  
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- perioada de probă este limitată, fiind instituite anumite termene. Astfel, la art. 60 din CM 

este specificat că perioada de probă este stabilită  la încheierea contractului individual de muncă, 

adică din momentul negocierii contractului și până la admiterea indeplinirii atribuțiilor de serviciu de 

către salariat, pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale acestuia,  pe un termen: 

-  de cel mult 3 luni şi, respectiv, 

-  de cel mult 6 luni – în cazul conducătorului unităţii, adjuncţilor lui, contabilului-şef şi altor 

persoane cu funcţie de răspundere lista cărora se aprobă de către angajator cu consultarea 

reprezentanţilor salariaţilor.  

- de cel mult 30 de zile calendaristice, în cazul angajării muncitorilor necalificaţi.  

Art.60 nu face nici o referire la durata contractului individual de muncă, prezumându-se că o 

astfel de perioadă de probă ar putea fi stabilită atît în  în cazul salariaţilor angajaţi în baza contractului 

individual de muncă pe durată determinată cât și nedeterminată. Însă având în vedere că durata acestor 

contracte este una determinată, fie între 3-6 luni sau mai mare de 6 luni, instituirea unei perioade de 

probă pentru salariaţii angajaţi în baza contractului individual de muncă pe durată determinate este 

lipsită de sens. 

- perioada de probă ca modalitate de verificare a aptitudinilor salariațului se stabilește la 

încheierea contractului individual de muncă prin acordul părților contractante. Pentru a preveni 

abuzurile din partea angajatorului, ultimul trebuie să informeze salariatul anterior încheierii 

contractului individual de muncă cu privire la perioada de probă. În caz contrar, se produce decăderea 

lui din dreptul de a verifica aptitudinile salariatului printr-o asemenea modalitate. Cu atât mai mult, 

cerința de la ert.63  potrivit căreia  în cazul în care rezultatul perioadei de probă este nesatisfăcător, 

acest lucru se constată în ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) cu privire la concedierea salariatului, 

ce se emite de către angajator pînă la expirarea perioadei de probă este una contradictorie, întrucât 

durata perioadei de probă a fost stabilită la  încheierea contractului și ea este obligatorie pentru ambele 

părți.  

Pentru comparație, potrivit art.31 alin. (3) din Codul muncii român,  pe durata sau la sfârşitul 

perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, 

fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia. Deci ambele 

părți pot iniția procedura de încetare a contractului, și nu doar angajatorul așa cum este prevăzut la 

art.63 din Codul muncii. Acesta este sensul de înaintare a unei notificări scrise. 

Potrivit opiniei unor autori, perioada de probă trebuie să redevină o clauză de dezicere (de 

denunțare, de desistare) a contractului individual de muncă. Această cale simplificată de încetare 

a contractului supus perioadei de probă este avantajoasă pentru ambele părți , urmând a fi introdusă , 

pe baza principiului simetriei juridice. Soluția se justifică, având în vedere precaritatea unui atare 

contract; el nu este consolidat, decât după expirarea perioadei de probă și numai dacă salariatul 

corespunde profesional postului în care este încadrat ori dacă el este mulțumit de acest post și dorește 

să continuie activitatea [6].  

Consider, că încetarea contractului individual doar în baza unei notificări scrise înaintată de 

către una din părți fără emiterea unei decizii este o măsură incompletă, ce rezolvă doar partial 

problema încetării unor astfel de contracte. Luând în considerare faptul  că potrivit art.60 alin.(3)  

perioada de probă este calificată ca o clauză distinctă, e necesar ca această clauză  să fie însoțită de o 

condiție suplimentară, care ar prevedea ca în cazul rezultatelor nesatisfăcătoare a perioadei de probă, 

contractul să înceteze prin acordul părților și nu ca urmare a concedierii, în sensul art.86 din Codul 

muncii al Republicii Moldova. 

A. Justificarea concedierii. Temeiuri bazate pe cerințele operaționale ale întreprinderii 

sau serviciului: 
- Art.86 alin.(1) lit.b) - lichidarea unităţii sau încetarea activităţii angajatorului persoană 

fizică: 

Plenul Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova prin hotărârea nr.9 din 22 decembrie 

2014 ”Privind practica judiciară a examinării litigiilor care apar în cadrul încheierii, modificării şi 

încetării contractului individual de muncă” a precizat, că potrivit prevederilor art.990 alin.(3) din 
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Codul civil al Republicii Moldova, obligaţia se stinge prin lichidarea persoanei juridice (debitor sau 

creditor), cu excepţia cazurilor în care obligaţia sau creanţa persoanei juridice lichidate se transmite 

prin lege unor alte persoane. Legislaţia muncii nu conţine noţiunea de “lichidare a unităţii” [7].  

Reieșind din aceste considerente, în procesul de soluționare a litigiilor de muncă urmează să ținem 

cont de aplicabilitatea  normele codului civil, care reglementează modul de lichidare a persoanei 

juridice. Temei de încetare a contactului individual de muncă la inițiativa angajatorului, ca urmare 

lichidarii unităţii serveşte hotărîrea organului competent de lichidare a unităţii sau hotărîrea instanţei 

de judecată. Lichidarea unităţii are drept consecință concedierea tuturor salariaţilor care activau în 

cadrul acesteia. [8]   Având în vedere aceste aspecte, considerăm că acest temei ce ține de  situația 

data, nu poate fi atribuit în calitate de temei de concediere în legătură cu lichidarea unităţii sau 

încetarea activităţii angajatorului persoană fizică ci mai degrabă reprezintă o încetare de drept a 

contractului individual de muncă, cu toate efectele ce urmează a fi produse. 

- Art.86 alin.(1) lit. c) reducerea numărului sau a statelor de personal din unitate: 
Concedierea angajatului în legătură cu  reducerea numărului sau a statelor de personal din 

unitate din punct de vedere al condițiilor procedurale stabilite de Codul muncii, nu simplifică ci mai 

degrabă complică lucrurile. Acestă circumstanță reprezintă unul ditre cele mai controversate motive 

de încetare a raporturilor de muncă prevăzute de articolul 86.  În cazul acestui temei,  Codul muncii 

reglementează detaliat procedura ce ține de concedierea salariatului. În primul rând, motivul 

concedierii ce ține de reducerea numărului sau a statelor de personal din unitate trebuie să fie unul 

real. În al doilea rând, concedierea salariatului în legătură cu reducerea numărului sau a statelor de 

personal din unitate urmează sa aibă loc doar în cazul în care nu este posibil transferul salariatului, 

cu acordul lui, la un alt loc de muncă (funcţie) în cadrul aceleiași unităţii. Și în al treilea rând, 

concedierea este posibilă cu condiţia că salariatul nu avea dreptul preferenţial de a fi lăsat la lucru. 

 Conform art.183 Codul muncii, în caz de reducere a numărului sau a statelor de personal, de 

dreptul preferenţial de a fi lăsaţi la lucru beneficiază salariaţii cu o calificare şi productivitate a muncii 

mai înaltă. În cazul unei egale calificări şi productivităţi a muncii, de dreptul preferenţial de a fi lăsaţi 

la lucru au: 

- angajații, care întreţin două sau mai multe persoane şi/sau o persoană cu dizabilităţi; 

- angajații în a căror familie nu sînt alte persoane cu venit de sine stătător; 

- angajații cu o vechime în muncă mai mare  în unitatea respectivă; 

- angajații care au suferit în unitate un accident de muncă sau au contractat o boală 

profesională; 

- angajații  care îşi ridică calificarea în instituţiile de învăţămînt superior şi mediu de 

specialitate, fară scoatere din activitate; 

- persoanele cu dizabilităţi, de pe urma războiului şi membrii familiilor militarilor, căzuţi 

sau dispăruţi fără urmă; 

- participanţii la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei 

Republicii Moldova; 

- inventatorii; 

- persoanele care s-au îmbolnăvit sau au suferit de boală actinică şi de alte boli provocate 

de radiaţie în urma avariei de la Cemobîl; 

- persoanele cu dizabilităţi, în privinţa cărora este stabilit raportul de cauzalitate dintre 

survenirea dizabilităţii şi avaria de la C.A.E. Cernobâl, participanţii la lichidarea consecinţelor 

avariei de la C.A.E. Cernobâl, în zona de înstrăinare, în anii 1986-1990; 

- salariaţii care au mai multe stimulări pentru succese în muncă şi nu au sancţiuni 

disciplinare (art.211 Codul muncii); 

- salariaţii cărora le-au rămas cel mult 5 ani pînă la stabilirea pensiei pentru limită de 

vârstă. 

În cazul cînd unii angajați cad sub incidența a câtorva criterii, dreptul preferenţial de a-și pastra 

locul de muncă aparţine persoanelor care corespund mai multor criterii. Dacă se manifestă o egalitate 

a numărului de criterii, dreptul preferenţial aparţine persoanei care are o vechime în muncă mai mare 
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în unitatea respectivă. 

Deci, desfacerea contractului individual de muncă pe motivul reducerii numărului sau a 

statelor de personal din unitate este valabilă în următoarele condiţii: 

- reducerea numărului sau a statelor de personal să aibă loc real. Dovada reducerii  numărului 

sau a statelor de personal stă în sarcina angajatorului. A se specifica că noile state de personal urmează 

a fi aprobate pînă la începerea evenimentelor ce ţin de reducerea numărului de personal; 

- angajații  a fost preavizati despre reducerea numărului sau a statelor de personal din unitate 

cu 2 luni înainte de reducere, oferinduli-se lucrătorilor ce urmează a fi eliberați o zi lucrătoare pe 

săptămînă cu menţinerea salariului mediu,  pentru ca aceștea să poată  căuta alte locuri  de muncă. 

Pentru salariații cu o vîrstă înaintată termenul de preavizare de 2 luni nu este unul rezonabil. 

Insituația în care, după expirarea termenului de preavizare de 2 luni, nu a avut loc concedierea 

salariaților emițîndu-se de angajator ordinul corespunzător,  această procedură nu poate fi repetată în 

cadrul aceluiaşi an calendaristic. Aflarea salariatului în unul din următoarele concedii: (anual de 

odihnă,  de studii şi cel pentru cauză de boală) nu poate fi inclus în termenul de 2 luni.  

B.   Justificarea concedierii. Temeiuri legate de capacitatea salariatului: 

- Art.86 alin.(1) lit. d) - constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute 

sau muncii prestate din cauza stării de sănătate, în conformitate cu certificatul medical: 

Referirea la concedierea salariatului din motivul  constatării  că ultimul nu corespunde funcţiei 

deţinute sau muncii prestate din cauza stării de sănătate, în conformitate cu certificatul medical este 

una ambiguă și neclară. Din conținutul normei citate nu este clar cărei instituții îi revine sarcina de a 

constata faptul că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate din cauza stării de 

sănătate.  

În conformitate cu art.8 din  Legea  Nr. 289 din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru 

incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, prin certificat de concediu 

medical, întocmit în modul aprobat de Guvern, se confirmă dreptul la indemnizaţie pentru 

incapacitate temporară de muncă. În același sens, și Guvernul prin hotărârea nr.469 din 24.05.2005 

a stabilit că Certificatul reprezintă un formular-tip unic, aprobat de  Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei 

Sociale, ce confirmă dreptul salariatului la indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă şi 

maternitate şi se eliberează de instituţiile medico-sanitare care efectuează expertiza incapacităţii 

temporare de muncă în conformitate cu legislaţia. Aflarea persoanei în incapacitate temporară de 

muncă nu dă dreptul angajatorului de a dispune concedierea ei în legătură cu inaptitudinea fizică 

și/sau psihică. 

Gradul de dizabilitate al persoanelor adulte este determinată de Consiliul Naţional pentru 

Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă cu întocmirea şi eliberarea certificatului privind 

gradul de dizabilitate. Dar în acest caz, conform art.16 alin. (4) din Legea  privind incluziunea socială 

a persoanelor cu dizabilităţi  nr. 60  din  30.03.2012 în cazul persoanelor care din cauza stării de 

sănătate nu pot îndeplini în continuare activitatea de muncă conform calificării profesionale precum 

şi al persoanelor care nu deţin o calificare profesională sau nu sînt încadrate în cîmpul muncii, 

Consiliul Național sau structurile sale teritoriale vor elabora recomandări pentru a fi  exercitate alte 

activităţi înrudite sau  apropiate calificării pe care o deţin, ori care nu necesită vreo calificare 

profesională sau vor elibera recomandări organelor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă 

precum şi instituţiilor de reabilitare solicitînd servicii de orientare, formare profesională, de reabilitare 

medicală, profesională, alte servicii prestate de instituţiile respective. Aceasta este una din condițiile 

esențiale în caz de concediere pentru inaptitudine fizică și/sau psihică. 

- Art.86 alin.(1) lit. d) - constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute 

sau muncii prestate din cauza calificării insuficiente, stabilită în urma atestării efectuate în modul 

prevăzut de Guvern: 

Concedierea  salariaților în temeiul art. 86 alin.(1) lit. d) - constatarea faptului că salariatul nu 

corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate din cauza calificării insuficiente, stabilită în urma 

atestării efectuate în modul prevăzut de Guvern nu poate fi pusă în aplicare întrucât un astfel de act 

nu a fost aprobat de Guvernul Republicii Moldova. La fel și Curtea Supremă de Justiție a Republicii 
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Moldova prin hotărârea nr. 9 din 22.12.2014 a precizat că: ”... la desfacerea contractului individual 

de muncă pe motiv de necorespundere funcţiei deţinute ca urmare a calificării insuficiente, instanţa 

urmează să   ţină cont de faptul că concedierea are loc numai în cazul cînd calificarea insuficientă 

este stabilită în urma atestării efectuate, în modul prevăzut de Guvern .” [10] Luînd în considerare 

faptul dat, angajatorul nu poate să concedieze salariatul pe  motivul dat, fără ca anerior acesta să fi 

fost supus atestarii în modul prevăzut de actele legislative în vigoare, inclusiv și cele emise la nivel 

de unitate. Concedierea în legătură  cu art. 86 alin.(1) lit. d), se permite numai în cazul în care de către 

angajator i s-a propus salariatului un alt loc de muncă corespunzător, iar el a refuzat transferul propus. 

În cazul examinării unor astfel de litigii,  stă în sarcina doar a angajatorului obligația să prezente 

probe care vor confirma faptul că angajatul a refuzat să fie transferat la o altă muncă sau că instituția 

angajatoare nu a avut posibilitatea de a-i oferi salariatului o altă muncă [9]. 

C.   Justificarea concedierii. Temeiuri  legate de conduita salariatului 

Printre temeiurile ce țin de conduita salariatului, Codul muncii la art.86 literele g) – r) specifică 

cazurile referitoare la concedierea disciplinară, operată în cazul abaterilor disciplinare săvârșite cu 

vinovăție de către salariat: 

- încălcarea repetată, pe parcursul unui an, a obligaţiilor de muncă, dacă anterior salariatul a 

fost sancționat disciplinar; 

- absenţa fără motive întemeiate de la lucru timp de 4 ore consecutive (fără a ține cont de 

pauza de masă) în timpul zilei de muncă; 

- prezentarea la lucru în stare de ebrietate alcoolică, în stare cauzată de substanțe stupefiante 

sau toxice, stabilită în modul prevăzut la art.76 lit.k); 

- săvîrșirea unei contravenții sau infracțiuni contra patrimoniului unității, stabilită prin 

hotărîrea instanţei de judecată sau prin actul organului de competenţa căruia ţine aplicarea 

sancţiunilor contravenționale; 

- comiterea de către salariatul care gestionează nemijlocit mijloace băneşti sau valori materiale 

ori care are acces la sistemele informaționale ale angajatorului (sisteme de colectare și gestiune a 

informației) sau la cele administrate de angajator a unor acţiuni culpabile, dacă aceste acţiuni pot 

servi drept temei pentru pierderea încrederii angajatorului faţă de salariatul respectiv; 

-  încălcarea obligației prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 

2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale; 

-  încălcarea gravă repetată, pe parcursul unui an, a statutului instituţiei de învăţămînt de către 

un cadru didactic (art.301); 

- comiterea de către salariatul care îndeplineşte funcţii educative a unei fapte imorale 

incompatibile cu funcţia deţinută; 

- aplicarea, chiar şi o singură dată, de către un cadru didactic a violenţei fizice sau psihice faţă 

de discipoli (art.301); 

- semnarea de către conducătorul unităţii (filialei, subdiviziunii), de către adjuncţii săi sau de 

către contabilul-şef a unui act juridic nefondat care a cauzat prejudicii materiale unităţii; 

- încălcarea gravă, chiar şi o singură dată, a obligațiilor de muncă; 

- prezentarea de către salariat angajatorului, la încheierea contractului individual de muncă, a 

unor documente false (art.57 alin.(1)), fapt confirmat în modul stabilit. 

Autorul român Alexandru Țiclea [11] , consideră că elementele definitorii ale răspunderii 

disciplinare sunt:  

- calitatea de salariat; 

- existența abaterii disciplinare; 

- rezultatul daunător al încălcării disciplinei de muncă: 

- legătura de cauzalitate dintre faptă și rezultat. 

Concedirea disciplinară este cea mai severă formă de sancținare a salariaților și care constituie 

o prerogativă a angajatorului, necesar a fi aplicată indiferent de funcția sau postul deținut de salariat.   

Procedura concedierii disciplinare impune obligația parcurgerii următoarelor etape: 

a) constatarea abaterii disciplinare. Articolul 209 din Codul muncii, stabilește termenele 
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de aplicare a sancțiunilor disciplinare, care la alin. (1) prevede:” Sancţiunea disciplinară se aplică, de 

regulă, imediat după constatarea abaterii disciplinare, dar nu mai tîrziu de o lună din ziua constatării 

ei,..”. Abaterea trebuie fixată într-un act constataor, (proces-verbal, act. etc.); 

b) informarea salariatului precum și darea posibilității acestuia de a da lămuriri în formă 

scrisă referitor la fapta comisă. Trebuie atrasă atenția asupra faptului că acesta este un drept și nu o 

obligație a salariatului, el fiind în drept să refuze sa dea explicații, iar faptul dat în nici un caz nu poate 

fi interpretat în defavoarea salariatului. În caz de abateri disciplinare grave există posibilitatea 

desfășurării și a unei anchete de serviciu; 

c) emiterea ordinului (deciziei, dispoziției, hotărârii) de concediere disciplinară; 

d) comunicarea salariatului, sub semnătură, a actului angajatorului de concediere 

disciplinară, precum și informarea acestuia privind dreptul sau de a-l contesta. 

a) Încălcarea gravă, chiar şi o singură dată, a obligațiilor de muncă (art.86 alin.1, lit.p)). 

Concedierea poate interveni și atunci când salariatul săvârșește pentru prima dată o abatere 

gravă de la disciplina muncii.  Legiuitorul moldav, la articolul  2111 reglementează circustanțele în 

care abaterile disciplinare pot fi calificate încălcări grave a obligațiilor de muncă: 

- primirea şi eliberarea bunurilor, precum şi a mijloacelor băneşti fără perfectarea 

documentelor corespunzătoare; 

- acordarea serviciilor prin uzul funcţiei în schimbul unei remuneraţii, unui serviciu sau altor 

beneficii; 

- folosirea în scopuri personale a banilor încasaţi; 

- folosirea în scopuri personale a bunurilor angajatorului și a bunurilor aflate în gestiunea 

angajatorului (mijloace fixe aflate în proprietate, arendă, comodat) fără acordul în scris al acestuia; 

- nerespectarea clauzei de confidențialitate; 

- încălcarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă, constatată, în formă scrisă, de 

conducătorul unității, de lucrătorul desemnat, de serviciul intern ori extern de protecție și prevenire 

sau de Inspectoratul de Stat al Muncii, dacă această încălcare a atras consecințe grave (accident de 

muncă, avarie) sau a creat un pericol real și iminent al survenirii unor asemenea consecințe; 

- refuzul de a trece examenul medical, în cazul în care acesta este obligatoriu, iar salariatul a 

fost informat de către angajator, în formă scrisă, despre obligația de a trece examenul medical; 

- cauzarea unui prejudiciu material mărimea căruia depășește cinci salarii medii lunare pe 

economie prognozate. 

Considerăm că această clasificare a acţiunilor  salariatului care se consideră încălcări grave 

limitează competențele angajatorului în partea ce ține de stabilirea gradului de vinovăție a persoanelor 

vinovate de la  caz la caz.  

b) Concedierea cadrelor didactice. Pentru cadrele didactice art.86 prevede următoarele 

temeiuri de concediere: 

l) încălcarea gravă repetată, pe parcursul unui an, a statutului instituţiei de învăţămînt de către 

un cadru didactic (art.301); 

m) comiterea de către salariatul care îndeplineşte funcţii educative a unei fapte imorale 

incompatibile cu funcţia deţinută; 

n) aplicarea, chiar şi o singură dată, de către un cadru didactic a violenţei fizice sau psihice 

faţă de discipoli (art.301). 

Instituirea prin lege a unor temeiuri de concediere exclusive pentru cadrele didactice au un 

caracter de discriminare. Măsura de concediere pentru săvârșirea unei fapte imorale ar trebui să fie 

aplicată față de toate persoanele care comit astfl de fapte. Spre exemplu potrivit art.9 alin.(2) din 

Codul muncii salariatul este obligat să respecte dreptul la demnitate în muncă al celorlalţi salariaţi. 

Modificarea în cauză în Codul muncii a fost introdusă în legătură cu ratificarea de Republica Moldova 

a art.26  (Dreptul la demnitate în muncă) din Carta Socială Europeană Revizuită.  Odată ca ratificarea 

acestei norme statele sunt obligate să asigure exercitarea efectivă a dreptului tuturor lucrătorilor la 

protecția demnității lor în muncă, inclusiv: 

- să promoveze sensibilizarea, informarea și prevenirea în materie de hărțuire sexuală la locul 
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de muncă sau în legătură cu munca și să ia orice măsură adecvată pentru protejarea lucrătorilor 

împotriva unor astfel de comportamente; 

- să promoveze sensibilizarea, informarea și prevenirea în materie de acte condamnabile sau 

explicit ostile și ofensatoare dirijate de o manieră repetată împotriva oricărui salariat la locul de muncă 

sau în legătura cu munca și să ia orice măsură adecvată pentru protejarea lucrătorilor împotriva 

unor astfel de comportamente. 

Printre măsurile  adecvate pentru protejarea lucrătorilor împotriva unor astfel de 

comportamente ar fi și concedierea unor astfel de persoane din motivul săvârșirii acestor fapte cu 

caracter imoral. Spre regret, deși Carta a fost ratificată îmcă în anul 2001, această măsură nu a fost 

prevăzută în Codul  muncii până în prezent, fiind menținute cele trei temeiuri de concediere doar a 

cadrelor didactice.  

c)prezentarea la lucru în stare de ebrietate alcoolică, în stare cauzată de substanțe 

stupefiante sau toxice, stabilită în modul prevăzut la art.76 lit.k); 

Potrivit art.76 lit.k) prezentarea  la locul de muncă în stare de ebrietate alcoolică, în stare 

cauzată de substanțe stupefiante sau toxice, urmează a fi  constatată prin certificatul eliberat de 

instituţia medicală competentă sau prin actul comisiei formate dintr-un număr egal de reprezentanţi 

ai angajatorului şi ai salariaţilor. 

Sarcina de constatare privind prezența salariatului la locul de muncă în stare de ebrietate 

alcoolică, în stare cauzată de substanțe stupefiante sau toxice revine angajatorului și nu unei comisii 

formate dintr-un număr egal de reprezentanţi ai angajatorului şi ai salariaţilor. 

Se impune revizuirea și altor temeiuri de concediere a salariaților prevăzute la art.86 din Codul 

Muncii al Republicii Moldova. 
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Abstract: Infracţiunile motivate de ură reprezintă o preocupare serioasă în lume, iar 

obiectivul abordării şi combaterii adecvate a infracţiunilor cu motivaţie discriminatoare este asumat 

la nivel internaţional, precum şi la nivel naţional în multe ţări care au adoptat acţiuni şi/sau politici 

strategice specifice. 

Structurile internaţionale abilitate periodic abordează problematică asigurării egalităţii în 

drepturi a tuturor cetăţenilor în Republica Moldova şi insistă asupra combaterii eficiente a 

infracţiunile motivate de ură.  

Cuvintele cheie: infracțiunile motivate de ură, mobilul, infracțiune, răspunderea penală, 

vrajbie, etnic, rasial, diferențiere, drepturile omului.  

 

Abstract: Hate motivated crimes represents a serious concern in the world, and the objective 

of adequately approaching and combating discriminatory crimes is assumed at the international level 

and as well nationally in many countries that have adopted specific strategic actions and/or policies. 

Authorized international structures periodically address the issue of ensuring equal rights for all 

citizens in the Republic of Moldova and insist on the effective fight against hate crimes. 

Keywords: hate motivated crimes, felony, crimes, criminal liability, strife, ethnic, 

differentiation, human rights. 

 

Bazele metodologice ale cercetării juridico-penale a infracţiunilor de ură au fost instituite 

dintr-o pluralitate de procedee mixte, atât teoretice, cât şi practice de cunoaştere a acestui fenomen. 

Pentru efectuarea acestui studiu au fost folosite o multitudine de metode analitice de cercetare 

ştiinţifică, între care putem enumera: metoda analizei comparative, constând în sesizarea elementelor 

asemănătoare sau diferite în ceea ce priveşte reglementarea infracţiunii de ațâțarea vrajbei, 

diferențierii sau dezbinării naționale, etnice, rasiale sau religioase în legislaţia R. Moldova şi 

legislaţiile penale ale altor state; metoda analizei istorice, constând în analizarea retrospectivei 

cronologice de evoluţie a incriminării statuate la art. 346 CP al RM; metoda analizei logice, constând 

în folosirea raţionamentelor logice pentru sintetizarea opiniilor doctrinare ale diferitor autori, etc. [1] 

Termenul „crimă de ură” a intrat în uz în Statele Unite în anii 1980, dar este adesea folosit 

retrospectiv pentru a descrie evenimentele care au avut loc înainte de acea eră. De la persecuția 

romană a creștinilor până la uciderea nazistă a evreilor, crimele de ură au fost comise de indivizi, 

precum și de guverne cu mult înainte ca termenul să fie folosit în mod obișnuit. O parte majoră a 

definirii infracțiunilor drept infracțiuni de ură este determinarea faptului că acestea au fost comise 

împotriva membrilor grupurilor oprimate istoric. [2] 

„Infracţiuni motivate de ură” reprezintă un termen umbrelă care se referă la infracţiunile 

comise de făptuitor pe baza unei motivaţii discriminatoare. Chiar dacă nu este menţionată expres în 

legislaţia naţională, categoria de infracţiuni motivate de ură ajută practicienii şi teoreticienii din 

domeniul dreptului penal să abordeze un tip de infracţiuni pe care Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului şi organizaţiile internaţionale le-au evidenţiat ca având un impact negativ deosebit asupra 

societăţilor democratice. [3] 

Ele reprezintă o încălcare deosebit de gravă a drepturilor omului, care necesită un răspuns 

eficient şi competent. Efectul psihologic asupra persoanei şi grupului în cauză poate fi de lungă durată 

şi are un impact profund distructiv, atât asupra persoanei, comunităţii din care el/ea face parte, cât şi 

asupra întregii societăţi. 
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Infracțiunile motivate de ură sunt mai periculoase prin natura sa, ori pot provoca tensiuni 

sociale și chiar separa societatea, prin urmare și atitudinea organelor trebuie să fie corespunzătore 

după modul de reacționare, profilaxie, preîntâmpinare, urmărire și prevenție. 

În cadrul reuniunii Consiliului Ministerial de la Maastricht din decembrie 2003, statele 

participante din cadrul OSCE au recunoscut pericolele reprezentate de infracţiunile motivate de ură 

și și-au luat angajamentul de a le combate. În consecință, Statele membre ale OSCE au adoptat o serie 

de decizii prin care au mandatat ODIHR (Office for Democratic Institutions and Human Rights) să 

aibă în atenţie infracţiunile motivate de ură. Statele şi-au luat angajamentul de a „lua în considerare 

posibilitatea adoptării sau consolidării, după caz, a legislaţiei care interzice discriminarea bazată 

pe ură, sau instigarea la infracţiunile motivate de ură…” 

În contextul cadrului legal național, discursul instigator la ură poate fi privit ca infracțiune 

motivată de ură separată în condițiile în care cade sub incidența art.346 sau art.176 din CP al RM. 

Astfel, art.346 din CP al RM pedepsește „acţiunile intenţionate, îndemnurile publice, inclusiv 

prin intermediul mass-media, scrise şi electronice, îndreptate spre aţâţarea vrajbei, diferenţierii sau 

dezbinării naţionale, etnice, rasiale sau religioase, spre înjosirea onoarei şi demnităţii naţionale, 

precum şi limitarea, directă sau indirectă, a drepturilor ori stabilirea de avantaje, directe sau indirecte, 

cetăţenilor în funcţie de apartenenţa lor naţională, etnică, rasială sau religioasă”. 

După caz, discursul instigator la ură poate fi privit și prin prisma art.176 din CP al RM care 

pedepsește orice susținere a comportamentului discriminatoriu în special, săvârşit prin intermediul 

mijloacelor de informare în masă sau prin amplasarea de mesaje şi simboluri discriminatorii în 

locurile publice. Art.346, la rândul său, este limitat doar la criteriile de naţionalitate, etnie, rasă sau 

religie. În acest sens art.176 oferă o protecție mai largă întrucât cuprinde o listă deschisă a criteriilor 

protejate„[…] rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, 

dezabilitate, opinie, apartenenţă politică sau pe orice alt criteriu. 

Pentru a cunoaşte cât mai bine fenomenul infracţiunilor motivate de ură, autorităţile statului 

trebuie să se bazeze pe mai multe date decât cele administrative. Există diferite motive pentru care 

persoanele vătămate ca urmare a unei IMU nu raportează aceste fapte sau, chiar dacă le raportează ca 

atare, autorităţile nu iau în considerare mobilul discriminator. Rezultă că, dacă datele oficiale reflectă 

un număr mic de IMU, nu înseamnă neapărat că fenomenul IMU din societate este nesemnificativ 

sau că nu reprezintă o problemă, în condiţiile în care nu au fost utilizate şi alte mijloace de cunoaştere 

a fenomenului. 

Sondajele privind victimele infracţiunilor la nivel naţional reprezintă un mijloc de explorare 

a fenomenului IMU care se concentrează, mai degrabă, asupra percepţiilor persoanelor vătămate, 

indiferent dacă acestea au raportat sau nu fapta către autorităţi. Din aceste sondaje, autorităţile pot 

afla informaţii utile pentru prevenirea şi combaterea IMU ca, de exemplu, modul de operare al 

făptuitorilor, locurile unde faptele se petrec cel mai frecvent, grupurile cele mai vulnerabile, motivele 

pentru care victimele nu raportează incidentele, etc. 

În fapt, infracţiunile motivate de ură au loc, într-o măsură mai mică sau mai mare, în toate 

ţările.  [1] Ţările care dispun de mecanisme eficiente de colectare a datelor relevă, de obicei, un nivel 

mai ridicat al infracţiunilor motivate de ură decât ţările care nu dispun de sisteme eficiente pentru 

colectarea datelor. Totuşi, în aceste ţări datele obţinute din studii sociale, de la organizaţiile 

neguvernamentale, precum şi de la alte organisme de monitorizare pot evidenţia o problemă care nu 

a fost detectată şi soluţionată de sistemele existente. 

Indiferent dacă Statele au adoptat sau nu legi distincte referitoare la infracţiunile motivate de 

ură, aceste infracţiuni se produc şi au un impact semnificativ asupra victimei şi asupra comunităţii 

din care aceasta face parte. Dacă poliţia, procurorii şi judecătorii pot fi pregătiţi profesional pentru a 

înţelege şi a reacţiona cu eficienţă la asemenea infracţiuni, prejudiciile cauzate de infracţiunile 

motivate de ură pot fi diminuate. 

Deşi există multe State în cadrul OSCE care dispun de legi ce ar putea duce la aplicarea unor 

pedepse sporite pentru infracţiunile motivate de ură, aplicarea acestora este inconsecventă. Legislaţia 

clară, concretă şi uşor de înţeles va duce la creşterea şanselor ca organele de aplicare a legii să recurgă 
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la aceasta în mod concret. În plus, acolo unde există legi eficiente, ele creează un cadru de identificare 

a cazurilor şi de colectare a datelor. Deşi legislaţia constituie numai o parte din răspunsul la problema 

infracţiunilor motivate de ură, în combinaţie cu alte instrumente ea poate fi un catalizator puternic 

pentru schimbarea atitudinilor în cadrul societăţii. 

Sondajele privind victimele infracţiunilor la nivel naţional reprezintă un mijloc de explorare 

a fenomenului IMU care se concentrează, mai degrabă, asupra percepţiilor persoanelor vătămate, 

indiferent dacă acestea au raportat sau nu fapta către autorităţi. Din aceste sondaje, autorităţile pot 

afla informaţii utile pentru prevenirea şi combaterea IMU ca, de exemplu, modul de operare al 

făptuitorilor, locurile unde faptele se petrec cel mai frecvent, grupurile cele mai vulnerabile, motivele 

pentru care victimele nu raportează incidentele, etc. 

Rezultatele aşteptate reprezintă automat îndeplinirea obiectivelor şi oferirea răspunsurilor la 

întrebările de cercetare. Odată cu acestea mă aştept ca rezultatele cercetării să poată fi folosite atât la 

modificarea legislației pentru a include, în mod consecvent, toate criteriile de discriminare, cum ar fi 

originea națională, cetățenia, orientarea sexuală și identitatea de gen, atât pentru a include toate 

formele de discriminare, cum ar fi intenția anunțată de discriminare, incitarea unei alte persoane să 

discrimineze și acordarea de ajutor unei alte persoane să discrimineze.   

În conţinutul acestui articol se argumentează că este nevoie de voinţă instituţională şi politică 

la cel mai înalt nivel pentru a produce cu adevărat schimbare şi pentru a oferi până la urmă protecţie 

şi servicii poliţieneşti adecvate pentru toţi, alături de un proces de înfăptuire a justiţiei echitabil şi 

corect.  

Aplicarea unei pedepse mai mari pentru o infracțiune motivată de ură este ultima etapă dintr-

o serie lungă de evenimente. Pentru ca infractorul să poată fi condamnat în baza unei legi privind 

infracțiunile motivate de ură, victima trebuie să fie dispusă să raporteze infracțiunea, poliția trebuie 

să o cerceteze cu atenție, procurorul trebuie să formuleze o acuzație adecvată, iar instanța trebuie să 

pronunțe condamnarea. Orice pas greșit în această serie de evenimente reprezintă o ocazie pierdută 

de a combate infracțiunile motivate de ură.  

Chiar și cea mai cuprinzătoare și coerentă lege nu va reuși să realizeze scopurile legislative 

dacă nu este pusă în aplicare. O dată ce legea privind infracțiunile motivate de ură a fost adoptată, 

aplicarea acesteia ar trebui să facă obiectul monitorizării și evaluării.  
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Today both the international and national practices bring about the need to recognize the 

application of the agricultural production contract in the agriculture sector, and to subsequently 

improve and enshrine it in legislation. After all, one of the most important mechanisms of regulating 

the relations of such kind in agriculture is the agricultural production contract. 

As we all know, the production of agricultural goods and their subsequent transmittal from 

one subject which is the producer to another – the contractor may take place on contractual basis by 

means of exercising the following principles provided for in the Civil Code (CC) of the RM:  

• the freedom to contract principle, namely Art. 993, para. (2) of the CC of the RM 

stipulates that: 'Within the limits of mandatory legal provisions the contracting parties are free to 

conclude agreements and define their content.' 

• Rationality principle, namely the Art. 12 if the CC of the RM provides that: 'The 

rationality provided by a legal provision or a legal act shall be established objectively, taking into 

account the nature and the purpose of the element subject to assessment, case circumstances, as well 

as the relevant customs and practices.' 

• good faith principle, namely the Art. 11 para. (1) of the CC of the RM states that: 'The 

good faith means a standard of conduct of one party, showing fairness, honesty, openness and respect 
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of the other party’s interests in the relevant legal relationship'. With this in mind, having all the 

grounds, from particularities to specific features, we may consider that the agricultural production 

contract may be categorized as innominate.  

The conclusion of such type of contracts is subject to will and is at the same time preceded by 

the producer’s forced need to supply the agricultural goods produced by him/her to the contractor, 

which, in turn, has already calculated the further possibility to process and sell them [1, p. 209]. 

According to us, conclusion of the agricultural production contract and its subsequent 

recognition is focused on the prospect development of the economic sector of the Republic of 

Moldova. We'll allow ourselves to bring compelling proves of practicality and prerequisites for the 

further functioning of one of the types of innominate contracts, which is the agricultural production 

contract. 

This agreement governs the circumstances arisen between the agricultural producer and the 

contractor, which, by purchasing the products, seeks to either process or sell them. One of the specific 

particularities of this contract structure is the fact that the agricultural production contract may 

provide for the supply of the agricultural products in future, where the participation of the contractor 

is very much visible, and is expressed in financial aid, from the purchase of fertilizers to the provision 

of packaging. After all, the marketing of the future harvest had become known even in the Roman 

law under the name of mei future sive speratae [2, p. 4]. 

According to D. Cimil: 'A civil contract gives rise to civil obligations depending on the nature 

and essence of understanding and purpose' [3, р. 160]. The agricultural production contract, which is 

an innominate contract in the RM, gives also rise to obligations between such subjects as: the seller, 

i. e. the producer of agricultural products and the buyer – the contractor that buys them with a view 

to further processing or selling them. There are two important and specific features of agricultural 

production contract, and namely the individual orientation and its further field of application, as well 

as the special subjective composition. 

Another important feature is the special object of the agricultural production contract, which 

constitutes various types of agricultural products transmitted from the producer to the contractor. But 

few are aware that one or another type of agricultural product is characterized by a biological cycle 

peculiar to it, and consequently, is subject to spoilage, loss of the marketable condition and it must 

be mentioned that all the conditions must be undoubtedly taken into consideration upon the 

conclusion of the  agricultural production contract, as well as the conditions by which the producer 

of agricultural products shall be exempt of liability, namely the force majeure: natural disasters that 

cause the loss of the products and the contractor’s liability.  

The producer assumes the burden of proving the fact that the non-performance of the 

obligations in time came as a result of force majeure. These proofs must confirm the cause-effect 

relationship between the arisen circumstances and the spoilage or loss of the agricultural products. 

And yet, not always the provision of a certificate proving that certain weather conditions took place 

will constitute a proof that these very conditions caused the spoilage or failure of the harvest. At the 

same time, the contractor has the right to amend or even terminate the agricultural production 

contract, if contractual provisions related to the time, price, quality, quantity of the agricultural 

products have not been respected, and consequently, the responsibility will be borne by the producer 

who has breached the terms of the contract. 

We would like to mention that even in case of existence of special, specific features of an 

agricultural production contract which allow distinguishing it from other types of agreement, its 

performance is directly linked to the general provisions set out in the CC of the RM related to the 

performance of both the contracts and obligations, in accordance with the rule of law and good morals.  

D.Chirică in his work titled «A framework contract – nominate or innominate contract? Legal 

qualification and effects. Liability for non-performance. Case study» comes to the conclusion that 

“An innominate contract is a contract to which general legal provisions apply” [4, pp. 54-59.]. 

The existence of the contract is impossible without the grounds already established in the civil 

legislation, as the basis, i. e. the foundation of the contract is laid on the principles, the breach of 
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which will lead to the nullity of this contract. The indispensable element of occurrence of the 

agricultural production contract is the very principle of freedom to contract. The freedom to contract 

principle appears as a basic principle in the civil law, which allows the contracting parties to conclude 

contracts regardless of anyone, as well as to determine their types and conditions and offers them 

freedom of choice in this regard [5, p. 64-65]. 

We note that the individuality, subjective composition, special object of the agreement imply 

that agricultural products, which may be fruits, vegetables, birds, fish, grains must not be grown by 

anyone but the producer of goods, which means that purchasing the agricultural products from anyone 

else is excluded. This is one of the distinctive features of the agricultural production contract which 

makes it different from the nominate purchase contract and supply agreement where these agricultural 

products might also constitute the object, however there is no strict provision regarding the producer 

of agricultural products, i. e. the supplier. The performance of such an innominate contract as the 

agricultural production contract brings about responsibilities that shall be assumed by its subjects 

which, at the same time, shall be vested with certain rights. 

Therefore, according to the agricultural production contract, one subject – the producer 

assumes the obligation to transmit agricultural products to the second subject – the contractor within 

the period of time stipulated in the contract and in the quantity established therein. For what concerns 

the payment, this condition shall be discussed between the parties. In practice, either stage payment 

or advance payment are widely used, that is this condition is at the discretion of the agricultural 

production contract parties. 

One of the obligations of the contractor is to receive the products on the condition that they 

meet all the requirements set out in the agreement. In practice, there often occur agricultural 

production contracts according to which the contractor is obliged, upon the request of the producer, 

to return the waste obtained by processing the agricultural products.  

At the conclusion of any contract, both parties assume some obligations. However, experience 

has shown that more obligations lay on the contractor than on the producer. Why is it so? As strange 

as it may seem, the very nature of the agriculture is directly dependent upon the weather conditions 

existent where the agricultural products are grown, as well as on the outbreaks of various diseases in 

animals etc. Here the contractor attempts to protect the agricultural producer, considering him/her 

more vulnerable compared to the contractor [6]. And it is the innominate agricultural production 

contract that provides the highest protection to the agricultural producers. However, this does not 

mean that the agricultural producer, supplying his/her products to the contractor, always supplies high 

quality goods that meet the contractual requirements and if breaches are detected, he/she will be 

obliged to perform the obligations of compensating the contractor for the losses incurred because of 

the inappropriate performance of this contract or even failure to perform it. 

It follows that disputes are quite common for this contract and need to be legally regulated 

and, therefore, the agricultural production contract must be recognized in the system of generally 

recognized contracts, as the  agricultural production contract is an innominate contract which needs 

a legal ‘restoration’. 

According to us, it is necessary to stipulate the requirements that are established with regard 

to the subject-producer at the time of conclusion of the agricultural production contract in order to 

avoid further abuses from the part of the producer and, therefore, allow reducing the possibility of 

breaching the legal rights of the subject-contractor. 

Therefore, we suggest that the responsibility conditions laid upon the agricultural producer be 

completed with clearly stated list of binding requirements that allow judge this kind of actions taken 

by the producer as duly performed or inappropriately performed. 

The agricultural production contract, researched and studied by us, allows drawing 

conclusions that may be put in practice by way of amending and completing the Civil Code of the 

Republic of Moldova, namely the Book III, Title III, Caption I of the CC of the RM named ‘Sell-

Purchase’ with Section 12 ‘Agricultural Production Contract’ and respective articles: 11941 – 

11943, where the general provisions and the content of the agricultural production contract will be 
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described: 

Article 11941 named 'General Provisions' 

The agricultural production contract, where one party – the producer supplies the agricultural 

products grown by him/her to another party –the contractor, that purchases them in order to further 

sell or process.  

Article 11942 named „Contractor's Obligations” 

(1) The Contractor's obligations include: 

а) to receive the agricultural products at their location; 

b) to receive the agricultural products within the period set out in the contract; 

c) upon the request of the producer, to return the waste obtained at the processing of the 

agricultural products and to perform this obligation for a stipulated payment. 

Article 11943 named „Producer's Obligations” 

(1) The Producer's obligations include: 

а) to supply the agricultural products of appropriate quality and in appropriate quantity to the 

contractor; 

b) to be liable in case of existence of proofs of his/her guilt for having avoided performing the 

contractual obligations. 
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Abstract: Uniunea Europeană promovează drepturile omului și depune eforturi pentru a 

garanta respectarea lor peste tot în lume. Respectiv, Republica Moldova, dar și persoanele 

responsabile din domeniu, trebuie să se angajeze să promoveze drepturile omului. Intensificarea 

proceselor de integrare și globalizare necesită dezvoltarea unor măsuri de drept cu privire la 

adaptarea sistemei de drept naționale către standarde internaționale, care asigură apărarea 
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Republicii Moldova din care rezultă importanța respectării normelor procesual penale de instanțele 

de apel, a căror ignorare poate duce la noi condamnări de Curtea Europeană, și face concluzia 

privind necesitatea învățării pe erori comise și cauze pierdute la CtEDO.  

Cuvintele cheie: integrarea europeană, norme de drept, instanța de apel, cauze penale.  

 

Abstract: The European Union promotes human rights and strives to ensure that they are 

respected everywhere in world. The Republic of Moldova and those responsible in the field must 

engaged to promoting human rights. Intensification of integration and globalization processes it 

requires the development of legal measures on adapting the national legal system to international 

standards which provides for the defense of human rights and freedoms. The author presents 

examples of the ECHR judgments against the Republic of Moldova which shows the importance of 

the courts complying with criminal procedural rules call and ignoring these judgments may lead to 

new court sentences European concludes that there is a need for learning on errors committed and 

causes lost at ECHR. 

Key-words: european integration, the rules of low, court of appeal, the criminal cases. 

 

În lumea contemporană problema apărării drepturilor și libertăților omului și cetățeanului 

rămâne cea mai actuală. Respectivele prevederi sunt stipulate în Convenția Europeană pentru 

Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale din 1950 (în continuare CEDO) [1], și 

aceleași scopuri și sarcini sunt stipulate în Constituția Republicii Moldova [2] și leagea procesual-

penală [3]. Intensificarea proceselor de integrare și globalizare necesită dezvoltarea unor măsuri de 

drept cu privire la adaptarea sistemei de drept naționale către standarde internaționale, care asigură 

apărarea drepturilor și libertăților omului. Tendința completării legislației naționale cu normele 

internaționale, permite să afirmăm că, problema drepturilor omului nu mai este o problemă internă a 

fiecărui stat și a trecut a fi interesul al comunității internaționale. În Republică Moldova sunt cazuri 

de încălcare atât a normelor de drept intern, cât și a normelor de drept internațional, care nu sunt 

aplicate și respectate de către persoanele responsabile, și ca rezultat avem multe hotărâri pronunțate 

de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare CtEDO) împotriva Republicii Moldova, 

prin care statul a fost obligat să achite sume enorme de bani în contul reparării prejudiciului moral și 

material. Totodată, mecanismul de sancționare a persoanelor, atât penal, cât și pecuniar, care au admis 

încălcări în cazurile respective nu funcționează bine, și persoanele respective nu au fost sancționate. 

Uniunea Europeană s-a angajat să promoveze drepturile omului și depune eforturi pentru a 

garanta respectarea lor peste tot în lume. Respectiv, Republica Moldova, dar și persoanele 

responsabile din domeniu, trebuie să se angajeze să promoveze drepturile omului, și să aibă dorința 

și putere de a sancționa persoanele care au admis încălcarea acestor drepturi. Prin ratificarea 

Convenției, precum și a unor protocoale adiționale la această, de către Republica Moldova a fost 

activat mecanismul soluționării naționale a litigiilor în CtEDO, ceea ce arată că societatea noastră a 

dorit să realizeze o astfel de sistemă de drept care va permite să asigure fiecărei persoane respectarea 

drepturilor și libertăților omului, garantate prin dreptul internațional. Însă, un număr considerabil al 

plăngerilor adresate CtEDO prezintă insuficiența calității reformei în dreptul național. În 1997 

Republica Moldova a devenit parte la CEDO și a recunoscut jurisprudența CtEDO. Până în anul 2020 

CtEDO a înregistrat peste 14800 de cereri îndreptate împotriva Moldovei și a pronunțat 441 de 

hotărâri, fiind obligată să achite compensații de peste 17,1 mln Euro. Cele mai dese încălcări au fost 

a dreptului la un proces echitabil - 31% [4, p.2-4, 6].  

Încălcarea normelor procesual penale s-a constatat a fi și în instanța de apel: în cauza Girea c. 

Republica Moldova s-a constatat că reclamantul a fost net dezavantajat față de partea acuzării căreia 

a fost prelungit neîntemeiat termenul legal de atac; în cauza Vasiliciuc c. Republica Moldova s-a 

atestat că s-a trecut cu vedere argumentele apărării privind verificarea cității legale a tuturor părților 

în proces [5]; în cauza Plotnicova c. Republica Moldova s-a constatat încălcarea în neexaminarea 

demersului reclamantului de a audia un martor [6]; în cauza Ghimp c. Republica Moldova s-a 

constatat omisiunea acuzării de a pune la dispoziția apărării tuturor probelor și documentelor 
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administrate în procesul penal [7].     

Putem menționa și alte cauze importante ale Curții Europene pentru practica curților de apel. 

Potrivit jurisprudenţei Curţii Europene, procesul în ansamblu este echitabil dacă acuzatului i 

s-a permis să atace sentinţa de condamnare în absența și a avut dreptul de a fi prezent la ședința 

instanței de apel, deschizând astfel posibilitatea unei noi examinări în fapt și în drept a învinuirii 

(Idalov c. Federația Rusă, [MC], 22 mai 2012, §171, Jones c. Regatul Unit, decizie din 9 septembrie 

2003) [8]. 

La examinarea chestiunii dacă acuzatul a dispus de un termen suficient și adecvat pentru 

pregătirea apărării, trebuie de avut în vedere natura procesului, complexitatea cauzei şi de stadiul 

procesului (Gregačević c. Croaţiei, §51 [9]), dar și volumul de muncă obişnuit al unui avocat, din 

partea căruia nu se poate aştepta modificarea agendei pentru a-şi consacra unei cauze tot timpul 

(Mattick c. Germaniei (dec.) [10]) 

Totodată, dreptul inculpatului de a fi apărat de un avocat ales nu este unul absolut (Meftah şi 

alţii c. Franţa (MC), §45 [11]; Pakelli c. Germania, §31 [12]). În principiu, alegerea de către acuzatul 

a unui avocat trebuie să fie respectată (Lagerblom c. Suediei, §54 [13]). Instanţele de judecată 

naţionale, în cazurile existenței motivelor suficiente și predominării intereselor justiţiei, pot să nu ţină 

seama de această alegere (Meftah şi alţii c. Franţa (MC), §45; Croissant c. Germania, §29 [14]). 

Caracterul specific al procesului poate justifica ca un avocet specializat să prezinte oral argumentele 

apărării (Meftah şi alţii impotriva Franţei (MC), §47).  

În conformitate cu art.6 §1 CEDO, instanţa trebuie să fie „instituită de lege”. Această expresie 

reflectă principiul statului de drept (Jorgic c. Germania, § 64 [15]; Richert c. Polonia, § 41 [16]) și 

se referă atât la temeiul legal al existenţei „instanţei”, cât şi la respectarea de către instanţă a normelor 

de activitate (Gorguiladze c. Georgia, § 68 [17]) şi compunerea completului de judecată în fiecare 

cauză (Posokhov c. Rusia, §39 [18]; Fatullayev c. Azerbaidjanului, §144 [19]; Kontalexis c. Grecia, 

§ 42 [20]). Astfel, instanţă de judecată care nu are competenţa de a examina cauza în conformitate cu 

normele dreptul naţional nu este „instituită de lege” în sensul art.6 §1 CEDO. 

În cauza Plotnicova c. Republica Moldova, (hotărârea CtEDO din 15 mai 2012, §46), Curtea 

reiterează faptul că este în primul rând de competenţa instanţelor naţionale de a evalua pertinenţa şi 

admisibilitatea declaraţiilor martorilor. Cu toate acestia, neexaminarea de către instanţele 

judecătoreşti naţionale, a demersului reclamantei de a audia martorul O.G. și neexpunerea printr-o 

încheiere motivată de admitere sau respingere acestei solicitări ridică, în sine, o problemă gravă în 

temeiul art.6 din Convenţie, deoarece reclamanta a fost lipsită, de un mijloc important de apărare. [6]. 

În acelaşi context, în cauza Vidal c. Belgiei, (hot. din 22 aprilie 1992, § 34-35) CtEDO a 

constatat că Curtea de Apel nu a oferit nici un motiv de respingere a cererii de audiere a unor martori. 

Prin urmare, dreptul la apărare au fost restricţionate într-o asemenea măsură, în speţă, că reclamantul 

nu a avut un proces echitabil. În consecinţă, a existat o încălcare a art.6 CEDO [21]. 

Astfel, contradictorialitatea reprezintă una dintre cele mai importante garanţii ale procesului 

penal, părţile fiind într-o situaţie de egalitate procesuală în faţa judecătorului (cauza Machado c. 

Spaniei (1996)). În mai multe cauze, Înalta Curte a statuat situații și condiții prin care impune 

autorităților un anumit comportament pentru a face cu adevărat contradictorială procedura de 

judecare. Astfel, în cauza Mantovanelli c. Franţei (1997), Curtea impune obligativitatea acordării 

posibilităţii părţii adverse de a participa efectiv la efectuarea acţiunilor procesuale; în cauza De Haes 

şi Gijsels c. Belgiei (1997) obligă acordarea posibilităţii rezonabile de a-şi pleda cauza în condiţii care 

să nu situeze partea într-un dezavantaj substanţial faţă de partea adversă; într-o altă speță, Popovici 

c. Moldovei (2007), Curtea a stabilit necesitatea examinării probelor în prezența ambelor părți. În 

esență, dreptul la o procedură contradictorie reprezintă o condiție a procesului echitabil, Curtea 

Europeană a fost și rămâne preocupată în permanență de felul cum statele contractante asigură 

respectarea contradictorialității [22]. 

În hotărârea CtEDO, Dan c. Republicii Moldova din 05.07.2011 (№8999/07, §26-29), Curtea 

Europeană a reiterat că, modelul de aplicare a art.6 al Convenției în procedurile în fața instanțelor 

de apel depinde de caracteristicile specifice ale procedurii în cauză. În speță, principalele probe 
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împotriva reclamantului au fost declarațiile martorilor, restul probelor au fost indirecte, și, respectiv, 

declarațiile martorilor și ponderea acestora au fost de o importanță majoră în judecarea cauzei. 

Prima instanță l-a achitat pe reclamant, deoarece nu a avut încredere în martorii, după ce i-a audiat 

în persoană. La reexaminarea cauzei, Curtea de Apel nu a fost de acord cu prima instanță în ceea ce 

privește credibilitatea declarațiilor martorilor și l-a condamnat pe reclamant. În acest sens, Curtea 

de Apel nu a audiat din nou martorii, ci doar s-a bazat pe declarațiile lor, după cum aceste erau 

fixate în dosar. Prin urmare, de Curtea Europeană s-a constatat că a avut loc o violare a art.6 §1 al 

Convenției, motivând prin aceea că, ce care au responsabilitatea de a decide asupra vinovăției sau 

nevinovăției unui inculpat ar fi trebuit, în principiu, să poată audia martorii în persoană și aprecia 

credibilitatea acestora. Evaluarea corectitudinii unui martor este o sarcină complexă, care, de 

obicei, nu poate fi realizată printr-o simplă citire a declarațiilor acestuia [21, p.884-885]. 

În cauza Spînu c. România (№32030/02 din 29.04.2008, §60), Curtea Europeană a repetat că, 

martorii acuzării se audiează din nou în cazul dacă declarațiile lor sunt mărturii acuzatorii, 

susceptibile să întemeieze într-un mod substanţial condamnarea învinuitului [23]. 

Curtea Europeană în hotărârea pe cauza Capeau c. Belgiei, din 13.01.2005, a constatat că, în 

latura penală, problema administrării probelor trebuie să fie examinată prin prisma art.6 §2 CEDO, şi 

obligatoriu, inter alia, ca obligaţiunea părţii acuzării de a prezenta probele [24]. 

În cazul în care sarcina probei este transferată de la partea acuzării către apărare se încalcă 

prezumţia de nevinovăţie (Telfner c. Austria, §15 [25]). 

Dacă este imposibil să fie audiați martorii din cauza dispariției, autorităţile trebuie să facă un 

efort rezonabil pentru a asigura prezentarea acestora (Karpenko c. Rusia, §62 [26]; Damir Sibgatullin 

c. Rusia, §51 [27]; Pello c. Estonia, §35 [28]; Bonev c. Bulgariq, §43 [29]). 

Martorii acuzării şi martorii apărării ar trebui să fie trataţi pe picior de egalitate și constatarea 

încălcării depinde dacă unui din martori i s-a acordat efectiv un rol privilegiat (Bonisch c. Austria, 

§32 [30], Brandstetter c. Austriei, §45 [31]). 

Necomunicarea probelor apărării poate aduce atingere egalităţii armelor şi dreptul la un proces 

contradictorial (Kuopila c. Finlandei, §38 [32], în care partea apărării nu a avut posibilitatea de a 

contesta un raport suplimentar al poliţiei.  

De asemenea, dacă inculpatul are acces limitat la dosar sau la alte documente de interes, se 

aduce atingere egalității armelor (Matyjek c. Poloniei, §65 [33]). 

Art.6 §1 CEDO impune obligația părții acuzării să comunice apărării toate probele relevante 

de care dispun, atât incriminatorii, cât și discriminatorii (Rowe şi Davis c. Regatului Unit (MC), § 60 

[34]). 

Astfel, din exemple menționate a hotărârilor CtEDO, inclusiv și a celor împotriva Republicii 

Moldova, rezultă importanța respectării normelor procesual penale, inclusiv de instanțele de apel, a 

căror ignorare poate duce la noi condamnări de Curtea Europeană. Aplicarea necorespunzătoare a 

principiilor fundamentale stipulate în CEDO la instanțele de apel, în al doilea grad de jurisdicție, ca 

instanțe de control, menite de a repara erorile comise de primele instanțe. Neadmiterea încălcării 

principiilor procesului penal, și anume dreptul părții la un proces echitabil. Învățarea pe propriile erori 

comise și cauze Republicii Moldova pierdute la CtEDO. Crearea unui sistem eficient privind 

sancționarea reală a persoanelor care au admis încălcări ale normelor CEDO, prin norme disciplinare 

dure, care duc inclusiv la destituirea din funcție, și la acțiuni civile în regres, în scopul încasării de la 

persoanele care au admis încălcări ce au fost obiectul examinării la CtEDO a sumelor de bani încasate 

de la Republica Moldova.   
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Abstract: Importanța instituției parteneriatului social este incontestabilă.  Lipsa unui concept 

clar referitor la structurarea  normelor ce țin de parteneriatul social  creează dificultăți în buna 

funcționare a acestei instituții. Imperfecțiunea normelor naționale ce reglementează  aceste raporturi 

frânează procesul de dezvoltare a parteneriatului social. 

Lucrarea conține propuneri concrete de modificare a unor norme ce țin de parteneriatul 

social din Republica Moldova.  

Cuvinte-chee: dialog social, negociere, contract coletiv de muncă, parteneriat social. 

 

Abstract: The importance of the institution of social partnership is undeniable. The lack of a 

clear concept regarding the structuring of the norms related to the social partnership creates many 

difficulties for a proper functioning of this institution and  the imperfection of the national norms that 

regulate these relations slows down the process of developing the social partnership. 

The paper contains concrete proposals to modify some norms related to the social partnership 

in the Republic of Moldova. 

Key-words: social dialog, negotiation, collective labour dialog,  social partnership. 

 

Până la adoptarea și punerea în aplicare a Codului muncii din anul 2003, Republica Moldova 

a dispus de un sistem de relații de muncă pentru care era caracteristic un nivel ridicat de negociere  

colectivă la nivel naţional, sectorial şi pe unitate. Contractele colective existau în principalele sectoare 
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ale economiei naționale. Contractele colective încheiate la nivel naţional şi de ramură stabileau 

termenii şi condiţiile minimale de muncă, ele fiind utilizate ca standarde minime în negocierea 

contractelor colective de muncă la nivel de unitate economică. Existau tendințe pozitive privind 

dezvoltarea dialogului social. 

Desigur, că nu erau excluse și anumite dificultăți, în special  legate de negocierea colectivă și 

încheierea contractelor colective la nivel național.  Lipsa unor proceduri concrete referitor la 

negocierea  unor astfel de contracte, a avut ca efect instituirea unei practici nocive, când contractele 

colective de muncă se încheiau între trei părți și nu două -  de către Guvern, patronate și sindicate. 

Spre exemplu,  Contractul colectiv (nivel naţional) pe anul 1998 a fost încheiat  între Guvern, 

Confederaţia Naţională a Patronatului şi Federaţia Generală a Sindicatelor  și aprobat prin Hotărârea 

Guvernului Nr. 323 din 20 martie 1998. Implicarea Guvernului în procesul de negociere colectivă și 

încheierea  contractelor colective la nivel național nu a favorizat dezvoltarea parteneriatului social.  

Mai mult ca atât, Guvernul a lăsat problema dialogului social pe un plan secund, rolul sindicatelor și 

patronatelor  în societate a început să se diminueze, fiind unul nesemnificativ.  La etapa actuală 

instituția dialogului  social este una dintre cele mai ineficiente în societate.  

Partenerii sociali - Guvernul, sindicatele și patronatele nu au fost în stare să determine 

obiectivele și prioritățile comune, nu există o Strategie a dezvoltării parteneriatului social. Obiectivele 

stabilite de partenerii sociali  în vederea construirii și menținerii încrederii reciproce nu  și-au găsit o 

realizare în practică. Suspiciunea și lipsa de încredere în relaționările dintre partenerii sociali au frânat 

procesul de dezvoltare al parteneriatului social în ansamblu.  

Sistemul dialogului social este însoțit nu numai de dificultăți de ordin instituțional, ci și de un 

cadru juridic imperfect și contradictoriu.  Printre fenomenele care afectează sistemul parteneriatului 

social predomină elementele ce țin de:  

- reglementarea ineficientă a sistemului parteneriatului social prin intermediul unor legi 

elaborate și aprobate nu în cadrul unui concept unic privind instituția parteneriatului social ci în 

dependență de anumite tendințe conjucturale specifice pentru  anumite etape;  

- subaprecierea de către partenererii sociali a rolului și importanței parteneriatului social în 

societate etc. 

Desigur că una dintre soluții ar fi fost ca toate raporturile ce țin de parteneriatul social să fie 

reglementate prin intermediul unei singure legi, fie Codul muncii al Republicii Moldova, sau prin 

intermediul unor altor legi organice.  

Însăși cadrul juridic în vigoare ce reglementează instituția dialogului social este unul 

contradictoriu, unele norme nu se încadrează în limitele tratatelor internaționale ratificate și 

Constituției Republicii Moldova.  

Spre exemplu, în conformitate cu art.1 din Legea sindicatelor nr. 1129-XIV  din  07 iulie 2000, 

calitatea de membru de sindicat o poate avea  persoana (lucrătorul, şomerul, pensionarul, studentul 

etc.) care se află la evidenţă într-o organizaţie sindicală primară [1]. Desigur, în situația când persoana 

se află la evidenţă într-o organizaţie sindicală primară,  nu mai apare necesitatea determinării calității  

de membru de sindicat al acestei persoane.  

O trăsătură importantă a sindicatelor este, că în aceste organizații se reunesc persoane se 

exercită anumite activități profesionale. Pensionării și studenții în cazul în care  sunt antrenați în 

anumite activități profesionale, ei  ar putea adera la un sindicat, având calitatea de lucrător și nu cea 

de pensionar sau student. Şomer este considerată persoana aflată în căutarea unui loc de muncă, și în 

cazul de față, oportunitatea aderării la un sindicat este lipsită de sens.  

În conformitate cu art. 42 din Constituția Republicii Moldova, dreptul de a întemeia şi de a se 

afilia la sindicate pentru apărarea intereselor sale o are orice salariat. Dar și această normă 

constituțională  este contradictorie. Prin art.8 din aceeași Lege a sindicatelor nr. 1129-XIV  din  07 

iulie 2000, legiuitorul a stabilit că  organizaţia sindicală primară se constituie din iniţiativa a cel puţin 

3 persoane, considerate fondatori. Deci, nu este suficient ca doar un salariat să constituie un sindicat 

așa cum prevede Constituția. Prin același  art. 42 din Constituția Republicii Moldova, dreptul de 

constitui și adera la sindicate revine doar salariaților, și nu și celorlalte categorii de lucrători care nu 
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au calitatea de salariat.   

Art.5 din Carta Socială Europeană Revizuită, ratificat de Republica Moldova specifică, că în 

vederea garantării sau promovării libertății lucrătorilor și patronilor de a  constitui organizații locale, 

naționale sau internaționale pentru protecția intereselor lor economice și sociale și de a adera la aceste 

organizații, Părțile se angajează ca legislația națională să nu aducă atingere și să nu fie aplicată de o 

manieră care să aducă atingere acestei libertăți [2]. 

Și art.12  din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene stabilește că orice persoana 

are dreptul la libertatea de întrunire pașnică și la libertatea de asociere la toate nivelurile și în special 

în domeniile politic, sindical și civic, ceea ce implică dreptul oricărei persoane de a înființa 

împreună cu alte persoane sindicate și de a se afilia la acestea pentru apărarea intereselor sale [3]. 

Statutul Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective precum și comisiilor 

ramurale și teritoriale  pentru consultări şi negocieri colective  sunt  reglementate atât de Codul 

muncii al Republicii Moldova. 

În conformitate cu art. 25 din Codul muncii, în scopul reglementării raporturilor social-

economice din sfera parteneriatului social se creează următoarele structuri: 

a) la nivel naţional – Comisia naţională pentru consultări şi negocieri colective; 

b) la nivel ramural – comisiile ramurale pentru consultări şi negocieri colective; 

c) la nivel teritorial – comisiile teritoriale pentru consultări şi negocieri colective; 

d) la nivel de unitate – comisiile pentru dialog social „angajator – salariaţi”. 

Formarea şi activitatea comisiilor la nivel naţional, ramural şi teritorial se reglementează prin 

lege organică, iar a comisiilor la nivel de unitate – prin regulamentul-tip, aprobat de Comisia naţională 

pentru consultări şi negocieri colective.  

Atribuțiile Comisiei naţională pentru consultări şi negocieri colective sunt prevăzute la art.10 

din Legea Nr. 245 din 21 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale pentru 

consultări şi negocieri colective, a comisiilor pentru consultări şi negocieri colective la nivel de 

ramură şi la nivel teritorial [4].  Aceste atribuții se referă prepoderent la astfel de probleme cum ar fi: 

- armonizarea intereselor Guvernului, ale patronatelor şi sindicatelor în procesul elaborării 

bazelor de reglementare a relaţiilor de muncă şi a relaţiilor social-economice; 

-  purtarea negocierilor colective, elaborarea şi promovarea convenţiilor colective la nivel 

naţional, contribuirea  la încheierea acestora şi monitorizarea procesului realizării lor;  

- depistarea la nivel naţional a motivelor situaţiilor conflictuale şi tensiunilor sociale din 

relaţiile de muncă, organizarea pregătirii şi expertizei propunerilor menite să prevină astfel de situaţii 

şi tensiuni etc.  

     În principiu, activitatea     Comisiei naţională pentru consultări şi negocieri colective 

trebuie să se axeze pe problemele ce țin de:   

 - examinarea şi prezintarea Guvernului a propunerilor referitoare la ordinea de zi a 

Conferinţei Internaţionale a Muncii; 

- examinarea şi prezintarea organelor competente a propunerilor cu privire la ratificarea 

convenţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii și actelor Consiliului Europei; 

- examinarea  problemelor ridicate eventual în rapoartele ce urmează a fi prezentate Biroului 

Internaţional al Muncii conform articolului 22 al Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii; 

- înaintarea propunerilor referitoare la denunţarea convenţiilor ratificate; 

- examinarea  proiectelor acordurilor dintre Guvern, sindicate şi patronat în conformitate cu 

prevederile Convenţiei nr. 144 privitoare la consultările tripartite menite a promova aplicarea 

normelor internaţionale ale muncii adoptate de Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a 

Muncii la 2 iunie 1976.  

Cu titlu de informare, în plan comparativ, procedurile instituite în cadrul Uniunii Europene în 

materie de încheiere a acordurilor colective ar putea fi preluate și la modificarea legislației naționale. 

În Uniunea Europeană   dialogul social este o componentă fundamentală a modelului social european. 

Acesta le permite partenerilor sociali să contribuie activ, inclusiv prin încheierea unor acorduri, la 

conceperea politicii sociale europene și de ocupare a forței de muncă. Scopul dialogului social este 
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de a îmbunătăți guvernanța europeană prin implicarea partenerilor sociali în procesul decizional și în 

procesul de punere în aplicare.  Potrivit articolului 155 (ex-articolul 139 TCE)  din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene,  dialogul între partenerii sociali la nivelul Uniunii poate conduce, în 

cazul în care aceștia doresc, la raporturi contractuale, inclusiv acorduri. Acordurile încheiate la 

nivelul Uniunii sunt puse în aplicare în conformitate cu procedurile și practicile proprii partenerilor 

sociali și statelor membre sau, în domeniile aflate sub incidența articolului 153, la cererea comună a 

părților semnatare, printr-o decizie a Consiliului la propunerea Comisiei cu informarea 

Parlamentului European despre aceasta. Ca finalitate, Consiliul hotărăște în unanimitate în cazul în 

care acordul în cauză conține una sau mai multe dispoziții referitoare la unul din domeniile pentru 

care este necesară unanimitatea în temeiul articolului 153 alineatul (2). Spre exemplu, Tratatul de la 

Amsterdam (1997), a inclus Acordul privind politica socială, instituind, un cadru unic pentru dialogul 

social în Uniunea Europeană, iar în calitate de  rezultate intersectoriale pot fi menționate aprobarea 

și punerea în aplicare a  Acordului-cadru privind concediul pentru creșterea copilului (1995), 

Acordului-cadru privind  munca cu fracțiune de normă (1997),  Acordului-cadru privind   munca pe 

durată determinată (1999). 

A se menționa, că procedurile ce țin de inițierea, elaborarea, conținutul acordurilor colective 

sunt strict determinate de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și ele se referă la 

implementarea unor obiective importante cum ar fi: 

- Consiliul hotărăște în unanimitate în cazul în care acordul în cauză conține una sau mai multe 

dispoziții referitoare la unul din domeniile pentru care este necesară unanimitatea în temeiul 

articolului 153 alineatul (2) din Tratat. 

Nu mai puțin important este art.151 din Tratat prin care este specificat ca obiectivele privind  

promovarea ocupării forței de muncă, îmbunătățirea condițiilor de trai și de muncă, dialogul social 

au la bază  Carta socială europeană semnată la Torino la 18 octombrie 1961 și în Carta comunitară a 

drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor adoptată în 1989.   

După cum vedem, în cadrul Uniunii Europene sunt instituite proceduri destul de clare în 

materie de inițiere și încheiere a acordurilor colective. 

În același timp, în Republica Moldova nu există o practică eficientă referitor la încheierea 

unor convenții/acorduri colective.  

Pe de o parte,  Legea Nr. 245 din 21 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei 

naţionale pentru consultări şi negocieri colective, a comisiilor pentru consultări şi negocieri colective 

la nivel de ramură şi la nivel teritorial nu specifică nici domeniile concrete și nici procedurile (etapele) 

privind inițierea și încheierea unor astfel de acte. 

Pe de altă parte, procedurile de inițiere a convențiilor colective ele sunt prevăzute la art.35-39 

din Codul muncii al Republicii Moldova nu pot fi calificate ca fiind suficiente în vederea inițierii și 

încheierii unor convenții/acorduri colective, cu excepția  art.35 din Codul Muncii care  prevede că  

convenţia colectivă este un act juridic care stabileşte principiile generale de reglementare a 

raporturilor de muncă. Această definiție a convenției colective care este dată la art.35 din Codul 

Muncii  este una ambiguă, contradictorie și nu se încadrează în limitele normelor constituționale.  

Prin art.72 alin. (3), lit.f) din Constituția RM este statuat că  regimul general privind raporturile de 

muncă sunt stabilite prin lege organică, și nu prin convenție colectivă.  

Această generalizare de conținut, prevăzută la art.35 din Codul muncii nu este în favoarea 

Guvernului Republicii Moldova, Patronatelor și Sindicatelor. 

Majoritatea convențiilor adoptate începând cu anul 2004 până în prezent de către Comisia 

naţională  pentru consultări şi negocieri colective nu pot fi atribuite în categoria unor acte ce țin de 

”principiile generale de reglementare a raporturilor de muncă şi a raporturilor social-economice”.   
Astfel: 

1. Convenția colectivă nr.1 din 3 februarie 2004  ”Salarizarea angajaţilor aflaţi în relaţii de 

muncă în baza contractelor individuale de muncă” 

Prin această Convenție a fost stabilit salariul tarifar pentru categoria I de calificare a 

personalului angajat în unităţile cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate şi forma 
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de organizare juridică (art.1),  sporul la salariu pentru munca prestată în condiţii nefavorabile  

angajaţilor care prestează muncă în condiţii nefavorabile li se stabilesc, în funcţie de starea reală a 

condiţiilor de muncă, spor de compensare (art.2)  și alte sporuri cu caracter stimulatoriu (art.3). 

Modalitatea, cota concretă şi categoriile de salariaţi urma să fie  stabilită  prin contractul colectiv de 

muncă la nivel de întreprindere. 

A se menționa, că în conformitate cu pct.2 din Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 

nr.1335 din 10 octombrie 2002 stabilirea cuantumurilor sporurilor de compensare pentru munca 

prestată în condiţii nefavorabile de către toate întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile din 

sectorul real şi sectorul bugetar, indiferent de tipul de proprietate şi forma lor organizaţional-

juridică se efectuează conform Regulamentului cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la 

locurile de muncă şi modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite 

sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, aprobat prin hotărârea 

menționată.  

În acest sens, conținutul Convenției colective nr.1 din 3 februarie 2004 derivă din   

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1335 din 10 octombrie 2002. 

2. Convenţia colectivă (nivel naţional) nr. 2 din 9 iulie 2004. Timpul de muncă şi timpul de 

odihnă 

Alte aspecte ce țin de acordarea timpului de muncă și odihnă. 

Normele incluse în  Convenţia colectivă (nivel naţional) nr. 2 din 9 iulie 2004 precizează 

unele prevederi din Codul muncii referitor la timpul de muncă şi timpul de odihnă,  stabilind 

suplimentar noi condiții  aplicabile în acest domeniu.  

3. Convenţia colectivă (nivel naţional) nr. 4 din 25 iulie 2005 cu privire la modelul 

Contractului individual de muncă 

Prin această Convenție a fost aprobat modelul Contractului individual de muncă.   

Convenția colectivă (nivel naţional) nr. 4 din 25 iulie 2005 cu privire la modelul 

Contractului individual de muncă a fost aprobată contrar principiilor prevăzute la  art. 26 din 

Codul muncii care prevede că  reprezentanţii salariaţilor şi ai angajatorilor sunt în drept să inițieze 

şi să participe la negocierile colective în vederea elaborării, încheierii, modificării sau completării 

convenţiilor colective. 

Potrivit art.2 din Legea nr.100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative prin 

noțiunea de act normativ  se are în vedere actul juridic adoptat, aprobat sau emis de o autoritate 

publică, care are caracter public, obligatoriu, general şi impersonal și care stabileşte, modifică ori 

abrogă norme juridice care reglementează naşterea, modificarea sau stingerea raporturilor 

juridice şi care sînt aplicabile unui număr nedeterminat de situaţii identice. 

Comisia naţională pentru consultări şi negocieri colective nu este inclusă în lista subiecţilor 

care pot iniţia elaborarea proiectelor de acte normative, în limitele competenţei şi în conformitate 

cu atribuţiile şi domeniul de activitate ale acestora (art.23 din Legea nr.100 din 22 decembrie 2017 

cu privire la actele normative). 

4. Convenția colectivă nr.11   din  28 martie 2012 cu privire la criteriile de reducere în masă 

a locurilor de muncă 

Convenția colectivă nr.11 prin care la art.2 au stabilit  drept criterii de reducere în masă a 

locurilor de muncă în cadrul unităţii, concedierea într-o perioadă de 30 de zile calendaristice a unui 

număr de: 

a)         cel puţin 30% din salariaţi, daca angajatorul care reduce locurile de muncă are încadraţi 

de la 10 la 49 de salariaţi; 

b)         cel puţin 15 salariaţi, daca angajatorul care reduce locurile de muncă are încadraţi de 

la 50 la 99 de salariaţi; 

c)         cel puţin 15% din salariaţi, daca angajatorul care reduce locurile de muncă are încadraţi 

de la 100 la 249 de salariaţi; 

d)         cel puţin 40 salariaţi, daca angajatorul care reduce locurile de muncă are încadraţi de 
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la 250 la 399 de salariaţi; 

e)         cel puţin 10% din salariaţi, daca angajatorul care reduce locurile de muncă are încadraţi 

mai mult de 400 de salariaţi. 

Părțile au considerat reducere în masă a locurilor de muncă, concedierea cumulativă pe 

parcursul a 90 de zile a, cel puţin, 30% de salariaţi din numărul total de angajaţi cu contract individual 

de muncă pe perioadă nedeterminată, indiferent de numărul salariaţilor angajaţi în unitate. 

De asemenea, părțile au stabilit ca organul sindical din cadrul unităţii şi / sau reprezentanţii 

salariaţilor să acorde suportul necesar angajatorului şi salariaţilor care cad sub incidenţa convenţiei, 

în vederea realizării procedurilor ce ţin de concediere şi posibila reangajare. 

Stabilirea   criteriilor de reducere în masă a locurilor de muncă în cadrul unităţi ține de 

modificarea legislației în vigoare. Desigur, urmează a fi luate în considerare  și principiile prevăzute 

de Convenția cu privire la încetarea raporturilor de muncă din inițiativa patronului nr.158 din 22 iunie 

1982, inclusiv art.13 cu referire la procedurile privind consultarea [5]. 

Aceste exemple privind practica de negociere colectivă și încheiere a convențiilor colective 

de muncă produc efecte negative și asupra procesului de negocieri colective la nivel de unitate 

economică. 

Prin art. 30 din Codul muncii legiuitorul a stabilit că  contractul colectiv de muncă este un act 

juridic care reglementează raporturile de muncă şi alte raporturi sociale în unitate, încheiat în 

formă scrisă între salariaţi şi angajator de către reprezentanţii acestora. Această definiție, ca și 

noțiunea de convenție colectivă,  este contradictorie și nu poate fi acceptată din mai multe motive. 

În primul rând, referință că ”contractul colectiv de muncă este un act juridic”. Codul civil al 

Republicii Moldova la art. 992 prevede  că contractul este acordul de voinţă realizat între două sau 

mai multe persoane prin care se stabilesc, se modifică sau se sting raporturi juridice. În același sens, 

și Codul civil roman la art.942  definește contractul  ca un acord între două sau mai multe persoane 

spre a constitui sau    stinge între dânșii un raport juridic. În principiu, în sensul acestor reglementări, 

termenul de ”contract” este sinonim  cu acela de ”convenție”. Și la art.43 alin. (4) din Constituția 

Republicii Moldova și art.41 alin.(5) din Constituția României direct se prevede că   ”Dreptul la 

negocieri în materie de muncă şi caracterul obligatoriu al convenţiilor colective sînt garantate”. În 

cazul dat se prezuma existența și garantarea atât a dreptului la negocieri în materie de muncă, cât și 

caracterul obligatoriu al convențiilor (contractelor) colective încheiate. În cazul dat, legiuitorul nu a 

făcut nici o distincție între noțiunea de ”contract” și ”convenție”. Desigur că prevederile Codului 

civil, inclusiv acel articol 992 sunt utile pentru definirea noțiunii de contract colectiv de muncă. 

Codul muncii roman din 2003 la art.229 a stabilit că ” Contractul colectiv de muncă este 

convenţia încheiată în formă scrisă între angajator sau organizaţia patronală, de o parte, şi salariaţi, 

reprezentaţi prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc 

clauze privind condiţiile de muncă, salarizarea, precum şi alte drepturi şi obligaţii ce decurg din 

raporturile de muncă”.  

Deci, contractul colectiv de muncă este o convenție încheiată între angajator sau organizaţia 

patronală, de o parte, şi salariaţi, reprezentaţi prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă 

parte. 

În al doilea rând, problema ”reglementării raporturilor de muncă şi altor raporturi sociale”.  E 

bine știut că raportul juridic de muncă ia naștere, ca regulă, prin încheierea unui contract individual 

de muncă. În rezultatul negocierii colective  și încheierii contractului colectiv de muncă nu ia naștere 

raportul de muncă.  Contractul colectiv de muncă este o convenție colectivă ca și orice accord scris  

referitor la condițiile de muncă, încheiată între un angajator, un grup de angajatori sau o asociație 

patronală, pe de o parte, și una sau mai multe organizații representative ale salariaților, pe de altă 

parte, reprezentanții salariaților fiind aleși sau mandatați de către cei pe care îi reprezintă, conform 

dispozițiilor din fiecare legislație națională. După cum reiese din conținutul art.2 al Convenției 

menționate aspectele ce țin de condițiile sociale nu fac obiectul de reglementare al Convenției în 

cauză. 

În al treilea rând, nivelul negocierii colective.  În sensul art.2 din  Convenția privind 
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promovarea negocierilor colective Nr.154  din19.06.81  negocierea  colectivă  se aplică tuturor 

negocierilor care au loc între o persoană care angajează, un grup de persoane care angajează sau una 

ori mai multe organizaţii ale lucrătorilor, pe de altă parte, în vederea fixării condiţiilor de muncă şi 

angajării; şi/sau reglementării relaţiilor între cei ce angajează lucrători; şi/sau reglementării relaţiilor 

între cei ce angajează sau organizaţiile lor şi una sau mai multe organizaţii ale lucrătorilor.  

Cu toate acestea, prin art. 30 din Codul muncii negocierea colectivă și încheierea contractelor 

colective  este limitată la nivel de unitate economică. Aici ar putea fi invocat și contrariul fiind aduse 

în calitate de argumente prevederile art.26 din Codul muncii,  prin care este specificat că  negocierile 

colective pot fi initiate de către reprezentanţii salariaţilor şi ai angajatorilor și cu ocazia elaborării, 

încheierii, modificării sau completării și  convenţiilor colective, dar nu numai a contractelor colective 

de muncă. În sensul normei citate mai sus, inițierea negocierilor colective în vederea încheierii 

convențiilor collective, revine doar celor doi parteneri sociali – reprezentanții salariaților și ai 

angajatorilor. Guvernul, desi este parte semnatară a acestor convenții colective nu se bucură de 

dreptul de a iniția elaborarea și modificarea lor. Convențiile colective de muncă sunt acte disctincte 

și nu pot fi comparate nici după conținut, nici după părți cu contractele colective de muncă. 

În concluzie, invoc unele principii fundamentale ce reies din aplicarea art.6 par.1 din Carta 

Socială Europeană Revizuită, ratificată de Republica Moldova prin Legea nr.484-XV din 28 

septembrie 2001:   

- Dacă există o consultare adecvată, intervenția statului nu este necesară; 

- Dacă consultarea nu este suficientă, statele trebuie să ia măsuri pentru a o încuraja; 

- Art.6 par.1 nu privește consultarea între Guvern și salariați și/sau patroni sau organizațiile 

care îi reprezintă; 

- Consultarea trebuie să acopere toate problemele de interes reciproc și în special chestiunile 

următoare: productivitate, eficiență, igienă, securitate și bunăstare la locul de muncă și alte probleme 

profesionale (condiții de muncă, pregătire profesională etc.) 

- Consultarea trebuie să se facă la mai multe niveluri: național, regional și la nivelul 

întreprinderii. 
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Abstract: Instrumentele legislative, respectiv CPP, deși urmărește în esență respectarea și 

aplicarea legii, se deosebește de legislația privind protecția datelor cu caracter personal în primul 

rând prin aceea că acesta din urmă reprezintă prevederi de aplicare obligatorii și în faza de urmărire 

penală cu privire la confidențialitatea datelor obținute. 

Garanția aplicării și verificării legalității activităților de urmărire penală este acordată, în 

cadrul controlului judiciar al procedurii prejudiciare, judecătorului de instrucție în Republica 

Moldova și judecătorului de drepturi și libertăți în România. 

Judecătorii de instrucție și judecătorii de drepturi și libertăți trebuie să verifice, pe lângă 

aplicarea legislației în mod corect în cadrul desfășurării acestui control, a dispozițiilor prevăzute de 

CPP, și să adopte reguli și norme clare cu privire la protecția datelor cu caracter personal.  

Cuvinte cheie: protecția datelor cu caracter personal, confidențialitate, garanții, judecători 

de instrucție, judecători de drepturi și libertăți 

  

Abstract: The legislative instruments,namely the CPC, although essentially aimed at 

enforcing and enforcing the law, differ from the legislation on personal data protection primarily in 

that the latter are mandatory enforcement provisions and in the phase of criminal prosecution 

regarding data confidentiality obtained. 

The guarantee of the application and verification of the legality of the criminal investigation 

activities is granted, within the judicial control of the prejudicial procedure, to the investigating judge 

in the Republic of Moldova and the judge of rights and freedoms in Romania. 

Investigating judges and judges of rights and freedoms must verify, in addition to the correct 

application of the law in carrying out this control, the provisions of the CPC, and adopt clear rules 

and regulations on the protection of personal data.  

Keywords: protection of personal data, confidentiality, guarantees, investigative judges, 

judges of rights and freedoms 

 

 Independența sistemului judiciar este unul dintre pilonii de bază ai statului, legile care îl 

guvernează trebuie făcute într-un mod clar, transparent și larg discutat, tragerea la răspundere penală 

a persoanelor care au săvârșit infracțiuni trebuie să se facă după aceleași reguli stricte, ferme, clare, 

dar și cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, printre care și cea referitoare 

la protecția datelor cu caracter personal.Un element esențial putem spune că este, pe lângă 

independență, și imparțialitatea judecătorilor. Astfel spus, judecătorii sunt obligați să fie imparțiali și 

să decidă în mod obiectiv, liber de orice influență. Tocmai de aceea, în cadrul controlului judiciar al 

procedurii prejudiciare, vorbim de garanțiile procesuale[1,p.115], respectiv și a  protecției  datelor cu 

caracter personal, unde  rolul este deținut de judecătorul de instruție în Republica Moldova  și  în 

România de judecătorul de drepturi și libertăți,ca și intituții ce exercită controlul în faza urmăririi 

penale.Este imperativ să considerăm că imparțialitatea judecătorilor trebuie să fie absolută, deoarece 

încrederea publicului în respectarea sistemului juridic și a protecției datelor cu caracter personal, sunt 

garanțiile eficacității acestuia. Și în literatura de specialitate se preciza despre ,,existența garanțiilor 

în sistemul judiciar care ar asigura că limitarea drepturilor fundamentale ale individului, necesare 

pentru a se efectua urmărirea penală în mod eficient, este strict limitată și supusă unui control 

efectiv.”[2,p.66]   

Observând definiția controlul judiciar al procedurii de urmărire penală care ,,constă în 

verificarea de către o instanță, independentă și imparțială, sesizată în modul prevăzut de lege, a 
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acțiunilor organului de urmărire penală și a organului care efectuează activitatea specială de 

investigații în scopul depistării și înlăturării încălcărilor drepturilor omului încă la faza de urmărire 

penală și asigurării respectării drepturilor, libertăților și a intereselor legitime ale participanților la 

proces și a altor persoane”[3,p.693], menționăm că protecția datelor cu caracter personal este luată în 

discuție ca interes legitim al participanților cu privire la respectarea drepturilor și libertăților 

fundamentale. 

CPP prevede judecătorului de instruție în Republica Moldova iar în România judecătorului de 

drepturi și libertăți normele de aplicare în procedurile cauzelor penale, ca factori de abținere de la 

eventualele abuzuri[4,p.117]în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, noi îl denumim 

punct de plecare. Judecătorii ar trebui să înțeleagă ce date personale vor folosi, în cadrul controlului 

judiciar al  procedurii prejudiciare, de ce și în ce condiții o pot face. De acolo, pot stabili norme (de 

la latinescul normae)[5,p.164] de aplicare  adecvate, asigurând un nivel adecvat de transparență. De 

asemenea, judecătorii pot decide asupra prelucrării și pot determina care cauze necesită evaluări mai 

aprofundate, cum ar fi protejarea intereselor legitime sau evaluările privind protecția datelor cu 

caracter personal. Nu în ultimul rând, verificările și răspunsul judecătorilor, despre modalitatea de 

identificare și de aplicare a protecției ca și garanție a datelor cu caracter personal în cadrul controlului 

judiciar al procedurii prejudiciare, pot fi realizate prin următoarele întrebări: Cine? Ce? Cum? Unde? 

și De ce?.[6,p.303]Aceste întrebări sunt cele mai elocvente în vederea identificării cu ușurință de către 

judecători a problemelor,  în vederea  rezolvării deciziei de aplicare în ceea ce privește protecția 

datelor cu caracter personal părților în cadrul controlului judiciar al procedurii prejudiciare. De ex.: 

Cine sunt persoanele interesate de obținerea datelor cu caracter personale?; Ce poate influența, în 

cazul identificării învinuitului care are interes în cauză, prin obținerea datelor cu caracter personal  

celorlalte părți?; Întrebarea Cum va proceda după obținerea datelor cu caracter personal părților la 

influențarea acestora? este și modul de identificare a persoanelor/părților care trebuiesc să fie 

răspunzătoare pentru încălcarea acestei protecții a datelor cu caracter personal; Unde există breșa, în 

cadrul controlului judiciar al procedurii prejudiciare în care pot fi obținute date de la celelalte părți, a 

unor date cu caracter personal ce nu le aparțin/Unde pot ajunge informațiile ce conțin date cu caracter 

personal ca să poată influența desfășurarea normală a unui proces?; De ce se dorește obținerea de 

informații cu privire la identificarea datelor cu caracter personal celorlalte părți în cauză? De 

asemenea, judecătorii pot să evalueze mai rapid dacă o încălcare a datelor (în cazul în care apare) 

implică riscuri care necesită decizii noi. Ce ar trebui să urmărească judecătorii în controlul judiciar al 

procedurii prejudiciare prin măsurile luate, ,,distrugerea influenței oricărui interes”,[7,p.174]de către 

orice parte în obținerea în vederea folosirii a datelor cu caracter personal celorlalte părți. 

Ca și garanție, ce vine în sprijinul legislației de protecție a datelor cu caracter personal, 

menționăm art.300,alin.(1) din CPP RM unde prevederea faptului că ,,judecătorul de instrucție  

examinează demersurile procurorului privind autorizarea efectuării acțiunilor de urmărire penală, 

măsurilor speciale de investigații și de aplicare a măsurilor procesuale de constrângere care limitează 

drepturile și libertățile constituționale ale persoanei”, printre care și măsura arestării preventive, 

arestării la domiciliu și prelungirii duratei arestării, vine în sprijinul încălcărilor care s-ar putea 

produce în lipsa acestor examinări, noi referindu-ne doar la încălcarea confidențialității datelor cu 

caracter personal care trebuiesc protejate prin grija instituită a statului în cadrul urmăririi penale prin 

care judecătorii trebuie să țină seamă de drepturile tuturor(nihil universorum juri 

derogandum)[8,p.177]. 

Nu putem trece fără să înțelegem, tot ca și garanție, examinarea plângerilor împotriva actelor 

ilegale ale organelor de urmărire penală și ale organelor care exercită activitatea specială de 

investigații și efectuarea acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigații dar și 

aplicarea măsurilor procesuale de constrângere care se face cu autorizarea și de către judecătorii de 

instrucție cărora li se prezintă materialele și ordonanțele care conțin date cu caracter personal, 

acestea  se examinează în ședință secretă cu participarea procurorului și, după caz, a reprezentantului 

organului care exercită activitatea specială de investigații. Obligația confidențialității datelor este dată 

de caracterul secret al procedurii în acestă fază, lucru care trebuie finalizat, ca și măsură de protecție 
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și a datelor cu caracter personal, prin consemnarea de către aceste autorități a declarației de 

confidențialitate a datelor. Dar, participarea la ședința de judecată a persoanelor, avocaților, 

reprezentanților legali, în privința căreia se soluționează chestiunea referitoare la măsurile procesuale 

de constrângere și dreptul conferit de CPP, acestor părți, de a lua la cunoștință de toate materialele 

prezentate la examinarea demersului, datele cu caracter personal care nu privesc propunerea măsurii 

să nu existe în materiale sau, datele cu caracter personal, altele decât ale persoanei care ia cunoștință 

de conținutul materialelor să fie schimbate cu simboluri XXX sau anonimizate, lucru care să vină 

astfel în întâmpinarea garanției  legislației protecției datelor cu caracter personal. Caracterul echitabil 

al procesului nu este dat de cunoșterea datelor cu caracter personal părților din dosare. Cauza CtEDO 

Mușuc c.Moldovei, Hotărârea Strasbourg din 06/02/2008, ilustrează necesitatea garantării protecției 

datelor cu caracter personal, fiind confirmat în cauză  refuzul de a fi studiat dosarul penal, respectiv 

una dintre declarațiile martorului, cu ocazia confirmării necesității aplicării arestării. Curtea a 

recunoscut necesitatea ca urmărirea penală să fie efectuată în mod eficient, ceea ce se poate presupune 

că o parte din informațiile colectate trebuie păstrate în secret pentru a împiedica autorii să altereze 

probele și să submineze efectuarea justiției.[9] Este cazul și protejării datelor cu caracter personal. 

Suntem de acord a ceea ce relatează Curtea despre faptul că acuzatul arestat trebuie să cunoască 

materialele de urmărire penală pe care se întemeiază acuzațiile îndreptate împotriva sa dar nu înseamă 

neapărat și divulgarea datelor cu caracter personal/al informațiilor care pot conduce la identificarea 

martorului. Pentru prezentare, aceste date și informații pot fi anonimizate/schimbate cu simboluri 

XXX. Dreptul conferit de lege învinuitului/inculpatului la garantarea egalității de arme între părți prin 

prezentarea materialului de urmărire penală, în acest caz și declarațiile martorului, nu înseamnă că 

dreptul la protecția datelor cu caracter personal martorului va fi încălcat în măsura în care datele lui 

vor fi  anonimizate/schimbate cu simboluri XXX. În acest fel va fi respectată atât legislația de 

protecție a datelor cu caracter personal și dreptul la cunoașterea materialelor pe care se întemeiază 

acuzațiile îndreptate împotriva învinuitului/inculpatului.    

Vorbim de rolul consacrat de legislație judecătorului de instrucție în privința arestării 

preventive, arestării la domiciliu și prelungirea duratei arestării. În legislația Republicii Moldova 

avem învinuit la toate cele 3 măsuri în comparație cu România care prevede calitatea de  inculpat la 

toate cele 3 măsuri. Urmează demersul/propunerea procurorului care este înaintat instanței cu 

propunerea uneia din cele 3 măsuri, demers/propunere care conține date cu caracter personal și care, 

împreună cu toate materialele și probele care conțin datele părților  trebuie, înainte de a fi înaintate 

instanței, să fie prezentate învinuiților/inculpaților ori avocaților acestora. Până la intrarea în vigoare 

a noului GDPR(General Data Protection Regulation- acronim al Regulamentului UE nr. 679/2016 

privind protecția datelor cu caracter personal)acestă prezentare a tuturor materialelor și probelor 

învinuiților/inculpaților ori avocaților acestora nu a fost pusă în discuție privind protecția datelor cu 

caracter personal. Sensul aflării datelor cu caracter personal/informațiilor care duc la identificarea 

celorlalte părți din dosarele penale  afectează și încalcă legislația de protecție a acestor date. Ne punem 

întrebarea care ar fi încălcarea drepturilor învinuiților/ inculpaților în situația anonimizării datelor cu 

caracter personal și infomațiilor care duc la identificarea persoanelor din materialele/probele cauzelor 

penale,sau schimbarea acestora cu simboluri XXX? Aceste părți nu pot să-și facă apărarea fără a 

cunoaște datele cu caracter personal sau informațiilor care duc la identificarea părților?                

În ceea ce privește prezentarea tuturor materialelor și probelor cauzei, învinuiților/ 

inculpaților ori avocaților acestora, înainte ca demersul/propunerea procurorului să fie înaintat 

instanței cu privire la măsura arestării preventive, arestării la domiciliu și prelungirea duratei arestării, 

acestor părți  trebuie să le fie furnizate prompt  scrisoarea scrisă a drepturilor. Pentru a asigura dreptul 

la apărare, autoritățile competente vor asigura învinuiților/inculpaților sau avocaților acestora accesul 

la cel puțin toate probele aflate în posesia lor, indiferent dacă sunt sau nu împotriva acestora, pentru 

a garanta corectitudinea procedurii în vederea pregătirii apărării. Accesul la mijloacele de probă 

menționate mai sus vor fi acordate în timp util, pentru a permite exercitarea efectivă a drepturilor la 

apărare și cel mai recent pentru demersul/propunerea înaintată instanței. Această notificare scrisă va 

include, pe lângă informațiile enumerate mai sus, și informații despre următoarele drepturi, care se 
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aplică în temeiul legislației naționale a celor 2 țări: Dreptul de acces la materialele de caz; Dreptul de 

a informa autoritățile consulare și o persoană; Dreptul de acces la asistență medicală de 

urgență; și Numărul maxim de ore sau zile în care învinuiții/ inculpații pot fi privați de libertate 

înainte de a ajunge la o autoritate judiciară. De asemenea, această notificare va include informații de 

bază despre orice posibilitate, în conformitate cu legislația națională a celor 2 țări, de a contesta 

legalitatea arestării, de a obține o examinare a detenției sau de a cere eliberarea provizorie. Scrisoarea 

drepturilor este redactată într-un limbaj simplu și accesibil, pentru a fi înțelesă de învinuiți/ inculpați  

împotriva cărora li s-a dispus una din cele 3 măsuri, drepturi în cuprinsul cărora trebuie menționat, ca 

propunere, pe lângă dreptul la protecția datelor lor cu caracter personal, și faptul că și celelalte părți( 

parte vătămată, martori etc.) au dreptul la respectarea datelor lor cu caracter personal și numai în 

cazul în care-și dau consimțământul ei pot să cunoscă datelor celor care le-au dat consimțământul în 

acest sens. Nota trebuie să fie scrisă într-o limbă pe care învinuiții/ inculpații o înțeleg, percepția lor 

de înțelegere fiind dată tocmai prin aducerea la cunoștință a acestui drept de protecție a datelor cu 

caracter personal, nu numai al lor ci și a celorlalte părți. Nu vorbim despre funcția de reflectare, 

orientarea și exploatarea informației obținute ca și drepturi și a modului lor de respectare de către 

învinuiți/inculpați. Oricum urmăresc orice greșeală survenită și pe care să o poată ataca, chipurile 

legale în unele cauze, în vederea obținerii de pedepse mai ușoare/chiar, prin influențare, datorită 

obținerii de date cu caracter personal părților, clasarea cauzelor. Considerăm oportun ca, astfel de 

date, să fie anonimizate/schimbate cu simboluri XXX. Acest rol, de aplicare a acestor norme și de 

achiesare[10,p.19] la legislația de protecție a datelor cu caracter personal, să devină ca și obligație 

(de la latinescul obligatio)[11,p.297]  judecătorilor de instrucție, judecătorilor de drepturi și libertăți, 

procurorilor, organelor de cercetare, cei care sunt răspunzători de toată faza urmăririi penale. 

Percepția, pe lângă reprezentarea și gândirea, sunt procese de cunoaștere a realității 

obiective.[12,p.94] Învinuiții/inculpații înregistrează, reflectă și percep astfel  realitatea de protejare, 

în faza de urmărire penală, a datelor cu caracter personal, realitate care-i fac să gândească cu privire 

la aceste norme de aplicare a protecției datelor.   

În România, în condițiile divulgării datelor cu caracter personal în cursul urmăririi penale/a 

altor informații care au putut duce la identificarea părților în cauzele penale ( persoane vătămate, 

martori etc.), pentru a se lua măsura arestului preventiv sau a arestului la domiciliu de către 

judecătorul de drepturi și libertăți, ca urmare a drepturilor menționate de art.83 din CPP  unde 

inculpatului i se dă dreptul de a consulta dosarul cauzei, menționăm  posibilitatea urmării existenței 

de către inculpat a unuia dintre cazurile prevăzute la art.223,alin.(1) din CPP, și anume :când 

,,încearcă să influențeze un alt participant la comiterea infracțiunii, sau un martor sau un expert, sau 

să distrugă, să altereze, să ascundă sau să sustragă mijloacele materiale de probă sau să determine o 

altă persoană să aibă un astfel de comportament/când exercită presiuni asupra persoanei vătămate sau 

încearcă să ajungă la un acord fraudulos cu acestea”.[13,p.384] Acest drept, care este absolut, 

prevăzut de CPP, face referire la egalitatea de arme între părți și nu la protecția datelor cu caracter 

personal. Însă, în drepturile prevăzute de art.83 din CPP nu sunt prevăzute expres în textul de lege 

restrângerea și protejarea datelor personale celorlalte părți, cu toate că, în categoria drepturilor 

acestora, precum și a părților vătămate, sunt menționate expres ,,și alte drepturi prevăzute de lege”, 

potrivit art.81 din CPP. În ceea ce privește dreptul martorului, potrivit art.121 din CPP,acesta poate 

solicita să i se acorde măsura protecției. Prevederea acestor drepturi legale în CPP dau posibilitatea 

identificării datelor cu caracter personal celorlalte părți. În situația restrângerii dreptului prevăzut de 

art.83 din CPP cu privire doar la consultarea dosarului nu și a datelor cu caracter personal al celorlalte 

părți/a informațiilor care pot duce la identificarea lor, s-ar restrânge considerabil acțiunile de încălcare 

a art.223 din CPP. Deci, în cursul urmăririi penale, dacă s-ar restrânge posibilitatea de divulgare a 

datelor cu caracter personal părților prin norme stabilite, de ex. anonimizare sau schimbare a datelor 

cu caracter personal prin simboluri XXX, prin studierea materialelor sau probelor din dosare de către 

inculpați, nu s-ar mai ajunge la încălcarea dreptului la confidențialitatea datelor.Arestarea preventivă 

și arestul la domiciliu pot fi prelungite pe parcursul urmăririi penale dacă motivele, precum obținerea 

informațiilor din materialele dosarelor referitoare la date cu caracter personal părților, care au cauzat 
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arestarea initial, necesită în continuare detenția sau există motive noi care justifică extinderea acestor 

măsuri, printre care și aceste motive care duc la cele menționate mai sus, prevăzute în art.223,alin.(1) 

din CPP.Vorbim astfel, așa cum prevede CPP, de necesitate și proporționalitate. [14,p.1075] Elocvent 

la specificațiile menționate relatăm cauza Emilian-George Igna c. României[15], Hotărârea CEDO 

din 26.11.2013.Cauza se referă la încălcarea privind egalitatea armelor cu ocazia arestării preventive 

întrucât avocatului inculpatului nu i s-a dat dreptul de a avea acces la documentele  dosarul cauzei pe 

baza căruia s-a întemeiat în mod esențial acuzațiile împotriva clientului său. În instanță, propunerea 

procurorului de arestare preventivă conținea doar o prezentare a faptelor. Se făcea referire la o 

transcriere a interceptărilor convorbirilor telefonice,dar și la declarațiile date de victime,martori și alți 

inculpați.Transcrierea interceptărilor au fost prezentate instanței dar datorită recomandării de a nu fi 

prezentate apărării instanța a respins prezentarea transcrierilor. Cererea expresă a avocatului de a avea 

acces la celelalte mijloace de probă au fost ignorate de instanță, respectiv declarațiile date de victime, 

martori și alți inculpați. Răspundem printr-o întrebare, de ce tocmai instanța de judecată a omis un 

astfel de drep obligatoriu acestei propuneri a arestării preventive? Binențeles, instanța a remarcat că 

prezentarea acestor declarații poate influența desfășurarea normală a procesului, întrucât a ignorat 

solicitarea avocatului și nu a dispus prezentarea acestor materiale probatorii. Ne punem întrebarea și 

constatăm că nu era cunoscut nici de către instanță și nici de către procuror modul de rezolvare a 

legalității, de prezentare a materialelor și de protecție a datelor cu caracter personal care să limiteze 

aplicarea dispozițiilor prevăzute de art.223 din CPP. Spunem că protecția datelor nu contravine legii. 

Menționăm, prezentarea materialelor cauzei pe baza căruia s-au întemeiat în mod esențial acuzațiile 

împotriva inculpatului, respectiv declarații de martori etc., să fi fost realizate cu anonimizarea datelor 

cu caracter personal/schimbarea cu simboluri, acest lucru așa cum am mai menționat-o nu contravine 

egalității armelor, regulă pe care o propunem în vederea aplicării. În acest sens ne confruntăm cu o 

certitudine rațională care este legată de conștiința necesității.[16,p.125] Și în literatura de specialitate 

se vorbea de ,,perceperea sensului exact care implică, în mod necesar, o înțelegere a semnificației 

filosofice a acestor drepturi”[17,p.9],respectiv a mecanismelor de implementare și aplicare așa cum 

le-am relatat privind protecția datelor cu caracter personal. Doctrina vorbea și ea de logica judecății 

și menționa conceptul ontologic de adevăr că se află în centrul unei logici care slujește drept model 

al raționalității.[18,p.358] 

Gravitatea datorată consultării dosarului fără protejarea datelor celorlalte părți ca și propunere, 

trebuie constatată de judecătorul de instrucție/judecătorul de drepturi și libertăți, cu ocazia controlului 

judiciar al procedurii prejudiciare, în cazul în care se exercită presiuni sau amenințări la adresa 

familiilor martorilor/părților vătămate(îl denumim risc ridicat datorat neluării măsurilor de protecție 

a datelor cu caracter personal), coruperea acestora, îndemnuri, rugăminți etc., contextual și 

demersurile efectuate în care învinuiții/inculpații au procedat la obținerea datelor cu caracter personal 

a martorilor care au dat declarații în acuzare, raportate la posibilitatea exercitării de 

presiuni.[19,p.735]   

CPP RM prevede dreptul învinuitului de a solicita examinarea demersului privind prelungirea 

arestului preventiv și a arestului la domiciliu în ședință publică.   

În cazul în care se dispune analiza demersului în ședință publică judecătorul de instrucție se 

confruntă și trebuie să dispună după o analiză a modului în care va respecta legislația de protecție a 

datelor cu caracter personal părților, nu numai celor prezenți. Decizia ( de la latinescul 

Dēcīsīō)[20,p.58] modului de protejare a datelor cu caracter personal părților  trebuie adusă la 

cunoștință tot public de către judecătorul de instrucție. Cu acestă ocazie, procurorului, avocaților 

părților vătămate și ale învinuiților/inculpaților trebuie să li se atragă atenția în termini expliciți 

(expressis verbis)[21,p.104] privind modul de prezentare a materialelor și limitele impuse în vederea 

nedivulgării datelor cu caracter personal. 

Mandatul de arestare preventiv sau, după caz, de prelungire a termenului arestării preventive 

emis de judecătorul de instrucție/judecătorul de drepturi și libertăți, conține  date cu caracter personal, 

cel puțin a învinuitului/inculpatului, mandat care se înmânează procurorului, învinuitului/inculpatului 

și administrației locului de deținere în Republica Moldova/organului de poliție în România . Nu se 
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vorbește în cadrul ședințelor publice de escortele organelor de poliție ale învinuiților/inculpaților și 

de modul de păstrare a confidențialității datelor. În mandate, judecătorii de instrucție și judecătorii de 

drepturi și libertăți, trebuie, ca și propunere, să cuprindă menționată prin semnare de către procuror, 

avocați, învinuiți/inculpați, persoane care îndeplinesc escorta la instanță, reprezentanții administrației 

locului de deținere obligația privind confidențialitatea datelor cu caracter personal.În cadrul ședințelor 

publice putem vorbi doar de respectarea în ședință a nedivulgării astfel de date.  

În faza urmăririi penale CPP RM la art.212 prevede faptul că materialele urmăririi penale nu 

pot fi date publicității.Tragem concluzia și ne punem întrebarea: dacă controlul fazei de urmărire 

penală conform CPP îl exercită judecătorul de instrucție, atunci când  examinarea demersului privind 

prelungirea arestului preventiv și a arestului la domiciliu se desfășoară în ședință publică, datorită 

aprobării judecătorului, conform dreptului învinuitului de a se solicita acest lucru, potrivit 

art.308,alin.(5) din CPP, mai putem vorbi de faptul că materialele urmăririi penale nu pot fi date 

publicității?  

Cererea de eliberare provizorie se aplică doar în procedura din Republica Moldova nu și în 

cea din România și conține date cu caracter personal a persoanei care o înaintează.Dacă o înaintează 

învinuitul sunt datele cu caracter personal ale acestuia.Judecătorul de instrucție judecă cu participarea 

procurorului, învinuitului, apărătorului, reprezentantului legal, și persoanei care a depus cererea. 

Observăm un cerc restrâns la judecarea cererii.În cazul în care se dispune eliberarea provizorie, 

judecătorul stabilește ca și garanție de protecție a datelor cu caracter personal celorlalte părți și 

obligațiile ce vor fi respectate de învinuiți, printre care, un rol important ar trebui să-l aibe cu privire 

la faptul de a nu încerca să obțină date cu caracter personal a părților în cauza în care este cercetat, 

iar în situația în care deține informații a datelor cu caracter personal a părților ( persoană vătămată, 

martori etc.): 

 să nu încearce să influențeze un alt participant la comiterea de infracțiuni, sau un 

martor sau un expert, sau să distrugă, să altereze, să ascundă sau să sustragă mijloacele materiale de 

probă sau să determine o altă persoană să aibă un astfel de comportament;  

 să nu exercite presiuni asupra persoanei vătămate sau încearcă să ajungă la un acord 

fraudulos cu acestea. 

Garanția legislației de protecție a datelor cu caracter personal părților este data tocmai de CPP, 

întrucât cererea de eliberare provizorie se judecă în ședință închisă cu participarea unui cerc restrâns 

din partea învinuiților/inculpaților care cunosc deja aceste date cu caracter personal și nu sunt 

interesați în vederea furnizării de date cu caracter personal.Totodată, ca și propunere în încheierea 

instanței, judecătorii să menționeze și să motiveze necesitatea aplicării măsurii, respectiv legalitatea 

și toate datele relevante care confirmă măsura aplicată, cu prezentarea imposibilității de desfășurare 

a procesului fără această măsură aplicată , dar cu respectarea legislației de protecție a datelor cu 

caracter personal, și să fie cuprinsă mențiunea, prin semnare de către avocați, învinuiți/inculpați, 

organul de poliție, reprezentanții administrației locului de deținere, a obligației privind 

confidențialitatea datelor cu caracter personal. În cauza CtEDO Bozano c. Franței, Hotărârea de la 

Strasbourg nr.9990/82 din 18 decembrie 1986, par.54, relatările privesc garanția legislației protecției 

datelor cu caracter personal chiar dacă la acea vreme nu exista o astfel de legislație ci numai 

instrumente europene. Cauza referindu-se la detenție,  Curtea a exemplificat că fiecare măsură de 

privare de libertate a individului trebuie să fie compatibilă cu scopul protecției împotriva arbitrariului, 

fiind în joc nu doar dreptul persoanei la libertate ci și cel la siguranță,[3,p.705] din care face parte și 

dreptul la protecția datelor cu caracter personal. 

În Republica Moldova plângerile împotriva acțiunilor ilegale ale organului de urmărire penală 

și ale organului care exercită activitatea specială de investigații se adresează și sunt soluționate de 

judecătorul de instrucție iar în România plângerile împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală 

se adresează procurorului care sunt soluționate de procurorul ierarhic superior urmat în cadrul 

plângerii soluției date de judecătorul de cameră preliminară. Legătura dintre aceste plângeri și 

legislația de protecție a datelor cu caracter personal va fi prezentată într-un alt material ulterior. 
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În Republica Moldova rolul judecătorului de instrucție în cadrul dezbaterii ședinței, întrucât 

CPP prevede participarea procurorului, a persoanei care a depus plângerea și a persoanelor ale căror 

drepturi și libertăți pot fi afectate prin admiterea plângerii, cu privire la protecția datelor cu caracter 

personal, este de a stabili limitele de expunere a acestor date în cazul explicațiilor, atrăgându-se 

atenția pe larg (in extenso)[22,p.140] asupra acestui aspect, iar în cazul în care se constată că 

actul/măsura trebuie anulată datorită divulgării datelor, judecătorul de instrucție trebuie să-l anuleze 

și să dispună măsuri de reparare și refacere a dreptului încălcat.   

Concluzii și recomandări: 
Procesele desfășurate în faza controlului judiciar al procedurii prejudiciare impune 

judecătorilor de instrucție din Republica Moldova și judecătorilor de drepturi și libertăți din România  

responsabilizarea lor în aplicarea/verificarea respectării protecției datelor cu caracter personal ca 

urmare a activităților din faza de urmărire penală. 

Evaluarea și atenuarea riscurilor este necesară dar și măsura luată în aplicarea și protejarea 

datelor cu caracter personal în cazul în care există contradicții în aplicarea dispozițiilor din CPP și 

protejării datelor cu caracter personal.  

Prin urmare, setările de confidențialitate trebuie setate la un nivel ridicat de către judecătorii 

de instrucție și judecătorii de drepturi și libertăți și să aplice măsuri tehnice și procedurale adecvate 

pentru a se asigura că prelucrarea respectă interesele părților de a nu fi afectați de divulgarea datelor 

lor cu caracter personal.  

De asemenea, judecătorii de instrucție și judecătorii de drepturi și libertăți ar trebui, de 

asemenea, să implementeze mecanisme adecvate pentru a se asigura că datele cu caracter personal în 

faza de urmărire penală, acolo unde deciziile lor conform CPP sunt necesare și obligatării, nu sunt 

prelucrate decât dacă este necesar pentru fiecare scop specific.  
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Abstract: Din cele mai vechi timpuri oamenii și-au conturat o zonă proprie a intimității și au 

trasat linii care delimitează spațiul în care terții nu pot avea acces la informațiile și datele care au 

un caracter strict personal. În prezent, societatea se află într-o amplă eră digitală, iar multe dintre 

acțiunile care altădată necesitau o prezență fizică a persoanei, acum se pot face doar cu un simplu 

click. Cu toate acestea, reglementările care garantează și protejează viața privată a persoanei nu 

mai pot ține pasul cu  această eră, iar dreptul fundamental la respectarea vieții private a devenit 

vulnerabil în fața acestor dezvoltări tehnico-științifice.  

Cuvinte-cheie: drepturi fundamentale, inviolabilități, intimitatea, viața de familie, viața 

privată, secretul corespondenței, domiciliul, garanții, limite, protecție penală. 

 

Abstract: From ancient times, people have shaped their own area of privacy and drawn lines 

that delimit the space where other people can not access information and data that are strictly 

personal. Today, our society is in an impressive digital age, and many of the actions that once 

required a physical presence of the person, can now be done with just a click. However, regulations 

that guarantee and protect a person's privacy can no longer keep up with this era, and the 

fundamental right to privacy has become vulnerable to these technical and scientific developments. 

Keywords: fundamental rights, inviolability, privacy, family life, private life, secrecy of 

correspondence, domicile, guarantees, limits, criminal protection. 

 

Viață privată reprezintă un concept larg, care înglobează în sine un șir de aspecte proprii ființei 
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umane. Conceptul se extinde asupra identității persoanei, asupra numelui și prenumelui, asupra 

imaginii, sau chiar asupra integrității fizice și morale a persoanei. [1] În literatura de specialitate nu 

se regăsește un concept unic care ar acoperi sfera vieții private în totalitate, însă, conchidem că 

dimensiunea noțiunii de viață privată trebuie să fie stabilită în dependență de anumite circumstanțe, 

cum ar fi dezvoltarea socială, aspecte istorice, aspecte sociale, religioase, dar și tradiționale. 

Reglementarea dreptului la viața privată își are fundamentul în Convenția Europeană a 

Drepturilor Omului, [2] care la art. 8 prevede că „[o]rice persoană are dreptul la respectarea vieții sale 

private şi de familie, a domiciliului său şi a corespondenței saleˮ. Conținutul acestui articol, dar și 

jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, justifică o cercetare științifică a acestui drept 

fundamental lato sensu.  

În conformitate cu art. 1, alin. (3) din Constituție, „Republica Moldova este un stat de drept, 

democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertățile lui, libera dezvoltare a personalității 

umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate”. În acest context, 

realizarea drepturilor constituționale prevăzute la capitolul I și II din Titlul II al Constituției specifică 

valoarea fundamentală a drepturilor și libertăților persoanelor, iar aceste aspecte urmează a fi tratate 

și din punct de vedere al posibilităților de apărare față de anumite încălcări.  

Constituția Republicii Moldova a enumerat expres dreptul la viață intimă, familială și privată 

printre drepturile fundamentale ale omului. [2] Astfel, statul are obligația pozitivă de a actualiza 

cadrul juridic în permanență, asigurând o protecţie echitabilă acestuia [3] și obligația negativă de a 

nu aduce atingere dreptului la viață privată prin agenții săi. Acest fapt se poate rezuma printr-o 

conduită statală echitabilă care urmează să contribuie substanțial la îmbunătățirea existenței condiției 

umane. [4] 

Dreptul la viața intimă, familială și privată prevăzut de Constituție, dar și alte aspecte care fac 

parte efectiv din sfera vieții private (inviolabilitatea domiciliului, secretul corespondenței) nu au un 

caracter absolut, ci pot fi limitate în condițiile legii. Sub aspect constituțional, restrângerea se va face 

prin aplicarea art. 54 din Constituție care reprezintă cadrul juridic general aplicabil tuturor drepturilor 

care pot fi restrânse, dar și prin aplicarea derogărilor exprese prevăzute chiar în normele 

constituționale care reglementează aceste drepturi.  

Protecția vieții private a indivizilor generează o importanță majoră pentru societatea modernă, 

inclusiv în ceea ce privește aplicarea normelor de drept pozitiv. Limitele legale impuse trebuie să 

garanteze respectarea dreptului la viață privată și, implicit, să înlăture intruziunile nejustificate ale 

altora în domiciliul și în corespondența noastră. Nu acceptăm să fim deranjați atunci când ne retragem 

în spațiu nostru privat, însă, totodată, e necesar să permitem autorităților competente să dețină anumite 

posibilități de ingerințe, or, statul este cel care trebuie să garanteze „binele colectiv”.[5] 

Reglementarea constituțională nu poate însă să garanteze suficient și exercițiul acestor 

drepturi. Obligația pozitivă a statului impune ca acesta să adopte norme cu caracter juridico-penal 

care să creeze un cadru de protecție suficient pentru apărarea dreptului fundamental la viață privată. 

Incriminarea unor fapte care vin a proteja dreptul la viață privată oferă o garanție persoanelor în 

vederea apărării pe care acestea o pot avea în eventualitatea unor  ingerințe.  

Capitolul V din Partea Specială a Codului Penal al Republicii Moldova, având ca obiect juridic 

generic realizarea drepturilor constituționale ale persoanelor, reglementează o parte din normele 

dreptului pozitiv care vin să ofere o protecție extinsă acestor drepturi, mai cu seamă că respectarea 

acestora urmează a fi protejată printr-o normă de drept penal.[6] Codul Penal incriminează, deci, o 

serie de fapte care aduc atingere dreptului la viață privată. 

De cele mai dese ori aceste norme nu au un obiect material, acesta având, mai cu seamă, un 

obiect imaterial care este format din informațiile ocrotite de lege despre viața personală ce constituie 

secretul personal sau familial al persoanei, cum ar fi: convorbiri telefonice, înștiințări telegrafice, 

informații referitoare la ocrotirea sănătății populației, securitatea publică sau protecția mediului. Mai 

rar întâlnim la aceste infracțiuni un obiect material, cum ar fi: telegrame, scrisori și alte colete poștale. 

[7] 

- Încălcarea inviolabilității vieții personale  
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Articolul 177, alin. (1) Cod penal sancționează fapta prejudiciabilă de culegere ilegală sau 
răspândirea cu bună-știință a informațiilor, ocrotite de lege, despre viața personală ce constituie 
secret personal sau familial al altei persoane fără consimțământul ei. 

Obiectul juridic constituie relațiile sociale privind inviolabilitatea vieții private a persoanei 

protejat de art. 28 din Constituție.  

În ultimul timp, ținând cont de faptul că dreptului la viață privată i se acordă din ce în ce mai 

multă atenție, tot mai multe acte juridice prevăd expres clauze prin care titularul datelor cu caracter 

personal consimte expres la prelucrarea acestora. În caz contrar, aceste acţiuni sunt calificate de 

legiuitor ca fiind culegere ilegală de informații. Totodată, atâta timp cât însuși titularul dreptului la 

viață privată le pune la dispoziție informații şi materiale unei persoane fizice sau juridice, despre care 

are cunoștință că își desfășoară activitatea în domeniul informării publicului, consimțământul pentru 

utilizarea acestora este prezumat, nefiind necesar un acord scris.[8] 

Infracțiunea prevede două elemente materiale prin care aceasta se poate săvârși. Prima faptă 

prejudiciabilă o reprezintă culegerea ilegală a informațiilor, fără acordul victimei. Un prim aspect pe 

care îl vom trata reprezintă faptul că culegerea trebuie să fie ilegală, adică să încalce expres o normă 

juridică. Nu se vor considera culegeri ilegale de informații dacă această acțiune are la bază un temei 

legal, cum ar fi o măsură specială de investigație care a fost autorizată în modul corespunzător, de 

exemplu urmărirea vizuală. Astfel, normele procesual penale vin de a explica, într-o manieră mai 

practică orice posibilitate de ingerință în viața privată și familială a persoanei. Toate aceste posibilități 

ale autorităților trebuie să fie restricționate de o anumită procedură, care urmează a respecta atât Legea 

fundamentală, cât și celelalte acte normative. Culegerea ilegală a informațiilor se va putea produce 

prin orice metodă, inclusiv prin folosirea unor mijloace tehnice speciale care oferă posibilitatea de a 

obține anumite informații pe ascuns.  

Al doilea element material îl reprezintă răspândirea informațiilor, inclusiv prin discursuri 

publice, mass-media sau prin folosirea intenționată a situației de serviciu. Acest element presupune 

că făptuitorul a cunoscut informații din sfera privată a persoanei în mod legal, însă le-a răspândit 

ulterior prin încălcarea legii. Situația se referă mai cu seamă la anumiți profesioniști sau funcționari 

care în virtutea profesiei sau funcției au acces la o serie de informații care vizează viața privată a 

persoanei și sunt obligați să nu divulge aceste informații. 

Pentru a se reține comiterea acestei infracțiuni, făptuitorul trebuie să aibă intenția directă de a 

culege sau răspândi informații despre viața personală  

- Violarea de domiciliu  

O altă infracțiune pe care o vom supune analizei și care este prevăzută de art. 179 Cod penal 

o reprezintă pătrunderea sau rămânerea ilegală în domiciliul sau în reședința unei persoane fără 

consimțământul acesteia ori refuzul de a le părăsi la cererea ei, precum şi perchezițiile şi cercetările 

ilegale.  

În vederea stabilirii cadrului de aplicare a acestei infracțiuni, vom recurge la stabilirea sensului 

noțiunii de domiciliu. Astfel, domiciliu reprezintă o „locuință sau construcție destinată pentru locuirea 

permanentă sau temporară a unei sau a mai multor persoane (casă, apartament, vilă, cameră la hotel, 

cabină pe o navă maritimă sau fluvială), precum şi încăperile anexate nemijlocit la acestea, 

constituind o parte indivizibilă (verandă, terasă, mansardă, balcon, beci, un alt loc de uz comun). Prin 

noţiunea de domiciliu, în sensul prezentului cod, se înțelege şi orice teren privat, automobil, navă 

maritimă şi fluvială privată, birou”. [9] 

În latura obiectivă a acestei infracțiuni regăsim trei elemente materiale. Primul element îl 

reprezintă pătrunderea, adică intrarea ilegală a făptuitorului în domiciliul victimei fără acordul 

acesteia. Intrarea trebuie să fie ilegală, adică să nu se bazeze pe vreun temei legal, cum ar fi de 

exemplu stingerea unui incendiu sau o altă situație de extremă necesitate, A doua faptă prejudiciabilă 

o reprezintă rămânerea ilegală a făptuitorului în domiciliu în situația în care pătrunderea a fost legală, 

dar la solicitarea victimei de a părăsi domiciliul, făptuitorul refuză expres acest lucru. Ultimul element 

material al infracțiunii îl reprezintă perchezițiile și cercetările ilegale.  

Latura subiectivă a infracțiunii implică intenția directă a făptuitorului, respectiv acesta  își 
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dădea seama de caracterul prejudiciabil al acțiunii sau inacțiunii sale, a prevăzut urmările ei 

prejudiciabile și a dorit în mod conștient survenirea acestor urmări.  

- Violarea dreptului la secretul corespondenței 

O altă faptă prevăzută de legea penală care are drept obiectiv protejarea vieții private a persoanei 

o reprezintă și violarea dreptului la secretul scrisorilor, telegramelor, coletelor şi altor trimiteri 

poștale, al convorbirilor telefonice şi înștiințărilor telegrafice, cu încălcarea legislaţiei prevăzută de 

art. 178 Cod penal.  

Obiectul juridic al acestei infracțiuni îl reprezintă relațiile sociale referitoare la inviolabilitatea 

corespondenței, a convorbirilor sau ale comunicărilor unei persoane consfințite de art. 30 din 

Constituție. [10] 

Din conținutul normei penale nu reiese expres faptele prejudiciabile care pot duce la încălcarea 

secretului corespondenței. În ciuda acestui, aceste aspecte au fost discutate pe larg în literatura de 

specialitate. Autorii Sergiu Brînză și Vitalie Stati au identificat trei fapte prejudiciabile care au un 

caracter alternativ: „luarea de cunoștință de conținutul corespondenței scrise, interceptarea 

convorbirilor telefonice sau înștiințărilor telegrafice și divulgarea conținutului unei corespondențe, 

convorbiri sau înștiințări”. [11] Prima faptă prejudiciabilă se referă exclusiv la corespondența scrisă, 

respectiv la scrisori, telegrame ș.a. De remarcat că în doctrină s-a reținut faptul că protecția juridică 

a secretului corespondenței nu acoperă și corespondența electronică întreținute prin e-mail sau pe altă 

cale ce nu presupune efectuarea de convorbiri telefonice sau expedierea de înștiințări telegrafice. [12] 

Considerăm acest fapt o lacună gravă a legii, deoarece în prezent corespondența tradițională nu mai 

este de actualitate. Majoritatea persoanelor își împărtășesc gândurile și opiniile lor prin intermediul 

comunicaților electronice, care nu sunt însă protejate de legea penală. Un alt element material al 

infracțiunii îl reprezintă, după cum am specificat mai sus, și interceptarea convorbirilor telefonice sau 

înștiințărilor telegrafice. Această faptă prejudiciabilă trebuie să fie efectuată cu încălcarea legii. Nu 

se va reține săvârșirea infracțiunii dacă interceptările vor avea la bază o autorizare emisă de către 

judecătorul de instrucție. Ultimul element material al infracțiunii îl reprezintă divulgarea informațiilor 

care au fost transmise printr-o corespondență, convorbiri sau înștiințări. Sub acest aspect, vom reține 

că divulgarea de către ofițerii de investigație a unor conversații care au fost interceptate unor terțe 

persoane fără un temei legal urmează a fi încadrată în baza art. 178 Cod penal. 

Aspectul penal al respectării dreptul la viață privată urmează a fi interpretat în strictă 

conformitate cu normele de drept internațional. Obligaţia pozitivă şi negativă a statului privind 

respectarea dreptului la viață privată şi de familie, trebuie tratată într-un cadru care oferă individului, 

atât privit ut singuli, cât şi privit ca fiind parte a societăţii, o garanție solidă care ar genera o veritabilă 

libertate, în strictă conformitate cu principiul proporționalității şi echității. 
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Abstract: Genetica medico-legală rămâne un domeniu științific de mare importanță pentru 

sectorul judiciar, prin faptul că oferă elemente de probă în rechizitoriu, iar aceste elemente sunt 

veridice și incontestabile de până la 99,999%. Metodele genetice de biologie moleculară reprezintă 

la etapa actuală cele mai sensibile și sigure metode de studiu în genetica populațională umană. Astfel, 

fragmentarea corpului uman în uma disimulării unei crime, catastrofele aviatice, inundațiile 

puternice, execrcițiile militare soldate cu numeroase victime, atacurile teroriste, hărțuirile sexuale, 

violurile, omorurile și omuciderile sunt doar câteva mari domenii în care genetica umană și testele 

de biologie moleculară sunt aplicate pe larg, acumulând o cantitate impunătoare de date biometrice 

și biomedicale cu aplicabilitate în drept. 

Descoperirea și studiul privind structura și sinteza ADN-ului uman, a permis un salt enorm 

în știință, iar odată cu acesta și o șansă de a răspunde multor întrebări de ordin biomedical și judiciar 

în normele de drept. Teste empirice și serologice, utilizate anterior metodelor ultramoderne aveau o 

doză de eroare grosolană, care de cele mai ulte ori îngreunau și tergiversau procesul de anchetă. 

Însă metoda PCR (reacție de polimerizare în lanț) în timp real este una dintre cele mai sigure și la 

îndemână metode de studiu genetic cu aplicarea cunoștințelor din domeniul biologiei moleculare. 

Practic în toate fluidele și lichidele corpului, sau pete ale acestor lichide impregnate pe diverse 

subtraturi, dar și în țesuturi, există suficient material biologic din care poate fi extrasă o sursă de 

ADN necesară pentru prelucrarea și procesarea datelor, oferind un răspuns cât mai aproape de 

adevăr și în același timp fiind un suport real ca element de probă într-o anchetă. 

Cuvinte cheie:  test genetic, PCR în timp real, cromozom, genă, profil genetic, ADN 

Abstract: Forensic genetics remains a scientific field of great importance for the judiciary, in 

that it provides evidence in the indictment, and these elements are true and indisputable up to 

99.999%. Genetic methods of molecular biology are currently the most sensitive and safe methods of 

study in human genetics. So, the fragmentation of the human body into the dissimulation of a crime, 

aviation catastrophes, heavy floods, military executions resulting in numerous victims, terrorist 

attacks, sexual rape, murder and homicide are just a few major areas in which human genetics and 
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molecular biology tests are widely applied, accumulating an impressive amount of biometric and 

biomedical data with legal applicability. 

The discovery and study of the structure and synthesis of human DNA has allowed a huge leap 

in science, and with it a chance to answer many biomedical and judicial questions in the rules of law. 

Empirical and serological tests, previously used by ultramodern methods, had a gross error rate, 

which most often combined and delayed the investigation process. But the real-time PCR (chain 

polymerization reaction) method is one of the safest and most convenient methods of genetic study 

with the application of knowledge in the field of molecular biology. In all body fluids, or stains of 

these fluids impregnated on various substrates, but also in tissues, there is enough biological material 

from which a DNA source can be extracted for data processing, providing a response as close to the 

truth as possible, and at the same time being a real support as test item in an investigation. 

Keywords:  genetic test, real-time PCR, chromosome, gene, genetic profile, DNA 

 
INTRODUCERE: Activitatea geneticianului criminalist variază foarte mult în funcție de 

tehnicile de laborator utilizate în deconspirarea crimei și a urmelor lăsate la fața locului faptei, fiind 

focalizate în mod special pe  analiza materialului recuperat dintr-o scenă a crimei, testarea înrudirii 

și identificarea rămășițelor umane. 

Deoarece genetica criminalistică este o știință interdisciplinară care folosește tehnici din 

domeniul statisticii și informaticii, legându-le de domeniul biologiei și științelor biomedicale cu 

aplicabilitate în drept. Contexturile tipice pentru analiza medico-legală a ADN-ului sunt elementele 

contradictorii privind rudenia, gradul de aparteneță și filiație genetică (de exemplu, apartenența 

paternității), identificarea cadavrelor necunoscute sau aflate în diverse stadii de descompunere post-

mortem, studiile de caz real în criminalistică rezolvând probleme penale, ancheta persoanei dispărute 

și fatalitatea în masă prin identificarea fragmentării de origine umană (de exemplu, atacuri teroriste, 

accidente de avion, dezastru produs de tsunami, crime de război, etc.) Pe de altă parte, identificarea 

persoanei și legătura cu alți indivizi sunt cele două subiecte principale a analizei medico-legale a 

ADN-ului ce susține elementele probante prin analize veridice cu cel mai înalt grad de probabilitate 

cunoscut la etapa actuală. 

Laboratoarele de genetică criminalistică primesc material care a fost recuperat din scene ale 

crimei și mostre de referință de la suspecți și victime. Rolul criminalistului genetician în cadrul 

procesului de investigație este de a compara eșantioanele recuperate de la locurile crimei cu suspecți 

și, eventual, victime, rezultând un raport care poate fi prezentat în instanță sau informații concludente 

care pot informa o anchetă [8]. 

Încă de la începuturi, procedurile timpurii de biologie moleculară s-au bazat pe analiza 

polimorfismelor proteice (de exemplu, grupa sanguină) și polimorfisme fenotipice (de exemplu, 

culoarea ochilor și a părului). 

Potențialul de discriminare al acestor sisteme primare de biologie moleculară este redus, 

comparativ cu polimorfismele ADN. Oricare doi oameni sunt 99,9% identici în secvențele lor de 

nucleotide, însă 0,1% rămas indică faptul că, în medie, pentru fiecare 1.000 nucleotide există o 

nucleotidă care variază între oameni și definește diferite alele ale genei corespunzătoare, iar pentru 

două persoane alese aleatoriu există aproximativ 3 milioane de baze genetice care diferențiază 

genomii haploizi. Polimorfismele în molecula ADN nu sunt distribuite uniform; acestea în unele 

regiuni ale genomului sunt mult mai concentrate. Acești loci genetici hipervariabili sunt sursa pentru 

tiparea criminalistică a ADN-ului și poate fi utilizată atât pentru diferențierea, cât și pentru corelarea 

indivizilor. Utilizarea pe larg în criminalistică a metodelor de tipare a ADN-ului din ultima perioadă, 

constituie o progresie majoră în examinarea de dovezi biologice pertinente în rezolvarea unei cauze 

penale. Cu sensibilitatea sa remarcabilă și puterea de discriminare, analiza ADN, la etapa actuală a 

devenit cea mai importantă în domeniile criminalisticii și medicinii legale. 

Genomul fiecărei persoane conține o cantitate impunătoare de ADN care este o țintă potențială 
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pentru profilarea ADN-ului. Selectarea regiunii particulare a ADN-ului polimorf la analiza genetică 

se poate schimba odată cu cazul individual și, de asemenea, cu tehnologia disponibilă. Rămâne 

discutabil și faptul că există o gamă variată de criterii pe care geneticianul criminalist le utilizează 

pentru a selecta care loci de analizat prezintă importanță medico-legală în cazul dat. 

ADN-ul a fost adesea descris ca „planul vieții”, care conține toate informațiile de care are 

nevoie un organism pentru a funcționa și a se reproduce. Molecula de ADN care îndeplinește un rol 

biologic atât de fundamental este relativ simplă. Elementul de bază constitutiv al moleculei de ADN 

este nucleotida trifosfat. Acesta cuprinde o grupare trifosfat, și o glucidă dezoxiriboză, de tip 

monozaharidă pentozică în formă furanozică. Baza azotată heterociclică ce constituie inelul sau ciclul 

aromatic constituit din 5 atomi ai inelului imidazolic pirimidinic, numit purină. Informațiile din 

„planul” ADN-ului sunt codificate de secvența a patru baze azotate diferite, adenină, guanină, timină 

și citozină, pe o coloană vertebrală de tip glucid – fosfat [1, 5]. 

ADN-ul există în mod normal ca o moleculă cu dublă catenă care adoptă o formă elicoidală, 

aranjament - descris pentru prima dată de Watson și Crick în 1953 [1]. Fiecare bază este atrasă de 

baza sa complementară: adenina se împerechează întotdeauna cu timina și citozina întotdeauna cu 

guanină. 
În fiecare celulă umană nucleată există două copii complete ale genomului. Genomul uman este 

„complementul genetic haploid al unui organism viu” și la om conține aproximativ 3 200 000 000 de 

informații, care sunt organizate în 23 cromozomi. Oamenii conțin două seturi de cromozomi - o versiune a 

fiecăruia cromozom moștenit de la fiecare părinte în parte, dând un total de 46 de cromozomi. Prin urmare, 

garnitura diploidă din cei 46 de cromozomi, este constituită din 2 structuri haploide parentale care păstrează 

intact informația genetică transmisă și care confer o structură identică și unică fiecărui individ în parte. Datorită 

acestei caracteristici fundamentale ale ADN-lui, rămâne la etapa actuală cel mai stabil material biologic studiat 

și care conferă o informație veridică chiar și la perioade destul de mari de timp din momentul săvârșirii crimei. 

REZULTATE ȘI DISCUȚII: Regiunile ADN-ului care codifică și reglează sinteza 

proteinelor se numesc gene. După ultimile studii de genetică și biologie moleculară se estimează că 

genomul uman conține doar 20 000-25 000 de gene și doar aproximativ 1,5% din genom este implicat 

direct în codificarea proteinelor.  

Structura, secvența și activitatea genelor sunt un punct central al geneticii medicale din cauza 

interesului pentru defecte genetice și exprimarea genelor în interiorul celulelor. Aproximativ 23,5% 

din genom este clasificat ca secvență genică, dar nu codifică proteinele. Secvența genică 

necodificatoare conține mai multe elemente care sunt implicate în reglarea genelor, inclusiv 

promotori, potențatori, represori și semnale de poliadenilare; majoritatea ADN-ului legat de gene, în 

jur de 23%, este alcătuit de introni, pseudogene și fragmente de gene [1]. 

Majoritatea genomului, aproximativ 75%, este extragenic. Aproximativ 20% din genom este 

ADN cu o singură copie, care în majoritatea cazurilor nu are nicio funcție cunoscută, desi unele 

regiuni par a fi sub presiune evolutivă și probabil joacă un rol important, dar încă necunoscut. 

Cea mai mare porțiune a genomului - peste 50% - este compusă din ADN repetitiv; 45% din 

ADN-ul repetitiv este intercalat, cu elementele repetate dispersate de-a lungul genomului. Cele mai 

frecvente patru tipuri de elemente repetitive intercalate sunt elemente scurte intercalate (SINE), 

elemente intercalate lungi (LINE), repetările lungi terminale (LTR) și transpozonii ADN, ce 

reprezintă 45% din genom. Aceste secvențe repetate sunt toate derivate prin transpunere. Cel mai 

comun element de repetare intercalat este Alu SINE; cu peste 1 milion de exemplare, repetarea are o 

lungime de aproximativ 300 pb și reprezintă aproximativ 10% din genom. Există un număr similar 

de elemente LINE în cadrul genomului; cel mai comun este LINE1, care are o lungime cuprinsă între 

6 kb și 8 kb și este reprezentată în genom de aproximativ 900 000 de ori; LINE-urile reprezintă 

aproximativ 21% din genom. Cealaltă clasă de elemente repetitive este ADN repetat în tandem. Acest 

lucru poate fi separat în trei tipuri diferite: ADN satelit, minisateliți și microsateliți [2,3,8]. 

Există multe paralele între genetica antropologică și medicina legală. Ambele au evoluat pe 

măsură ce s-au găsit noi polimorfisme umane utile. Ambele au evoluat pe măsură ce tehnologia a 

avansat. Spre deosebire de genetica antropologică care de obicei privește populația, știința 
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biomedicală criminalistică folosește markeri utili din punct de vedere genetic care se găsesc în 

populații de caracterizat sau în terminologia criminalistică „individualizează” dovezile și indivizii. 

În sensul ideal, ambele domenii de știință ar dori să aibă markeri genetici care fie va 

individualiza populațiile, fie dovezi pentru o anumită populație de origine geografică. În știința 

criminalistică zona care testează testarea biologică a dovezilor se numește genetică criminalistică. În 

criminalistică genetică există două moduri generale în care dovezile sunt individualizate. Primul se 

face prin compararea directă a două profiluri genetice, iar a doua se face folosind moștenirea 

mendeliană pentru a stabili relație genetică. 

Știința criminalistică folosește un proces de comparație în care un eșantion necunoscut este 

întotdeauna comparat cu un eșantion cunoscut sau probă referință. 

În cazul dovezilor biologice, nu există un profil standardizat al tuturor celor de pe pământ în 

computer. Astfel, sunt luate în considerare materialele biologice colectate la locul crimei, cum ar fi 

petele de sânge, pete de material seminal, tampoane vaginale sau fragmente de corp uman, ca 

eșantioane „necunoscute” sau „chestionate” uneori denumite „Q”, deoarece profilul genetic al 

articolului este necunoscut. Odată generat un profil genetic al Q-ului trebuie comparat cu un eșantion 

cunoscut sau „K” denumit și un eșantion de referință. Acest lucru se poate face în două moduri [6]. 

Primul este o comparație directă cu un eșantion de referință cunoscut de la o victimă sau 

suspect. De exemplu, în cazul unei omucideri sau atac sexual, cel mai bun tip de dovadă este denumit 

transferul de elemente biologice ale agresorului sau criminalului asupra victimei. Sângele sau lichidul 

corpului suspectului este lăsat asupra victimei, care deseori se întâmplă printr-un caz de agresiune 

sexuală, în care autorul elimină material seminal în bolta vaginală a victimei. Întărirea acestei dovezi 

ar fi găsirea sângelui victimei sau a lichidului corporal asupra suspectului sau pe îmbrăcămintea lui. 

Ultimul tip de dovadă poate apărea în absența datelor descrise mai sus. Aceasta este cunoscută sub 

numele de identificare comparativă „directă”. În acest caz trebuie să existe o potrivire exactă între 

profilul genetic în dovezi în comparație cu eșantionul cunoscut. Dacă eșantionul cunoscut se 

potrivește în mai multe sau împărtășește o alelă la multe loci, posibil ca profilul genetic să provină de 

la o rudă directă sau chiar de la suspect. Dacă dovezile nu se potrivesc cu profilul genetic la unul sau 

mai multe loci, eșantionul cunoscut nu ar fi putut fi sursa materialului biologic [1, 2].  

Utilitatea testării criminalistice este determinată de capacitatea unui profil genetic de a exclude 

oamenii. Cu cât este mai mare numărul de persoane care pot fi excluse, testul genetic este considerat 

a fi mai puternic. În cazul ideal un profil genetic care apare numai o dată în întreaga omenire sau la 

indivizi identici genetic (gemenii monozigoți) ar exclude maxim toate dovezile privind indivizi care 

nu au fost donatori. În cele din urmă, toate testele criminalistice sunt excluzive. Astfel, dacă se 

testează un element de probă, acesta este același lucru cu identificarea individului, în funcție de 

unicitatea profilului genetic, care poate indica faptul că nimeni în afară de sursa cunoscută nu poate 

fi donator. La testarea componentei feminine a unui tampon vaginal într-un caz de agresiune sexuală, 

acesta confirmă pur și simplu originea eșantionului victimei. Pe de altă parte, dacă se potrivește cu 

suspectul, cu excepția cazului în care există un alt motiv pentru care ar putea fi acolo, cum ar fi sexul 

consensual, este un argument convingător că suspectul a comis un act sexual împotriva voinței 

persoanei, deci prin viol. 

Testarea geneticii criminalistice a fost în paralel cu dezvoltarea de noi markeri, astfel încât, 

atunci când s-a constatat variația enzimei, acestea au fost rapid utilizate în testarea dovezilor 

criminalistice, dar totodată și alți markeri proteici au fost descoperiți că erau adesea utilizați în 

procesul testării genetice. 

Markerii genetici trebuie să fie utilizați în testarea dovezilor criminalistice detectabile care 

constau în pete de sânge, pete de material seminal, salivă, urină, fire de păr, unghii, oase, dinți și alte 

țesuturi. Adesea markerii genetici găsiți în întregime în eșantionul inițial al antropologilor, nu ar putea 

fi detectați cu tehnologia disponibilă în evidența criminalistică. Prior la introducerea testării ADN, 

experții geneticieni și specialiștii în biologie moleculară, în cazul subiectului unui abuz de agresiune 

sexuală utilizează cele mai comune dovezi biologice prezentate pentru testare și care adesea se 

constată a fi problematice; deoarece se testează markeri genetici în secrețiile vaginale amestecat cu 
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material seminal, unde există posibilitatea mascării materialului seminal cu secrețiile victimei. De 

exemplu, dacă victima aparține grupei de sânge O(I) secretor și donatorul de material seminal este 

grupul de sânge A(II), secretul amestecului vaginal / material seminal ar fi informativ dacă donatorul 

de material seminal a fost un secretor. Cu toate acestea, dacă victima este A(II), secretorul și donatorul 

de material seminal sunt orice altceva decât un secretor B(III) sau AB(IV). Secretul tamponului nu ar 

fi informativ pentru tipul ABO. De asemenea, spre deosebire de sângele care ar putea genera profiluri 

extrem de individualizante, sperma și secrețiile vaginale conțin un număr foarte limitat de markeri 

genetici. Introducerea tehnologiei RFLP și găsirea locurilor RFLP extrem de polimorfe, cât și 

utilizarea metodei PCR în timp real, a deschis o posibilitate complet nouă de cercetare genetică a 

secrețiilor lichidelor biologice, inclusiv cele produse de vagin, dar și componentele spermei [3, 9]. 

Surse de ADN. Specimene biologice de la care poate fi izolat, obținut și tipizat ADN-ul sunt: 

sânge și pete de sânge, material seminal și pete de spermă, salivă, țesuturi, organe, oase, dinți, fire de 

păr, unghii, urină și alte fluide corporale (de exemplu, vaginale, otice, lacrimale, sudorale, oculare, 

etc). Probele de sânge furnizează cantități mari de celule care conțin ADN Este posibil să se reproducă 

profiluri genetice chiar și de la pete de sânge uscate după o perioadă de câțiva ani distanță de la 

săvârșirea crimei. Multe studii din domeniul biomedical au demonstart că sângele nu este un substrat 

adecvat pentru identificare personală unică, deoarece în cazul transfuziei de sânge, în urma 

transplantului periferic de celule stem din sânge sau măduvă osoasă în celule sanguine primitoare / 

acceptoareexistă informații genetice de la celulele donatoare. Astfel, în același sens a fost demonstrat 

că și saliva conține celule donatoare în care se prifilează un model gentic al donatorului, ce poate 

interfera cu rezultatele studiilor genetice utilizate în rezolvarea problemelor judiciare. De asemenea, 

alte surse biologice frecvente pentru profilarea ADN criminalistic în aceste cazuri sunt unghiile și 

foliculii de păr. Cu toate acestea, unele studii au demonstrat chimerismul donatorului (prezența 

celulelor donatorului la destinatar) în aceste surse, însă prezența și interferența acestora este dar foarte 

rară [4, 7]. 

Saliva este o sursă potențială foarte utilă de ADN genomic pentru studiile genetice întrucât 

poate fi colectată într-un mod nedureros și noninvaziv. Substanțele inhibitoare sunt mult mai scăzute 

și mai puțin complexe în salivă (de exemplu, particule de proteaze din alimente, celule bacteriene), 

decât în sânge (de exemplu hem, hemoglobină, lactoferină, imunoglobină G, etc.). Saliva transportă 

și conține celulele epiteliale exfoliate din mucoasa bucală care conține ADN și numărul mediu de 

celulele epiteliale pe 1 ml de salivă este de aproximativ peste 100000, ceea ce o face să fie o sursă 

adecvată de ADN genomic. Unele studii au arătat că ADN-ul autorului poate fi detectat în cavitatea 

bucală a victimei până la 1 oră, în funcție de intensitate sau constrângere prin sărut. Saliva poate fi 

depistată și colectată de la nivelul pielii și tegumetelor umane în urma sărutului, mușcăturilor, suptului 

sau lingerii. S-a raportat prin studiile de genetică judiciară că ADN-ul salivar persistă pe piele minim 

96 ore. De asemenea este posibil să se extragă ADN-ul din semnele mușcăturii în această perioadă, 

doar că cantitatea de saliva depusă pe piele este de obicei foarte mică în marcajul odontologic produs 

prin mușcătură. În plus, concentrația salivară a ADN-lui variază de la donator la donator și de la o zi 

la alta. De remarcat este faptul că, mulți factori pot provoca leziuni ale ADN-ului în salivă, precum: 

dieta alimentară, obiceiurile de periaj odontologic, obiceiuri alimentare, fumat, prezența cancerului 

în cavitatea bucală, infecțiile fungice bucale, etc. Problema majoră a celulelor provenite din cavitatea 

bucală este contaminarea ADN-ului. Particulele alimentare rămân deseori în cavitatea bucală și 

acestea contaminează epiteliul exfoliat al celulelor din mucoasa bucală și duce la randamente mai 

mici de obținerea a unui ADN pur care furnizează de regulă, și rezultate incorecte [2, 5]. 

Matricea unghiei poate oferi o valoroasă sursă de material genetic probatoriu pentru 

investigație Urmele lăsate de excoriațiile produse de unghii la nivelul pielii (mai ales dacă victima l-

a zgâriat pe făptuitor), fluidele corporale și firele de păr se pot aduna sub unghii sau spațiul 

subunghial, iar persistența ADN-ului străin sub unghii, în acest caz durează în general până la 6 ore. 

Părul de la victimă sau de la presupusul infractor este frecvent întâlnit la locurile crimei. Izolarea și 

analiza moleculară a ADN-ului din rădăcina părului ar putea oferi identificarea făptuitorului. Părul 

împreună cu rădăcina intactă în faza de creștere mitotică activă a anagenului conține în principal 
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profiluri informative ale ADN-ului, în timp ce cele inactive, în mod natural, firele de păr smulse în 

faza telogenă generează rareori informații ale profilurilor de ADN. Din păcate, 95% din firele de păr 

găsite la locul crimei sunt inactive sau în fază telogenă. Prin urmare, pentru obținerea materialului 

genetic necesar pentru profilarea și prelucarea acestuia în vederea identificării presupusului agresor, 

este necesar de a colecta fire de păr găsite la locul crimei în mod special în faza de creștere a 

anagenului. Totodată este important de subliniat faptul că este necar de colecat și procesat fire de păr 

care conțin bulbul ce este extras prin smulgere sau fricțiune mecanică din folicului pilos, în timpul 

luptei cu agresorul. Bulbul pilos este poziționat în foliculul pilos, fiind implantat într-o depresiune 

tubulară a pielii, asigurând creșterea firului de păr, fiind alimentat de fluxul sangvin. Totodată 

foliculul pilos conține de asemenea, o glandă sebacee și mușchii erectori ai firului de păr. Anume 

aceste elemente anatomice asigură un bogat material genetic pentru profilarea ADN [1, 5, 9]. 

Oasele și dinții sunt dovezi disponibile pentru omucidere comise acum câțiva ani sau pentru 

omucideri în cazul în care victima nu a fost găsită cu promptitudine și adesea acestea sunt singurele 

elemente anatomice din materialul biologic supraviețuitor care poate fi testat mai ales în caz de 

fatalitate în masă, incidente și morminte comune. Probele de oase și dinți protejează ADN-ul de 

factorii degradanți ai mediului datorită structurii lor fizice și chimice, ce conferă o rezistență crescută 

la agenți vulneranți externi. Dinții, prin localizarea lor anatomică și structura morfologică (smalțul, 

dentina, pulpa și cimentul) oferă o protecție unică a ADN-ului endogen de degradarea post-mortem. 

Pulpa dentară oferă, de asemenea, o sursă bogată de ADN. 

Trebuie remarcat faptul că mai mulți factori afectează capacitatea de a obține un profil ADN 

din probe biologice., fiind direct influențate de cantitatea de ADN, degradarea probei și puritatea 

probei. Cantitatea și calitatea (puritatea și degradarea) ADN-ului care poate fi extrase din surse 

biologice sunt diferite și pot varia deoarece sunt puternic influențate de intervalul post-mortem (IPM) 

și condițiile de mediu. Calitatea ADN-ului influențează cu adevărat genotiparea și reacția de 

polimerizare în lanț în timp real (PCR). O altă problemă comună este prezența inhibitorilor de sinteză 

ai analizei ADN și ai amplificării reacției PCR în timp real. 

Cantitatea de ADN. Inițial, pentru primele truse genetice utilizate în profilarea și obținerea 

ADN-ului era necesară o cantitate de cel puțin 50 până la 500 ng ADN cu greutate moleculară. În 

zilele noastre, o cantitate optimă de ADN necesară pentru realizarea testelor de biologie moleculară 

în obținerea și purificarea profilului ADN, este bine definit și variază de obicei între 100-200 pg până 

la 2-3ng (1 ng este considerat cantitatea optimă pentru majoritatea truselor genetice ce procesează 

teste de biologie moleculară la nivelul laboratoarelor medicale de biologie moleculară și genetică 

umană. După cum se poate observa în tabelul 1 [6], cantitatea de ADN conținută în materialul genetic 

este diferită în diferite probe biologice. Pentru comparație, greutatea totală a ADN-ului într-o singură 

celulă este mai mică de 7 pg. Cantitatea de ADN din fiecare păr depinde de aspectul anatomic, locul 

de colectare (de exemplu, cap, barbă, pubis) și variază între indivizi. De asemenea, melanina părului 

este semnificativă fiind totodată un inhibitor al amplificării ADN-ului PCR și, prin urmare, după cum 

deja s-a menționat este preferabil de utilizat în studiile de gentică judiciară rădăcinile firelor de păr 

care conțin partea ”vie” a folicului pilos. Tratamentele chimice pentru păr, de asemenea scad 

cantitatea de ADN de la acest nivel [9]. 

 

Tabelul nr. 1.  Cantitatea de AND conținută în diferite probe biologice (după O. Stojkovic, 

2008) 
 

Nr. Material biologic Cantitatea de ADN conținută 

1. Sânge lichid 30000 ng/mL 

2. Lichid seminal și spermă 250000 ng/mL 
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3. Pete de sânge 200 ng/cm2 

4. Tampon vaginal postcoital 3000 ng/mL 

5. Fir de păr cu rădăcină 750 ng/rădăcina firului de păr 

6. Salivă 5000 ng/mL 

7. Tampon oral 100 – 1500 ng/mL 

8. Urină  20 ng/mL 

9. Oase, dinți 10 ng/mg 

10. Țesuturi 500 ng/mg  

 

Degradarea AND-ului. Toate exemplarele de material biologic sunt susceptibile de 

degradare. De exemplu, expunerea prelungită chiar a unui pete mari de sânge în mediu poate degrada 

ADN-ul și îl poate face nepotrivit pentru analize ulterioare de biologie moleculară. Surse de mediu 

de degradare ale ADN-ului sunt: chimice (acizi, baze, oxidanți puternici), fizice (căldură și lumina 

soarelui) și biologice (bacterii și ciuperci). Cea mai comună sursă de degradare biologică a surselor 

de ADN sunt produse de mucegaiuri, care reprezintă de fapt cel mai inferior nivel de rganizare din 

înrengătura Mycophyta. Mucegaiurile sunt fungi sau ciuperci inferioare saprofite ce se dezvoltă pe 

diverse substrate biologice în stare de degradare, hrănindu-se cu substanțe organice ăn descompunere, 

producând numeroase hife în formă de filamante tubulare lungi ce generează sporangii sferici cu rol 

de reproducere, astfel făcând imposibil de procesat acel material biologic din punct de vedere 

biomedical și genetic. Mucegaiurile sunt cele mai frecvente ciuperci saprofite / fungi care populează 

materialul biologic prelevat pentru studiile de genetică judiciară, deoarece  acest material biologic 

este ambalat de regulă în pungi de nailon etanșate bine, care contribuie la dezvoltare de 

microorganisme, inclusiv fungi (mucegaiuri). Pentru a preveni degradarea ADN-ului, un criminalist 

trebuie să selecteze corect tipul de material utilizat pentru colectare împachetare și depozitare (de 

exemplu este indicat, hârtie comparativ cu pungile de plastic) și să asigure uscarea completă a probei 

biologice prelevate înainte de ambalare [7]. 

La nivelul cadavrelor, ADN-ul se degradează foarte repede, drept consecință a creșterii rapide 

a bacteriilor (microorganismelor), în special în cele care sunt expuse la temperaturi ridicate. În același 

timp, ADN-ul din celulele moarte se degradează sub influența anumitor enzime celulare ce se produc 

post-mortem, în special endonucleaze și exonucleaze. Nivelul degradării depinde și de tipul de țesut 

analizat. În acest sens, țesuturile dure sunt foarte rezistente la autoliză și descompunere cauzată de 

factorii de mediu, comparativ cu țesuturile moi, care se degradează mult mai rapid și sunt mult mai 

instabile în timp. Prin urmare, oasele, dinții și unghiile sunt singura sursă de ADN în unele cazuri 

medico-legale, ce pot fi prelevate drept surse de material biologic de la locul faptei. De regulă, oasele 

mari, conservă mult mai stabil și constant materialul genetic din țesutul osos, comparativ cu oasele 

mici și subțiri, care pot fi mul mai ușor distruse de factorii d emediu coroziv di destructiv. Prin urmare, 

femurul furnizează cele mai bune rate de succes, în timp ce clavicula, ulna și radiusul au o rată de 

succes mult mai scăzută. De asemenea, dacă un cadavru uman este expus la temperaturi ridicate și 

ventilație scăzută, materialul biologic conținut în țesuturile moi și firele de păr, unghii, dinți și oase 

are șanse crescute de a se degrada foarte rapid [5, 8]. De aceea este important de știut că în astfel de 

situații este indicat de a fi prelevat material biologic de la cadarvru de la țesuturile moi mai profunde, 

care sunt mai puțin afectate de factorii de degradare biologică, comparativ cu cei de la suprafața 

cadavrrului care sunt expuși în mod direct în fața acestori factori destructivi. Astfel, materialul 
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biologic prelevat corect, oferă cele mai mari șanse de identificare reușită și totodată de obținere 

corectă a profilurilor de ADN uman. 

Puritatea AND-ului. La probele biologice, pe lângă urmele umane, se poate identifica de 

asemenea, urme provenite din alte organisme (plante inferioare / fungi (ciuperci inferioare și 

mucegaiuri) și microorganisme), dar principalele surse de contaminare provin totuși de la oameni. 

Contaminarea cu microorganisme depinde în primul rând de modul în care probele sunt păstrate după 

colectare. O distincție ar trebui să fie făcută între așa-numita probă mixtă și probă contaminată. Proba 

mixtă conține ADN de la doi sau mai mulți indivizi, în care amestecul a avut loc în timpul infracțiunii 

în sine, de obicei cu cantități mici de ADN din contribuabilii potențial numeroși. Proba contaminată 

conține ADN de la persoana care nu a participat în săvârșirea infracțiunii, iar în cazul acesta ADN-ul 

ei este depus peste urma biologică în timpul manipulării, colectării, stocării și analizei materialului 

biologic prelevat pentru studiul genetic de biologie moleculară și PCR [8]. Un eșantion poate fi, de 

asemenea contaminat după ce este colectat de la locul faptei și provine de la ofițeri de urmărire penală, 

anchetatori, specialiști de laborator, articole din plastic de laborator. La etapa actuală, problema 

contaminării este depășită prin formarea unor laboratoare de genetică umană și biologie moleculară 

specializate dedicate și prin implementarea protocoalelor și standardelor internaționale de funcționare 

a secțiilor de genetică, pentru a reduce riscul de contaminarea intra-laborator a probelor de genetică 

judiciară de un interes colosal în doemniul probator de drept [1]. 

Genotiparea ADN-ului. Genotiparea a devenit o metodă de bază în analiza criminalistică, 

oferind dovezi biologice care permit analiza unei extinse specimene biologice alese în soluționarea 

problemelor de ordin judiciar. Este, de asemenea, cunoscut sub numele de tastarea ADN-ului sau 

amprentarea ADN-ului. Se numește „amprentă digitală” deoarece este foarte puțin probabil ca două 

persoane să o facă exact cu aceleași informații ADN, în același mod că este foarte puțin probabil ca 

oricare două persoane să aibă exact aceeași amprentă fizică. Spre deosebire de genetica clinică, unde 

cercetarea rezultatului analizei ADN în sine este un set de informații, în genetica criminalistică numai 

prin compararea profilurilor obținute ale ADN-ului dintr-o urmă biologică cu ADN-ul profil dintr-o 

altă urmă biologică obținem necesarul de informații utile cu aplicabilitate în normele de drept. Prima 

metodă utilizată pentru amprentarea ADN-ului este RFLP (polimorfism de lungime a fragmentului 

de restricție), care detectează secvențele repetate definind astfel un model specific pentru numărul 

variabil de repetări în tandem, care formează amprenta ADN-ului unei persoane. Utilizând o enzimă 

specială, numită endonuclează de restricție, care acționează ca o foarfecă moleculară, ADN-ul este 

tăiat în fragmente specifice, numite site-uri de restricție. Fragmentele astfel obținute pot varia ca 

lungime. Electroforeza pe gel se face pentru a separa tăietura fragmentelor în funcție de mărimea lor. 

O migrare în câmp electric pe gel (transferarea fragmentelor la o membrană de nitroceluloză) este un 

procedeu biochimic de înaltă veridicitate, iar o sondă radioactivă este utilizată pentru a analiza ADN. 

Această analiză RFLP necesită cantități mari de ADN și presupune timp lung de așteptare pentru a 

obține rezultate. La etapa actuală, amprentarea ADN-ului se bazează pe metoda PCR, în timp real, 

iar sensibilitatea remarcabilă a testelor de tipare a ADN permite metodei de a utiliza chiar și cantități 

foarte mici de ADN care urmează a fi genotipate. Regiunile ADN care au fost utilizate cel mai adesea 

în analizele genetice de criminalistică sunt localizate în regiuni genomice necodificate (nu sunt gene). 

Gena care codifică o proteina contribuie doar la 2-5% din ADN, în timp ce restul de 95% sunt ADN 

necodificat. Prin urmare se obțin anumiți  markeri genetici, care cu toate acestea, unele dintre acești 

markeri necodificați sunt legați de trăsături vizibile. În criminalistică, analiza ADN-ului folosește o 

varietate de markeri genetici care se clasifică în două mari grupe: polimorfisme multi-alelice (numărul 

variabil de repetări în tandem - VNTR și repetări scurte în tandem - STR) și bi-alelice (polimorfisme 

monocnucleotidice - SNP) [1, 5, 8]. 

ADN-ul mitocondrial (ADNmt) există în citoplasma mitocondriilor ca un genom mic separat 
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și conține o regiune (regiunea de control sau bucla D) care este compusă din două segmente hiper 

variabile. Două segmente hiper variabile ale regiunii de control, HV1 și HV2, reprezintă de fapt, cele 

mai multe variabile între indivizi și, prin urmare, au un interes special pentru studiile criminalistice. 

Principalul avantaj al ADNmt este că este prezent în 500-2000 de exemplare per celulă. ADN-ul 

nuclear, în ciuda puterii sale mari de identificare, este prezent numai în celulele cu nucleu (eucariote) 

și în doar două exemplare pe celulă. Multe copii ale ADNmt cresc șansele ca unele copii ale ADNmt 

să supraviețuiască în eșantioane de criminalistică foarte degradate și permite astfel, tastarea unei game 

largi de probe care altfel ar fi de neconceput. Astfel de probe sunt pete foarte degradate, oase, dinți, 

salivă, unghii și fire de păr degradate [8, 9]. 

Așa cum am menționat anterior, majoritatea firelor de păr prelevate la locul crimei, sunt fire 

de păr rupte și nu conțin o rădăcină. Cu toate acestea, părul conține încă multe copii ale ADNmt. O 

alta caracteristică a ADNmt este că este moștenit pe cale maternă, deci chiar și ruda maternă 

îndepărtată poate oferi un  eșantion de referință pentru comparație în vederea elucidării cazului luat 

în studiul genetic și care se așteaptă a fi rezolvat perin metoda geneticii judiciare, cu raportarea unor 

rezultate cât mai veridici și mai exacte, care în fond costituie elemete probante în procesul judiciar. 

În identificarea persoanelor dispărute este foarte important de a compara ADNmt din rămășițele 

neidentificate cu cea a posibilei rudă pe linie maternă. 

Din cauza lipsei de recombinare, ADNmt poate fi analizat ca un locus multi-alelic unic 

(extrem de informativ), numit haplotip. Marele avantaj al utilizării ADNmt este rata înaltă de mutație 

în genomul mitocondrial care determină variații mari ale secvenței. ADNmt este de aproape zece ori 

mai predispus la mutații decât ADN-ul nuclear. Limitarea ADNmt este heteroplasmia sau prezența 

mai multor tipuri de ADNmt la un individ, care este o caracteristică neobișnuită a mitocondriei 

genomului și poate complica interpretarea [3]. 

Cromozomul Y. La om, determinarea sexului depinde de testicule, iar diferențierea 

testiculului depinde de cromozomul Y. Evenimentul care marchează determinarea masculină umană 

este diferențierea testiculului la aproximativ 5 săptămâni de gestație. Testiculul embrionar produce 

apoi testosteron și hormon müllerian, care reprezintă o substanță inhibitoare, hormoni puternici care 

deviază căile de dezvoltare de-a lungul liniilor masculine. Pivotul genetic este comutarea gonadei 

nediferențiate la diferențierea testiculului prin acțiunea unei gene numită factorul determinant al 

testiculului (TDF). După acest eveniment, dezvoltarea se desfășoară automat, cu excepția cazului în 

care vorbim de o mutație genetică prin rezultarea unei aberații cromozomiale. O serie de accidente 

genetice, de la absența sau mutația TDF la un blocaj al acțiunii testosteronului, pot întrerupe calea de 

determinare a sexului masculin și atunci când se întâmplă acest lucru, fenotipul bebelușului este o 

aberație gentică de hermafroditism. Diferențierea unui produs de concepție de a deveni un individ de 

sex masculin necesită probabib mult mai multe gene decât doar gena TDF. Unele dintre acestea devin 

cunoscute prin studii efectuate pe indivizi cu o varietate de sindroame sex-reversale [2]. De asemenea, 

este probabil să existe multe gene - sute sau mii - necesare pentru diferențierea celulelor germinale și 

fertilitatea masculină. Desigur, este posibil să fie la fel de multe gene necesare pentru diferențierea 

ovariană și dezvoltarea ovulelor și, până acum, știm destul de puțin despre aceste gene sau despre 

modul în care acestea sunt pornite în absența dezvoltării testiculelor. 

Pe măsură ce cromozomul Y este transmis fiului de la tatăl său, analiza markerilor de pe acest 

cromozom ajută la identificarea genealogiilor masculine și a inferenței genetice paterne ascendente 

în scopuri judiciare și de anchetă [4]. 

În timp ce acești markeri sunt transmiși ca haplotipuri, la fel ca alelele cu locus unic, au lipsă 

de recombinare. La etapa actuală, există multe posibilități genetice și de biologie moleculară pentru 

haplotiparea Y-STR, care sunt utile în reconstrucția relației paterne. Având în vedere că markerii Y-

STR au o rată de mutație relativ scăzută de aproximativ 10−3 pe locus pe generație, s-au dovedit utile 
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pentru testarea scurtă până la relații paterne pe termen mediu. Alți markeri utilizați pentru cromozomii 

Y sunt Y-SNP și, cu o rată medie de mutație de aproximativ 3×10-8 pe nucleotidă pe generație, sunt 

potrivite pentru studierea relațiilor la distanță între indivizi și populații masculine. Testele ultra 

modrene au determinat haplotipul Y-STR fetal mascul la mamă la nivelul plasmatic în timpul sarcinii 

și estimează dacă fătul și pretinsul tată biologic aparțin aceleiași descendențe paterne [1, 5, 7]. 

Principala limitare este că se aplică numai pentru mame purtând un făt masculin și concluzia acestuia 

va fi dacă se pretinde că tatăl și fătul aparțin aceleiași descendențe paterne sau nu. 

În consecință, testul nu trebuie efectuat la populație cu o rată ridicată de endogamie. Pe de altă 

parte, Y-STR-urile sunt, de asemenea, utilizate pentru a rezolva componenta masculină a ADN mixt 

atunci când este prezent un fond feminin ridicat (de exemplu,  cazuri de agresiune sexuală). 

Vasectomizat sau natural, violatorul azoospermic nu lasă spermă în urma consumului actului sexual, 

iar în astfel de cazuri, specific este profilarea eficientă, chiar și din eșantioane cu 1: 4000 a raportului 

ADN bărbat: femeie. În ultimii ani numărul de markeri Y-STR pentru utilizare de rutină în 

criminalistică și populație genetică a crescut semnificativ. 

CONCLUZII: În prezent, sunt luate în considerare dovezi biologice pentru studiile ADN care 

reprezintă cele mai importante elemente probante pentru dovada legală în instanțele judecătorești. 

Analiza tipării ADN-ului poate fi efectuată pe o mare varietate de materiale biologice, cum ar fi 

mucuri de țigări, țesuturile prezente la nivelul țevii unei arme, de pe gloanțe, de pe părțile dezmembrat 

și degradate ale corpului, țesut tumoral încorporat în parafină, acumulările din spațiile subunghiale 

ale unui infractor de la victimă care a fost strangulată la nivelul gâtului după sugrumare, cadavre arse, 

gumă de mestecat uscată, rămășițe scheletice, părți ale corpului după dezastre în masă, elemete 

scheletizate, victimele inundațiilor, salivă, lichide seminale și spermă, lichide vaginale, urină, etc. În 

proces invers, relația dintre degradarea și lungimea secvenței ADN-ului, poate fi analizată cu succes 

și supusă reproductibilității prin tehnologia de profilare a ADN-ului, care influențează rezultatl final 

prin alegerea metodei concrete de obținere a profilului gentic și în funcție de markerii gentici analizați 

în procesul de testare. 

Pe baza observațiilor și studiilor citogenetice, cromozomul Y prezintă un model genetic 

structurat în mod clasic în mai multe subregiuni. În acest model clasic, cromozomul Y este definit în 

subregiuni; o regiune X-Y de împerechere meiotică omologă care cuprinde majoritatea brațului scurt 

al cromozomului Y și, poate, inclusiv o regiune pseudoautozomală a schimbului de cromozomi 

sexuali; o regiune pericentrică care conține gena sau genele care determină sexul; și un braț lung 

heterocromatic, care de fapt este o regiune inertă din punct de vedere genetic. 

Analiza STR este în continuare cea mai importantă metodă și a folosit tehnica genetică în 

știința criminalistică. În cazuri complexe de analiză de rudenie, ADN-ul grav degradat sau predicția 

trăsăturilor fenotipice ale infractorului, SNP, Y-STR, X-STR și ADNmt ar putea fi utilizate pentru a 

completa tastarea STR autozomală. Multiplexarea sau capacitatea de a evalua mai mulți markeri 

genetici simultan într-o singură analiză, este cheia testării criminalistice. Mai mulți markeri genetici 

tastați simultan, vor reduce consumul de dovezi criminalistice prețioase, care adesea limitate sunt 

limitate. 

Succesul tastării ADN-ului într-o anchetă a poliției poate să fie mult îmbunătățit prin stocarea 

profilurilor ADN într-o bază de date centralizată. Calitatea legilor bazelor de date ADN este cea care 

face ADN-ul un instrument de investigație eficient. Baze de date ADN eficiente sunt construite și 

numeroase cazuri medico-legale sunt astfel rezolvate astăzi prin generarea de profiluri STR cu un set 

de markeri genetici comuni. 

Cromozomul X are multe caracteristici unice în genomul uman. Femeile moștenesc 

cromozomul X de la fiecare părinte în parte, dar bărbații moștenesc un singur cromozom maternal X. 

Expresia genică pe unul dintre cromozomii X feminini este redusă aproape totalmente la începutul 
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dezvoltării prin procesul de inactivare a cromozomului X, iar acest cromozom rămâne inactiv după 

aceea, în țesuturile somatice. În linia germinală feminină, cromozomul inactiv este reactivat și suferă 

recombinare meiotică cu al doilea cromozom X. Cromozomul masculin nu reușește să se recombine 

pe toată lungimea sa în timpul meiozei: în schimb, recombinarea este limitată la regiuni scurte la 

vârfurile brațelor cromozomului X care se combină cu segmente echivalente pe cromozomul Y. 

Genele din aceste regiuni sunt împărțite între cromozomii sexuali, iar comportamentul lor este, prin 

urmare, descris ca „pseudoautozomal”. Genele din afara acestor regiuni ale cromozomului X sunt 

strict legate de X și marea majoritate sunt prezente într-o singură copie a genomului masculin. 

Proprietățile unice ale cromozomului X sunt o consecință a evoluției cromozomilor sexuali. 

Prin urmare, cromozomii sexuali au evoluat dintr-o pereche de autozomi. În acest proces, elementele 

funcționale originale au fost conservate pe cromozomul X, dar cromozomul Y a pierdut aproape toate 

urmele autozomului ancestral, inclusiv genele care au fost odată împărțite cu cromozomul. 

Hemizigoza masculină pentru aproape toate genele cromozomului X expune fenotipuri recesive, 

reprezentând astfel numărul mare de boli care au fost asociate cu cromozomul X. Modelul 

caracteristic al moștenirii legate de X (bărbați afectați și nicio transmisie de la bărbat la bărbat) a fost 

recunoscut în secolul al XVIII-lea pentru unele cazuri de hemofilie și a dat impuls în anii 1980 

primelor succese în clonarea de poziție - a genelor pentru boala granulomatoasă cronică și distrofia 

musculară Duchenne/Becker [5, 7].  

Cromozomul X este transmis între ambele sexe în fiecare generație, transferând diferite 

informații genetice din genomi uniparentali. Markerii amplasați pe acest cromozom are un model 

particular de moștenire, deoarece femeile sunt monozigote, iar bărbații sunt hemizigoți. Marcatorii 

cromozomului X (X-STR și X-SNP) arată parametri de eficiență mai mari decât autozomii în 

investigații de rudenie specială (precum și cazuri de incest), care implică în principal descendenți de 

sex feminin. STR-urile de pe cromozomul X pot fi utilizate numai în analiza de rudenie care implică 

fiice, deoarece nu există o alelă moștenită de descendență într-o relație de tată-fiu relație. Prin urmare, 

un număr tot mai mare de oameni de știință, folosesc cercetarea markerilor X  pentru studierea 

geneticii în structura populațiilor umane, proporțiile strămoșilor în populații amestecate, dar și pentru 

investigații criminalistice. 
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Судебное разбирательство завершается вынесением судебного решения, которое 

должно соответствовать требованиям, изложенным в Гражданском процессуальном кодексе 

Республики Молдова (далее ГПК РМ)[8]. Структурно судебное решение состоит из четырех 

частей, а именно: вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной. Каждая из частей 

судебного решения должна содержать информацию, указанную в законе.[21,c.375-.376] 

Судебное решение состоит из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной 

частей. Судебное решение должно быть предельно лаконичным. Оно может быть составлено 

свободно, однако должно соответствовать всем правовым нормам, должно быть ясным, 

понятным сторонам по делу, содержать ответы на все заявленные требования и возражения 

истца и ответчика.[3, p.267-279] 

Решение должно выноситься на заключительном заседании суда или в максимально 

короткие сроки после его окончания. Решение должно быть максимально коротким. В нем 

может содержаться ссылка на любую норму права, однако в нем, безусловно, должны быть 

решены, явно или неявно, все вопросы, связанные с жалобами сторон.[19] 

Несмотря на то, что ГПК РМ предусматривает особенности рассмотрения дел по 

отдельным видам судопроизводства (исковое, особое, производство по делам, возникающим 

из публичных правоотношений), для окончания судебного разбирательства предусматривается 

единая форма - вынесение судебного решения. По этой причине требования ст. 241 ГПК РМ 

относятся не только к решениям, выносимым в исковом производстве, но и ко всем иным 

видам судопроизводства. 

Согласно ч.(2) ст.241 ГПК РМ, Судебное решение состоит из вводной и резолютивной 

частей. В случаях, предусмотренных ч.(5) ст. 236 ГПК РМ, судебное решение состоит из 

вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей. Каждая часть решения 

выделяется в его содержании отдельно. 

1. Вводная часть судебного решения призвана индивидуализировать 

соответствующее решение в числе других видов судебных постановлений и иных судебных 

решений по конкретным делам.  

В вводной части решения, кроме других данных, согласно ч.(3) ст.241 ГПК 

указываются имена членов состава суда, секретаря судебного заседания, сторон, других 

участников процесса, представителей, дата подачи иска, предмет спора и заявленные исковые 

требования, отметка об открытом или закрытом характере судебного заседания. Должны быть 

четко сформулированы объект спора, а также требования основного и встречного иска, с 

уточнениями и дополнениями, заявленными в ходе судебного разбирательства. [13] 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=3837#B3NT12A53Z
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В данной части судебного решения указывается время вынесения решения, то есть тот 

день, когда решение было подписано. При вынесении резолютивной части решения днем 

вынесения решения, которому впоследствии была придана окончательная форма, считается 

день подписания его резолютивной части. Место вынесения решения суда определяется 

местом проведения судебного заседания. Далее в тексте вводной части следует наименование 

суда, вынесшего решение, его состав (фамилии и инициалы судей), данные о секретаре, 

прокуроре, если он участвовал в процессе, о представителях сторон (адвокатах). Указывается 

дело, которое рассматривалось в судебном заседании, а также лица, чей спор судом был 

разрешен. Если иск был предъявлен прокурором или иным органом, которому предоставлено 

право на возбуждение гражданского дела в интересах других лиц, то указываются лица, в чьих 

интересах предъявлен иск. При участии в деле третьих лиц в текст решения вносятся сведения 

о них.[11, 59-60] 

Из материалов судебной практики: 

 Дело № 2е-50/ 12 

 к/н19-2е-812-23072012 

Р Е Ш Е Н И Е  

Именем закона 

08 октября 2012 года                                                                Суд Комрат, офис Ч-Лунга 

Суд Комрат  

В составе: 

Председательствующего, судьи П. А.Ф. 

При секретаре Ш. С.В., 

С участием: 

Представителя истца А.И.В. 

Рассмотрев в открытом судебномзаседании гражданское дело по иску «AG» SRL к «Div» SRL о 

взыскании долга по договору купли-продажи. [7] 
Описательная часть имеет своей целью фиксацию исходных правовых позиций 

участвующих в деле лиц, определяющих содержание и направление познавательной и 

правоприменительной деятельности суда, и отражение их наиболее важных процессуальных 

действий.[1, p.46-49] 

Описательная часть решения должна содержать дату, месяц и год подачи искового 

заявления (заявления), требования истца, возражения ответчика, объяснения других 

участников процесса, а также мнения других лиц, заинтересованных в рассмотрении дела. 

Если были изменены основания иска или размер иска, данный факт также указывается в 

описательной части решения.[2, p.6-9] Аналогичные требования предъявляются и к описанию 

встречного иска, если он был предъявлен и принят судом к рассмотрению в данном судебном 

заседании.[10, c.69-70] 

Обстоятельства, приводимые сторонами в подтверждение своих требований или 

возражений, излагаются в том виде, в каком они изложены истцом или ответчиком. Эти же 

требования предъявляются и к позиции третьих лиц, заявляющих самостоятельные 

требования на предмет спора, к объяснениям других лиц, участвующих в деле, к мнениям 

представителей местных и центральных органов публичной власти. Доводы сторон и других 

лиц должны основываться на фактах, имеющих значение для дела, с указанием доказательств, 

подтверждающих исковые требования. [4, p.156] 

Из материалов судебной практики: 

У С Т А Н О В И Л :  
Истец обратился в суд Комрат 23 июля 2012 года с иском, в котором просит: 

1. Взыскать с «Div» SRL в пользу «AG» SRL основную сумму долга по договору в 

размере 5065 (пять тысяч шестьдесят пять) леев 34 бань и сумму неустойки в размере 1595 

(одна тысяча пятьсот девяноста пять) леев 27 бань. 

2. Оплату госпошлины в размере 270 (двести семьдесят) лей возложить на ответчика. 
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В исковом заявлении истец указывает, что 22.09.2011 года между «AG» SRL и «Div» 

SRL был заключен договор купли-продажи продовольственных товаров. На основании 

данного договора «AG» SRL обязалась поставлять продовольственные товары, а ответчик 

обязан был принять товары и оплатить их стоимость в установленные сроки, согласно 

налоговым накладным. 

В исковом заявлении также указано, что «AG» SRL полностью были исполнены 

обязательства, своевременно и в надлежащем порядке передав ответчику обусловленные 

договором от 22.09.2011 года продовольственные товары. 

Согласно п.5.2.1 от 22.09.2011 года покупатель обязан оплатить товары на условиях и 

в сроки, оговоренные в п.п.3.3-3.4 вышеуказанного договора. 

Данная обязанность непосредственно вытекает из ч. (1) ст.753 ГК РМ, согласно которой 

покупатель обязуется принять товар и уплатить за нее обусловленную цену. 

Так же согласно п.3.4 договора от 22.09.2011 года оплата за полученный товар 

осуществляется покупателем на расчетный счет продавца в течение 14 календарных дней с 

момента оформления каждой налоговой накладной. 

Также в исковом заявлении указано, что в нарушении п.п. 3.3-3.4 и п.5.2.1 

вышеуказанного договора принятый товар ответчиком не был оплачен в полном объеме в 

установленный договором срок. Ответчик не уплатил стоимость товара в размере 5065, 34 лея, 

до настоящего момента. 

Неисполнение обязательства по уплате стоимости товара ответчиком подтверждается 

актом сверки между «AG» SRL и «Div» SRL . 

На основании п.6.2 договора от 22.09.2011 года за просрочку оплаты товара на 

покупателя начисляется неустойка в размере 0,5% от стоимости полученного товара за 

каждый день просрочки. 

Общая сумма начисленной неустойки составляет 1595, 27 лей. 

Во исполнений п.6.3 договора от 22.09.2011 года в целях досудебного урегулирования 

возникшего спора ответчику 05.07.2012 года была направлена претензия, ответа на которую 

не последовало. 

Таким образом, сумма основного долга составляет 5065 (пять тысяч шестьдесят пять) 

леев 34 бань, а сумма неустойки 1595 (одна тысяча пятьсот девяноста пять) леев 27 бань. 

Общая сумма, подлежащая взысканию с ответчика составляет 6660,61 (шесть тысяч 

шестьсот шестьдесят) леев 61 бань. 

В судебном заседании представитель истца А. И.В. исковое заявление поддержал в 

полном объеме и просил суд вынести решение, которым: 

1. Взыскать с «Div» SRL в пользу «AG» SRL и основную сумму долга по договору в 

размере 5065 (пять тысяч шестьдесят пять) леев 34 бань и сумму неустойки в размере 1595 

(одна тысяча пятьсот девяноста пять) леев 27 бань; 

2. Оплату госпошлины в размере 270 (двести семьдесят) лей возложить на ответчика. 

Представитель истца А.И.В. также пояснил, что 22.09.2011 года между «AG» SRL и 

«Div» SRL был заключен договор купли-продажи продовольственных товаров. На основании 

данного договора «AG» SRL обязалась поставлять продовольственные товары, а ответчик 

обязан был принять товары и оплатить их стоимость в установленные сроки, согласно 

налоговым накладным. 

Также представитель истца пояснил, что «AG» SRL полностью были исполнены 

обязательства, своевременно и в надлежащем порядке передав ответчику обусловленные 

договором от 22.09.2011 года продовольственные товары. 

Кроме того представитель истца пояснил, что в целях досудебного урегулирования" 

возникшего спора ответчику 05.07.2012 года была направлена претензия, ответа на которую 

не последовало. В связи с тем, что на основании п.6.2 договора от 22.09.2011 года за просрочку 

оплаты товара на покупателя начисляется неустойка в размере 0,5% от стоимости полученного 

товара за каждый день просрочки. Общая сумма начисленной неустойки составляет 1595, 27 
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лей. 

Таким образом, представитель истца считает, что сумма основного долга составляет 

5065(пять тысяч шестьдесят пять) леев 34 бань, а сумма неустойки 1595 (одна тысяча пятьсот 

девяноста пять) леев 27 бань. Общая сумма, подлежащая взысканию с ответчика составляет 

6660 (шесть тысяч шестьсот шестьдесят) леев 61 бань. 

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, хотя надлежащим образом 

был извещен (о чем в материалах дела имеется уведомление, подписанное ответчиком) о дне, 

месте и времени рассмотрения гражданского дела, назначенное 08 октября 2012 года на 11:00 

часов и не сообщил судебной инстанции причины неявки, а также не просил отложить дело 

или рассмотреть исковое заявление в его отсутствие. 

Судебная инстанция признала необоснованной неявку представителя ответчика в 

судебное заседание и считает, что исковое заявление следует рассмотреть в отсутствии 

ответчика.[7] 

Мотивировочная часть служит средством демонстрации установленных судом 

обстоятельств с указанием на доказательства, на которых основаны выводы о фактах, с 

объяснением, почему одни доказательства судом приняты, а другие отвергнуты, аргументации 

относительно правовой квалификации установленных фактов, с приведением суждений, 

объясняющих выбор судом подлежащей применению нормы, а при необходимости и ее 

толкование применительно к установленным обстоятельствам соответствующего дела. 

Содержание мотивировочной части делает его понятным, логичным и убедительным, служит 

средством самоконтроля судей, постановляющих решение, а также помогает осуществить и 

упростить проверку правильности решения.[20, c.65] 

Право на справедливое судебное разбирательство, гарантированное ст.6 Европейской 

конвенции по защите прав человека и основных свобод, предполагает право на 

мотивированное решение и определение.[9] Мотивировочная часть - это та часть решения, в 

которой судебная инстанция излагает свои выводы.  

Согласно ч.(5) ст.241 ГПК, в мотивировочной части решения судебная инстанция 

должна указать:  

- обстоятельства дела, установленные судебной инстанцией;  

- достоверные доказательства, на которых основаны выводы судебной инстанции об 

этих обстоятельствах;  

- местонахождение доказательств, на которые делается ссылка в деле (лист дела);  

- доводы, по которым судебная инстанция отвергает те или иные доказательства;  

- требования и возражения каких участников процесса признаны полностью или 

частично обоснованными;  

- каким образом инстанция считает необходимым разрешить иск;  

- законы, которыми руководствовалась судебная инстанция.  

Данная часть решения непосредственно касается и требований о законности и 

обоснованности решения.  

Национальные судебные инстанции обязаны обосновать свои решения и выводы, 

ответить на все вопросы, имеющие значение для исхода дела и которые нуждаются в 

специальном ответе.  

В случае, если судебная инстанция не дала точного и ясного ответа на основные 

вопросы и не обеспечила стороне, которая заявила требования, возможность знать, какие 

доказательства оставлены без внимания или отклонены, это считается нарушением ст.6 §1 

Европейской конвенции. [14] 

Европейский суд по правам человека применительно к мотивированности судебного 

решения выработал следующую позицию. В судебных решениях достаточным образом 

должны быть указаны мотивы, лежащие в обоснование решений. Их объем может 

варьироваться в зависимости от характера решения и должен рассматриваться в свете 

обстоятельств каждого дела.[15] Пункт 1 ст. 6 вышеназванной Конвенции обязывает суды 
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мотивировать свои решения, однако это обязательство не может пониматься как обязывающее 

давать подробный ответ на каждый аргумент.[16] И хотя национальные суды пользуются 

ограниченным правом принятия решения в вопросе выбора доводов по конкретному делу и 

приобщения доказательств достоверности утверждений сторон, суды обязаны указать 

основания для своих действий, изложив мотивировку этих решений.[17] Задачей 

обоснованного решения является продемонстрировать сторонам, что их выслушали. Более 

того, мотивированное решение предоставляет сторонам возможность обжаловать его, так же 

как и возможность кассационному органу пересмотреть решение. Только через вынесение 

обоснованного решения может осуществляться общественный контроль за отправлением 

правосудия.[18] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что немотивированность судебного 

решения является основанием для его отмены в связи с нарушением норм процессуального 

права независимо от доводов апелляционной или кассационной жалобы. 

Исходя из принципа непосредственности и устности судебного разбирательства, 

судебная инстанция обязана рассматривать прямо и непосредственно доказательства, 

заслушивать объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, заключения экспертов, 

консультации и пояснения специалистов, знакомиться с письменными доказательствами, 

исследовать вещественные доказательства, прослушивать звукозаписи и просматривать 

видеозаписи, постановлять решение только на основе установленных обстоятельств и 

доказательств, исследованных и проверенных в судебном заседании. [5, p.800] 

Судебная инстанция не должна ограничиваться перечислением в решении 

доказательств, которыми подтверждаются те или иные имеющие значение для дела 

обстоятельства, а обязана изложить содержание этих доказательств и оценить их согласно 

собственному убеждению, основанному на всестороннем, полном, беспристрастном и 

непосредственном исследовании всех доказательств дела в их совокупности и 

взаимосвязанности, руководствуясь законом.  

Никакие доказательства без их оценки не имеют для судебной инстанции заранее 

установленной доказательственной силы.  

Запрещено ссылаться в решении на доказательства, которые не были рассмотрены 

судебной инстанцией, рассмотревшей дело, или были получены с нарушением процедуры, 

предусмотренной процессуальным законодательством. [26, p.315] 

Следует учесть, что в соответствии с ч.(2) и ч.(3) ст.123 ГПК РМ факты, установленные 

вступившим в законную силу судебным решением по гражданскому делу, ранее 

рассмотренному судебной инстанцией общей юрисдикции или специализированной судебной 

инстанцией, обязательны для судебной инстанции, рассматривающей дело, не доказываются 

вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого гражданского дела, в котором 

участвуют те же лица. Вступивший в законную силу приговор судебной инстанции по 

уголовному делу обязателен для судебной инстанции, рассматривающей дело о гражданско-

правовых последствиях действий лица, в отношении которого был вынесен приговор, и лишь 

по вопросу, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.  

Если судебная инстанция допустила доказательства одного из участников процесса в 

отношении факта, который нуждается в подтверждении, затем согласно ст.26 ГПК РМ, 

которая предусматривает состязательность и процессуальное равноправие сторон, в случае 

разногласия с определенными доводами одной из сторон процесса, судебная инстанция 

обязана указать в решении основания и мотивы, по которым данные доводы отклоняются. 

Не допускается излагать в решении только доводы и доказательства стороны, в пользу 

которой было вынесено решение. Если законом предусмотрено одно или несколько 

доказательных средств, допустимых для подтверждения или опровержения определенного 

обстоятельства, судебная инстанция не вправе мотивировать свое решение другими 

доказательствами (например: простая письменная форма более 1000 лей или состояние 

опьянения работника). Признание ответчиком иска, принятого судебной инстанцией, может 
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служить основанием для принятия решения об удовлетворении иска. В данном случае 

судебная инстанция проверяет и оценивает мотивы признания, включая данные 

обстоятельства в выносимое решение. Те же процессуальные правила судебной инстанцией 

должны быть соблюдены в случае частичного признания иска ответчиком. [13] 

Из материалов судебной практики: 

Суд, исследовав материалы дела и выслушав пояснения представителя истца, 

считает, что исковые требования истца обоснованы и подлежат удовлетворению. 

В соответствии с ч.(6) ст.241 ГПК РМ суд выносит решение об удовлетворении иска 

либо об отклонении иска полностью или частично. 

Так, из материалов дела исходят факты, которые были установлены судом, что 

22.09.2011 года между «АG» SRL и «Div» SRL был заключен договор купли-продажи 

продовольственных товаров.(л.д.5). 

Согласно п. 1.1. вышеуказанного договора истец обязался поставлять 

продовольственные товары, а ответчик обязан был принять товары и оплатить их стоимость в 

установленные сроки, согласно налоговым накладным (л.д.13-14). 

Согласно п.5.2.1 от 22.09.2011 года покупатель обязан оплатить товары на условиях и 

в сроки, оговоренные в п.п.3.3-3.4 вышеуказанного договора. 

Данное обязательство вытекает из ч. (1) ст.753 Гражданского Кодекса Республики 

Молдова, согласно которой покупатель обязуется принять товар и уплатить за нее 

обусловленную цену. 

Так же согласно п.3.4 договора от 22.09.2011 года оплата за полученный товар 

осуществляется покупателем на расчетный счет продавца в течение 14 календарных дней с 

момента оформления каждой налоговой накладной. 

Однако в нарушении п.п. 3.3-3.4 и п.5.2.1 вышеуказанного договора принятый товар 

ответчиком не был оплачен в полном объеме в установленный договором срок. Ответчик не 

уплатил стоимость товара в размере 5065,34 леев до настоящего момента. 

В соответствии с ч.(2) ст.572 ГК РМ обязательства должны исполнятся надлежащим 

образом, добросовестно, в установленном месте и в установленное время. 

Однако в нарушении ч.(2) ст.572 ГК РМ ответчик не исполнил надлежаще свои 

обязательства по договору от 22.09.2011 года. 

В соответствии с ч.(2) ст. 602 ГК РМ неисполнение считается любое нарушение 

обязательства, в том числе ненадлежащее или просроченное исполнение. 

Неисполнение обязательства по уплате стоимости товара ответчиком подтверждается 

актом сверки между «АG» SRL и «Div» SRL (л.д.6-7). 

На основании п.6.2 договора от 22.09.2011 года за просрочку оплаты товара на 

покупателя начисляется неустойка в размере 0,5% от стоимости полученного товара за 

каждый день просрочки. Общая сумма начисленной неустойки составляет 1595, 27 леев. 

Согласно ч.(1) ст. 602 ГК РМ если должник не исполнил обязательство, он обязан 

возместить кредитору убытки, причиненные этим неисполнением, если не докажет, что 

обязательство не исполнено не по его вине. 

В соответствии с ч.(4) ст. 29 Закона РМ № 134 от 03.06.1994 «о купле-продаже товаров» 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств договором может 

быть предусмотрено применение неустойки (пени, штрафа) в размере установленной законом 

или договором %. 

В целях досудебного урегулирования возникшего спора ответчику 05.07.2012 года 

была направлена претензия, ответа на которую не было получено (л.д.11-12). 

Таким образом, сумма основного долга составляет 5065 (пять тысяч шестьдесят пять) 

леев 34 бань, а сумма неустойки 1595 (одна тысяча пятьсот девяноста пять) леев 27 бань. 

Общая сумма, подлежащая взысканию с ответчика составляет 6660 (шесть тысяч 

шестьсот шестьдесят) леев 61 бань. 

В соответствии с ч.(1) ст. 94 ГПК РМ судебная инстанция обязывает сторону, 
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проигравшую процесс оплатить стороне, в пользу которой состоялось решение все 

понесенные последней судебные расходы. 

Кроме того, с ответчика в пользу истца следует взыскать государственную пошлину в 

сумме 270 леев уплаченную им при подаче иска в суд. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст.11,512,513,572,573,575, 602, 

617,619,624,753-781 ГК РМ, ст. 29 Закона РМ № 134 от 03.06.1994 «О купле-продаже товаров», 

и ст.ст.238-243 ГПК РМ [7] 

Резолютивная часть содержит вывод суда по существу дела, а именно вывод об 

удовлетворении иска или об отказе в иске полностью либо в части. Текст резолютивной части 

решения должен отличаться лаконичностью, четкостью и императивностью формы, с учетом 

того что он вносится в исполнительный лист, если решение требует исполнения. 

В связи с тем, что в резолютивной части решения содержатся исчерпывающие выводы, 

которые логически вытекают из обстоятельств, указанных в мотивировочной части, в ней 

должно быть четко сформулировано: что именно суд постановил по каждому заявленному 

требованию в отдельности и по встречному иску, за какой из сторон признано оспариваемое 

право, какие действия и в чью пользу надлежит совершить обязанному к этому лицу. При 

отказе в удовлетворении исковых требований указывается, кому и в отношении чего отказано 

судебным решением. 

В резолютивной части решения содержится и ответ на вопрос относительно судебных 

расходов, то есть с кого, в каком размере они взыскиваются, кто освобождается от их уплаты, 

каким образом они подлежат распределению между сторонами.[12, c.63] 

Резолютивная часть содержит решение, вынесенное по делу в отношении 

установленных судом обстоятельств.  

Резолютивная часть должна содержать решение:  

- по исковому заявлению;  

- по дополнительным или факультативным заявлениям;  

- по встречному иску;  

- по вопросу распределения судебных расходов;  

- в отношении пути обжалования и названия судебной инстанции, посредством которой 

оно может быть осуществлено.  

В то же время судебная инстанция не вправе разрешать вопрос о правах и обязанностях 

лиц, не привлеченных в качестве участников процесса.  

Недопустимо вынесение решения, исполнение которого ставится в зависимость от 

наступления или не наступления определенных условий.  

В случаях, предусмотренных ст.256 ГПК РМ, судебная инстанция обязана, а в случаях, 

предусмотренных ст.257 ГПК РМ, вправе принять решение о немедленном исполнении. 

Должно быть соответствие между резолютивной и мотивировочной частями решения. 

Если отсутствует такое соответствие, резолютивная часть содержит другие выводы, а не те, 

что вытекали из мотивировочной части, данное решение является необоснованным, что влечет 

его недействительность.  

Кроме указанного, судебная инстанция:  

- при вынесении решения о взыскании денежной суммы в резолютивной части 

указывает цифрами и прописью размер взыскиваемой денежной суммы и валюту, в которой 

она взыскивается;  

- при удовлетворении иска о признании недействительным исполнительного 

документа, на основании которого взыскание производится в бесспорном порядке, в 

резолютивной части решения указываются документ, не подлежащий исполнению, номер и 

дата его выдачи, а также сумма, не подлежащая расчету (244 ГПК РМ);  

- в споре о заключении или изменении договора в резолютивной части решения 

указывается решение, принятое по каждому обсужденному условию договора. В споре о 

заключении договора указываются вид договора и условия, на которых стороны обязаны 
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заключить договор (245 ГПК РМ);  

- в резолютивной части должны быть указаны все отождествляющие элементы, 

которые относятся к рассмотренному иску, в том числе адрес, по которому находятся 

недвижимость, номер счета, с которого взыскивается сумма, имя должника и получателя, 

реквизиты юридического лица.  

При присуждении имущества в натуре судебная инстанция указывает в решении 

стоимость данного имущества и проценты за просрочку, определенные согласно статьи 619 

Гражданского кодекса, которые должны быть уплачены должником даже в случае его 

невиновности, если он не исполнит решение в 90-дневный срок со дня признания решения 

окончательным (ст.246 ГПК РМ).  

Из материалов судебной практики: 

РЕШИЛ: 

1. Исковое заявление «AG» SRL к «Div» SRL о взыскании долга по договору купли-

продажи удовлетворить в полном объеме. 

2. Взыскать с «Div» SRL с. Б, К. района ул. *******, 142 ф/к *************, р/с 

2************ ВС «MIB»в пользу «AG» SRL г. К ул. ****************, ф/к ********** 

основную сумму долга по договору в размере 5065 (пять тысяч шестьдесят пять) леев 34 

бань и сумму неустойки в размере 1595 (одна тысяча пятьсот девяноста пять) леев 27 бань. 

3.Взыскать с «AG» SRL с. Б., К. района, ул. ***********, 142 ф/к ************, р/с 

********* ВС «MIB»в пользу «AG» SRL г. ********* ул. **********, 2* ф/к *********** 

государственную пошлину в размере 270 (двести семьдесят) лей. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Апелляционную палату 

Комрат через суд Комрат  в течение 30 дней со дня оглашения решения. 

 

Председательствующий, судья      А.Ф. П. 

Копия верна:  

Судья суда Комрат, офис Ч-Лунга                                                                   А.Ф. П. 
 

Подводя итог вышеизложенному можно сделать следующий вывод, решение суда 

состоит из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей. 

Вводная часть судебного решения призвана индивидуализировать соответствующее 

решение в числе других видов судебных постановлений и иных судебных решений по 

конкретным делам. 

Описательная часть имеет своей целью фиксацию исходных правовых позиций 

участвующих в деле лиц, определяющих содержание и направление познавательной и 

правоприменительной деятельности суда, и отражение их наиболее важных процессуальных 

действий. 

Мотивировочная часть судебного решения содержит фактическое и правовое 

обоснование выводов суда по делу. 

Резолютивная часть содержит вывод суда по существу дела, выражающийся в 

подтверждении существования или отсутствия спорных прав, обязанностей, правоотношений, 

наличия или отсутствия юридического факта, либо правового состояния (в особом 

производстве), законности или незаконности действий (бездействий), решений с указанием на 

конкретный способ защиты нарушенных прав или оспоренных прав либо законных интересов. 
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Abstract: In this article, the author conducts a theoretical and legal analysis of the institution 

of the refusal of the prosecutor from charges within the framework of criminal proceedings in the 

Republic of Moldova. 

Keywords: prosecutor, waiver of public prosecution, criminal proceedings. 

В соответствии с конституционными нормами достоинство человека, его права и 

свободы, свобода развития личности, являются высшими ценностями, гарантированными в 

правовом государстве. Конституционные нормы регламентируют необходимость 

существования эффективного механизма мер защиты каждого гражданина, его прав и 

законных интересов от преступных посягательств. 

Права и охраняемые законом интересы граждан и юридических лиц, на которые были 

осуществлены посягательства, защищаются путем рассмотрения и разрешения в судах 

уголовных дел с целью привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших 

преступление.  

Таким образом, важную роль в процессе установления истины при рассмотрении 

уголовного дела в судебной инстанции играет – государственный обвинитель.  

В соответствии с требованиями части (1) статьи 124 Конституции Республики Молдова 

- прокуратура является самостоятельным публичным учреждением в системе судебной власти, 

содействующим осуществлению правосудия, защите прав, свобод и законных интересов 

личности, общества и государства посредством уголовного производства и иных 

предусмотренных законом производств.[9] В то же время, в соответствии со ст.21 

Конституции Республики Молдова любое лицо, обвиняемое в совершении преступления, 

считается невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным 

порядком путем гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все 

необходимые гарантии для защиты. 

О презумпции невиновности толкует так же ст.8 Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Молдова (далее УПК РМ).[18]Данная норма именуется презумпцией 

невиновности – конституционный принцип, гарантирующий законную защиту любому 

гражданину от обвинения в совершении преступления. Презумпция невиновности является 

одним из основных положений правосудия. 

Если вина подозреваемого не доказана, то, как бы ни были сильны подозрения 

окружающих, его нельзя обвинить в совершении этого преступления. [7, c.54] 

Обвинение является одним из древних исторических и наиболее значимых правовых 

явлений. Оно фактически способствовало возникновению самого уголовного 

судопроизводства, ибо последнее требовалось для определения вины лица в преступном 

деянии и зарождалось при высказывании обвинений одними гражданами других. [3, c.51-52] 

Обвинение есть необходимый элемент всякого уголовного процесса, независимо от его 

типа и формы. 

Прокуроры являются cсущественными субъектами в осуществлении правосудия, как 

таковые, должны уважать и защищать человеческое достоинство, права человека, тем самым 

содействуя соблюдению правопорядка, и функционирование системы уголовного правосудия. 

Прокуроры также играют ключевую роль в защите общества от культуры безнаказанности, 

фактически являясь блюстителями справедливости.[20] 

В соответствии с частью (1) статьи 51 УПК РМ прокурор является лицом, 
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осуществляющим в пределах своей компетенции от имени государства уголовное 

преследование или, по обстоятельствам, руководящим им, представляющим обвинение в суде 

и выполняющим другие обязанности, предусмотренные настоящим кодексом. Прокурор, 

участвующий в уголовном судопроизводстве, выполняет функции государственного 

обвинителя.[18] 

В соответствии со ст.320 УПК РМ, в судебном разбирательстве в суде первой 

инстанции прокурор, руководивший уголовным преследованием или, в зависимости от 

обстоятельств, самостоятельно осуществлявший уголовное преследование, обязан 

поддержать перед судом обвинение. 

В соответствии со статьей 53 УПК РМ при рассмотрении уголовного дела судебной 

инстанцией прокурор поддерживает обвинение от имени государства и представляет в 

судебном заседании доказательства обвинения. 

Представляя государственное обвинение и обладая полномочиями, предусмотренными 

статьей 53 УПК РМ, прокурор руководствуется требованиями закона и своим внутренним 

убеждением, основанным на исследованных в судебном заседании доказательствах, лишь 

располагая достаточными обвинительными доказательствами. 

Указанный анализ уголовно-процессуальных норм свидетельствует о том, что 

прокурор является единственными инициатором разбирательства уголовного дела в суде и 

наиважнейшей стороной уголовного процесса. 

Как указано в части (1) статьи 325 УПК РМ - разбирательство дела в первой инстанции 

производится только в отношении лица, которому предъявлено обвинение, и лишь в пределах 

обвинения, сформулированного в обвинительном заключении. 

В контексте вышеуказанных полномочий, прокурор не должен инициировать, либо 

продолжать уголовное преследование, а также прилагать усилия, дабы любыми способами 

завершить рассмотрение судебной инстанцией уголовного дела вынесением обвинительного 

приговора, даже в тех случаях, когда предъявленное подсудимому обвинение не находит 

своего подтверждения. 

В этом смысле согласно ч. (5) ст. 320 УПК РМ: «Если в процессе судебного 

разбирательства рассмотренные судебной инстанцией доказательства в совокупности не 

подтверждают предъявленного подсудимому обвинения, прокурор обязан частично или 

полностью отказаться от обвинения. Отказ прокурора от обвинения осуществляется 

мотивированным постановлением и влечет за собой вынесение судебной инстанцией 

оправдательного приговора или приговора о прекращении производства по уголовному делу". 

Из смысла данной нормы, прокурор должен руководствоваться принципом 

объективности при поддержании обвинения. Поддерживать обвинение государственный 

обвинитель должен в меру его доказанности. Ему необходимо убедиться в достаточности 

представленных материалов для вынесения приговора подсудимому.  

Предъявление обвинения и требование со стороны прокурора об осуждении 

подсудимого должно быть итогом больших раздумий, объективного анализа всех «за» и 

«против» обвинения, собирания дополнительных доказательств, в том числе 

характеризующих лицо, в отношении которого решается вопрос о привлечении его к 

уголовной ответственности, и твердого убеждения в том, что данное лицо виновно в 

совершении преступления, предусмотренного конкретной статьей уголовного кодекса.[4, 

c/10-11] 

В Рекомендации № R (2000) 19 сказано, что прокуроры не должны предъявлять против 

обвиняемого доказательства, которые, как они знают или имеют достаточные основания 

подозревать, получены с нарушением закона. [14]Если прокурор не реагировал надлежащим 

образом на определенные упущения, допущенные в рамках досудебных стадий процесса, он 

должен публично признавать свои ошибки путем отказа от обвинения.[2, p.76-80] Данное 

утверждение, на наш взгляд, можно рассматривать только как один из аспектов реализации 

исследуемого института 
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В данном контексте в свое время отмечал Мартынчик Е.Г.[11, c.20], что поддержание 

прокурором государственного обвинения не устраняет его обязанности выявлять и принимать 

меры к устранению нарушений прав подсудимого. Он подчеркивал, что одним из выражений 

реализаций гарантий прав подсудимого является отказ прокурора от поддержания 

государственного обвинения, если оно не доказано. Тем самым, именитый ученый говорит о 

важной роли отказа от обвинения для подсудимого. 

Прокурор не может и не должен быть заинтересован в осуждении невиновного, так как 

в отличие от защитника участвует в уголовном судопроизводстве не в личном качестве, а как 

представитель государства.[6] В виду этого его деятельность, безусловно, должна быть 

направлена на установление фактических обстоятельств дела. Комитет Министров 

государствам - членам Совета Европы дает следующую рекомендацию: прокуроры должны 

обеспечивать равенство перед законом, принимать надлежащие меры в отношении 

обвиняемого, а также принимать во внимание все необходимые обстоятельства, независимо 

от того, говорят ли они в пользу обвиняемого или наоборот. 

События последних двух лет, свидетельствует о наличии сильной напряженности в 

обществе, связанной с недоверием к институтам судебной власти, в особенности к 

Прокуратуре, как органу, являющемуся "локомотивом" осуществления уголовного 

преследования, который на основе добытых доказательств представляет от имени государства 

обвинение в судебных инстанциях. Большинство граждан, а также представителей 

юридической профессии считают, что уголовный процесс в Республике Молдове носит явно 

обвинительный уклон, а в этой связи его необходимо построить на началах подлинной 

состязательности. Тем самым предполагается не только разделение и персонификация 

функций обвинения, защиты и разрешения дела, не только равноправие сторон обвинения и 

защиты, но и предоставление им в законодательном порядке равных возможностей по 

воздействию на окончательное решение суда.  

Принцип состязательности нашел свое закрепление в ст.24 Уголовно-процессуального 

кодекса, часть (2) которой определяет, что участвующие в уголовном судопроизводстве 

стороны пользуются равными правами и наделены уголовно-процессуальным законом 

равными возможностями в защите своей позиции. Суд основывает приговор лишь на тех 

доказательствах, к участию в исследовании которых стороны имели равный доступ.  

Выбранная тема рассматривалась рядом ученых-процессуалистов. Однако до 

настоящего времени названные и немало других проблем остаются нерешенными. 

Проведенный анализ  научных трудов  подтверждает данный вывод. Есть основания 

утверждать, что в вопросах отказа государственного обвинителя от обвинения присутствуют 

теоретические «пустоты», неоднозначность и противоречивость некоторых положений 

уголовно-процессуального закона. Меры, принимаемые Генеральной прокуратурой 

Республики Молдова и Пленумом Высшей судебной палаты Республики Молдова, которые 

пытаются решить эти проблемы путем дачи разъяснений, явно недостаточны. В этой ситуации 

может вообще возникнуть вопрос об обоснованности введения в 2012 году в УПК РМ 

изменений, предоставляющих прокурорам возможность отказаться  от обвинения, а не, 

например, формулирования предложений об оправдании подсудимого. Следовательно, 

возникшие проблемы необходимо решать на законодательном уровне. Данные 

обстоятельства, а также несовершенство уголовно-процессуального законодательства, 

регулирующего вопросы реализации поддержания государственного обвинения, 

свидетельствуют о необходимости дальнейших исследований по данной тематике. 

Суть этой проблемы сводиться к тому, что отказ прокурора, полный или частичный, 

влечет прекращение уголовного преследования подсудимого, либо уголовного дела, 

фактически предопределяя принятие судом решения, при этом реально не учитывается мнение 

потерпевшего, который, впрочем, вправе не согласившись с данным решением, обжаловать 

его в установленном законом порядке, а также возникает вопрос с какого момента судебного 

разбирательства прокурор может заявить отказ от обвинения. 
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Здесь следует отметить, что при принятии Парламентом Республики Молдова в 2003 

году нового, на тот момент, Уголовно-процессуального кодекса Республики Молдова, статья 

320 не предусматривала часть (5), которая регламентирует условия, основания и порядок 

отказа прокурора от обвинения. 

Часть (5) в статью 320 УПК РМ была принята Парламентом лишь 05 апреля 2012 года, 

при принятии Закона №66 «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Республики Молдова».[8] 

Действительно введение исследуемого института в действующий УПК РМ явилось 

острой необходимостью. 

Практическое применение института отказа от обвинения прокурором, который 

представляет государственное обвинение, требует прояснения определенных аспектов, 

которые относятся к стадии, на которой возможно, целесообразно отказаться от обвинения 

прокурором, основания, которые обязывают отказаться от обвинения, в каком порядке суд 

должен рассматривать заявление прокурора о удовлетворении отказа от обвинения, окончание 

уголовного дела в котором прокурор отказался от обвинения, а также возможность 

гражданского истца требовать возмещения ущерба и лицо на которое возложена 

ответственность за возмещение ущерба. 

Среди аспектов проблем, связанных с отказом от обвинения, является и вопрос о том, 

в каком качестве выступает в данной ситуации государственный обвинитель, который 

одновременно выполняет как функцию обвинения, как и, в некоторой степени, функцию 

защиты подсудимого, при предъявлении заявления об отказе от обвинения.  

Также, разногласия вызывают применение статьи 306 Уголовного кодекса Республики 

Молдова [17], которая инкриминирует привлечение к уголовной ответственности заведомо 

невиновного лица, в ходе отказа прокурора от обвинения, который представляет 

государственное обвинение в этом уголовном деле. 

Таким образом, первым аспектом этой проблемы, связанным с отказом прокурора от 

обвинения, который подлежит анализу, является очевидное возникновение прокурора в 

двойном (обличии) функции: обвинения и защиты при рассмотрении дела судом.  

Что касается конституционности норм, которые дают прокурору возможность 

отказаться от обвинения и подавать заявления о оправдании или о прекращении, в 

зависимости от обстоятельств, высказались Конституционные суды Румынии, и Российской 

Федерации. 

В этом смысле, в Конституционный суд Румынии был подан запрос о проверке 

конституционности правовых актов, среди которых ст.316 пкт. (3) Уголовно-процессуального 

кодекса Румынии, который предоставляет прокурору право делать выводы об оправдании или 

прекращении уголовного производства, в зависимости от обстоятельств, на том основании, 

что эта норма является дискриминационной, что создает прокурору преимущественное 

положение. 

Постановлением №136/2003 об отклонении исключения о неконституционности 

положений ст.315 и ст.316 Уголовно-процессуального кодекса, Конституционный суд 

Румынии постановил, что «Прокурор вправе представить в суде выводы, которые он 

считает законно обоснованными, а тот факт, что в отношении новых представленных 

доказательств по делу или оценивая представленные доказательства с другой точки в ходе 

уголовного преследования – эта открытая перспектива, в судебных прениях на стадии 

судебного разбирательства - прокурор приходит к выводу, о оправдании обвиняемого или 

прекращение уголовного производства- это не создает особое положение для обвинения, но 

выражает конституционный и правовой статус прокурора, который должен соблюдать, 

чтобы органы, в деятельности которых он участвует или деятельность которых 

контролирует, применяли закон без дискриминации ».[13] 

Также, согласно Решению Конституционного суда Российской Федерации №18 от 08 

декабря 2003, «На основании Конституции Российской Федерации, в Российской Федерации 
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как правовом государстве, человек (личность), его права и свободы являются главной 

ценностью, а признание, соблюдение и охрана прав и свобод человека и гражданина является 

обязанностью государства…В ходе уголовного преследования, это подразумевает, хотя бы 

установление на основании рассмотренных доказательств обстоятельств дела в связи с чем 

началось уголовное дело, легальную и правовую оценку деяния, установления ущерба 

причинённый государству и физическим лицам и реальная степень вины человека которому 

инкриминируется совершение данного деяния.».[12] 

Считаем, что принципы, указанные Конституционными судами Румынии и Российской 

Федерации по поводу роли прокурора в ходе уголовного процесса и особенно в ходе 

рассмотрения дела судом являются в общем действительными и для института отказа 

прокурора от обвинения указанные в уголовно-процессуальном кодексе Республики Молдова. 

Применение этих принципов в отношении к правовым нормам об отказе прокурора от 

обвинения предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом, исходят из совокупности 

норм, регламентирующих статус прокурора в Республике Молдова. 

Исходя из этих правил прокуроры, как представители института Прокуратуры, должны 

осуществлять свои полномочия, на основании закона, на принципах законности, 

беспристрастности, независимости, соблюдения презумпции невиновности и т.д. 

Другой вопрос, который необходимо прояснить, чтобы обеспечить правильное 

применение положений ст.320 Уголовно-процессуального кодекса об отказе от обвинения, 

являются основания, по которым прокурор обязан отказаться от обвинения. 

Таким образом, в соответствии с последней частью положений ч.(5) ст.320 Уголовно-

процессуального кодекса «Отказ прокурора от обвинения… влечет за собой вынесение 

судебной инстанцией оправдательного приговора или приговора о прекращении производства 

по уголовному делу.» 

С учетом правовых последствий отказа прокурора от обвинения, а именно принятия 

решения об оправдании лица или прекращения производства по уголовному делу, основания, 

отказа от обвинения, должны быть ограничены законодателем в качестве основания для 

оправдания или для прекращения уголовного дела. 

Таким образом, основания оправдания лица указаны в ч. (1) ст.390 Уголовно-

процессуального кодекса, и именно: не установлено наличие события преступления; 

подсудимый не совершил деяние; деяние подсудимого не содержит элементы преступления; 

деяние не предусмотрено уголовным законом; существует одна из причин, устраняющих 

уголовный характер деяния. 

Основания прекращения производства по делу судом указаны в части (1) ст.391 

Уголовно-процессуального кодекса и относится к случаям, если: отсутствует жалоба 

потерпевшего; жалоба отозвана или стороны примирились;  наступила смерть подсудимого; 

лицо не достигло возраста привлечения к уголовной ответственности; существует 

окончательное судебное решение в отношении того же лица по тому же деянию; существует 

решение органа уголовного преследования в отношении того же лица по тому же деянию о 

прекращении уголовного преследования, или о выведении лица из-под уголовного 

преследования, или о прекращении уголовного судопроизводства; существуют другие 

обстоятельства, исключающие или обуславливающие начало уголовного преследования и 

привлечение к уголовнойответственности; а также в случаях, предусмотренных статьями 54 – 

56 Уголовногокодекса. 

Установление оснований для оправдания или прекращения производства по делу, 

которые предопределили необходимость прокурора отказаться от обвинения, чрезвычайно 

важно, поскольку основания отказа от обвинения диктуют принятие определенного поведения 

сторонами, участвующими в уголовном процессе, и влечет за собой различные последствия в 

зависимости от оснований прекращения дела или, в зависимости от обстоятельств, 

необходимости вынесения оправдательного приговора, на которые ссылается прокурор. 

Эти последствия касаются как действий, которые должен предпринять прокурор, так и 
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возможности для гражданской стороны требовать возмещения причиненного ущерба, лица, к 

которому он должен требовать возмещения. 

Например, если основанием для отказа от обвинения послужило отсутствие 

преступления, гражданский истец не сможет требовать возмещения ущерба, существование 

которого невозможно было доказать, или, в этом случае, не было ни активного ни пассивного  

деяния предъявленного  обвиняемому, т.е. этот actusreus, на котором основано все 

конститутивное содержание преступления. 

Однако, если отказ от обвинения был обоснован на том, что преступление было 

совершено другим лицом, не являющийся обвиняемым, орган уголовного преследования 

обязан продолжить уголовное преследование для установления исполнителя деяния, в 

соответствии с положениями ч.(2) статьи 390 Уголовно-процессуального кодекса. 

Так, согласно положениям статьи 3961 Уголовно-процессуального кодекса «Если 

судебная инстанция постановила оправдательный приговор по мотивам, что деяние не 

совершено подсудимым, по просьбе прокурора уголовное дело возвращается ему, и он 

возобновляет уголовное преследование для установления личности исполнителя деяния.» 

Из этого приходим к выводу, что уголовное дело будет возвращено прокурору только 

в случае его заявления о возврате уголовного дела. 

В то же время, если прокурор отказывается от обвинения, поскольку обвинение не 

подтверждено совокупностью доказательств, исследованными в судебном заседании, 

выясняется, что это деяние не было совершено подсудимым, при отказе от обвинения, на 

основании ст.3961 Уголовно-процессуального кодекса, по просьбе прокурора уголовное дело 

возвращается ему, и он возобновляет уголовное преследование для установления личности 

исполнителя деяния. 

Но какое будет решение, если после возвращения уголовного дела прокурору в ходе 

уголовного преследования будут представлены доказательства, из которых вытекает вина 

оправданного и в отношении которых прокурор отказался от обвинения? 

Согласно положениям статьи 458 ч.(3) пкт.2) Уголовно-процессуального кодекса, 

пересмотр дела в ревизионном порядке может быть заявлен в случае, если: установлены иные 

обстоятельства, о которых не было известно судебной инстанции при вынесении решения и 

которые сами по себе или вместе с ранее установленными обстоятельствами доказывают 

невиновность осужденного либо совершение им менее тяжкого или более тяжкого 

преступления, нежели то, за которое он был осужден, или доказывают виновность 

оправданного лица или лица, в отношении которого было прекращено производство по 

уголовному делу.  

Важность основания для отказа от обвинения прокурором, представляющим 

государственное обвинение, также относится и к способу разрешения гражданского иска, 

заявленного гражданской стороной. 

Хотя прекращение производства по делу не влечет за собой реабилитацию лица, в 

отношении которого было прекращено уголовное дело, оставляя возможность гражданской 

стороны возмещения ущерба, решения, которые могут быть вынесены одновременно с 

оправданием лица, имеют нюансы и зависят от того, какие основания послужили основой 

оправдательного приговора. 

Таким образом, не каждое решение о вынесении оправдательного приговора 

подсудимого, определяет отклонение гражданского иска. 

Согласно положениям статьи 387 ч.(2) Уголовно-процессуального кодекса, «При 

постановлении оправдательного приговора судебная инстанция:  

 1) отклоняет гражданский иск, если не установлено наличие инкриминируемого 

деяния или если деяние не было совершено подсудимым; 

2) не выносит решение по гражданскому иску, если подсудимый оправдан за 

отсутствием элементов преступления или если имеется одно из обстоятельств, 

устраняющих уголовный характер деяния, предусмотренных статьей 35 Уголовного 
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кодекса.» 

Также, согласно положениям статьи 42 ч.(4) Гражданского процессуального кодекса 

Республики Молдова [5],гражданский иск, вытекающий из уголовного дела, если он не был 

заявлен или не был разрешен в ходе уголовного судопроизводства, предъявляется в порядке 

гражданского судопроизводства согласно правилам подсудности, установленным настоящим 

кодексом.  

Из чего следует, что гражданский иск останется неразрешенным в томслучае, когда 

лицобыло оправдано по другим основаниям, кроме установления отсутствия 

инкриминируемого деяния или если деяние не было совершено подсудимым, а другим 

человеком. 

В других случаях, при принятии судебной инстанцией по уголовному делу  решение о 

вынесении  оправдательного приговора, она не имеет полномочий выносить решение в рамках 

гражданского судопроизводства, и гражданская сторона должна подать гражданский иск, 

чтобы возместить причиненный ущерб, в соответствии с договором или за совершение 

правонарушения, по обстоятельствам. 

Другой вопрос, требующий уточнения, — это позиция судебной инстанции в 

отношении отказа прокурора от обвинения,  обязана ли она  вынести оправдательный 

приговор или приговор о прекращении производства по делу, где прокурор отказывается от 

обвинения, или приговору предшествует анализ оснований, приведших к отказу прокурора от 

обвинения. 

Такое же решение дано Конституционным судом Российской Федерации, где в 

Решении №18 от 08 декабря 2003, указанно «Ссылаясь на основания предусмотренные 

уголовно-процессуальным кодексом для отказа от обвинения или изменения обвинения в целях 

смягчения уголовной ответственности, обычно, подразумевает необходимость 

предварительного анализа всех представленных доказательств по делу и их оценки, особенно 

когда основания для отказа от обвинения, относится к отсутствию события преступления, 

отсутствию состава преступления или совершения преступления другим лицом, не 

подсудимым, поскольку в этом случае, должен быть вынесен оправдательный приговор. 

Следовательно, отказ прокурора от обвинения может иметь место только после 

завершения судебного расследования доказательств, имеющих решающее значение для 

принятия таких решений, а также после изложения мнений обвинения и защиты. Не 

предоставление участником судебного процесса изложить свои мнения, ограничит их 

законные права на участие в судебном разбирательстве или на использования права 

обжалования приговора суда, в том числе, когда, был удовлетворен отказ прокурора от 

обвинения"[12]. 

Такие решения также принимаются законодателями других стран, которые, прямо не 

указывают институт отказа от обвинения прокурором, представляющим государственное 

обвинение, но предоставили прокурору возможность излагаться в судебных прениях как по 

поводу осуждения обвиняемого, так и по поводу его оправдания или прекращения 

производства по делу, когда имеется хотя бы одно из оснований для оправдания или 

прекращения производства по делу, ограничено перечисленных уголовно-процессуальным 

кодексом. 

Например, согласно положениям статьи 363 ч. (4) Уголовно-процессуального кодекса 

Румынии, «Когда есть какие-либо основания, препятствующие возбуждению уголовного 

дела, прокурор, в зависимости от обстоятельств, принимает решение об оправдании или 

прекращении производства по делу».[19] 

Еще один вопрос, связанный с применением института отказа прокурора от обвинения, 

— это привлечение к уголовной ответственности по ст.306 Уголовного кодекса, прокурору, 

предъявившему лицу обвинение и направивший уголовное дело на рассмотрение в суд. 

Что касается понятия «невиновное лицо», то его можно определить как лицо, которое 

либо не совершало преступления, либо совершило преступление, но не то, по которому ему 
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было предъявлено обвинение, или не установлено наличие события преступления, и прокурор 

об этом знает. 

В этом случае, когда привлекается к ответственности лицо, о котором прокурор с 

уверенностью знает, что он невиновен, то здесь не может быть речи о недостаточности 

доказательств, поскольку обвиняемое лицо явно невиновно, поэтому и не может быть никаких 

доказательств относительно его вины.[10] 

Судебная практика Румынии сочла необходимым доказать субъективное намерение 

автора преступления, причем Высокий кассационный суд упомянул в одном из своих 

постановлений, что «Основное требование для установления преступления, и которое очень 

затрудняет доказательство такого факта относится к существованию умышленного 

преступления, с которым действует преступник, преступник, который знает, что 

пассивный субъект преступления невиновен».[15] 

Осознано и преднамеренный умысел (хорошее знание (бесспорная уверенность) о 

невиновности лица) должны быть результатом действий подозреваемого, и ст.306 Уголовного 

кодекса не может применяться в гипотезе, согласно которой оправдание невиновного лица или 

отказ от обвинения имели место после оценки доказательств, имеющихся на момент 

предъявления обвинения лицу, если прокурор не знал с уверенностью о его невиновности, 

следуя привлечению к ответственности невиновного лица. 

Обычно, привлечение к ответственности невиновного лица сопровождается 

действиями, которые при совокупности составляют элементы состава других преступлений, 

и, которые, в совокупности, доказывают прямой умысел прокурора привлечь к 

ответственности лицо, о котором он знает, что он невиновен.   

Например, решением Верховного суда Российской Федерации, К. была привлечена к 

ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьей 299 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, в связи с тем, что она, как начальник отдела уголовного 

розыска, вместе с следователем Zh. с использованием компьютерных технологий, 

подготовили показания от имени свидетеля D., и сотрудников компании, включив  ложные 

сведенья (данные) в эти протоколы допроса и приобщили их к материалам уголовного дела  в 

качестве доказательств. Он также, признав Y в качестве обвиняемого по этому делу, составил 

протокол его допроса как обвиняемого, без эффективного его допроса, и включил в протокол 

допроса показания о признании виныY, впоследствии используя протокол допроса в качестве 

доказательств.[16] 

Что касается этапа, на которой прокурор может отказаться от обвинения, мы считаем, 

что эта обязанность существует также на стадии рассмотрения уголовного дела в суде. 

Этот факт вытекает из положений ч.(1) статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса, 

согласно которому,"При рассмотрении апелляционной жалобы применяются общие правила 

рассмотрения дел в судах первой инстанции с исключениями, предусмотренными в части 1 

главы IV раздела II Особенной части настоящего кодекса.». 

Таким образом, уголовно-процессуальный закон не ограничивает возможность 

прокурора отказаться от обвинения только на стадии судебного разбирательства в первой 

инстанции, это отражено в решении Уголовной коллегии Верховного суда от 14 марта 2017г., 

которым был полностью отменен приговор Кагульского суда от 5 августа 2015г. и 

определение судебной коллегии Апелляционного суда Кагул от 12 мая 2016г., по уголовному 

делу в отношении ХХ, с определением об оправдании его по обвинению в совершении 

преступления, предусмотренного ст.269 Уголовного кодекса, в связи с тем, что преступление 

не было совершено подсудимым.[1] 

Коллегия по уголовным делам Верховного суда в вышеупомянутом решении указала, 

что суд апелляционной инстанции проигнорировал отказ от обвинения, выдвинутого 

прокурором в ходе судебных прений, поскольку представленные раннее доказательства не 

доказывают, что именно он совершил наносящее вред деяние, позиция, которая 

поддерживалась включительно и при кассационном обжаловании в обычном порядке, 
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заявленный прокурором. 

Таким образом, и закон, и судебная практика рассматривают практику отказа 

прокурора от обвинения как на стадии рассмотрения дела в первой инстанции, так и при 

рассмотрении жалоб в апелляционном и кассационном порядке. 

Что касается процессуального акта, в которым прокурор выражает свое решение об 

отказе от обвинения, законодатель в части (5) статьи 320 Уголовно-процессуального кодекса 

прямо предусматривает, что отказ прокурора от обвинения осуществляется мотивированным 

постановлением. 

В этой связи мы считаем, что уголовно-процессуальный закон должен быть более 

гибким, позволяя прокурору выражать отказ от обвинения в своем выступлении (discurs) речи, 

представленной в ходе судебных прений и прилагаемой к материалам уголовного дела в виде 

письменных заключений, в соответствии сoстатьей 318 Уголовно-процессуального кодекса. 

В то же время, нет положения, запрещающего прокурору требовать в судебных прениях 

оправдания подсудимого, в случае наличия одного из правовых оснований, если это основание 

не указано в постановление об отказе прокурора от обвинения, но имеющее де-факто те же 

правовые последствия. 

Обобщая вышесказанное, отказ прокурора от обвинения является материализацией 

желаемого, согласно которому прокурор не только выполняет карательную роль в реализации 

уголовной политики государства, но также является представителем всего общества, 

защитником верховенства закона прав и свобод граждан. 

Своей деятельностью прокуроры вносят свой вклад, в соблюдение правопорядка, в 

частности, в осуществлении справедливого правосудия, беспристрастного и эффективного по 

всем делам и на всех этапах судебного разбирательства. 

Отсюда исходит и обязанность прокурора выполнять свои обязанности объективно, без 

какой-либо другой общей цели и без предвзятости в пользу государства или любой из сторон 

судебного процесса, в котором он участвует. 
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of objects that are not purely utilitarian. An industrial design consists of the creation of a shape, 

configuration or composition of pattern or color, or combination of pattern and color in three-

dimensional form containing aesthetic value. 

In principle, the owner of a registered industrial design or of a design patent has the right to 

prevent third parties from making, selling or importing articles bearing or embodying a design which 

is a copy, or substantially a copy, of the protected design, when such acts are undertaken for 

commercial purposes. 

 

Desenele sînt ansamblu de linii și culori care prezintă caractere specifice și care se realizează 

pe suprafețe plane, prin aplicarea acestora pe un articol sau produs industrial de exemplu ornamentele 

unei țesături, a cărei finalitate va fi efectul decorativ nou, ce se diferențiază ca aspect de țesuturi 

similare. Modelele se realizează în spațiu și au trei dimensiuni reprezentând creații de formă sau 

conținut distinct. Ele conferă unui produs industrial o configurare aparte, în sensul dat servesc modele 

de autoturisme sau imobiliare[15; p.5-7]. 

Obiectul protecției este constituiut dintr-un desen sau model industrial care incorporează un 

produs sau care este aplicat pe un obiect anume. Iar în vederea stimulării producerii unor elemente de 

desen sau model diferite și particulare se purcede la sistemul de protecție fie el național, regional sau 

internațional. Protecția desenului sau modelului industrial are ca obiect o noțiune sau o considerație 

abstractă fără a descrie sau face o enumerare a articolelor care întră sub această protecția. Prin prisma 

obiectului, sectorul de întrebuințare al protecției desenului sau modelului industrial este limitat[9]. 

De altfel principiul de definire a obiectului protecției este diferit de la o țara la alta, luându-se în 

cosiderație prevederiile legislației a fiecărui stat în parte, care de regulă prevede soluții diferite în 

vederea definirii acestuia[17; p.29].  

Legea Republicii Moldova, nr. 161 din 12.07.2007 definește la art. 3, noțiunea de desen sau 

model industrial ca fiind aspectul exterior al unui produs sau al unei secțiuni a lui, provenind din 

combinațiile liniilor, contururilor, culorilor, configurației, texturii şi/sau ale materialelor şi/sau ale 

ornamentaţiei produsului în sine. Diferența dintre desen și model este dată de factura lor în două sau 

trei dimensiuni[8].  

În dreptul anglosaxon, expresia de design definește noțiune valabilă pentru Republica 

Moldova de desen sau model industrial. Respectiv prin design se subînțelege cumulul de caracteristici 

sau elemente vizuale specifice ale unui produs sau obiect, aparență pe care o marcheză un articol, 

efectul pe care o produce asupra celui ce vede obiectul. Forma produsului la rândul său ține de 

cerințele de ordin funcțional, având de regulă o funcție trebuincioasă, deoarece dacă forma este 

neseparabilă de funcție, desenul sau modelul industrial nu beneficiază de protecție[5; p.384]. Legea 

Model a Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale privind desenele și modelele industriale 

explică faptul că protecția nu se va extinde asupra acelor modele sau desene industriale care este 

necesar asupra realizării unui rezultat tehnic.  

În ceea ce ține de natura juridică a desenelor și modelelor industriale, țin a menționa dubla lor 

natură, ca artă și ca industrie. În dependență de implicarea creatoare asupra desenului și modelului 

industrial acestea pot sau nu face parte din domeniul dreptului de autor. După destinație și mod de 

reproducere desenele și modelele industriale aparțin dreptului de proprietate industrială. Datorită 

naturii dualiste, desenele și modelele se mai numesc opere de artă de aplicată sau creații industriale 

însă conceptul de artă aplicată nu are un înțeles unitar atfel încât arta aplicată poate fi la fel sau total 

diferită de noțiunea de desene și modele, delimitând numai o anumită categorie a creațiilor de formă. 

Creațiile intelectuale potrivit literaturii de specialitate sunt împărțite în mai multe feluri atfel 

avem atât creații artistice pure cât și creații artistice simple (ornamentale), și bineînțeles creații 

industriale. Astfel că creațiile industriale se aplică în industrie și au importanță numai prin utilitatea 

lor, cele mai importante fiind invențiile. Pentru situația în care forma care determină invenția ține de 

o importanță în utilizare sau ca ornament sau ca element artistic atunci natura și protecția juridică vor 

fi diferite. Alegerea soluției va depinde de posibilitatea de disociere dintre aspectul utilitar de cel 

artistic și pentru situația în care separarea va fi posibilă atunci brevetul va asigura protecția cuvenită 

https://www.wipo.int/designs/en/faq_industrialdesigns.html#accordion__collapse__04_a
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invenției.  Referitor  la creațiile ornamentale destinate industriei sînt reprezentate de un ibiect utilitar. 

Elementul de creației privește modalitatea cu care reușește forma artistică să îmbrace sau să se 

combine cu modelul utilitar. Din această categorie făcând parte desenele și modelele industriale. 

Creațiile artistice pure spre deosebire de cele ornamentale sînt independente de un scop utilitar 

individualizîndu-se în principiu prin elementele sale disticte și estetice. 

Dreptul asupra desenelor și modelelor are un caracter ambiguu deoarece tangența cu dreptul 

de autor și dreptul brevetelor implică unele soluții diferite. Protecția fiind fundamentată fie pe 

caracterul novativ fie necesitatea formei aparente. Totuși întrprinzătorii urmăresc scopul de a proteja 

produsele care devin particulare prin forme noi sau emblematice[2; p.33]. 

Desenul sau modelul industrial potrivit Legii nr. 161 din 12.07.2007 a secțiunii nr.1, intitulată 

: ”Condiţiile de protecţie a desenelor şi modelelor industriale”, poate fi înregistrat în măsura în care 

îndeplinește în mod cumulativ următoarele condiții:  

1. Să constituie un desen sau model; 

2. Să fie nou; 

3. Să aibă caracter individual. 

Cea dintâi condiție și anume existența unui desen sau model industrial ține de existența unei 

creații în două sau trei dimensiuni aplicabile unor produse. Forma se îmbină cu produsul pentru 

fabricarea mai multor produse similare[7]. Prin produs înțelegându-se articolul obținut printr-un 

proces industrial sau tehnic, conținând și unele elemente ce urmează a fi ansamblate într-un produs 

complex, ambalaje, simboluri, grafice ș.a. Produsul complex este produsul format din mai multe 

elemente ce permite dezasamblarea și asamblarea acestuia cu excepția programelor de calculator care 

potrivit Legii nr 161 din 12.07.2007, nu constituie un produs. 

Condiția noutății în domeniul desenului și modelului industrial nu poate fi una absolută, 

deoarece formele noi au oarecum o legătură directă cu produse sau forme deja existente, aprecierea 

acestora ținând de gradul de noutate adus care-l face să se diferențieze într-o măsură mai mare[11; 

p.201].  

Legiuitorul francez de exemplu face o trăsătură directă între noutatea desenelor și 

originalitatea, ultima apreciindu-se mult mai riguros în cazul desenului și modelului industrial 

comparativ cu aprecierea acesteia în sistemul dreptului de autor. Astfel originalitatea ținând seama 

de impresia generală pe care o conferă produsul care trebuie să dea dovada faptului obiectul protejat 

are o amprentă personală prin care autorul a reușit să-și individualizeze opera.  

În dreptul german desenul și modelul industrial are în fața sa aceleași condiții plasate și anume 

să fie nou și original. În concretizarea noutății, jurisprudența utilizează criteriul noutății obiective, la 

rândul său noutatea obiectivă face referire la toatalitatea desenelor și modelelor cunoscute pe piață la 

acel moment și aflate în circulație a obiectelor la acea etapă. Referitor la originalitate legiuitorul 

german ține seama de stadiul inventiv al autorului care trebuie să-l depășească pe cel al unui industrial 

designer de clasă mijlocie. 

Legiuitorul italian la rândul său caracterizează elementul de noutate fie prin prisma Legii 

speciale referitoare la desen și model industrial fie conform unor criterii indicate în Legea brevetelor 

de invenție. Cu toate acestea în practică se face distinție între aspectul esteic și funcția utilitară, 

criteriul originalității se aplică aspectului estetic, nu și funcției utilitare a obiectului.  

În dreptul român se face referire la un criteriu obiectiv în aprecierea noutății, considerându-se 

nou acel desen sau model industrial care nu a mai fost făcut public niciodată, până la data depunerii 

cererii de înregistrarem sau până la data de prioritate dacă a fost revendicată prioritate[13]. 

Termenul “identic”, explică situația în care caracterele sau semnele specifice diferă în mod 

nesemnificativ comparativ cu un produs existent pe piață sau cunoscut de public. Astfel acele creații 

care au doar mici particularități, ce nu conferă un aspect distinct obiectului, nu poat fi succeptibile de 

protecție legală. Mai mult de atât noutatea ține de necunoașterea desenului sau modelului industrial 

care se presupune că nu a fost publicat sau expus publicului larg prin comerț sau divulgare. Cu toate 

acestea există o excepție în acest sensm astfel noutatea rămâne a fi neviciată în situația în care aceste 

acțiuni nu puteau deveni cunoscute în cursul normal al activității din domniul respectiv înaintea datei 
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la care s-a depus eventuala cerere de înregistrare. Menționez că se va lua în considerație aducerea la 

cunoștință publicului dacă acest fapt poate fi confirmat printr-o dată sigură. Informația care a devenit 

cunoscută publicului pe cale orală sau printr-un alt mijloc incertm trebuiesc a fi dovedite printr-un 

act care să confirme luarea de cunoștință precum și probarea accesibilității publicului la aceste 

informații.  

Noutatea nu va fi viciată dacă la comunicarea unor informații s-a comunicat în limita unei 

răspunderi de nedivulgare a informației aflate sau preluate. Însă divulgarea nu va avea carater de 

anterioritate dacă comunicarea unor informații afost făcută public de către autorul desenului sau 

modelului industrial, precum și în cazul succesorului său în drepturi sau de o altă persoană terță 

împuternicită în acest sens. Informația comunicată de autor sau succesorul acestuia nu trebuie să 

depățească limita de 12 luni de la data de depunere a cererii sau data de prioritate.  

 Condiția caracterului individual. 

Potrivit legislației în vigoare prin caracter individual se are în vedere impresia generală creată 

la prima vedere a unui desen sau model industrial care trebuie să fie una particulară și să nu să nu fie 

asociată cu un produs (obiect), deja existent pe piață. Astfel utilizatorul avizat trebuie să-și formeze 

o nouă imagine care să fie diferită de cea produsă asupra unui utilizator de un desen sau model 

industrial făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau înaintea revendicării 

priorității. 

Pentru evaluarea caracterului individual se ia în calcul pe cât de mult autorul a reușit să facă 

simțit procesul de creație în elaborarea desenului sau modelului industrial. Libertatea de inveție a 

autorului trebuie să impulsioneze un sentiment global, cară să diferențieze de cele trezite de un produs 

sau model deja prezent pe piață. În cazul în care un desen sau un model întrebuințat la un produs sau 

înglobat într-un produs desemnează o parte componentă a unui produs complex, acesta va fi 

considerat nou cu caracter individual dacă sînt realizate cumulativ următoarele condiții:  

 Partea componentă incorporată păstrează vizibilitatea pe durata utilizării obișnuite. 

 Particularitățile vizibile ale părții compenente îndeplinesc ele însele condițiile privind 

noutatea și caracterul individual[10; p.214].  

Dat fiind faptul că desenul și modelul industrial are careva legături cu celelalte drepturi de 

proprietate intelectuală apar anumite dificultăți care țin de similitutdinea prin aspectel estetic cu 

dreptul de autor, prin aspectul utilitar și tehnic cu cel al brevetelor precum și cu cel al mărcilor prin 

modul de întrebuințare.  Astfel în cele ce urmează voi analiza acest punct tangențial cu fiecare din 

aceste drepturi.  

Desenul și modelul industrial și dreptul de autor.  

Prin admiterea cumulului de protecție este posibilă protecția desenului și modelului industrial 

prin cadrul dreptului de autor. După cum am menționat anterior Legea Model a Organizației 

Mondiale, privind protecția proprietății intelectuale nu exclude protecția desenului și modelului 

industrial prin prisma unei alte legi, astfel că protecția poate fi invocată cumulutativ sau simultan. În 

cazul în care se cere protecția cumulativă, solicitantul va invoca beneficiul ambelor legi sau după 

preferință a uneia dintre ele. Iar dacă protecția prin legea privind desenul și modelul industrial nu 

poate fi înfăptuită, solicitantul va cere protecția prin legea de autor care nu necesită formalitatea unei 

înregistrări.  

Legiutorul român, dispune că reglementarea specială a desenelor și modelelor industriale nu 

îndepărtează posibilitatea de a fi protejat prin dreptul de autor.  Iar potrivit art. 7 din Legea privind 

dreptul de autor și drepturile conexe a româniei, se stipulează că printre operele protejate ca obiect a 

dreptului de autor sînt incluse și operele de artă aplicată produselor destinate utilizării practice.  

Dreptul de autor spre deosebire de cel născut asupra unui desen sau model industrial are o pornire 

firească fără a fi necesară realizarea unor formaliăți, dreptul de autor probându-se prin diferite 

mijloace disponibile. Pe când opera de artă aplicată trebuie să întrunească careva condiții pentru a fi 

protejată, să fie astfel originală, originilatatea probându-se prin claritatea implicării inventive și 

artistice a a autorului.  Spre deosebire de noutate, originalitatea ține de un aspect al individualității și 
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relativității. Noutatea nu constituie o condiție pentru existența originalității.  

Opera de artă aplicate este necesar să prezinte o formă perceptibilă de exprimare astfel încât 

să poată fi simțită ți înțeleasă, astfel încât să poată fi prezentată publicului. Protecția operelor de artă 

aplicată nu au o limitare în timp pe parcursul vieții autorului, durând de la data creării până la sfârșitul 

vieții autorului și încă 70 ani după decesul acestuia.  

În concluzie, sistemul cumulului de protecție acordă posibilitatea autorului desenului și 

modelului industrial de a-și proteja creația prin una din cele două modalități, fie prin dreptul de autor 

sau prin legea cu privire la desen și model industrial, opțiunea depinzând de îndeplinirea factorilor 

clasificatori ai originalității sau noutății după caz[12; p.40].  

Desenul și modelul industrial și brevetul de invenție. 

Elementul tehnic este greu de distins de elementul estetic de aceea este adesea greu de precizat 

calitatea elemntului asupra produslui, mai mult atât, elementul tehnic și sarcina produsului poate 

uneori determina forma obiectului. Legiutorul român prevede că reglementarea specială a desnelor și 

modelelor industriale nu afectează drepturile asupra brevetelor de invenție. Iar pentru ca desenul sau 

modelul industrial să poată beneficia de protecție printr-un brevet de invenție trebuiesc a fi îndeplinite 

condițiile necesare pentru obținerea brevetului. Astfel în comparație cu modelul și desenul industrial 

forma prezintă importanță în măsura în care condiționează întrebuințarea unor noi cunoștințe tehnice. 

La capitolul practică produsul poate constitu atât un desen sau model industrial cât și o invenție, 

stabilirea legii aplicabile fiind determinată de forma și efectul tehnic al produsului care poate sau nu, 

fi indisolubil. Această soluție a dispersiune între creație și utilitate tehnică este preferată de 

majoritatea legislațiilor deoarece această rezolvare ține de asigurarea respectării legislației în 

domeniul brevetelor de invenție.  Legătura dintre cele două urmează a fi stabilită prin criteriul 

contribuției formei. În aprecierea criteriului artistic se va lua în considerație dacă prin dispersarea de 

elementul creeat se va pierde utilitatea și dacă acesta poate fi înlocuit cu un alt element fără a aduce 

modificări esențiale efectului tehnic. Astfel în cazul în care unitatea obiectului rămâne neschimbată 

se va considera drept desen sau model industrial.  În ceea ce privește stabilirea criteriului tehnic se va 

ține cont de forma care urmează să participe la obținerea unui rezultat tehnic, elementele fiind 

inseparabile. Concluzionând că dacă indiferent de forma elementului se va obține același efect 

urmează a fi aplicată legea cu privire la invenție brevetabilă.  

Desenul sau modelul industrial și mărcile 

Între desene și modele industriale există cumulul de protecție. În literatura juridică se 

precizează că regimul mărcilor nu trebuie a fi folosit pentru a dispune de unele prevederi mai 

avantajoase sau în scopul eschivării de la aplicarea unor dispoziții imperative. Un exemplu elocvent 

în ceea ce privește dispozițiile avantajoase ține de reînoirea nelimitată a depozitului mărcii care uneori 

poate fi fraudat. 

Privitor la depozitul unui model ca marcă, există riscul ca forma estetică să devină o madalitate 

prin care se individualizează produsul mai mult de atât modelul industrial va trece în domeniul public 

ridicând anumite ridicând prin urmare anumite dificultăți. Din acest considerent în unele state, de 

exemplu Germania, este interzis depozitul modelelor ca mărci[1; p.33]. Prin urmare potrivit legislației 

naționale înregistrarea ca marcă sau desen industrial este o opțiune între sisteme de protecție pe care 

solicitantul urmează să o aleagă, de exemplu Coca-Cola este un desen, însă rămâne a fi înregistrat ca 

marcă. 

Subiectul protecției proprietății intelectuale. 
 Dreptul la protecție prin certificatul de înregistrare a desenului sau modelului industrial 

aparține autorului care este de altfel realizatorul desenului sau modelului industrial sau succesorului 

în drepturi. Conform prevederilor Legii nr. 161 din 12.07.2007 privind protecția desenelor și 

medelelor industriale, dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare aparține autorului ori 

succesorului său în drepturi, pentru desenele și modelele industriale în mod volitiv. Considerându-se 

o lucrare realizată în mod liber (independent), în măsura în care nu există un contract cu însărcinare 

creativă în cadrul unor sarcini de serviciu. Dreptul de autor asupra desenului sau modelului industrial 

este valid numai pentru persoanele fizice deoarece realizatorul unei creații intelectuale nu poate fi o 
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persoană juridică.  

Pentru situația în care la crearea unui desen sau model industrial au participat mai multe 

persoane, dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare va aparține în mod egal pentru fiecare, 

dacă nu există prevederi contractuale care să prevadă anumite momente particulare. Pot exista de 

asemenea situații în care autorul desenului sau modelului industrial poate transmite spre executare 

unui industriaș. Dreptul de autor în această situație aparținând persoanei care a creat și a comandat 

executarea desenului sau modelului industrial. Dar există și o situație inversă în care industriașul 

poate comanda la un profesionist în domeniu, realizarea unui desen sau model industrial de a cărei 

realizare finală urmează să se ocupe persoana ce a comandat. Deși soluțiiloe pentru astfel de situații 

nu sînt unitare se consideră că autorul unui desen sau model indutrial renunță automat la dreptul de a 

reproduce produsul, drept urmare dreptul de proprietate va aparține în exclusivitate celui ce a 

comandat lucrarea exprimată printr-un desen sau model industrial.   

În cazul în care un desen sau model industrial a fost realizat de către un salariat la o 

întreprindere, fiind rezultatul unei obligații de muncă, dreptul la certificatul de înregistrare aparține 

peroanei care a comandat realizarea produsului care este în situația dată un desen sau model industrial. 

Pentru aplicarea regimului prevăzut de lege trebuiesc a fie întrunite unele condiții, astfel desenul sau 

modelul industrial trebuie să fie rezultatul unui contract cu însărcinare inventivă, această însărcinare 

creativă să fie prevăzută în mod implicit sau explicit precum și să nu existe unele prevederi 

contractuale contrare. Potrivit unei alte ipoteze, desenul sau modelul industrial ce este realizat de 

către un salariat în perimetrul atribuțiilor sale de serviciu, dacă nu sînt careva prevederi contrare, 

dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare aparține unității la care salariatul este angajat. Dar 

există unele condiții ce trebuie a fi întrunite pentru ca unitatea angajatoare să dispună de drepturi 

asupra desenului sau modelului industrial.  

O primă condiție este ca autorul produsului să fie angajat la unitate, o a doua condiție ține de 

atribuțiile care trebuie să prevadă în mod explicit această procedură creatoare și o ultimă condiție este 

să nu existe prevederi contractuale contrare.   

Atribuțiile la rândul lor, pentru a putea servi în calitate de probă, trebuiesc a fi prevăzute în 

contractul de muncă, ori în anexele recunoscute sau semnate de salariat.  

Certificatul de înregistrare este titlul de protecție pentru autorii de desene și modele 

industriale, titularul certificatului de înregistrare beneficiază de anumite drepturi. Astfel autorul 

desenului sau modelului industrial are dreptul exclusiv de a utiliza desenul sau modelul industrial 

precum și dreptul de a interzice utilizarea acestuia în lipsa unui acord prealabil. Prin utilizare 

înțelegându-se totalitatea acțiunilor întreprinse în vederea valorificării produsului precum fabricarea, 

vânzarea, exportul sau utilizarea propriu-zisă.  

Pentru situația în care există mai mulți titulari, acțiunile referitoare la modul în care urmează 

a se dispune de desenul sau modelul industrial urmează a fi concretizate printr-un contract încheiat 

între ei. Dacă un asemenea contract nu există, fiecare titular urmează să utilizeze desenul sau modelul 

industrial, la discreția sa.  

De asemenea poate intenta procese împotriva celor care încalcă drepturile sale asupra 

desenului sau modelului industrial prin utilizare neautorizată de sine sau ceilalti cotitulari. Însă nu 

dispune de dreptul de a renunța la dreptul său asupra desenului sau modelului industrial fără a anunța 

ceilalți cotitulari precum și de a efectua cesiuni sau încheia contracte fără acordul lor. 

Titularul are și dreptul de a indica pe produsul său un marcaj de avertizare care constă în litera 

D plasată într-un cerc cu specificația numelui titularului sau a numărului certificatului de înregistrare, 

însă țin să menționez că este un drept nu și o obligație, de aceea neaplicarea marcajului de avertizare 

nu înlătură titularul de la drepturile conferite de lege asupra produsului[4; p.38-45]. 

Un alt drept se referă la terți și ține de utilizarea anterioară a desenului sau modelului 

industrial, astfel întinderea anterioară se referă la aplicarea sau folosirea cu bună-credință pe teritoriul 

Republicii Moldova, a desenului sau modelului industrial înainte de data de depozit și dacă se invocă 

prioritatea, va fi luată în considerație timpul scurs până la data de prioritate. La fel și pentru cazul în 

care nu se folosea încă, de desen sau model industrial, dar avea intenție fermă și făcea pregătiri 
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serioase în acest sens. Dreptul întemeiat pe utilizarea anterioară, se exprimă față de terți prin acordarea 

posibilității de a utiliza gratuit desenul sau modelul industrial în scopul în care urmează să îl utilizeze 

anterior datei de depozit sau de prioritate. Iar prin dată de depozit potrivit art. 33 din Legea nr. 161 

din 12.07.2017 cu privire la protecția desnului sau modelului industrial, se înțelege data la care s-a 

depus cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial la AGEPI. Totuși dreptul întemeiat 

pe utilizarea anterioară nu poate fi certificat printr-o licență de utilizare a desenului sau modelului 

industrial pe care a apucat sau intenționa să-l folosească. 

În ceea ce ține de persoanele ce pot avea calitatea de titular, legiuitorul enumeră următoarele 

variante: 

 Autorul individual, care a creat produsul în mod volitiv, prin propria putere de creație; 

 Autorul salariat, pentru situația în care obiectul a fost realizat în limita atribuțiilor de 

serviciu; 

 Succesorul în drepturi a autorului; 

 Persoana care a dat comanda de a se realiza un desen sau model industrial. 

 Cesionarul dreptului asupra desenului sau modelului industrial. 

 Unitatea angajatoare care a încheiat un contract cu salariatul ce are inclus în atribuțiile 

de serviciu o misiune creativă. 

Totuși există și anumite limitări a drepturilor titularilor pentru anumite cazuri concrete 

prevăzute în Legea nr. 161 din 12.07.2007 cu privire la desene și modele industrilae[14; p.41-50]. 

Astfel nu vor fi exercitate drepturile asupra desenului sau modelului industrial pentru situația 

în care: 

1. Acțiunea a fost efectuată cu titlu privat, fără a urmări scopul de a obține careva 

beneficii financiare; 

2. Acțiunea întreprinsă s-a realizat în scopuri experimentale (de probă); 

3.  Acțiunea de redare s-a realizat în scopuri științifice, prin indicarea sursei citate; 

4. Echipamentelor vehiculelor, înmatriculate într-o ţară terţă, care pătrund temporar pe 

teritoriul Republicii Moldova; 

5. Importului în Republica Moldova de piese şi accesorii în vederea reparării mijloacelor 

de transport, înmatriculate într-o ţară terţă, care pătrund temporar pe teritoriul Republicii Moldova; 

6. Remedierii prin reparare, a vehiculelor înmatriculate într-o ţară terţă, care pătrund 

temporar pe teritoriul Republicii Moldova; 

7. Există situații excepționale cum ar fi calamitățile naturale, epidemiilor ș.a. 

Drepturile cu privire la desenul sau la modelul industrial pot fi transmise integral sau parţial 

prin: 

 cesiune; 

 contract de licenţă; 

 succesiune. 

 Obiect al transmiterii pot fi doar drepturile patrimonile.Transmiterea desenului sau modelului 

industrial se realizează la rândul său, prin acte între vii sau prin acte pe motiv de deces adică pentru 

cauză de moarte. 

Dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial, pentru 

prima situație, se transmite înainte de depunere a cererii de înregistrare. În baza unui contract de 

cesiune, dreptul poate fi transmis unei persoane fizice sau juridice.  

Drepturile care decurg din cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial pentru 

cea de a doua situație se transmit înaintea procedurii de înregistrare dar în cursul procedurii de 

înregistrare.  Transmiterea în cauză îmbrăcând forma unui contract de cesiune. 

Și pentru cea de a treia situație, transmiterea drepturilor are loc în întregime sau în parte, 

respectiv în dependență de volumul tranmis, procedura va primi forma unui contract de cesiune sau 

a unuia de licență. 

Transmiterea propriuzisă se înregistrează la AGEPI, în registrul desenelor și modelelor și 
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urmează a produce efecte față de terți din data publicării în BOPI (Buletinul Oficial de Proprietate 

Industrială). Înregistrarea transmiterii în cele din urmă, nu servește drept dovadă a valabilității, ci a 

opozabilității față de terți[3; p.39]. 

1. Contractul de cesiune. Legislația Republicii Moldova văzută prin prisma Legii nr. 161 

din 12.07.2007, admite transmiterea drepturilor asupra desenului și modelului industrial prin cesiune, 

în lipsa unei reglementări speciale, cesiunea se apreciază ca o formă de vânzare, aplicându-se regulile 

dreptului comun în materie de vânzare-cumpărare. 

După durata cesiunii ea poate fi definită sau temporară, dacă cesiunea este cuprinsă în limitele 

unei anumite periodicități, cedendul rezervează dreptul asupra certificatului de înregistrare a 

desenului sau modelului industrial, având posibilitatea odată cu expirarea termenului de a-și restabili 

dreptul cesionat.  

După elementele cuprinse, cesiunea poate fi totală sau parțială. Astfel dacă cesiunea este totală 

cesionarul va dobândi toate drepturile de care se bucura titularul certificatului de înregistrare a 

desenului sau modelului industrial. Dacă cesiunea este parțială determină un regim de coproprietate. 

Contractul dintre părți urmează să producă efecte din momentul în care are loc realizarea 

acordului de voință. Iar în urma realizării acestei condiții, cesionarul dobândește dreptul asupra 

certificatului de înregistrare în dependență de sfera de întindere a cesiunii și dreptul exercitării unor 

acțiuni în contrafacere. Cedentul la rândul său are dreptul de a primi plata stabilită în contract și de a 

continua exploatarea desenului sau modelului industrial dacă contractul prevede transmiterea parțială 

a dreptului asupra desenului sau modelului industrial.  

Obligația de bază a cedentului ține de a preda obiectul cesiunii ce presupune tolerarea sau 

acceptarea, exploatării obiectului de către cesionar. O altă obligație ține de predarea obiectului 

cesiunii care incubă și acordarea asistenței tehnice în măcura în care este indispensabil cesionarului 

pentru a utiliza bunul în condiții normale.  

Potrivit dispozițiilor dreptului comun clauza de negaranție sau de limitare a răspunderii este 

valabilă și este admisă și în contractul de cesiune. Precum și clauza de cesiune pe riscul și pericolul 

cesionarului.  

Cedentul mai garantează și lipsa evicțiunii cauzată de fapta sa sau a unor terți. Existența 

clauzei referitaore la negaranție pentru evicțiune lipsește cedentul de obligația în plată a unor daune 

interese dar obligă de a rambursa prețul. 

Cesionarul este obligat să exploateze obiectul transmis, potrivit prevederilor contractuale de 

cesiune precum și să achite plata anuităților 

Odată ajuns la termen, contractul de cesiune expiră, încetând a mai produce efecte juridice, 

totuși în stabilirea duratei contractului de cesiune, părțile nu pot stabili un termen care să fie mai mare 

decât perioada maximă de protecție a obiectului cesionat[6; p.288]. 

2. Contractul de licență. Legea națională prevede posibilitatea de a transmite drepturile 

asupra unui desen sau model industrial prin contractul de licență, art. 29 al. 1, din legea nr 161 din 

12.07.2007. 

Licența este un contract încheiat prin consensul a două sau mai multe părți, cu titlu oneros. 

Regula generală este că beneficiarul nu transmite drepturile dobândite prin licență unui alt terț, fără a 

obține consimțământul titularului.  

Contractul de licență ca și în cazul contractul de cesiune, urmează a se înregistra la Agenția 

Națională pentru Protecția Proprietății Intectuale, însă de asemenea, acest fapt nu servește ca o 

condiție a valabilității ci ca un criteriu de bază în opozabilitate față de terți. 

În ceea ce privește obiectul contractului de licență ne referim la dreptul de folosință asupra 

desenului sau modelului industrial, transmis de către titular. 

Ținând seama de sfera drepturilor atribuite prin contract de licență ne referim la licențe 

exclusive și neexclusive. 

Licența exclusivă exprimându-se prin drepturile exclusive ale licențiatului în utilizarea 

desenului sau modelului industrial și obligația licențiatorului de a nu transmite drepturile asupra 

obiectului licențiat, unei alte persoane. 



Conferința Științifică „Rolul științei în reformarea sistemului juridic și politico-administrativ” 

Ediția a VI-a, 10 decembrie 2020 
 

82 
 

Licența neexclusivă spre deosebire de cea exlusivă nu limitează dreptul licențiatorului de a 

acorda licențe și altor persoane, conservânu-și astfel dreptul de exploatare.  

Mai mult de atât licența poate fi parțială sau totală.Referindu-ne la cea parțială o putem descrie 

ca situație în care drepturile conferite deși exclusive, sânt limitate pe anumite criterii, de exemplu 

durata în care urmează a se utiliza pe un anumit teritoriu, natura exploatării ș.a. Pe când cea totală nu 

are o limitare în timp, spațiu sau de altă natură, bucurându-se de exclusivitate pe toată durata 

contractului.  

Licențiatorul în cazul contractului de licență este ținut de două obligații: 

- Obligația de a remite; 

- Obligația de garanție. 

 Obligația de remitere se caracterizează prin acordarea posibilității licențiatului de a folosi 

desenul sau modelul industrial după propria preferință[16; p.41].  

Obligația de garanție se referă la viciile ascunse. Deși licențiatorul nu poate garanta o 

eventuală rentabilitate a obiectului licențiat el trebuie să asigure limitarea abuzurilor din partea unor 

terți prin intentarea de acțiuni în contrafacere. În ceea ce privește licențiatul, el de asemenea poate 

intenta o acțiune în contrafacere, dacă licența este exclusivă precum și poate cere rezoluțiunea 

contractului, în cazul în care certificatul de înregistrare este anulat. Garanția împotriva evicțiunii 

pentru fapta proprie are în vedere neimplicarea licențiatorului în folosirea desenului de către 

licențiator. 

Contractul de licență îcetează să producă efecte juridice odată cu ajungerea la termenul stabilit 

de părțile contractante sau după expirarea perioadei de valabilitate a certificatului de înregistrare a 

desenului sau modelului industrial. 

3. Succesiunea în drepturi. Dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare aparține și 

succesorilor titularului decedat, corespunzător transmiterea prin succesiunea legală sau testamentară 

va fi suspusă dreptului comun, cu precizarea duratei drepturilor și a limitelor teritoriale conform legii 

speciale (Legea privind protecția desenelor și modelelor industriale, nr. 161 din 17.07.2007). 

Pe lângă cele trei forme anterior menționate, există și alte modalități legale de transmitere a 

desenului sau modelului industrial. Atât ca obiectul al unor măsuri de executare silită ori al unor 

drepturi reale, cât și în calitate de gaj. 

Încetarea drepturilor asupra unui desen sau model industrial este o circumstanță care apare în 

mai multe cazuri. Astfel potrivit Capitolului IV, intitulat: „Stingerea dreptului asupra desenului sau a 

modelului înregistrat”, a legii cu privind protecția desenului și modelului industrial, nr.161 din 

12.07.2007, avem enumerate următoarele situații: 

 Caducitatea; 

 Renunțarea; 

 Nulitatea. 

 Referindu-ne la cea dintâi situație, menționăm că protecția desenului sau modelului industrial 

are o limită în timp, astfel că odată cu expirarea perioadei de valabilitate a certificatului de înregistrare 

încetează și drepturile titularului asupra obiectului ce constituie un desen sau model industrial. Astfel 

pentru cazul în care certificatul nu a fost reînoit sau dacă a expirat termenul general de protecție, egal 

cu 25 ani, desenul urmează a trece în domeniul public, utilizându-se respectiv de orice persoană 

interesată, făra a cere acordul prealabil al titularului.  AGEPI trece în Registrul naţional de desene şi 

modele industriale înregistrate însemnarea că înregistrarea desenului sau modelului industrial nu se 

mai bucură de protecție juridică conferită prin certificatul de înregistrare, din data expirării ultimei 

perioade de protecţie de 5 ani, informație care ulterior se publică în BOPI. 

În ceea ce privește renunțarea, titularul este în drept să renunțe le drepturile asupra desenului 

sau modelului industrial pe perioada în care titlul de protecție este valabil. Renunțarea în situația 

depozitului multiplu poate fi totală sau parțială. Cererea de renunțare se consideră depusă după 

achitarea unui taxe de înregistrare, taxă care după renunțare nu se restituie.  

Dacă sunt mai mulți titulari și unul dintre ei renunță la drepturile sale ce decurg din certificatul 
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de înregistrare, urmează ca cel din urmă să rămână în posesia celorlalți titulari, certificatul de 

înregistrare nepierzîndu-și astfel valabilitatea. Dacă toți titularii se decid să renunțe la drepturile sale 

reieșite din certificatul de înregistrare, atunci dreptul preferențial revine autorului, care trebuie să 

acționeze în decurs de 3 luni din data la care a fost anunțat de titular, pentru valorificarea și certificarea 

drepturilor sale. 

Consemnarea renunțării în Registrul național de desene și modele industriale înregistrate se 

face numai cu acordul titularului. Dacă asupra desenului sau modelului industrial există și un contract 

de licență atunci titularul trebuie să facă dovada faptului că posesorul de licență a fost anunțat despre 

intenția sa de a renunța asupra certificatului de înregistrare. Iar pentru cazul în care s-a intenta o 

acțiune de revendicare a unor drepturi referitoare la un desen sau model industrial înregistrat, 

consemnarea renunțărilor în Registrul național, solicitate în această perioadă se va procesa doar după 

obținerea acordului persoanei solicitante.  

În general dacă nu a existat o obligație de exploatare, renunțarea nu poate fi prezumată urmând 

să parvină doar de la titular pentru a se bucura de valabilitate. 

Informația referitoare la renunțare se publică de către AGEPI, în BOPI, în termen de 4 luni, 

de la data înaintării cererii, urmând să producă efecte după însemnarea sa în Registrul național de 

desene și modele industriale[6 ; p.287]. 
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Abstract: Schimbul este un contract juridico-civil, prin care părțile se angajează să-și 

transfere reciproc de la proprietatea unuia la proprietatea altuia anumite bunuri. În prezentul cod, 

legiuitorul a evidențiat noi norme, menite să reglementeze unele relații care nu au fost până acum în 

aria sa de reglementare. 

Cuvinte cheie: convenție, contract, drepturi și obligații, executare a obligațiilor, bunuri, cu 

titlu oneros, translativ de proprietate. 

 

Abstract: The exchange is a legal-civil contract, through which the parties undertake to 

transfer to each other from the property of one to the property of another certain goods. In the present 

code, the legislator has highlighted new norms, meant to regulate some relations that have not been 

in its regulatory area so far. 

Key-words: convention, contract, rights and obligations, execution of obligations, goods, for 

consideration, transfer of ownership. 

 

Contractul de schimb este unul dintre cele mai vechi instituții de drept civil. Manipularea 

lucrurilor a avut loc chiar înainte de apariția banilor și a reprezentat un schimb direct al lucrurilor 

pentru un lucru. Și aceasta corespundea condițiilor economice generale ale societății, care tocmai 

trecea de la gospodăria naturală la schimbului. Rolul contractului de schimb, ca precursor al 

contractului de vânzare, a fost subliniat de avocații romani. 

Prin contractul de schimb, se înţelege convenţia încheiată între părţi, numiţi copermutanţi sau 

coschimbaşi, care se obligă să-şi transmită reciproc un bun, respectiv dreptul de proprietate 

asupraacestorbunuri. 

Conform Codului Civil, părţile contractului de schimb au obligaţia de a transmite reciproc 

dreptul de proprietate asupra unui bun. Fiecare parte a contractului de schimb este considerată 

vînzător al bunului pe care îl înstrăinează şi cumpărător al bunului pe care îl primeşte în schimb. 

În baza acestui contract, părțile contractante se obligă să transmită reciproc dreptul de 

proprietate asupra unui bun, deoarece fiecare parte este considerată totodată vînzător și cumpărător, 

ele se numesc copermutanți. 

Asupra acestui contract se aplică regulile contractului de vînzare-cumpărare. În caz de 

diferență de preț a bunurilor preschimbate, se achită o compensație printr-o sumă de bani numită 

sultă, care nu poate depăși valoarea bunului. 

Schimbul reprezintă un contract juridico-civil, prin care părţile se obligă să transmită reciproc 

din proprietatea uneea în proprietatea alteea anumite bunuri. În prezentul cod legislatorul a scos în 

relief norme noi, menite să reglementeze unele raporturi ce nu s-au aflat pînă acum în aria sa de 

reglementare. Construcţia juridică a schimbului, expusă în al.1 Art. 1195 Cod civil permite să 

evidenţiem particularităţile juridice, caracteristice acestui tip de contract, care dau posibilitatea să 

delimităm schimbul de alte obligaţii contractuale, inclusiv şi de cel mai apropiat după natura sa 

contract, ca vînzarea-cumpărarea. Caracterul translativ de proprietate reprezintă criteriul determinativ 
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al schimbului ca tip aparte de contract. Spre deosebire de alte contracte cu caracter oneros prin 

intermediul cărora bunurile se transmit în proprietate, contractul de schimb se caracterizează prin 

caracterul specific al contraprestaţiei, care se exprimă prin darea respectivă a unui bun pentru altul, 

ceea ce înseamnă că contraprestaţia îmbracă forma unui alt bun. În temeiul schimbului, în principiu, 

se exclude returnarea unui bun analogic, precum şi achitarea costului în bani. Un alt moment 

semnicativ, care, deşi nu este expres oglindit în prezentul cod, dar reiese din natura obligaţiei de 

schimb, reprezintă momentul trecerii dreptului de proprietate asupra bunurilor schimbate. 

Legislatorul n-a stabilit o normă specială, referitoare la momentul trecerii dreptului de proprietate în 

contractul de schimb, dar normele generale ale Codului civil ce reglementează acest mecanism, 

precum şi normele corespondente ale vînzarii-cumpărarii nu pot reflecta adecvat aceasta 

particularitate a schimbului. Esenţa juridică a acestei particularitaţi poate fi expusă în următoarea 

formulă, în baza contractului de schimb dreptul de proprietate asupra bunurilor primite trece la fiecare 

dintre părţi simultan, după ce obligaţiile de transmitere a bunurilor au fost onorate de către ambele 

părţi[7]. 

Reieşind din caracterul consensual al contractului, momentul încheierii lui nu poate fi legat 

de transmiterea de facto a bunurilor, deoarece schimbul de facto a bunurilor reprezintă executarea 

unui contract de schimb deja încheiat şi intrat în vigoare. 

 

    Caracterelejuridice: 

Sinalagmatic – schimb este un contract sinalagmatic întrucît dă naştere la obligaţii reciproce 

şi interdependente, fiecare avîndu-şi cauza imediată în cealaltă: transferul proprietăţii îşi are cauza în 

plata preţului, iar plata preţului îşi are cauza imediată (cauza obligaţiei) în transferul proprietăţii. În 

acelaşi timp, fiecare parte contractantă este creditor şi debitor: cumpărătorul creditor, iar vînzătorul 

debitor al predării lucrului vîndut  şi al obligaţiilor de garanţie (pentru vicii ascunse şi evicţiune), 

vînzătorul creditor, iar cumpărătorul debitor al obligaţiei de plată a preţului şi de preluare a lucrului 

vîndut. 

Contractul de schimb este bilateral, deoarece fiecare parte a acestui contract are obligații în 

favoarea celeilalte părți și este considerat debitor al celeilalte părți în ceea ce este obligat să facă în 

favoarea sa și, în același timp, creditorul său în ceea ce are dreptul să o solicite. Mai mult, în contractul 

de schimb au loc două pronunțate contra obligațiile, sunt la fel de semnificative și importante: fiecare 

dintre părți se obligă să transmită contra agentului respectiv schimbabil marfa, - care se condiționează 

reciproc și sunt, în principiu, un cost echivalent. Prin urmare, contractul de schimb se referă la 

contractele sinallagmatice[10]. 

Consensual – simplul consens (înţelegere), simplul acord de voinţe asupra elementelor 

esenţiale ale vînzării, adică asupra lucrului vîndut şi a preţului acestuia, valorează contract valabil 

încheiat, neimpunîndu-se, în principiu, îndeplinirea vreunei formalităţi. 

Contractul de schimb se referă la  contracte consensuale, deoarece se consideră încheiat din 

momentul atingerii de către părți în cerută în pasibile de cazuri formă de acord în toate esențială 

condițiile contractului și momentul intrării contractului în vigoare, nu se leagă cu efective de 

transmitere către părți a mărfurilor schimbate. De fapt, schimbul real de mărfuri reprezintă executarea 

Contractului de schimb încheiat și intrat în vigoare. Chiar și în acele cazuri, când momentul intrării 

contractului în vigoare, în conformitate cu termenii acestuia coincide cu reale transferul de părți de 

bunuri reciproc, putem vorbi despre faptul că acest contract de schimb se execută în momentul 

încheierii lui, dar nu cu privire la caracterul real al contractului. Faptul că contractul de schimb este 

un contract de consens, indică, de asemenea, însăși definiția sa legislativă: fiecare dintre părți se 

angajează să transfere în proprietatea celeilalte părți un produs în schimbulceluilalt. 

Oneros – părţile contractului de vînzare urmăresc fiecare un interes patrimonial, vînzătorul să 

încaseze preţul, iar cumpărătorul să dobîndească proprietatea lucrului vîndut. El intră prin urmare în 

categoria contractelor oneroase definite ca fiind acelea în care fiecare parte voieşte a-şi procura un 

avantaj. 

Comutativ – vînzarea este un contract comutativ întrucît, încă de la încheierea sa, prestaţiile 
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părţilor sunt determinate şi evaluabile, între ele existînd o anumită echivalenţă, un anumit echilibru . 

Translativ de proprietate – se trasmite dreptul de proprietate asupra bunului, altei persoane. 

Instantaneu – vînzarea este un contract care din punctul de vedere al transferului proprietăţii 

de la vînzător la cumpărător are efecte care se produc dintr-o dată. 

Una dintre schimbările fundamentale pe care le aduce noul Cod Civil este unificarea regimului 

juridic pentru contractele civile şi cele comerciale, cu toate consecinţele ce decurg din această 

nouăabordare. O serie de convenţii, nereglementate până acum, dar frecvent întâlnite în practică,au 

primit o formă, cu indicarea drepturilor şi a obligaţiilor corespunzătoare. De asemenea, au fost 

clarificate diverse aspecte, mai ales în cadrul contractelor de vânzare-cumpărare, locaţiune 

sauasigurări, care se soldau din ce în ce mai des cu litigii. 

Spre deosebire de Codul civil veche, noul Cod civil contine mai putine reglementari specifice 

schimbului, prevazand aplicabilitatea dispozitiilor de la vanzare si in cazul schimbului, cu precizarea 

ca fiecare copermutant este considerat vanzator in ceea ce priveste bunul pe care il instraineaza si 

cumparator in ceea ce priveste bunul pe care il dobandeste. 

Cheltuielile schimbului sunt reglementate in mod special in noul Cod civil. Astfel, in lipsa de 

stipulatie contrara, partile suporta in mod egal cheltuielile pentru incheierea contractului de schimb, 

spre deosebire de prevederile Codului civil veche. 

In cazul unui schimb de bunuri de valori diferite, cu plata unei sulte, potrivit Codului civil 

veche fiind aplicabile regulile de la vanzare, cheltuielile schimbului, in lipsa de stipulatie contrara, 

erau impartite in mod diferit intre copermutanti, proportional cu valoarea fieca rui bun (fiecare 

copermutant fiind ca un cumparator al unui bun de o valoare diferita). 

În comparație cu legislația anterioară, actualul Cod Civil conține o serie de reguli noi, menite 

să reglementeze unele relații juridice ale părților, care au rămas mult timp în afara viziunii legiuitorul. 

Disponibilitatea în codul Civil normelor speciale referitoare exclusiv la contractul de schimb 

denotă că atitudinea legiuitorului la acest contract ca la auto-tip de drept civil, obligațiile contractuale 

nu este doar un tribut adus secole de  tradiția tivilista, dar, de asemenea, rezultatul de înțelegere a 

locului contractului de schimb în sistemul contractual de reglementare a relațiilor civile, precum și 

dorința de reglementarea detaliată a raporturilor juridice menționate, luând în considerare toate 

inerente caracteristici. 

Natura independentă a contractului de schimb în alte contracte civile implică alocarea 

anumitor caracteristici inerente acestui contract, care îl diferențiază de toate celelalte tipuri de 

obligații contractuale, inclusiv cele mai apropiate de contractul de schimb al contractului de vânzare. 

În acest sens, următoarele semne principale ale contractului de schimb pot fi numite. 

În primul rând, contractul de schimb se referă la numărul de contracte care vizează transferul 

și, prin urmare, diferă de contractele de executare a lucrărilor, de prestare a serviciilor și de contractele 

fondatoare[2]. 

În al doilea rând, în temeiul contractului de schimb, proprietatea schimbată este transferată în 

proprietatea contrapartidei. Acest semn vă permite să delimitați contractul de schimb de la acele 

contracte de transfer de bunuri prin care proprietatea este transferată în posesie și utilizare sau numai 

în utilizarea contrapartidei. 

În al treilea rând, de la alte contracte de represalii, prin care, ca și în cazul contractelor de 

schimb, proprietatea este, de asemenea, transferată în proprietatea contrapartidei, contractul de 

schimb diferă în natura contrapartidei. 

       

Subiectii contractului de schimb 

Contractul de schimb are un caracter universal și poate fi aplicat pentru reglementarea 

raporturilor juridice cu participarea oricărei persoane recunoscute de subiecții drepturilor civile: 

cetățeni, persoane juridice, precum și entități publice și juridice. 

În literatura juridică s-a vorbit despre inadmisibilitatea participării la contractul  de schimb al 

statului și a altor formațiuni de Drept Public. Această opinie nu se bazează pe nimic și nu este 

argumentată. De fapt, este posibil să recunoaștem ca un argument serios, de exemplu, argumentul 
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înaintat de I. V. Eliseev: "discursul statului în contractul de drept civil al menei este imposibil, 

deoarece schimbul natural contravine principiilor de bază ale dispozitivului bugetar al țării". 

Pentru subiecții contractului, modificările Codului Civil (Сapit 2) nu prezintă cerințe speciale.  

Dar nu trebuie să uităm că transferul de bunuri către o altă persoană în schimbul unei alte bunuri este 

o formă de dispoziție a proprietății. Prin urmare, fiecare dintre părțile implicate în contractul de 

schimb, în conformitate cu regula generală trebuie să fie proprietarul bunurilor schimbate sau să 

posede un alt drept de lucru limitat, inclusiv eligibilitatea de a dispune de proprietate corespunzătoare. 

În cazurile prevăzute de lege, eligibilitatea la dispoziția proprietății poate fi acordată persoanei 

care nu este subiectul dreptului de proprietate sau a altui drept de proprietate limitat. În special, la 

efectuarea schimbului de bunuri în executarea contractului de comision parte la contractul de schimb 

a acestor bunuri este comisionarul care acționează în nume propriu; în aceeași ordine încheie un 

contract de barter de agent care acționează în numele său, în numele și în contul comitentului, în baza 

contractului de agent; dreptul de a încheia tranzacții în numele său este, de asemenea, acordat 

mandatarului în ceea ce privește proprietatea transferată prin contractul de administrare fiduciară. 

După cum sa menționat deja, în calitate de parte la contract, schimburile pot acționa statul, 

precum și formațiunile municipale în ceea ce privește schimbul de bunuri de stat sau municipale, care 

nu sunt fixate de persoane juridice. Raporturile juridice care apar vor fi reglementate de normele care 

determină participarea persoanelor juridice la raporturile juridice civile și (art.304 CC. RM.) , prin 

urmare, normele privind contractul de schimb. 

Cetățenii eligibili și capabili pot încheia contracte ținând cont de cerințele generale. 

Astfel, partea din contract poate fi orice persoană fizică sau juridică recunoscută ca subiect al 

drepturilor și responsabilităților civile. Fiecare dintre părți devine proprietar al regulii generale prin 

achiziționarea de bunuri de la contrapartidă în temeiul contractului de schimb. Cu toate acestea, în 

unele cazuri prevăzute de lege sau Contract, subiectul contractului de schimb nu dobândește dreptul 

de proprietate asupra bunurilor primite. 

Astfel de subiecți includ : 

În primul rînd, întreprinderile unitare de stat și municipale, care au dreptul de a desfășura 

gospodărie sau de a administra operativ bunurile, precum și instituțiile. Prin comiterea contractelor 

de schimb de bunuri, acestea dobândesc pe proprietatea primită în schimbul a ceea ce a fost transmis 

contrapartidei, care corespunde unui drept efectiv limitat, proprietarul mărfii devine persoana care 

este proprietarul bunurilor atribuite persoanelor juridice menționate. 

În al doilea rând, nu devin proprietari ai bunurilor achiziționate prin contract, de asemenea, 

cetățeni sau persoane juridice, împuternicite să comită aceste acțiuni în numele lor, în virtutea 

contractului сomisiei, a contractului de agenție sau a contractului de administrare fiduciară. 

Obiectul contractului de schimb 

Obiectul contractului de schimb sunt acțiunile fiecărei părți de transfer în proprietate 

(gospodărie, administrare operativă) a celeilalte părți a bunurilor schimbate. Ca și în cazul 

contractului de vânzare-cumpărare, noi pornim de la faptul că obiectul contractului de schimb implică 

două tipuri de obiecte: obiect de primul tip servesc acțiunile persoanelor obligate prin transferul 

reciproc schimbate de mărfuri; obiectul de al doilea tip sunt ei înșiși schimbate bunuri. 

Codul civil (cap.II CC. RM.) nu conține reguli speciale ce reglementează obiectul contractului 

de schimb, astfel încât reglementarea se realizează normele cu privire la vînzarea-cumpărarea (cap.I 

CC. RM.), dacă aceasta nu contravine esenței de schimb. 

Dacă vorbim despre obiecte care constituie obiectul contractului de schimb, trebuie subliniat 

faptul că lipsa în textul contractului de condițiile care determină un obiect de primul tip, care cu 

siguranță se referă la numărul de arendă a unei clauze esențiale a contractului de schimb, nu atrage 

după sine recunoașterea contractului de schimb nu este încheiat, deoarece termenii vor fi determinate 

relevante  normele dispozitive cu privire la vînzarea-cumpărarea. 

Astfel, în cazurile în care contractul de schimb nu se nasc obligațiile părților la livrare sau 

transfer schimbate de bunuri la locul de contrapartidă, obligația fiecărei părți de a transmite  marfa 

schimbabila se consideră executată în momentul depunerii de mărfuri către transportatorul sau o 
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organizație de comunicare pentru livrare sa контрагенту. Termenul de executare a obligației de a 

transfera mărfurile schimbate este determinat de contractul de schimb, iar în cazul în care contractul 

nu permite determinarea acestui termen – în conformitate cu regulile prevăzute de (art.406 CC. RM.), 

adică într - un termen rezonabil după apariția obligației. 

Astfel, pentru a recunoaște contractul, schimburile încheiate de părți trebuie să fie de acord și 

să prevadă în mod direct în textul contractului o condiție privind cantitatea și denumirea bunurilor 

schimbate. Toate celelalte condiții referitoare la obiectul contractului de schimb pot fi determinate în 

conformitate cu normele dispozitive privind cumpărarea și vânzarea conținute în Codul civil. 

Pentru a determina ce tipuri de bunuri pot servi ca obiecte ale contractului de schimb, noi, de 

asemenea, ar trebui să apeleze la normele cu privire la contractul de vînzare-cumpărare, deoarece 

regulamentul cu privire la contractul de schimb (cap.II CC. RM.) nu conțin nici o reguli în acest sens, 

se limitează la doar consumul în ceea ce privește обмениваемого bunurilor termenul de "marfa". 

După cum știți, în conformitate cu contractul de vânzare a mărfurilor recunoscute orice 

lucruri, atât mobile și imobiliare, definite individual sau determinate de semne generice. Cumpărarea 

și vânzarea anumitor tipuri de lucruri, în plus față de normele Codului Civil, pot fi reglementate de 

alte legi federale, precum și de alte acte juridice. Astfel, regulile speciale de vînzare-cumpărare pot fi 

stabilite de legile federale privind valorile mobiliare și de schimb valutar (art.1108 CC. RM.) 

În literatura juridică sunt expuse puncte de vedere opuse cu privire la întrebarea dacă pot fi 

recunoscute obiecte de schimb de drepturi de proprietate. Astfel, B. I. Polonsky exclude drepturile de 

proprietate din cercul posibilelor obiecte de schimb; el observă: "Legea spune că obiectul contractului 

de schimb este bunurile[4]. Având în vedere că la contractul de schimb se aplică în mod corespunzător 

normele cu privire la vînzarea-cumpărarea, precum și articolul 1108 și 1109 CC R asimilată noțiunii 

de bunuri și lucruri, se poate concluziona că și pentru contractul de schimb, aceste concepte sunt 

identice". 

De altă părere este I. V. Eliseev, care scrie: "posibilitatea de a schimba orice lucruri care nu 

sunt retrase din circulație... fără îndoială. În timp ce schimbarea drepturilor de proprietate - design, 

neobișnuit pentru civilizația internă. Din conținutul capitolului II al Codului civil, este imposibil să 

se aprecieze interzicerea directă a contractelor de schimb de drepturi de proprietate. Punctul 2 art. 

1195 CC RM privind reglementarea de schimb se referă la normele cu privire la vînzarea-cumpărarea, 

dacă acestea nu contravin art. 1195-1197 CC RM și esență de schimb. Această trimitere se referă și 

la  punctul 4 Art. 1108 CC RM, care include drepturile de proprietate în obiectul vânzării și vânzării. 

Prin ea însăși, schimbarea drepturilor de proprietate nu contravine naturii contractului de schimb, iar 

concluzia sa ar trebui considerată posibilă... De aici putem concluziona și despre admisibilitatea 

schimbului de lucruri asupra dreptului de proprietate". 

Astfel, drepturile patrimoniale nu pot fi recunoscute ca obiecte ale Contractului de schimb, iar 

prevederile art. 1195 din Codul civil-se aplică tranzacțiilor legate de cedarea reciprocă a drepturilor 

patrimoniale.  În ultimul caz, este vorba despre dubla cesiune, care este reglementată de normele 

Codului Civil privind cedarea drepturilor de revendicare. Din aceleași motive, nu poate fi considerat 

ca un contract de schimb contract pentru care o parte transferă celeilalte părți mărfurile în schimbul 

cedării dreptului de proprietate. 

Contractul de schimb poate fi încheiat în ceea ce privește viitoare de bunuri, adică nu numai 

acele bunuri care, în momentul încheierii contractului există părților, dar și de acele bunuri, care vor 

fi create sau achiziționate de aceștia în viitor. 

 

Drepturile si obligatiile partilor 

Conținutul obligației care decurg din contractul de schimb este determinat de obiectul acestui 

contract, și anume de faptul că fiecare dintre părți se obligă să transmită în proprietatea celeilalte părți 

un produs în schimbul celuilalt. Repartizarea drepturilor și obligațiilor între părțile contractului de 

schimb se determină în conformitate cu normele cu privire la contractul de vânzare-cumpărare, având 

în vedere că fiecare dintre părțile unui astfel de contract este recunoscut de către vânzător de mărfuri, 

care se obligă să transmită, și în același timp de către cumpărător a mărfii, care se obligă să accepte 
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în schimbul de contrapartidă (p. 2 art.1195 CC RM). 

În cadrul executării obligației de bază a contractului de schimb, fiecare dintre părți trebuie să 

asigure transferul mărfii respective în termenul stabilit de contract, iar în cazul în care acest termen 

nu este stabilit de contract, în conformitate cu regulile de executare a angajamentului nedeterminat 

(art.861 CC RM). Dacă nu se prevede altfel contractul de schimb, împreună cu mărfurile trebuie să 

fie transmise apartenența la bunurile transmise, precum și documentele aferente (pașaportul tehnic, 

certificatul de calitate etc.), prevăzute de legislație și contract, concomitent cu transmiterea lucrurilor. 

Momentul executării obligației de a transfera mărfurile este determinat de una dintre cele trei 

opțiuni. În primul rînd, în cazul în care în contract există condiții privind obligația părții respective 

de livrare a mărfii - momentul înmînării mărfii celeilalte părți. În al doilea rând, în cazul în care, în 

conformitate cu contractul de schimb, mărfurile trebuie să fie transferate contrapartidei la locul de 

amplasare a mărfurilor - momentul furnizării mărfurilor la dispoziția acestuia din urmă în locul 

corespunzător. În cele din urmă, în toate celelalte cazuri - momentul livrării mărfurilor către 

transportator sau organizarea comunicațiilor. În ultimul caz, Data de executare a obligației trebuie să 

fie recunoscută data documentului respectiv, care confirmă acceptarea mărfii de către transportator 

sau de către organizația de comunicare pentru livrarea contrapartidei sau data documentului de 

primire. 

Conform Regulamentului general, data îndeplinirii obligației de transfer a mărfurilor este 

determinată de momentul trecerii riscului de deces aleator sau de deteriorare aleatorie a mărfurilor. 

Cu toate acestea, spre deosebire de contractul de vânzare, îndeplinirea obligației de transfer de bunuri 

nu implică încă trecerea dreptului de proprietate asupra bunurilor către contrapartidă. Acest lucru 

necesită ca cealaltă parte să-și îndeplinească obligația de a transfera bunurile în schimbul bunurilor 

primite. 

Dacă obiectul schimbului este bunurile determinate de semnele generice, atunci când 

contractul de schimb este executat, cantitatea de bunuri care urmează să fie transferată este 

importantă, care trebuie prevăzută în contract în unitățile de măsură corespunzătoare sau în termeni 

monetari. Se admite, de asemenea, posibilitatea coordonării de către părți în contract doar pentru a 

determina cantitatea de mărfuri, care are o mare importanță, deoarece cantitatea de bunuri se referă 

la condițiile esențiale a contractului de schimb, nu sunt definite cu ajutorul диспозитивных norme, 

și lipsa acesteia în contract atrage după sine recunoașterea ultima незаключенным. În orice variantă 

de determinare a cantității de mărfuri, contractul este recunoscut de către contract, în cazul în care 

conținutul său vă permite să setați cantitatea de bunuri care urmează să fie transferate la momentul 

executării Contractului. 

Contractul de schimb poate fi prevăzut că transferul este supus mărfurilor într-un anumit 

raport în funcție de specii, modele, dimensiuni, culori și alte caracteristici (sortiment). Conform 

acestui contract, partea respectivă este obligată să transmită contrapartidei mărfurile în sortimentul 

convenit de părți[5]. 

În contract, schimburile pot fi prevăzute cerințe pentru calitatea bunurilor schimbate. În acest 

caz, bunurile transferate trebuie să îndeplinească cerințele specificate. În alte cazuri, bunurile 

transferate trebuie să fie potrivite pentru scopurile pentru care mărfurile de acest gen sunt utilizate în 

mod obișnuit. 

Contractul de schimb poate include, de asemenea, condițiile privind caracterul complet al 

mărfurilor (sau cu privire la setul de bunuri), cerințele privind ambalajul și ambalajul bunurilor 

schimbate etc. 

Prin contract, schimburile pot fi prevăzute alte consecințe ale neexecutării sau executării 

necorespunzătoare a obligației de transmitere a bunurilor schimbate. 

Partea contractului de schimb poartă, de asemenea, responsabilitățile prevăzute de Codul civil 

în ceea ce privește cumpărătorul în temeiul contractului de vânzare (cu excepția, desigur, obligațiile 

de plată a bunurilor schimbate). 

Fiecare dintre părțile contractuale sunt obligate să accepte mărfurile transferate. Excepția este 

doar acele cazuri în care partea respectivă este înzestrată (în conformitate cu normele privind 
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contractul de vânzare) cu dreptul de a solicita înlocuirea bunurilor sau de a refuza executarea 

Contractului, de exemplu, în cazul în care acesta este transferat mărfurile cu deficiențe care sunt 

semnificative. 

Executarea obligația de a accepta mărfurile în termenul și în modul prevăzute de contract, 

înseamnă, în special, că partea în cauză are să-și facă toate acțiunile necesare, care permit 

contrapartidă de a transmite bunurile (să comunice adresa la care marfa trebuie livrată; de a oferi 

mijloace de transport pentru transportul de mărfuri, dacă această obligație reiese din contract, etc.). 

Acțiunile specifice necesare pentru a asigura transferul și primirea mărfurilor respective, în 

cazul în care contractul de schimb nu prevede procedura de acceptare a bunurilor schimbate, sunt 

predeterminate de către părțile stabilite prin modul de transmitere a acestor bunuri. În cazul în care 

contractul prevede că mărfurile se transferă prin înmânarea contrapartidei sau a lipului indicat de el( 

la livrarea mărfurilor), contrapartida trebuie să asigure acceptarea acestui produs în termenul prevăzut 

de contract de către reprezentanții autorizați în cauză. În cazurile în care, conform clauzelor 

contractului de schimb bunul trebuie să fie predat la locul aflării mărfii ("recepția individuală"), 

partenerul contractual trebuie să asigure evidențierea reprezentantului său, iar în cazurile necesare și 

a vehiculului, pentru luare de mărfuri și de export. 

În celelalte cazuri, atunci când contractul de schimb nu sunt prevăzute de livrare a mărfurilor 

sau primirea în locul de aflare a părńii care dă cu împrumut și transferul mărfurilor se efectuează prin 

depunerea de transport organizație sau o organizație de comunicare, acțiune părțile corespunzătoare 

de adoptare a mărfurilor constau în primire, respectiv de la transportator sau o organizație de 

comunicare. O astfel de acceptare trebuie efectuată cu respectarea tuturor cerințelor prevăzute de 

legislația în domeniul transporturilor și legislația privind serviciile prestate de organizațiile de 

comunicații. 

Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor de acceptare a mărfii sau 

refuzul de acceptare a schimburilor de mărfuri prevăzute de contract implică consecințe negative 

pentru partea respectivă. Contrapartida ei primește dreptul de a solicita cumpărătorului să accepte 

mărfurile în mod forțat prin manipularea cererii corespunzătoare în instanță. În acest caz, drepturile 

părții care transferă mărfurile pot fi, de asemenea, asigurate prin colectarea de la contrapartidă a 

valorii bunurilor și a cheltuielilor asociate cu depozitarea acestora.  

Neacceptarea bunurilor transferate poate servi drept temei pentru refuzul executării 

Contractului, ceea ce presupune rezilierea contractului de schimb. Indiferent de metoda aleasă de 

protecție împotriva acțiunilor ilegale parte, уклоняющейся de acceptare a produsului, un partener 

care își păstrează dreptul de a cere repararea prejudiciilor cauzate de neexecutarea sau executarea 

necorespunzătoare a obligațiilor privind preluarea produsului. 

Forma contractului de schimb 

Prin definirea unor reguli speciale care reglementează contractul de schimb, legiuitorul nu a 

prevăzut nicio cerință specială pentru forma acestui contract. Luând în considerare legiferarea, 

conform căreia contractul de schimb se aplică, respectiv, regulile privind cumpărarea și vânzarea 

(alin.2 art. 1195 CC RM). Se poate concluziona că contractul de schimb trebuie să fie sub forma 

identică cu cea în care trebuie să încheie un contract de vânzare a mărfii respective. 

La rândul său, referitor la contractul de vînzare-cumpărare a reguli speciale referitoare la 

forma contractului, sunt prevăzute doar în ceea ce privește aceste tipuri de vînzare-cumpărare ca un 

contract de vânzare de bunuri imobiliare și contractul de vânzare a întreprinderii. 

Cerințele pentru forma contractului de vânzare de bunuri imobiliare se reduce la faptul că un 

astfel de contract trebuie să fie încheiat în scris, sub forma unui singur document semnat de părți este 

prevăzut[11]. 

La vînzarea întreprinderii, contractul de vânzare constă, de asemenea, în scris, prin întocmirea 

unui document semnat de părți. De asemenea, la contractul de vânzare a întreprinderii, în mod 

obligatoriu, trebuie anexate următoarele documente, care sunt întocmite și examinate de către părți 

înainte de semnarea contractului. Este actul de inventar; bilanțul contabil; încheierea unui auditor 

independent privind componența și valoarea întreprinderii; lista tuturor datoriilor (obligațiilor), 
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incluse în componența întreprinderii cu indicarea creditorilor, caracterul, mărimea și termenele de 

cerințele lor. 

Spre deosebire de regulile generale care reglementează consecințele nerespectării unei simple 

forme scrise a tranzacției, încălcarea cerințelor impuse sub forma unui contract de vânzare a 

imobilului și a unui contract de vânzare a întreprinderii le invalidează. 

Aceste cerințe pentru forma contractului se referă pe deplin la contractele de schimb, prin care 

cel puțin unul dintre bunurile schimbate este un obiect imobiliar sau un complex de bunuri 

recunoscute în conformitate cu legislația întreprinderii. 

În ceea ce privește contractele de schimb, ale căror obiecte sunt bunuri mobile, forma unor 

astfel de contracte trebuie să fie determinată în conformitate cu cerințele generale pentru a forma 

orice contract civil. Art. 1200 din Codul civil, conform căruia contractul poate fi încheiat în orice 

formă prevăzută pentru efectuarea tranzacțiilor. În cazul în care părțile au convenit să încheie un 

contract într-o anumită formă, acesta este considerat a fi încheiat după ce i-a dat forma condiționată, 

cel puțin Legea pentru contractele de acest tip nu a fost necesară o astfel de formă. Contractul în scris 

poate fi încheiat nu numai prin întocmirea unui document semnat de părți, dar și prin schimbul de 

documente prin poștă, telegraf, teletypnoy, telefon, electronic sau altă comunicare, care permite să se 

stabilească în mod fiabil că documentul vine de la o parte la contract. 

În ceea ce privește forma contractului de schimb în literatura juridică, a fost exprimată 

următoarea opinie: "contractul de schimb este considerat încheiat într-o formă corectă, adică verbală, 

în momentul transferului de către părți a lucrurilor schimbate. Aceasta corespunde regulii consacrate 

în art. 317 al Codului Civil". În acest sens, aș dori să fac câteva comentarii. 

În primul rând, aici sunt confundate în mod clar două categorii civile și juridice, și anume: 

forma contractului și momentul încheierii contractului. Ca urmare, contractul de schimb a dobândit 

natura contractului real, care este o greșeală. La urma urmei, contractul de schimb, fiind un contract 

de consens, este considerat a fi încheiat de la momentul realizării de către părți a acordului cu privire 

la toate condițiile sale semnificative, transferul de lucruri schimbate este executarea contractului 

încheiat anterior. 

În al doilea rând, din Citat rezultă că, pentru contractele de schimbare, regula principală este 

forma orală a tranzacției. Deși forma orală este permisă numai pentru tranzacțiile între cetățeni cu o 

sumă care nu depășește de zece ori salariul minim stabilit de lege. 

În al treilea rând, norma însăși, conținută în art. 317   Codul civil (cu privire la posibilitatea 

de a efectua pe cale orală a tranzacției, executate direct la comiterea lor), este excepțională și este 

concepută pentru relațiile pur de uz casnic ale cetățenilor. Regula generală a cifrei de afaceri grave 

de proprietate, mai degrabă, este o simplă formă scrisă a contractului de schimb. 

 

Concluzii 

Atunci când în contract nu există condiții privind prețul bunurilor schimbate, precum și 

alocarea între părți a cheltuielilor legate de îndeplinirea obligațiilor, ar trebui să provină din ipoteza 

că obiectul contractului este schimbul de mărfuri echivalente. Costurile pentru transferul de bunuri, 

acceptarea lor și alte acțiuni legate de executarea contractului, trebuie, în fiecare caz, impusă de 

cealaltă parte, care-și asumă responsabilitățile corespunzătoare. 

Analiza normelor referitoare la vînzare-cumpărare, ce nu contravin esenţei schimbului, 

precum şi a întregului capitol în acest domeniu, putem face concluzia, că la baza delimitării acestor 

contracte stau anumite criterii de sistem. Vînzarea-cumpărarea se bazează pe criteriul obiectului 

concret (transmiterea cu titlu oneros a bunului în proprietate), iar schimbul ţine de corelaţia 

(interacţiunea) a două obiecte reconvenţionale. Schimbul este caracterizat de aceleaşi caractere de 

gen ca şi vânzarea-cumpărarea, se deosebesc numai prin caracterul contraprestaţiei. Prezenţa sau lipsa 

unora dintre caractere are o importanţă pentru procesul de formare a legii, deoarece 

permite aplicarea faţă de contract, în cazul nostru faţă de contractul de schimb, a normelor, 

condiţionate de acest caracter, în măsura în care ele nu  vin în contradicţie caracterului special (forma 

de marfă a contraprestaţiei). 
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Contractul de schimb poartă un caracter universal şi poate fi aplicat pentru reglementarea 

raporturilor cu participarea oricăror persoane, recunoscute în calitate de subiecţi ai dreptului civil. În 

baza art. 304 a prezentului cod Republica Moldova ca stat, participă la raporturile reglementate de 

legislatia civila pe principiul egalitatii participantilor la aceste raporturi. Legea nu stabileşte cerinţe 

speciale faţă de calitatea juridică a subiecţilor schimbului, însă urmează să ţinem cont de faptul că 

transmiterea reciprocă în proprietate a bunurilor, reprezintă o modalitate de dispunere a bunurilor, 

deaceea atît vînzătorul cît şi cumpărătorul, urmează să fie proprietarii bunurilor schimbate, sau titulari 

ai altor drepturi, care includ în sine împuternicirea de a dispune de ele. În cazurile prevăzute de lege 

sau contract, împuterniciri de dispoziţie asupra bunurilor pot fi delegate persoanelor, ce nu sînt titulari 

ai dreptului de proprietate şi anume într-u executarea de administrare fiduciară, comision, 

comisionarul profesionist. 

Determinînd categoriile de bunuri care pot servi în calitate de obiecte ale contractului de 

schimb, legiuitorul face referinţă la normele corespunzătoare ale codului civil referitoare la vînzare-

cumpărare, deoarece normele ce perfectează schimbul nu stabilesc reguli deosebite în acest sens, 

limitînduse la noţiunea de bun (Art.455). Drepturile patrimoniale, privite în mod separat, nu pot 

aparţine nici unui subiect cu drept de proprietate, nu se atribuie la categoria de bunuri, formează 

obiecte aparte ale drepturilor civile, şi respectiv, nu pot fi atribuite în calitate de obiecte ale 

contractului de schimb. 

Contractul de schimb poate fi încheiat în privinţa bunurilor viitoare, adică în privinţa bunurilor 

care nu le deţin părţile la momentul încheierii contractului, dar le vor dobîndi sau le vor produce în 

viitor. Deseori, în circuitul civil se pune semnul egalităţii între contractul de schimb şi operaţiunea de 

barter. 

Însă practica judiciară internaţională nu recunoaşte o astfel de echivalenţă juridică între aceste 

doua categorii, deoarece, în contractele de barter este evidentă obligaţia unei părţi de a livra mărfurile 

în contul achitării celor recepţionate (ca o formă deosebită de efectuare a achitărilor pentru mărfurile 

livrate). Obiectul contractului de barter nu totdeauna coincide cu obiectul contractului de schimb, 

deaceea normele referitoare la schimb, urmează a fi aplicate faţă de barter nu direct, dar prin analogia 

legii. 

Cu toate acestea, dacă din textul contractului reiese că obiectul acestuia este un birou de 

schimb nu ca pietrele de mărfuri, pe deoparte, obligatorie în conformitate cu contractul de expediere 

produs, preț care este mai mic decât prețul mărfurilor, a propus, în schimb, revine suplimentare 

obligația de plată a diferenței de preț la aceste bunuri. Plata diferenței de preț trebuie efectuată direct 

înainte sau după transferul mărfurilor la un preț mai mic. Contractul de schimb poate fi prevăzut cu 

o altă ordine de compensare a diferenței de preț pentru bunurile schimbate. 

Schimbul de mărfuri prin contract de schimb nu trebuie să fie neapărat одномоментным, nu 

sunt excluse cazurile când, în conformitate cu contractul de la data transferului mărfurilor schimbate 

nu coincid: în primul rând, obligația de transport al mărfii exercită o parte, iar apoi, după un timp, ei 

partener contractual. În această situație, în cazul în care termenele de transmitere a bunurilor 

schimbate nu coincid, îndeplinirea obligației de transmitere a mărfurilor de către partea pentru care 

se prevede termenul de transmitere ulterioară a mărfii este recunoscută prin executarea contrară a 

obligației. 

Aceasta înseamnă că, în cazul în care nu se transferă mărfurile de către partea care urmează 

să efectueze astfel de acțiuni într-o perioadă anterioară sau dacă există circumstanțe care indică în 

mod evident că transferul mărfurilor nu va fi efectuat în termenul stabilit de contract, contrapartida 

acestei părți ca subiect al îndeplinirii contrapartidei obligației este în drept să suspende transferul 

bunurilor sale. 

În contextul crizei în curs de desfășurare, neplata a crescut semnificativ rolul operațiunilor de 

schimb de mărfuri. Insuficiența și contradicția reglementării lor juridice au determinat creșterea 

rolului formei judiciare de protecție a drepturilor încălcate. 

Analiza practicii de examinare a litigiilor instanțelor privind relațiile de schimb vă permite să 

evidențiați unele dintre cele mai frecvente soiuri și dezavantaje ale acestora. De exemplu, părțile au 



Conferința Științifică „Rolul științei în reformarea sistemului juridic și politico-administrativ” 

Ediția a VI-a, 10 decembrie 2020 
 

93 
 

încheiat un contract de vânzare-cumpărare a imobilului. În conformitate cu acordul adițional la 

contract, cumpărătorul în contul de plată a cedat vânzătorului dreptul de a solicita unuia dintre 

debitorii săi. Instanțele de apel și de recurs au calificat în mod diferit relațiile părților, deși, în esență, 

au existat relații de schimbare între ele după semnarea unui acord suplimentar. 

Unele caracteristici diferă, de asemenea, reglementarea relațiilor legate de utilizarea 

răspunderii pentru confiscarea (evicția) mărfurilor primite prin contract de schimb . După cum se știe, 

contract de vînzare-cumpărare, vînzătorul este obligat să transmită cumpărătorului bunuri libere de 

orice drepturi ale terților, cu excepția cazului când cumpărătorul a fost de acord să ia bunurile, 

împovărate de drepturile unei terțe persoane; Această poziție este pe deplin se referă și la contractul 

de schimb. Cu toate acestea, în caz de încălcare a specificat obligațiile parte la contractul de schimb, 

ea trebuie nu numai să compenseze său contra agentului pierderi, cum este cazul contractului de 

vânzare-cumpărare, dar și de a restitui contra agentului primit de la el în schimbul de bunuri. Prin 

urmare, dacă o marfă este un lucru cu semne definite individual, acesta poate fi exterminat în astfel 

de cazuri din cealaltă parte. 

În rest, după cum sa menționat deja, contractul de schimb este reglementat de dispozițiile 

privind cumpărarea și vânzarea, cu excepția cazului în care contravine esenței obligațiilor care decurg 

din acest contract. 
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Abstract: Procesul civil este o activitate care începe cu cererea de chemare în judecată prin 

care este sesizată instanța și se încheie cu executarea hotărârii pe care instanța o pronunță. Procesul 

civil implică o persoană care investește instanța cu o cerere și care susține că un drept pe care îl 

susține a fost încălcat sau contestat și o persoană care se face vinovată de încălcare sau contestare. 

Cuvinte cheie: Parte în process, reclamant, pîrît, drept processual, capacitate procesuală, 

calitate procesuală, poziție procesuală 

 

Abstract: The civil process is an activity that starts with the request for summons by which 

the court is notified, and ends with the execution of the decision that the court pronounces. The civil 

process involves a person who invests the court with a request and who claims that a right he claims 

has been violated or challenged, and a person who is guilty of violation or contestation. 

Key-words: Party to the proceedings, plaintiff, defendant, procedural law, procedural 

capacity, procedural capacity, procedural position 

 

Procesul civil presupune nu altceva decît o activitate complexă a instanţelor de judecată în 

vederea înfăptuirii justiţiei pe cauzele civile. În literatura de specialitate, procesul civil este definit ca 

fiind un asamblu de acţiuni procesuale şi raporturi juridice legate de acestea, reglementate de normele 

dreptului procesual civil care sunt întreprinse de către instanţa de judecată şi alţi participanţi la proces, 

în legătură cu examinarea şi soluţionarea cauzelor civile cît şi executarea hotărârilor judecătoreşti. 

Din cele relatate cît şi în special din conţinutul şi semnificaţia principiului disponibilităţii 

reglementat de Codul de Porcedură Civilă al RM şi care de fapt se află la baza procesului civil, rezultă 

că procesul civil nu poate exista în lipsa părţilor, aceștia fiind actorii principali în cadrul procesului 

civil. Dată fiind importanţa şi rolul primordial pe care îl au părţile în cadrul unui proces civil, înainte 

de a purcede la analiza detailată a acestui participant este necesar de a stabili ce se subînţelege prin 

însăşi noţiunea de parte în procesul civil. Analizînd prevederile Codului de Procedură Civilă a RM 

nu vom regăsi o definiţie explicită a noţiunii de parte, astfel că vom face referire la definiţiile relevate 

în literatura de specialitate cît şi, în special, la prevederile legislaţiilor procesual-civile a altor state.  

Procesul civil este o activitate care se declanșează odată cu cererea de chemare în judecată 

prin care instanţa este sesizată, şi se sfîrşeşte cu punerea în executare a hotărîrii pe care instanţa o 

pronunţă. Procesul civil presupune o persoană care învesteşte instanţa cu o cerere şi care pretinde că 

i-ar fi fost încălcat ori contestat un drept pe care îl afirmă, şi o persoană care s-ar face vinovată de 

încălcare ori contestare. 

Spre deosebire de Codul de Procedură Civilă al RM, Codul de Procedură Civilă al României 

conţine un capitol separat dedicat părţilor în procesul civil şi anume Capitolul II denumit Părţile, iar 

la art.55 reglementează expres următoarele ,,sunt părți reclamantul și pârâtul, precum și, în condițiile 

legii, terțele persoane care intervin voluntar sau forțat în proces”. Deci legislaţia procesual-civilă a 

României, ca și prevederile Codului de procedură civilă al RM, reglemenează expres cine sunt părţile 

în cadrul unui proces civil – reclamantul şi pîrîtul. 

În acelaşi timp, analizînd prevederile Codului de procedură civilă al Federaţiei Ruse, vom 

constata că acesta conţine un articol special destinat părţilor în procesul civil şi anume facem referire 

la art.38 Părţile (Стороны) care reglementează următoarele: ,,1.Сторонами в гражданском 
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судопроизводстве являются истец и ответчик” (părţi în procesul civil sunt reclamantul şi 

pîrîtul).  

Concluzionînd, deşi diferiţi autori oferă o definiţie noţiunii de parte în procesul civil – 

reclamant şi pîrît, precum şi, într-o oarecare măsură, prevederile legislaţiilor deferitor state se 

deosebesc la acest capitol, în esenţă, sensul este acelaşi sau cel puţin asemănător, doar deja fiecare 

tratează şi pune accent pe anumite aspecte. 

În orice cauză civilă examinată de către instanţa de judecată, în ordinea procedurii 

contencioase, există numai două părţi: reclamantul şi pîrîtul. 

Reclamantul este presupusul subiect al raportului material litigios, dreptul sau interesul 

legitim al căruia se susţine că este încălcat sau contestat şi, prin urmare, se solicită apărarea sau 

recunoaşterea lui în instanţa de judecată. Reclamantul participă ca parte activă în proces, deoarece la 

solicitarea lui procesul a fost intentat în vederea apărării drepturilor sau intereselor sale legitime. Însă 

este necesar de a evidenţia faptul că noţiunea de reclamant şi persoana, la solicitarea căreia are loc 

intentarea procesului civil, nu coincid întotdeauna. Astfel, nu întotdeauna persoana, care potrivit legii, 

poate să pornească procesul civil este şi reclamant. Spre exemplu, procurorul, reprezentanţii legali şi 

persoanele prevăzute în art.73 din Codul de  procedură civilă al RM, pot să  iniţieze procese civile în 

apărarea intereselor altor persoane. 

Pîrîtul este presupusul subiect al raportului material litigios, împotriva căruia se porneşte 

procesul civil în instanţă de judecată, ca fiind prezumat că ar fi încălcat sau contestat dreptul 

reclamantului. Pîrîtul participă ca parte pasivă în proces[7], deoarece împotriva lui se porneşte 

procesul în vederea apărării drepturilor sau intereselor legitime ale reclamantului, care se presupune 

că ar fi fost încălcate sau contestate de către pîrît. 

O particularitate specifică, care evidenţiază părţile, constă în existenţa conflictului de  drept 

între reclamant şi pîrît. Semnul esenţial care caracterizează părţile constă în aceea că ele  sunt subiecţi 

prezumaţi ai raportului juridic material litigios şi, în consecinţă – presupuşii titulari ai drepturilor, 

libertăţilor sau intereselor legitime. 

Din cele relatate anterior putem deduce şi rolul pe care îl au părţile în cadrul unui proces civil. 

Constituţia Republicii Moldova prevede expres la art.20 accesul liber la justiţie al cetăţenilor stabilind 

că orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente 

împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime. În celaşi timp, 

Constituţia Republicii Moldova garantează cetăţenilor, la art.26, dreptul la apărare care subînţelege 

dreptul persoanei de a reacţiona independent, prin mijloace legitime, la încălcarea drepturilor şi 

libertăţilor sale.  

În acest sens, în cazut în care persoana sesizează că i-au fost lezate drepturile sale, acesta 

trebuie să se adreseze în instanţele competente pentru a stabili faptul încălcării, persoana care se face 

vinovată şi răspunzătoare de faptul respectiv, precum şi pentru a restabili dreptul încălcat. Legislaţia 

în vigoare nu permite ca persoana să-şi facă singură dreptate întrucît atît Constituţia Republicii 

Moldova cît şi Codul de Procedură Civilă la art.19 reglementează principiul înfăptuirii justiţiei numai 

de instanţa judecătorească. Anume părţile – reclamantul şi pîrîtul sunt actorii principali ai unui proces 

civil deoarece, în baza principiului disponibilităţii, instanţa de judecată nu se poate investi cu o pricină 

civilă adică nu poate porni din oficiu un proces civil.  

Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului consfinţeşte dreptul omului la un proces 

echitabil care înseamnă posibilitatea rezonabilă a oricărei părţi de a expune cauza sa în instanţa de 

judecată, în condiţii în care să nu o dezavantajeze faţă de partea adversă, ceea ce se realizează prin 

asigurarea dreptului său la apărare. Reclamantul este persoana  care, în baza dreptului său la apărare, 

consfinţit de Constituţia Republicii Moldova, sesizînd că i s-au  încălcat anumite depturi, i-au fost 

lezate interesele sale, înaintează anumite pretenţii faţă de o altă persoană numită pîrît.  

Cert este faptul că rolul pe care îl au părţile în cadrul unui proces civil este unul destul de 

important. În primul rînd, dacă nu ar fi părţile şi anume reclamantul, nu ar exista proces civil întrucît 

anume reclamantul este cel care investeşte instanţa cu o pricină civilă, care pretinde pîrîtului 

încălcarea drepturilor şi intereselor sale. Pe de altă parte, nu putem neglija şi rolul pe care îl are pîrîtul 
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în cadrul unui proces civil. Persoana este prezumată nevinovată atît timp cît vinovăţia acesteia nu a 

fost stabilită în cadrul unui proces, printr-o hotărîre judecătorească definitivă şi irevocabilă. Faptul că 

reclamantul a înaintat anumite pretenţii faţă de pîrît nu presupune că pretenţiile respective sunt 

întemeiate sau că anume pîrîtul este persoana răspunzătoare de încălcările care le incumbă 

reclamantul. Un alt principiu al procesului civil este principiul contradictorialităţii şi egalităţii părţilor 

în drepturi procedurale reglementat expres de art.26 din Codul de procedură civilă al Republicii 

Moldova, iar în baza acestui principiu, pîrîtul are la îndemînă toate instrumentele pentru a combate 

pretenţiile reclamantului şi pentru a demonstra că acestea sunt neîntemeiate, total sau parţial, în 

funcţie de circumstanţele fiecărui caz în parte. De asemenea, deşi se afirmă că pîrîtul are un rol pasiv 

în cadrul procesului civil, acesta are posibilitatea, în afară de a se apăra,  să ,,atace” el însuşi 

revendicările reclamantului în cazul în care are pretenţii proprii faţă de acesta prin înaintarea unei 

acțiuni reconvenționale. 

Un alt moment care trebuie evidenţiat şi care, de fapt, justifică rolul esenţial al părţilor în 

cadrul unui proces civil constă în faptul că anume părţile – recamantul şi părîtul sunt cei care prezintă 

diferite mijloace de probe, admise de legislaţia în vigoare, pentru a-şi susţine pretenţiile şi pentru ca 

instanţa să poată să îşi formuleze o opinie vis-a-vis de litigiu respectiv iar în final să ofere o soluţie. 

Anume de modul în care părţile îşi vor susţine pretenţiile şi îşi vor formula apărarea, instanţa de 

judecată va aprecia în ansamblu situaţia, conducîndu-se bineînţeles şi de circumstanţele de drept. 

Un alt principiu care se află la baza procesului civil, reglementat de Codul de procedură civilă 

la art.25, este principiul nemijlocirii şi oralităţii. De fapt, principiul respectiv nu face altceva decît să 

evidenţieze rolul hotărîtor pe care îl au părţile în cadrul unui porces civil. Instanţa de judecată este 

obligată să permită fiecărei părţi să se apere, să combată, să discute, să susţină argumentat punctul 

său de vedere asupra pertinenţei, concludenţei, temeiniciei sau netemeinicii mijloacelor de apărare. 

În cadrul şedinţei de judecată părţile au obligaţia ca în orice moment să fie pregătite să prezinte 

explicaţii orale sau în scris şi să-şi expună părerea cu privire la orice împrejurări de drept ori de fapt 

privitoare la cauză.  

Oralitatea dezbaterilor judiciare este temelia contradictorialităţii efective şi garantează 

apărarea deplină a părţilor în condiţii de egalitate a acestora. Partea are acces la toate actele procesuale 

ale cauzei, are dreptul de a fi informată şi de a lua cunoştinţă de actele procesuale la a căror îndeplinire 

nu a participat direct, precum şi dreptul de a participa la toate dezbaterile ce au loc cu privire la cauză. 

După ce instanţa de judecată a ascultat pe acei cărora li s-a oferit cuvîntul, judecătorul sau completul 

de judecată se retrage în camera de deliberare pentru emiterea hotărîrii şi pronunţarea acesteia părţilor, 

iar în funcţie de modul în care părţile au susţinut pretenţiile sale se va determina şi în favoarea cui va 

fi emisă hotărîrea respectivă[9]. 

Pentru ca un subiect de drept să dobîndească calitatea de parte în proces, trebuie să 

îndeplinească cumulativ mai multe condiţii şi anume facem referire la: 

 capacitate procesuală; 

 calitate procesuală; 

 justificarea unui interes. 

1. Capacitatea procesuală reprezintă aplicarea pe plan procesual a capacităţii civile. 

Prin capacitatea civilă se subînţelege capacitatea juridică de drept civil a persoanelor fizice şi juridice, 

adică aptitudinea generală a acestor persoane de a avea drepturi şi obligaţii de natură civilă, de a fi 

subiecte de drept în raporturi juridice civile. La fel ca şi în dreptul material, capacitatea procesuală se 

manifestă sub forma capacităţii procesuale de folosinţă şi a capacităţii procesuale de exerciţiu.  

În acest sens, Codul de procedură civilă al Republicii Moldova reglementează expres ce 

reprezintă capacitatea procesuală de folosinţă la art.57 alin.(1) ,,capacitatea de a avea drepturi şi 

obligaţii procedurale civile (capacitatea de folosinţă a drepturilor procedurale civile) este 

recunoscută în măsură egală tuturor persoanelor fizice şi organizaţiilor case se bucură, conform 

legii, de dreptul adrării în judecată pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor lor 

legitime”. Dacă facem referire la prevederile Codului Civil al Republicii Moldova art.18 prin 

capacitatea de folosinţă se subînţelege ,,(1)capacitatea de a avea drepturi şi obligaţii civile...” deci 
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practic definiţiile date de ambele coduri sunt practic identice însă trebuie să menţionăm că dacă Codul 

Civil face referire la capacitatea de folosinţă generală, atunci Codul de procedură civilă se referă la 

capacitatea procesuală de folosinţă, deci o noţiune specială și mai îngustă faţă de cea generală. Astfel, 

rezultă că capacitatea procesuală de folosinţă este aptitudinea generală a persoanelor de a dobîndi 

drepturi şi de a-şi asuma obligaţii pe plan procesual. 

Referitor la capacitatea procesuală de exerciţiu, Codul de procedură civilă stabileşte la art.58 

alin.(1) ,,capacitatea de a-şi exercita în volum deplin, personal sau printr-un reprezentant drepturile 

şi obligaţiile procedurale în judecată (capacitatea de exerciţiu al drepturilor procedurale civile) o 

au persoanele fizice de la vîrsta de 18 ani, precum şi persoanele juridice, iar în cazurile prevăzute 

de lege, entităţile care nu au personalitate juridică, dar despun de organe de conducere proprii”. 

Astfel, reieşind din prevederile normei sus citate putem afirma că capacitatea procesuală de exerciţiu 

este aptitudinea generală a persoanelor de a-şi exercita în volum deplin şi personal drepturile şi 

obligaţiile procesuale, definiţie asemănătoare cu cea dată de Codul Civil al Republicii Moldova la 

art.19 capacităţii de exerciţiu doar că, la fel ca în cazul capacităţii procesuale de folosinţă, capacitatea 

procesuală de exerciţiu comportă un caracter special referindu-se la drepturile şi obligaţiile 

procesuale. 

Ca şi în cazul capacităţii de exerciţiu, persoanele fizice dobîndesc capacitatea procesuală de 

exerciţiu deplină la vîrsta de 18 ani. Pentru persoanele care nu au capacitatea de exerciţiu este 

prevăzută instituţia reprezentării şi asistării. Reprezentarea intervine în cazul minorilor sub 14 ani şi 

persoanelor declarate incapabile fapt reglementat la art.58 alin.(6) din Codul de procedură civilă al 

Republicii Moldova. Aceştia îşi vor apăra drepturile, libertăţile şi interesele legitime prin intermediul 

reprezentanţilor legali. Iar conform art.58 alin.(4), asistarea intervine în cazul minorilor care au vîrsta 

între 14 şi 18 ani, precum şi adulţilor limitaţi în capacitatea de exerciţiu. 

În privinţa persoanelor juridice, capacitatea procesuală de folosinţă şi exerciţiu este dobîndită 

din momentul înregistrării şi pierdută din momentul radierii din registrul de stat[11]. 

2. Calitatea procesuală reprezintă identitatea între persoana reclamantului şi persoana 

care este titularul dreptului subiectiv dedus judecăţii, numită şi calitate procesuală activă, respectiv 

identitatea între persoana pîrîtului şi cel obligat în cadrul raportului material - calitate procesuală 

pasivă.   

Părţile trebuie să-şi legitimeze dreptul lor de a sta în instanţă. Obligaţia de legitimare a calităţii 

procesuale revine reclamantului, care trebuie să îşi justifice atît calitatea sa procesuală activă, cît şi 

calitatea procesuală pasivă a celui chemat în instanţă. Însă instanţă este obligată să verifice existenţa 

calităţii procesuale active şi pasive, chiar din oficiu, deoarece raportul juridic procesual se întemeiază 

doar pe un raport juridic de drept material existent.  

Calitatea cerută pentru a putea exercita o acţiune în justiţie trebuie să corespundă cu cea de 

titular al dreptului care se află în discuţie, deoarece acţiunea are ca obiect protecţia dreptului subiectiv. 

Calitatea procesuală se poate transmite pe parcursul derulării procesului civil, în cazurile în care este 

posibilă succesiunea în drepturi procedurale. 

3. Interesul reprezintă folosul practic, imediat pe care îl are o parte în vederea justificării 

intentării procesului civil. Interesul judiciar, este o condiţie necesară pentru dobândirea calităţii de 

parte în procesul civil şi se concretizează în folosul material ori moral pe care l-ar putea obţine oricare 

dintre părţi de pe urma activităţii judiciare pe care intenţionează să o desfăşoare. Activitatea judiciară 

nu poate fi iniţiată şi întreţinută fără justificarea unui interes de către persoana care solicită instanţei 

de judecată soluţionarea unei cereri. 

Interesul afirmat în justiţie trebuie să fie legitim, personal, născut şi actual. Legitimitatea 

interesului presupune conformitatea sa cu ordinea de drept si cu regulile de convieţuire socială. 

Interesul este, aşadar, legitim doar atunci cînd este în concordanţă cu dreptul obiectiv, adică numai 

dacă pretenţiile formulate izvorăsc dintr-un raport juridic recunoscut de lege. Interesul afirmat în 

justiţie trebuie să fie personal, adică să fie propriu celui ce promovează acţiunea sau celui care se 

apără în procesul civil. Activitatea procesuală poate fi declanşată şi întreţinută numai pe baza unui 

interes născut şi actual. In principiu, interesul judiciar se consideră că există şi a devenit actual în 
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momentul încălcării unui anumit drept subiectiv. 

Conform art.59 din Codul de procedură civilă, părţi în procesul civil pot fi orice persoană 

fizică sau juridică, statul Republica Moldova şi unităţile administrativ-teritoriale,  reprezentate în 

modul stabilit, iar în cazurile prevăzute de lege - chiar şi asociaţiile care nu constituie persoane 

juridice, dar au propriile organe de conducere.  

 

Specificul coparticipării procesuale obligatorii 

De cele mai multe ori, la judecarea cauzei în prima instanță există un singur reclamant și un 

singur pîrît, însă destul de numeroase sunt cazurile în care poziția contradictorie există între mai mult 

de două persoane, deci cînd, în același proces, două sau mai multe persoane au calitatea de reclamant 

ori de pîrît. O astfel de situație este cunoscută sub denumirea de coparticipare procesuală. 

Coparticiparea procesuală este participarea concomitentă în același proces a mai multor reclamanți și 

sau a mai multor pîrîți interesele și pretențiile cărora nu se exclud reciproc. 

Este de menționat faptul că deși coparticiparea presupune participarea mai multor persoane, 

totuși numărul părților nu se schimbă. De fiecare dată părțile în procesul civil sunt reclamantul și 

pîrîtul. Coparticipanții se numesc coreclamanți, dacă participă de partea reclamantului, și copîrîți, 

dacă participă de partea pîrîtului. Codul de procedură civilă nu exclude situația coparticipării 

procesuale de partea reclamantului sau a pîrîtului atît a persoanei fizice cît și a persoanei juridice. 

Legislația procesual-civilă reglementează două situații în care suntem în prezența coparticipării, și 

anume vorbim despre coparticiparea procesuală obligatorie și coparticiparea procesuală 

facultativă[3]. 

Codul de procedură civilă al Republicii Moldova reglementează la art.62 instituția 

coparticipării procesuale obligatorii. Astfel, conform prevederilor art.62 alin.(1) Cod de procedură 

civilă ,,Coparticiparea procesuală este obligatorie dacă examinarea cauzei implică soluţionarea 

chestiunii cu privire la drepturile sau obligaţiile mai multor reclamanţi şi/sau pîrîţi atunci cînd: a) 

obiectul litigiului îl constituie drepturile şi obligaţiile comune ale mai multor reclamanţi sau pîrîţi; 

b) drepturile şi obligaţiile reclamanţilor sau pîrîţilor decurg din aceleaşi temeiuri de fapt sau de 

drept”. Din conținutul normei sus citate rezultă că în cazul coparticipării procesuale participă mai 

multe persoane interesele sau drepturile și obligațiile cărora se află într-o conexiune reciprocă. În 

cazul coparticipării procesuale obligatorii dreptul/obligația subiectivă al unui coparticipant este într-

o legătură atît de strînsă cu drepturile/obligațiile subiective ale celorlalți coparticipanți, încît problema 

apărării acestor drepturi nu poate fi examinată și soluționată întrun proces civil separat. Din aceste 

considerente și se justifică importanță reglementării instituției coparticipării procesuale obligatorii. 

În același timp, prevederile art.62 alin.(1) Cod de procedură civilă stabilește și condițiile care 

trebuie întrunite pentru a fi în situația coparticipării procesuale obligatorii și anume: 

1. obiectul litigiului îl constituie drepturile și obligațiile comune ale mai multor 

reclamanți sau pîrîți - obiectul litigiului pot fi drepturi și obligații concrete cum ar fi acțiunea privind 

obligarea încheierii unui contract, anume raportul juridic ca o totalitate de drepturi și obligații va fi 

obiectul litigiului. Totuși în cele mai dese cazuri obiectul litigiului sunt obiectele materiale (banii, 

valorile mobiliare, alte bunuri).  

2. drepturile și obligațiile reclamanților sau pîrîților decurg din aceleași temeiuri de fapt 

sau de drept - prevederile art. 62 alin.(1) lit.b) indică asupra două temeiuri de coparticipare 

procesuală. În primul rînd, facem referire la situația cînd drepturile și obligațiile reclamanților sau 

pîrîților decurg din același temei de fapt, care există atunci cînd la baza pretențiilor similare ale 

reclamantului sau a obligațiilor pîrîtului stau aceleași fapte juridice. Astfel, într-un proces pot fi 

înaintate pretenții privind repararea prejudiciului prin distrugerea bunului, prin vătămarea sănătății, 

prin mai multor persoane, care a fost cauzat în urma unui accident rutier. În al doilea rînd, cînd 

drepturile și obligațiile reclamanților sau pîrîților decurg din același temei de drept. Un astfel de temei 

de coparticipare procesuală obligatorie ar fi atunci cînd pretențiile similare ale reclamantului sau 

obligațiile pîrîtului derivă și au ca sancțiune dispozițiile aceleiași norme juridice. 

În baza acestor temeiuri, coparticiparea procesuală este obligatorie la examinarea pricinilor 
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civile privind: 

- dezmințirea informației. În conformitate cu prevederile pnct. 30 din Hotărîrea Plenului 

CSJ nr. 7 din 24.12.2012 Cu privire la practica aplicării de către instanțele de judecată a unor 

prevederi a Legii cu privire la libertatea de exprimare, în acțiunea care conține cerința privind 

dezmințirea informației, răspîndite în mijloacele de informare în masă, în calitate de părți figurează 

autorul și organul de informare în masă (redacția, editura, agenția, alt organ, care realizează limitarea 

informației); 

- dreptul de proprietate comună cum ar fi examinare pricinilor civile privind împărțirea 

bunului comun; 

- relațiile de succesiune, un exemplu în acest sens ar putea servi pricinile civile privind 

împărțirea masei succesorale și în special în litigiile privind acordul de partajare a moștenirii, conform 

punct.75 al Hotărîrii Plenului CSJ nr. 13 din 03.10.2005 Cu privire la practica aplicării de către 

instanțele judecătorești a legislației la examinarea cauzelor despre succesiune; 

- declararea nulității căsătoriei. În cazul pricinilor civile privind declararea nulității 

căsătoriei, în baza art.42 al Codului Familie al RM, acțiunea este înaintată împotriva ambilor soți, în 

cazul în care acțiunea de declarare a nulității căsătoriei este exercitată de către alte persoane decît 

unul dintre soți; 

- ridicarea sechestrului de pe bunurile imobile ce aparțin cu drept de proprietate comună 

pe cote părți etc. 

Conform prevederilor art.62 alin.(2) Cod de procedură civilă al RM ,,Ca urmare a constatării 

temeiurilor coparticipării procesuale obligatorii, instanţa judecătorească va înştiinţa, din oficiu sau 

la cererea participanţilor la proces, pe toţi coreclamanţii şi copîrîţii despre posibilitatea de a 

interveni în proces. Încheierea judecătorească prin care este respinsă cererea participantului la 

proces privind înştiinţarea coparticipantului poate fi atacată odată cu fondul cauzei”. Din această 

prevedere legală putem deduce că instanța judecătorească este obligată ca, în momentul constatării 

temeiurilor coparticipării procesuale obligatorii, să înștiințeze pe toți coreclamanții și copîrîții despre 

posibilitatea de a interveni în proces, indiferent că o face din oficiu sau la cererea participanților la 

proces. Este foarte important de a menționa făptul că instanța judecătorească are dreptul și în același 

timp obligația de a înștiința despre posibilitatea intervenirii în proces și nicidecum nu poate atrage 

din oficiu coreclamanții și copîrîții. Adică, judecătorul, ţinînd cont de principiul disponibilităţii, care 

prevede dreptul persoanei de a se folosi de dreptul său la discreţia sa, nu este în drept să atragă aceste 

persoane în proces fără consimţămîntul lor, fiind posibilă doar înştiinţarea acestora.  

În același timp, în baza prevederilor art.62 alin.(5), intervenirea în proces este posibilă și se 

poate dispune doar în primă instanță și doar pînă la închiderea dezbaterilor judiciare. Deși momentul 

pînă la care coreclamantul sau copîrîtul poate interveni în proces este stabilit expres, conform alin.(6) 

al aceluiași articol, dacă necesitatea intervenirii în proces a coreclamanţilor sau copîrîţilor este 

constatată în timpul deliberării, instanţa va relua examinarea pricinii în fond, dispunînd înştiinţarea 

coparticipanţilor. Un astfel de incident procedural poate apărea dacă pe parcursul dezbaterilor 

judiciare nu au fost elucidate circumstanțele care indică asupra coparticipării obligatorii. 

Necesitatea reglementării instituției coparticipării procesuale obligatorii rezultă din 

necesitatea desfășurării unui proces echitabil și emiterii unei hotărîri legitime prin care să nu se 

încalce drepturile și obligațiile altor persoane. Neintroducerea acestor persoane în proces poate 

constitui și o încălcarea a prevederilor art.6 §1 al Convenției Europene pentru apărarea drepturilor 

omului și a libertăților fundamentalee facem referire la dreptul la un proces echitabil. Dacă instanța 

de judecată va soluționa pricina civilă privind drepturile unor persoane neantrenate în proces, 

hotărîrea judecătorească emisă în acest sens va fi casată în baza art. 388 alin. (1) lit.d) Cod de 

procedură civilă, fapt de care ne putem convinge analizînd practica judiciară. 

În acest sens, prin decizia Curții de Apel Cahul din 15.03.2018 s-a dispus casarea integrală a 

hotărîrii Judecătoriei Cahul din 20 septembrie 2016, pronunțată în pricina civilă la acțiunea înaintată 

de Tabac Alexandru și Tabac Parascovia, intervenienți accesorii Tabac Natalia, Tabac Marina, Jucov 

Pavel împotriva lui Jucov Valentina, Șoțcaia Irina cu privire la partajul bunului imobil, restituirea 
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pricinii în prima instanță – Judecătoria Cahul pentru rejudecare în alt complet de judecată. Instanța 

de apel a specificat că la rejudecarea pricinii instanța de fond urmează să soluționeze întrebarea cu 

privire la atragerea în proces a persoanelor fizice: Tabac Natalia, Tabac Mariana și Jucov Pavel în 

calitate de părți – reclamanți sau pîrîți, în condițiile coparticipării procesuale obligatorii conform art. 

62 Cod de procedură civilă.  

Un alt exemplu în acest sens ar putea servi decizia Curții de Apel Cahul din 12.03.2019 prin 

care s-a dispus casarea integrală a hotărîrii Judecătoriei Cahul sediul central din 15 noiembrie 2018 

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de Socolenco Tatiana împotriva lui 

Nedelicev Ivan, intervenienți accesorii de partea pârâtului Nedelicev Anastasia, Primăria or. Taraclia, 

Consiliul orășenesc Taraclia, Agenția pentru Supraveghere Tehnică Taraclia, expert tehnic Evtodiev 

Vitali, ÎI ”Ealama” privind demolarea unei construcții ilegale, încasarea prejudiciului moral și a 

cheltuielilor judiciare, cu restituirea pricinii civile la rejudecare în Judecătoria Cahul sediul central, 

în alt complet de judecată. La fel, instanța de apel a accentuat că la rejudecare, instanța de judecată 

urmează să determine calitatea procesuală a lui Nedelicev Anastasia, în conformitate cu prevederile 

art. 62 CPC. 

Reieșind din practica judiciară analizată, putem concluziona că sancțiunea neatragerii în 

proces a coreclamanților și/sau copîrîților atrage casarea hotărîrii primei instanțe și trimiterea cauzei 

respective la rejudecare pentru a fi atrase în proces și participanții respectivi întrucît litigiul ține și 

afectează inclusiv drepturile și obligațiile acestora din urmă. 

 

Specificul coparticipării procesuale facultative 

Coparticiparea facultativă constituie acea categorie de coparticipare procesuală care poate fi 

admisă de instanța de judecată și nu este impusă de lege. Regula în cazul coparticipării procesule este 

că ori de cît ori există coparticipare procesuală aceasta este facultativă, iar coparticiparea obligatorie 

este întîlnită numai în anumite situații de excepție. 

Codul de procedură civilă reglementează expres instituția coparticipării procesuale facultative 

la art.63 care la alin.(1) stabilește ,,Pentru judecarea rapidă şi justă a litigiilor, instanţa 

judecătorească este în drept să admită examinarea concomitentă a mai multor pretenţii înaintate de 

mai mulţi reclamanţi către acelaşi pîrît ori de un reclamant către mai mulţi pîrîţi, ori de mai mulţi 

reclamanţi împotriva mai multor pîrîţi (inclusiv în cazul cînd fiecare pretenţie poate fi examinată şi 

executată de sine stătător), cînd ele se află în conexiune prin raportul material juridic dintre 

coparticipanţi, prin pretenţiile înaintate sau probele comune şi cînd există posibilitatea examinării 

lor în aceeaşi procedură şi de aceeaşi instanţă”.  

Coparticiparea facultativă are loc atunci cînd pretențiile mai multor reclamanți sau a unui 

singur reclamant înaintate către pîrîți, pot fi examinate și de sine stătător, însă pentru judecarea justă 

și rapidă a litigiilor instanța de judecată poate să admită examinarea concomitentă a acestor pretenții. 

Deci, coparticiparea procesuală facultativă este specifică pentru pricinile civile a căror obiect 

constituie examinarea mai multe pretenții[10]. 

Una dintre sarcinile procesului civil expres reglementată la art.4 Cod de procedură civilă este 

judecarea cauzelor în termen rezonabil. Astfel, oportunitatea existenței coparticipării procesuale 

facultative este dictată de principiul economiei procesuale. În acest sens, procesul civil trebuie 

desfășurat într-un termen rezonabil, depunîndu-se eforturi și mijloace minime și asigurînd-se 

soluționarea justă și rapidă a cauzei civile. Prin urmare, în cazul coparticipării procesuale facultative 

în loc de a fi examinate mai multe pricini civile se examinează doar una singură, fiind pronunță o 

hotărîre judecătorească unică, astfel evitîndu-se cheltuieli suplimentare și pierdere inutilă de timp. 

Mai mult ca atît, examinarea concomitentă a mai multor pretenții înaintate de reclamant către mai 

mulți pîrîți ori de mai mulți reclamanți către același pîrît asigură concentrarea materialului probant 

într-un singur proces, ceea ce constituie o garanție suplimentară în asigurarea pronunțării unei hotărîri 

judecătorești legale și întemeiate. 

Din conținutul prevederilor art.63 alin.(1) Cod de procedură civilă deducem temeiurile 

apariției coparticipării procesuale facultative și anume:  
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1. pretențiile se află în conexiune prin raportul material juridic dintre coparticipanți, prin 

pretențiile înaintate sau probele comune. O astfel de conexiune rezidă în acea legătură tangențială a 

raporturilor material-juridice; 

2. existența posibilității examinării lor în aceeași procedură și de aceeași instanță, 

presupune că pretențiile să fie de natură de a se examina în același fel de procedură, iar potrivit 

regulilor competenței jurisdicționale aceiași instanță să fie competentă în examinarea tuturor acestor 

pretenții; 

3. admiterea coparticipării trebuie să urmărească judecarea justă și rapidă a cauzelor 

civile. Condiția respectivă este realizată dacă admiterea coparticipării are drept scop evitare 

pronunțării unor hotărîri contradictorii în baza probelor comune și pentru a fi examinate mai multe 

pretenții într-un termen mai redus. 

Este de menționat faptul că pentru a fi în situația coparticipării procesuale facultative, 

condițiile enumerate anterior, trebuie să fie întrunite cumulativ. Coparticiparea facultativă poate fi 

admisă doar la examinarea cauzei în prima instanță.  

Raporturile dintre coparticipanți, în cazul coparticipării facultative, sunt guvernate de 

principiul independenței procesuale a coparticipanților. Potrivit principiului dat, fiecare coparticipant 

este independent în exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor sale procedurale. Independența 

procesuală a fiecărui coparticipant presupune că actele îndeplinite de unul din coparticipanți nu pot 

folosi nici păgubi pe ceilalți. Astfel, renunțarea la acțiune de către unul din coreclamanți nu produce 

efecte pentru ceilalți, și nici recunoașterea acțiunii de către un copîrît nu-i afectează pe ceilalți copîrîți. 

Fiecare din coparticipanți pot înainta instanței de judecată orice cerere fără acordul celorlalți 

coparticipanți. 

Din însăși denumirea ,,coparticipare procesuală facultativă” deducem faptul că intervenirea în 

proces a coreclamanților sau copîrîților nu este obligatorie iar neitervenirea coparticipantului nu poate 

afecta valabilitatea, legalitatea și temeinicia hotărîrii emise, întrucît există posbilitatea intentării unei 

acțiuni separate fără a afecta sau intra cumva în contradicție cu hotărîrea anterioar pronunțată.  

Coparticiparea facultativă are loc în situațiile în care participarea la judecarea cauzei a unuia 

sau a mai multor coparticipanți poate avea loc, adică în mod normal pretențiile pot fi examinate și 

separat, dar persoanele interesate solicită judecății examinarea în comun a pretențiilor înaintate. 

 

Distincţia dintre coparticiparea procesuală obligatorie şi coparticiparea procesuală 

facultativă 

Legislaţia procesuală civilă face distincţie între coparticiparea procesuală obligatorie şi 

coparticiparea procesuală facultativă. Cert este faptul că între aceste două instituţii există atît 

asemănări cît şi deosebiri care necesită a fi puse în discuţie. Astfel, atît coparticiparea procesuală 

obligatorie cît şi cea facultativă presupune participarea la procesul civil a mai multor reclamanţi şi\sau 

pîrîţi şi urmăresc, de fapt, aceleaşi scopuri:  

 de a optimiza examinarea cauzelor civile contribuind la o economie de timp și a unor 

cheltuieli;  

 de a apăra pe cale judiciară drepturile și interesele persoanelor într-un mod rapid și 

eficient;  

 de a nu admite ca drepturile altor persoane ce nu au calitate de parte în proces să fie 

afectate prin soluționarea unei pricini civile; 

 asigură evitarea pronunțării unor hotărîri contradictorii. 

Referitor la modul de a interveni în proces, atît în cazul coparticipării procesuale obligatorii 

cît şi în cazul coparticipării procesuale facultative, instanţa judecătorească are sarcina de a înştiinţa 

toţi coreclamanţii şi pîrîţii de a interveni în proces, fie din oficiu, fie la cererea altor participanţi la 

proces. Este de menţionat că instanţa judecătorească are împuternicirea doar de a informa despre 

posibilitatea intervenirii, nu şi a a atrage în proces un atare coreclamant sau copîrît. Coparticipantul 

respectiv poate interveni din proprie iniţiativă fie, în cazul copîrîtului, acesta poate fi atras de către 

reclamant.  
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Deşi între aceste două tipuri de coparticipare procesuală există asemănări şi urmăresc, practic, 

acelaşi scopuri, este necesar de a face distincţia dintre instituţiile respective. În acest sens, analizînd 

prevederile Codului de procedură civilă, şi anume art.62 şi art.63, putem deduce următoarele 

deosebiri dintre coparticiparea procesuală obligatorie şi cea facultativă: 

1. condiţiile care trebuie întrunite pentru a fi în prezenţa coparticipării procesuale. În 

cazul coparticipării procesuale obligatorii, art.62 alin.(1) prevede expres întrunirea cumulativă a două 

condiţii: obiectul litigiului îl constituie drepturile şi obligaţiile comune ale mai multor reclamanţi sau 

pîrîţi; drepturile şi obligaţiile reclamanţilor sau pîrîţilor decurg din aceleaşi temeiuri de fapt sau de 

drept. Iar pentru a fi în prezenţa coparticipării procesuale facultative, art.63 alin.(1) stabileşte 

următoarele condiţii: pretenţiile înaintate se află în conexiune prin raportul material juridic dintre 

coparticipanţi prin pretenţiile înaintate sau probele comune şi cînd există posibilitatea examinării lor 

în aceeaşi procedură şi de aceeaşi instanţă. Deci, deducem că există condiţii diferite care trebuie 

întrunite pentru a fi în prezenţa unui sau altui tip de coparticipare; 

2. modul de reprezentare a coparticipanţilor în cadrul procesului civil. În cazul 

coparticipării procesuale obligatorii, Codul de procedură civilă prevede expres la art.62 alin.(4) 

posibilitatea încredinţării reprezentării tuturor coparticipanţilor unuia sau mai multor coparticipanţi. 

Coparticipantul-reprezentant va confirma împuternicirile speciale prevăzute în art. 81 CPC printr-o 

procură autentificată la notar, iar împuternicirile generale prin  cereri scrise semnate de 

coparticipantul sau coparticipanţii reprezentanţi.  Spre deosebire de coparticiparea obligatorie, în 

cazul coparticipării facultative prevăzute de art.63 CPC, nu se admite încredinţarea reprezentării  în 

proces, deoarece, după cum rezultă din alin.(1) al acestui articol, lipsesc condiţiile enumerate de art. 

62 alin. (1) CPC, iar în conformitate cu alin. (11) al art. 63 CPC, fiecare coreclamant sau  copîrît 

participă în proces în mod independent faţă de ceilalţi coparticipanţi; 

3. efectele neatragerii în proces a coparticipantului. Principalul efecte al neatragerii în 

proces a coparticipantului în cazul coparticipării procesuale obligatorii este casarea hotărîrii în baza 

art. 388 alin. (1) lit.d) Cod de procedură civilă şi trimiterea la rejudecare în prima instanţă. În cazul 

coparticipării procesuale facultative, în cazul neitervenirii în proces a coreclamantului şi\sau sau a 

copîrîtului, hotărîrea primei instanţe nu va fi casată întrucît coparticiparea este una facultativă, iar 

neantrenarea în proces a altor persoane nu încalcă drepturile acestora[8]. 

4. o altă deosebire esenţială dintre coparticiparea procesuală obligatorie şi cea facultativă 

constă în faptul că încheierea judecătorească prin care a fost respinsă cererea persoanei interesate de 

a interveni în proces în calitate de coparticipant obligatoriu poate fi atacată cu recurs pe cînd în cazul 

coparticipării procesuale facultative atacarea unei astfel de încheieri cu recurs nu este posibilă lucru 

expres reglementat la art.63 alin.(2) ,,Încheierea judecătorească prin care s-a permis ori s-a respins 

cererea de admitere a coparticipării facultative nu se supune recursului”. 

Concluzionînd, coparticiparea procesuală reprezintă participarea concomitentă de partea  

reclamantului și/sau a pîrîtului a mai multor subiecți, interesele și pretențiile cărora nu se exclud 

reciproc. Scopul coparticipării procesuale este de a nu admite ca drepturile altor persoane să fie 

afectate prin soluționarea cauzei și de a optimiza examinarea și soluționarea justă a anumitor  cauze 

civile. Coparticiparea procesuală contribuie la concentrarea în cadrul aceluiași proces a tuturor 

probelor, fapt care exclude emiterea de hotărîri contradictorii în cazul unor cauze  similare după obiect 

și temei. Efectuarea unei distincţii între aceste două forme de coparticipare este necesară întrucît 

există deosebiri esenţiale şi care trebuie scoase în evidenţă  

Codul de procedură civilă al Republicii Moldova face distincţie între două forme de 

coparticipare – coparticipare procesuală obligatorie şi coparticipare procesuală facultativă. Deşi nu 

se face o distincţie clară între aceste două forme de coparticipare, acest lucru poate fi dedus din analiza 

prevederilor art.62 şi art.63 Cod de procedură civilă. Punem accent anume pe aspectele ce deosebesc 

aceste două forme de coparticipare întrucît efectele neatragerii în proces a coparticipantului 

obligatoriu este diferit de cel al neatragerii unui coparticipant facultativ. În acelaşi timp, deşi practic 

ambele forme de coparticipare urmăresc aceleaşi scopuri care au fost evidenţiate în conţinutul lucrării, 

condiţiile care trebuie întrunite pentru a fi în prezenţa coparticipării procesuale obligatorii şi 
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facultative sunt diferite, ceea ce face distincţia între acestea.  

În general, efectuînd o analiză a prevederilor Codul de procedură civilă în comparaţie cu 

legislaţia procesuală civilă a altor state în ceea ce priveşte părţile în procesul civil, putem afirma că 

normele în cauză sunt destul de clare, nesusceptibile de interpretări contradictorii. Ținem să 

menționăm că studierea şi cunoaşterea specificului părţilor în procesul civil este esenţială şi absolut 

necesară întrucît, ţinînd cont de principiul contradictorialităţii, există deosebiri atît între reclamant şi 

pîrît cît şi între părţi şi alţi participanţi la procesul civil, iar efectuarea unei dinstincții clare va evita 

orice confuzii în acest sens. 
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Abstract: În lucrarea de față ne-am propus drept scop elucidarea și scoaterea în evidență a 

unor situații ce țin de aplicarea în practică și eventualele urmări ce pot surveni ca urmare a soluțiilor 

pronunțate de instanțe la aplicarea măsurilor preventive privative de libertate, și anume a arestului 

preventiv și a arestului la domiciliu.  Sub aspectul necesității probării de către partea acuzării, în 

mod cumulativ a existenței: 1) bănuielii rezonabile privind comiterea infracțiunii de către persoana 

în privința căreia se solicită aplicarea acestora, conform articolului 165 alineatul (2) Cod de 

procedura penală a Republicii Moldova  și ca această bănuială să fie probată prin probe legal 

administrate de către organul de urmărire penală, 2) existența cel puțin a unuia din cele patru riscuri 

prevazute de articolul 176, alineatul (1), precum și (3) proporționalității măsurii solicitate reeșind 

din circumstanțele cauzei conform articolul 176 alineatul (3), 3) precum și justificarea insuficienței 

altor măsuri preventive, conform articolului 308 alineatul (3). 

Prezentăm un studiu teoretico-practic privind procedura demonstrării existenței  bănuielii 

rezonabile că bănuitul sau învinuitul a săvîrșit infracțiunea, lăsînd analiza celorlalte doua temeiuri 

pentru o ulteriară cercetare științifică. 

Cuvinte chee: Bănuială rezonabilă, judecător de instrucție, demers, recurs, măsură de 

constrângere, arest preventiv și arest la domociliu. 
 

Abstract: In the present paper we want to elucidate and highlight some situations related to 

the application in practice and the possible consequences that may occur as a result of the solutions 

pronounced by the courts to the application of preventive measures of deprivation of liberty, namely 

pre-trial detention and house arrest. In terms of the need for the prosecution to prove, cumulatively, 

the existence of: 1) reasonable suspicion of committing the crime by the person for whom the 

preventiv measure is requested, according to article 165 (2) of Criminal Procedure Code of the 

Republic of Moldova and that suspicion must be proven through legally obtained evidences, 2)the 

existence of one of the four risks provided for in 176 (1) article and 3) as well as, the justification of 

the insufficiency of other preventive measures, according to article 308 (3). 

We present a theoretical-practical study on the procedure for demonstrating the existence of 

reasonable suspicion that the suspect or accused committed the crime, leaving the analysis of the 

other two grounds for further scientific research. 

Key-words:  Reasonable suspicion, investigative judge, approach, appeal, coercive measure, 

pre-trial detention and house arrest 

 

Prezentul articol are scopul de a contribui la elucidarea și scoaterea în evidență a unor situații 

ce țin de aplicarea în practică și eventualele urmări ce pot surveni ca urmare a soluțiilor pronunțate 

de instanțe la aplicarea măsurilor preventive privative de libertate, și anume a arestului preventiv și a 

arestului la domiciliu, sub aspectul necesității probării de către partea acuzării, în mod cumulativ a 

existenței: 
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 1) bănuielii rezonabile privind comiterea infracțiunii de către persoana în privința căreia se 

solicită aplicarea acestora, conform articolului 165 alineatul (2) Cod de procedura penală a Republicii 

Moldova [1] și ca această bănuială să fie probată prin probe legal administrate de către organul de 

urmărire penală,  

2) existența cel puțin a unuia din cele patru riscuri prevazute de articolul 176, alineatul (1), 

precum și 3) proporționalității măsurii solicitate reeșind din circumstanțele cauzei conform articolul 

176 alineatul  

4) precum și justificarea insuficienței altor măsuri preventive, conform articolului 308 

alineatul (3)  nu doar a riscurilor, ci înainte de acestea a bănuielii rezonabile privind comiterea 

infracțiunii de către persoana în privința căreia se solicit aplicarea acestora. 

În lucrarea de față ne propunem să facem un studiu teoretico-practic privind procedura 

demonstrării existenței  bănuielii rezonabile că bănuitul sau învinuitul a săvîrșit infracțiunea, 

lăsînd analiza celorlalte doua temeiuri pentru o ulteriară cercetare științifică. 

Astfel, în vederea asigurării respectării de către organele judiciare și luîndu-se în considerare 

practicile anterioare negative cînd la înaintarea demersurilor de arestare se atașa de către procuror 

doar actul de punere sub învinuire nu și probele pe care se baza bănuiala privind comiterea 

infracțiunii, prin modificările operate în Codul de procedură penală prin Legea nr. 100 din 26.05.2016 

[2] în vigoare la 29.07.2016, la articolul 176 alineatul (3) și articolul 308 alineatul (1) Cod de 

procedură penală motivarea demersului în acest sens prin prezentarea în instanța nemijlocit a probelor 

a devenit o cerință obligatorie.   

Deși și anterior această cerință, practic era imperativă, din momentul aderării Republicii 

Moldova în a. 1997 la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale 

[3] în legislația națională aceasta a devenit obligatorie prin modificările operate prin Legea 

menționată supra. 

Cerința derivă nemijlocit din prevederile Art. 5 § 1 lit. c) din Convenţie ce permite lipsirea de 

libertate a unei persoane doar dacă există o „bănuială rezonabilă” că această persoană a săvîrşit o 

infracţiune.  

La momentul actual în consecință procurorii deja nu se mai pot prevala de secretul anchetei 

penale, fiind obligați de a prezenta un minim de probe, care însă trebuie să fie suficiente pentru 

probarea bănuielii rezonabile de comitere a infracțiunii de către persoana în privința căreia se solicită 

aplicarea arestării preventive sau arestării la domiciliu, astfel încît ar convinge un observator obiectiv 

că persoana ar fi putut săvîrşi infracţiunea, nu însă şi că persoana este vinovată de comiterea 

infracţiunii. Și desigur că probele prezentate trebuie să fie administrate în conformitate cu Codul de 

procedură penală.  

Așadar, aici sunt relevante două aspecte: 

Primul, la înaintarea demersului de arestare preventivă este obligatorie confirmarea prin 

probe suficiente a bănuielii rezonabile privind comiterea infracțiunii imputate de către 

persoana în privința căreia se solicită aplicarea arestării preventive; 
Al doilea, în opinia noastră, judecătorul va trebuie să exercite chiar un control a legalității 

administrării probelor  prezentate de către procuror chiar dacă acțiunile organului de urmărire 

penală nu au fost contestate în conformitatea cu prevederile articolelor 298-299/2 și 313 Cod de 

procedură penală. 
Relevante în acest sens sunt hotărîrile CEDO cînd Curtea a constatat că nu a existat o bănuială 

rezonabilă cum ar fi hotărîrea în cauza Labita c. Italiei, 6 aprilie 2000 [4]  - detenţia în baza acuzaţiei 

de participare la organizaţii de tip mafia se baza doar pe probe indirecte obţinute de la un informator 

anonim; hotărîrea  Lazoroski c. Macedoniei, 8 octombrie 2009 [5]- serviciul de informaţii susţinea, 

în baza informaţiilor operative nesusţinute prin alte probe, că persoana este implicată în trafic de 

arme; hotărîrea Ipek ş.a. c. Turciei, 3 februarie 2009 [6] - persoana a fost reţinută pentru simplul fapt 

că se afla în casa unei persoane bănuite că este membru al unei organizaţii teroriste ; hotărîrea 

Nechiphorok şi Yonkalo c. Ucrainei, 21 aprilie 2011 [7] - raportul unui poliţist menţiona că persoana 

mergea repede şi se uita în jur, ezitînd dacă să meargă acasă sau nu, iar acest raport nu reprezenta un 
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document valabil care să confirme reţinerea şi la momentul reţinerii nu exista vreo suspiciune că 

persoana a comis vreo infracţiune; hotărîrea Stepuleac c. Moldovei, 6 noiembrie 2007 [8]  - reţinerea 

a avut loc în baza declaraţiilor unor martori obţinute prin constrîngere de către organul de urmărire 

penală şi care nu au fost verificate preliminar;  hotărîrea Muşuc c. Moldovei, 6 noiembrie 2007 [9], -

reţinerea în baza acuzaţiei de diminuare a preţului unui imobil cumpărat a avut loc fără a exista vreo 

probă care să confirme diminuarea preţului sau că cumpărătorul a fost în cîrdăşie cu vînzătorul. 

În consecință la înaintarea și examinarea demersului de arestare preventivă procurorul va fi 

obligat în primul rînd să probeze bănuila privind comiterea infracțiunii, iar în al doilea rînd probele 

administrate trebuie să fie legal administrate, judecătorul avind astfel o sarcină dublă – să verifice 

probarea bănuielii rezonabile și ca probele să fie legal administrate.  

Doar atunci, cînd această conditie, adică confirmarea prin probe a bănuielii rezonabile privind 

comiterea infracțiunii, celelalte argumente ce țin de probarea existenței unuia din riscuri dacă 

învinuitul/inculpatul ar fi lăsat la libertate, pentru aplicarea măsurilor preventive arestarea preventivă 

și arestarea la domiciliu vor avea relevanță. 

 Constatarea de mai sus este logică și este confirmată inclusiv prin hotărîrile pronunțate de 

CEDO în practica sa. Astfel, în hotărîrea Muşuc c. Moldovei, din 6 noiembrie 2007  Curtea a 

considerat  că materialele prezentate de procuratură, pe care s-au bazat instanţele de judecată naţionale 

pentru a-l aresta pe reclamant, nu erau suficiente pentru a convinge un observator obiectiv că 

reclamantul ar fi putut săvârşi infracţiunea imputată lui. Prin urmare, Curtea a conchis că detenţia 

reclamantului între 28 septembrie şi 14 noiembrie 2006 nu s-a bazat pe o bănuială rezonabilă că el a 

săvârşit o infracţiune şi, astfel, a avut loc o violare a articolului 5 §1 al Convenţiei. În continuare 

Curtea a constatat că acest lucru ar constitui și un temei suficient pentru ea să nu considere necesar 

de a examina şi pretenţia sub aspectul violării articolului 5 §1. Totuşi, Curtea luînd în considerare, cu 

îngrijorare, caracterul frecvent al problemelor cu privire la relevanţa şi suficienţa motivelor pentru 

arestare în cazul Republicii Moldova a apreciat că a avut loc și o violare a articolului 5 §3 al 

Convenţiei în această privinţă. În aceeași ordine de idei Curtea a decis că nu este necesar de a examina 

pretenţia formulată în temeiul articolului 5 §1 al Convenţiei referitoare la pretinsa prelungire ilegală 

a arestării reclamantului la 6 octombrie 2006, deoarece deja s-a constatat aplicarea arestării preventive 

în lipsa prezentării  probelor în sprijinul confirmării bănuielii rezonabile privind comiterea 

infracțiunii. 

Prin urmare înainte de toate, în cazul examinării chestiunii privind aplicarea măsurilor 

preventive este obligatoriu necesar ca să fie confirmată prin probe bănuiala rezonabilă că persoana în 

privința căreia se solicită aplicarea măsurii preventive a comis acea infracțiune, adică existența 

faptelor sau a informaţiilor care ar convinge un observator obiectiv că persoana în cauză ar fi putut  

săvârşi infracţiunea  (cum a constat Curtea în jurisprudența sa prin cauza Fox, Campbell and Hartley 

c. Regatului Unit, hotărâre din 30 august 1990) [10]. 

Considerăm, că doar dacă această condiție e îndeplinită, instanța va putea purcede și la 

examinarea celorlalte argumente și anume probarea riscurilor invocate în vederea necesitării aplicării 

măsurii preventive. Dacă, însă, se constată că această bănuială rezonabilă nu a fost confirmată, 

instanța, avîndu-se în vederea judecătorul de instrucție, sau Curtea de Apel ca instanță de recurs, nu 

e necesar să examineze celelalte argument invocate în demers în vederea probării riscurilor ce 

justifică necesitatea aplicării măsurii preventive. 

Verificarea multiplelor dosare în cursul derulării proiectului „Respectarea drepturilor omului 

în procesul de aplicare a măsurilor preventive restrictive de libertate”, implementat de Institutul de 

Reforme Penale (IRP) cu cu sprijinul Departamentului Justiție și Drepturle Omului al Fundaţiei 

Soros-Moldova, în perioada noiembrie 2019 – august 2020, în opinia noastră, a relevat carențe în 

acest sens, tocmai sub aspectul faptului că, fie pot fi prezentate doar ordonanța de pornire a urmăririi 

penale, actul de punere sub învinuire, alte acte procesuale referitor la circumstanțele faptei săvîrșite 

nu și însă cele referitor la vinovăția persoanei în privința căreia se solicită aplicarea arestării 

preventive. 

Deși, sunt mai puțin numeroase, există și asemenea cazuri, adică cînd instanța respinge 
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demersul tocmai din motivul că probele prezentate nu conduc la bănuiala rezonabilă privind 

comiterea infracțiunii de către persoana în privința căreia se solicită aplicarea arestării preventive. 

Astfel, au fost situații cînd instanța tocmai a apreciat că probele prezentate nu au permis a conchide 

asupra existenței unor fapte sau a informaţiilor care ar convinge un observator obiectiv că persoana 

în cauză ar fi putut  săvârşi infracţiunea, astfel cum a statuat Curtea în jurisprudența sa.  Spre exemplu 

în perioada lunilor iulie - august 2019 judecătoria Cahul a respins demersurile de aplicare a măsurii 

arestării preventive în privința a trei persoane tocmai din considerentele că nu s-a probat bănuiala 

rezonabilă privind comiterea infracțiunii/infracțiunilor. 

De menționat, că procurorul la înaintarea demersului va trebuie să asigure și un echilibru între 

secretul anchetei penale (chiar și divulgînd date ale măsurilor speciale de investigație legalitatea 

efectuării cărora nu a fost confirmată încă) și necesitatea probării în fața judecătorului de instrucție a 

bănuielii rezonabile privind comiterea infracțiunii de către persoana respectivă, chiar dacă poate 

considera că aceasta nu este tocmai oportun la acel moment, nefiind încă finisată urmărirea penală, 

sau chiar existînd anumite riscuri ca urmare a obținerii de către învinuit a acestor informații. 

Astfel, CEDO în jurisprudența sa a apreciat că deși recunoaşte necesitatea ca urmăririle penale 

să fie desfăşurate în mod eficient, ceea ce poate presupune că o parte din informaţiile colectate în 

timpul acestora trebuie păstrată în secret pentru a împiedica bănuiţii să altereze probele şi să 

submineze efectuarea justiţiei, totuși, acest  scop legitim nu ar putea fi îndeplinit pe seama unor 

restricţii substanţiale asupra drepturilor apărării. Prin urmare, Curtea a apreciat că informaţia care este 

esenţială pentru aprecierea legalităţii unei detenţii trebuie să fie, în mod corespunzător, pusă la 

dispoziţia avocatului bănuitului (a se vedea, printre altele, hotărîrea Muşuc c. Moldovei, din 6 

noiembrie 2007, Lamy c. Belgiei, hotărâre din 30 martie 1989 [11]., Garcia Alva c. Germaniei [12].,  

din 13 februarie 2001). 

O asemenea cerință și abordare este perfect justificată pentru a avea o asigurarea minimă că o 

persoană nevinovată sau în privința cărora nu există suficiente probe să nu fie ținută în detenție, și 

astfel încît dreptul esențial la libertatea persoanei să nu fie nejustificat încălcat, ca urmare a unei 

eventuale scoateri ulterioare a persoanei de sub urmărire penală sau achitării ei în instanța de fond, 

situații care au avut loc și au fost intens mediatizate în Republica Moldova inclusiv prin constatări 

ulterioare ale Curții.  

În consecință partea acuzării la înaintarea demersurilor privind aplicarea măsurilor preventive 

arestarea preventivă și arestarea la domiciliu nu se va putea prevala de secretul urmăririi penale, ci va 

fi obligat de a prezenta judecătorului de instrucție și pe cale de consecință părții apărării probele, 

actele procesuale, într-un volum suficient încît ar convinge un observator obiectiv că persoana în 

cauză ar fi putut  săvârşi infracţiunea. 

Aici, conchidem că prezentarea judecătorului de instrucție a unui material probator cît mai 

amplu, desigur sub rezerva asigurării echilibrului menționat, va duce la minimalizarea cazurilor cînd 

o persoană aflată sub arest preventiv va fi ulterior scoasă de sub urmărire penală sau achitată de 

instanța de fond, ceea ce în consecința în funcție de circumstanțele cauzei poate fi apreciată și ca 

detenție ilegală. 

Un subiect aparte, practic neelucidat, este, care va fi efectul pronunțării unor încheieri/decizii 

de respingere a demersurilor de aplicare a măsurilor preventive arestarea preventivă, fie arestarea la 

domiciliu anumepe acest motiv adică lipsa probării bănuielii rezonabile privind comiterea faptei 

infracționale de către persoana vizată în aceste proceduri. 

Stricto sensu, în legislația procesual-penală nu există și nu sunt prevăzute careva efecte de 

ordin juridic nemijlocit asupra soluțiilor de fond ce urmează a le adopta procurorul în privința unei 

asemenea persoane, și pe cale de consecință instanța de judecată în cazul remiterii cauzei penale cu 

concluziile de învinuire acesteea. Conform pevederilor articolului 281 Cod de procedură penală dacă, 

după examinarea materialelor cauzei, procurorul consideră că probele acumulate sînt concludente şi 

suficiente, el emite o ordonanţă de punere sub învinuire a persoanei. De principiu, ordonanța 

procurorului fiind o deciziei cu privire la fondul cauzei nici nu este supusă contestării. Pe cale de 

consecință, aprecierea judecătorului de instrucție sub acest aspect nu produce careva efecte juridice 
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în ceea ce privește soluțiile ce urmează a fi adoptate, respectiv scoaterea de sub urmărire penală sau 

remiterea cauzei penale cu concluziile de învinuire în instanța de judecată. 
Aici, însă, va trebui să distingem două situații: 

Prima se referă la situația în care există și alte probe care însă nu au fost prezentate de procuror, 

fie că acestea sunt acumulate ulterior. În atare situație nu vom putea spune că încheierea/decizia cu 

privire la refuzul în aplicarea arestării preventive este de a produce careva efecte juridice, deoarece 

există totuși și alte probe ale vinovăției persoanei. 

Cum se va proceda însă în ceea dea două ipoteză, cînd alte probe relevante referitoare anume 

la vinovăția persoanei în privința căreia s-a solicitat aplicarea măsurilor preventive, nu sunt, fie că nu 

au fost acumulate ulterior. Pur juridic procurorul nu este ținut, obligat prin acea decizie/încheiere, 

însă opinăm totuși că logic el nu va putea totuși decide asupra remiterii cauzei penale cu concluziile 

de învinuire în instanța de judecată. Aceasta, deoarece, chiar dacă decizia judecătorului de 

instrucție/completului de la Curtea de Apel, nu se referă la fondul cauzei, totuși este o deciziei 

judecătorească prin care un magistrat/magistrați au conchis că lipsesc faptele/informaţiile care ar 

convinge un observator obiectiv că persoana în cauză ar fi putut  săvârşi infracţiunea. Este evident, 

că în atare situație, nu putem vorbi că acele probe ar fi  suficiente pentru a aprecia că a fost constatat 

făptuitorul și acesta poartă răspundere penală, cerință derivată din articolul 291 Cod de procedură 

penală, deoarece și nivelul de material probatoriu necesar a fi prezentat judecătorului de instrucție 

pentru confirmarea bănuielii rezonabile este evident mai mic decît cel necesar pentru a adopta o 

deciziei de remitere a cauzei penale cu concluziile de învinuire instanței de judecată. 

Opinăm, că în atare situații se impune operarea unor modificări de ordin legislativ anume la 

prevederile articolele 291 și 292 Cod de procedură penală, prin care ar fi condiționată adoptarea 

deciziiei finale de existența/acumularea altor probe, o asemenea modificare la articolul 281 Cod de 

procedură penală evident nefiind posibilă deoarece vorbim de o persoană în privința căreia a fost dată 

o ordonanță de punere sub acuzare. 

Un alt aspect, care rezultă implicit, derivă din necesitatea existenței unor fapte/informaţii care 

ar convinge un observator obiectiv că persoana în cauză ar fi putut  săvârşi infracţiunea este și ca 

acele probe trebuie să fie legal administrate.  

Conform prevederilor articolului 93 alineatul (1) Cod de procedură penală, probele sînt 

elemente de fapt dobîndite în modul stabilit de prezentul cod, care servesc la constatarea existenţei 

sau inexistenţei infracţiunii, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăţiei, precum şi la 

stabilirea altor împrejurări importante pentru justa soluţionare a cauzei. Alineatul (2) al articorului 

menționat deja prevede exhaustiv mijloacele prin care în calitate de probe în procesul penal se admit 

elementele de fapt. 

La rîndul său articolul 94 Cod de procedură penală prevede expres că în procesul penal nu pot 

fi admise ca probe şi, prin urmare, se exclud din dosar, nu pot fi prezentate în instanţa de judecată şi 

nu pot fi puse la baza sentinţei sau a altor hotărîri judecătoreşti datele care au fost obţinute prin 

medodele enumerate mai jos la pct.1-12. 

Astfel, va subzista în afară de necesitatea verificării dacă s-a probat bănuiala rezonabilă 

privind comiterea infracțiunii, și obligațiunea pozitivă a judecătorului de instrucție să verifice 

respectarea procedurii de administrare a probelor, chiar dacă acele probe, acțiuni sau inacțiuni nu au 

fost contestate conform prevederilor articolul 298-299/2 Cod de procedură penală.  

Obligațiunea dată rezultă atît din legislația națională, cît și a fost constată prin jurispridența 

CEDO. 

În cauza Stepuleac c. Moldovei, Hotărire din 06.11.2007 [13], Curtea a statuat că a avut loc o 

violare a articolului 5 §1 al Convenţiei în ceea ce priveşte cele două reţineri ale reclamantului în 

absenţa unei bănuieli rezonabile că el ar fi comis o infracţiune anume din aceste considerente.  

Astfel, Curtea a reiterat că 'rezonabilitatea' bănuielii pe care trebuie să se bazeze o reţinere sau 

o arestare constituie o parte esenţială a protecţiei împotriva arestării şi detenţiei arbitrare, care este 

prevăzută în articolul 5 §1 (c) al Convenţiei. A avea o 'bănuială rezonabilă' presupune existenţa 

faptelor sau a informaţiilor care ar convinge un observator obiectiv că persoana în cauză ar fi putut 
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săvârşi infracţiunea. Ceea ce poate fi considerat ca fiind 'rezonabil' va depinde, totuşi, de toate 

circumstanţele". Deşi circumstanţele speciale pot afecta limita până la care autorităţile pot divulga 

informaţii, chiar şi "exigenţele instrumentării unei infracţiuni de terorism nu pot justifica extinderea 

noţiunii de 'rezonabilitate' până la punctul în care esenţa protecţiei asigurate de articolul 5 §1 este 

prejudiciată" (a se vedea Fox, Campbell and Hartley c. Regatului  Unit, hotărâre din 30 august 1990, 

Seria A nr.182, §32).  

De asemenea Curtea a notat că singurul temei citat de procuratură atunci când l-a reţinut pe 

reclamant şi când a cerut instanţei judecătoreşti să dispună arestarea preventivă a acestuia a fost că 

victima (G.N.) l-a identificat direct pe acesta ca fiind autorul unei infracţiuni, deși în plângerea depusă 

de G.N. nu a indicat, în mod direct, numele reclamantului şi nici nu a menţionat că toţi angajaţii 

companiei reclamantului au fost implicaţi. Ordonanţa procurorului din 26 noiembrie 2005 de a porni 

urmărirea penală includea numele reclamantului înainte ca alte probe să poată fi obţinute. De 

asemenea, Curtea a notat că deși opinia Guvernului este că că G.N. l-a identificat pe reclamant după 

ceva timp de la depunerea plângerii sale, totuşi, Guvernul nu a prezentat niciun document care ar 

confirma o astfel de identificare ulterioară, deşi astfel de proceduri trebuie documentate, în mod 

corespunzător, în conformitate cu legislaţia (a se vedea articolul 116 al Codului de procedură penală, 

citat în paragraful 37 de mai sus). În consecință Curtea a apreciat că decizia procurorului de a include 

numele reclamantului în lista persoanelor bănuite fără o declaraţie a victimei sau orice alte probe care 

să-l indice pe reclamant şi omisiunea procurorului de a efectua o cercetare veritabilă a faptelor 

esenţiale, pentru a verifica dacă plângerea a fost întemeiată, permite a conchide că informaţia de care 

dispune nu "convinge un observator obiectiv că persoana în cauză ar fi putut săvârşi infracţiunea". În 

ceea ce privește cea de-a doua reținere a reclamantului Curtea a notat expres că din declaraţiile celor 

două pretinse victime rezultă că una din plângeri a fost fabricată şi că organul de urmărire penală nu 

a verificat împreună cu una din victime dacă ea, într-adevăr, a făcut plângerea respectivă, în timp ce 

plângerea celeilalte victime a fost rezultatul influenţei directe a ofiţerului de urmărire penală O. iar 

acest lucru face ca ambele plângeri să fie irelevante pentru a determina existenţa unei bănuieli 

rezonabile că reclamantul a săvârşit o infracţiune, deşi nici un alt motiv pentru reţinerea sa nu a fost 

invocat.  

Prin urmare opinăm că va subzista obligațiunea pozitivă a judecătorului de instrucție să 

verifice respectarea procedurii de administrare a probelor, chiar dacă acele probe, acțiuni sau inacțiuni 

nu au fost contestate conform prevederilor articolelor 298-299/2 Cod de procedură penală și chiar 

dacă probele administrate pentru probarea bănuielii rezonabile sunt supus unor proceduri aparte de 

control. 

Putem constata, cu regret, că asemenea situații  nu sunt singulare, deoarece sunt perfect 

posibile și au loc atunci cînd demersurile privind aplicarea măsurii preventive arestul sunt înaintate 

și implicit examinate pînă cînd sunt finisate aceste proceduri sa le zicem de control. De exemplu, 

aceste situații pot apărea și apar în cazurile cînd bănuiala rezonabilă este probată prin rezultatele 

măsurilor speciale de investigații care însă încă nu a trecut controlul legalității în conformitate cu 

prevederile articolui 132/4 alineatul (5) Cod de procedură penală și respectiv care nu au trecut acest 

control. Aceeași situație poate apărea și în cazul cînd de exemplu probele au fost obținute în urma 

efectuării unei percheziții fără autorizarea judecătorului de instrucție în cazurile infracţiunilor 

flagrante, precum şi în cazurile ce nu permit amînare. 

Evident că în asemenea situații, de facto, judecătorul de instrucție va fi obligat la efectuarea 

unui control de legalitate al probelor administrate, însă opinăm logic că acesta gradual va fi mai mic 

decît cel necesar a fi prezentat judecătorului de instrucție însărcinat nemijlocit cu exercitarea 

controlului de legalitate în urma sesizării prin demersul procurorului. 

De exemplu, opinăm că judecătorul de instrucție va fi îndreptățit de a nu admite ca probă, în 

vederea confirmării bănuielii rezonabile privind comiterea infracțiunii imputate, rezultatele efectuării 

unor măsuri speciale de investigație cînd constată lipsa unei bănuieli rezonabile cu privire la 

pregătirea sau săvîrşirea unei infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave, desigur 

dacă fapta imputată nu intră sub incidența vreunei excepții din Secțiunea a 5, Capitolul III, Titlul IV 
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a Codului de procedură penală, referitoare la aplicabilitatea măsurilor speciale de investigație pnetru 

anumite categorii de infracțiuni. 

Ne vom afla în aceeași situați si atunci cînd a fost prezentat ca probă și invocat procesul-verbal 

al percheziției, în cazul efectuării acesteea fără autorizarea judecătorului de instrucție în cazurile 

infracţiunilor flagrante, precum şi în cazurile ce nu permit amînare, care încă nu a trecut procedura 

de control, dar de exemplu este vădit că nu erau întrunite condițiile pentru efectuarea acesteea fără 

autorizarea judecătorului de instrucție – rezultă vădit că nu exista un caz ce nu suferă amînare și nici 

nu exista un delict flagrant, astfel cum acesta este definit la articolul 6 pctul 10) Cod de procedură 

penală. 

Remarca necesară este că, totuși, la examinarea demersului de arestare, procurorul nu va fi 

ținut la prezentarea aceluiași volum de acte procesuale, probe ca în cazul controlului legalității, și nici 

judecătorul de instrucție nu va avea această obligațiune pozitivă în aceleați volum ca în situația 

judecătorului de instrucție ce nemijlocit exercită controlul de legalitate. 

Totuși, opinăm că este optim ca pînă la examinarea demersului privind aplicarea arestării 

preventive sau arestului la domiciliu acel control de legalitate să fi fost deja efectuat. 

O situație cu totul aparte este cînd judecătorul (avîndu-se în vedere judecătorul de instrucție 

ce examinează demersul privind aplicarea măsurii preventive) va constata că acestea au fost obținute 

prin una sau mai multe metode prevăzute la articolul 94 alineatul (1) pctele 1)-12) Cod de procedură 

penală. 

Pentru exemplificare: se prezintă ca probă întru confirmarea bănuielii rezonabile de comitere 

a unei infracțiuni ce ține de circulația ilegală a drogurilor, un proces-verbal de cercetare la fața locului, 

de facto al domiciliului sau a unei alte proprietăți a învinuitului, în care însă lipsește cel puțin 

mențiunea că acea cercetare a fost efectuată cu acordul proprietarului/celui care exercită posesiunea, 

condiție obligatorie conform prevederilor alineatului (2) a articolului 118 Cod Penal [14], iar 

învinuitul neagă că și-ar fi dat acordul la efectuarea cercetării. 

Judecătorul, avînd obligația de a verifica legalitatea administrării probei, va decide asupra 

neadmiterii acesteea, fiind de facto în situația unei percheziții mascate supusă procedurilor de control 

de rigoare. 

Va produce careva efecte juridice pentru procuror această încheiere a judecătorului de 

instrucție care însă se referă la aplicabilitatea măsurii preventive și nu direct asupra admisibilității 

probelor? 

Conform prevederilor articolului 95 alineatele (1) și (2) Cod de procedură penală sînt 

admisibile probele pertinente, concludente şi utile, administrate în conformitate cu prezentul cod, iar 

chestiunea admisibilităţii datelor în calitate de probe o decide organul de urmărire penală, din oficiu 

sau la cererea părţilor, ori, după caz, instanţa de judecată, aici avîndu-se în vedere instanța de fond și 

nu judecătorul de instrucție, el examinînd altă chestiune, și anume dacă s-a probat bănuiela rezonabilă 

privind comiterea infracțiuni în cadrul soluționării demersului privind aplicarea măsurii preventive.  

Prin urmare judecătorul de instrucție la examinarea demersurilor privind aplicarea măsurilor 

preventivă nu are asemenea competență, și concluziile sale nu se extind asupra urmăririi penale per 

ansamblu. 

În consecință pentru ambele situații detalizate mai sus, considerăm, că deși deciziile 

judecătorului de instrucție nu sunt expres prevăzute ca temei pentru scoaterea persoanei de sub 

urmărire penală (în cazul aprecierii că probele prezentate nu sunt suficiente pentru a proba că există 

bănuiala rezonabilă privind comiterea infracțiunii), fie pentru a exclude proba din dosar, organul de 

urmărire penală va trebui să țină cont de cele constatate de insanță, nu și însă ca temei juridic pentru 

adoptarea soluției pe cauză. 

Optim, însă, ar fi ca efectele juridice a unor asemenea încheieri/decizii a judecătorului de 

instrucție/completului Curții de Apel, să fie reglementate prin modificări a procedurii penale, măcar 

prin instituirea unor obligațiuni suplimentare față de organul de urmărire penală, ca urmare a 

constatărilor ce atestă în esență deficiențe în activitatea organului de urmărire penală. 
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PREZUMȚIA DE NEVINOVĂȚIE ȘI LEGĂTURA ACESTEIA CU ALTE PRINCIPII ALE 

PROCESULUI PENAL 

 

Iulia BRIA, doctorandă, 

Universitatea de Stat din Moldova 

 

Abstract: Una din garanțiile de bază ale apărării drepturilor persoanei în procesul penal de 

la învinuirile și condamnările ilegale și nefundamentate este reprezentată de prezumția de 

nevinovăție. Prezumția de nevinovăție exercită o influență considerabilă asupra întregului sistem al 

procesului penal, acțiunea ei resimțindu-se, însă, cel mai prompt în privința anumitor instituții 

procesual-penale: probatoriul și aplicarea măsurilor de constrângere procesual-penală față de 

persoanele atrase la răspundere penală. Prezumarea nevinovăției persoanei atrase la răspundere 

penală acționează în calitate de garanție procesuală care asigură drepturile și libertățile ei. 

Prezumția de nevinovăție decurge din cerința ca nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la 

răspundere penală, constituind o garanție pentru orice persoană că, în lipsa probelor de vinovăție, 

nu poate fi trimisă în judecată și condamnată; prin acest principiu, autoritățile judiciare sunt obligate 

să administreze probele necesare pentru dovedirea învinuirii și, în lipsa unor astfel de probe, să tragă 

concluzia nevinovăției învinuitului sau a inculpatului. Desemnarea și selecționarea acestui principiu 

nu presupune lezarea celorlalte. Statutul persoanei în procesul penal poate fi funcțional doar în cazul 

„activării” tuturor principiilor. Totodată, este necesar să reținem că prezumția de nevinovăție nu 

doar asigură eficiența statutului procesual-penal al persoanei, ci mai reprezintă și substratul obiectiv 

pe care această prevedere se întemeiază. 

Cuvinte-cheie: principiu, proces penal, fundamental; proces penal, garanție, bănuit, învinuit, 

inculpat, probatoriu, probe, dubii, proces judiciar public, presupuneri, părți, urmărire penală, 

procuror, apărare, judecată, hotărâre judecătorească, nevinovăție, prezumție, drept, libertate, 

constrângere procesual-penală. 

 

Abstract: One of the basic guarantees of defending the rights of the person in criminal 

proceedings against illegal and unfounded accusations and convictions is represented by the 

presumption of innocence. The presumption of innocence exerts a considerable influence on the entire 

system of criminal proceedings, its action being felt, however, most promptly with regard to certain 

rules of criminal law and procedure, the cumulative evidence and the application of coercive 

measures to criminally liable persons. The presumption of innocence of the person charged with 

criminal liability acts as a procedural guarantee that ensures its rights and freedoms. The 

presumption of innocence stems from the requirement that no innocent person be held criminally 

liable, constituting a guarantee for any person that, in the absence of evidence of guilt, one cannot 

be prosecuted and convicted; by this principle, the judicial authorities are obliged to administer the 

evidence necessary to prove the accusation and, in the absence of such evidence, to conclude that the 

accused or defendant is innocent. The designation and selection of this principle does not imply harm 

to others. The status of the person in the criminal proceedings can be functional only in case of 

“activation” of all principles. At the same time, it is necessary to remember that the presumption of 

innocence not only ensures the efficiency of the criminal law and procedural status of the person, but 

also represents the objective substratum on which this provision is based. 

Keywords: principle, criminal trial, fundamental, criminal trial, guarantee, suspected, 

accused, defendant, cumulative evidence, evidence, doubts, public trial, presumptions, parties, 

criminal prosecution, prosecutor, defense, trial, judgment, innocence, presumption, right, freedom, 

coercion in criminal procedure. 

 

Transformările din ultima perioadă de timp din societatea noastră, recunoașterea supremației 

drepturilor și libertăților persoanei la nivel constituțional au consolidat substanțial ideea 

democratizării și umanizării procesului penal. Una din sarcinile de bază a reformei judiciare 
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desfășurate în Republica Moldova a fost și este axată pe apărarea și respectarea necondiționată a 

drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în cadrul procesului penal, inclusiv și prin prisma 

organizării și desfășurării acestuia în temeiul principiilor contradictorialității, egalității și al 

prezumției de nevinovăție.  

Or, într-un proces penal, un loc aparte este oferit mecanismului de realizare și protejare a 

drepturilor și intereselor legitime ale omului și cetățeanului. Lucru absolut firesc, deoarece legea 

procesual-penală, abilitând organele de stat cu un spectru larg de împuterniciri în vederea realizării 

propriilor funcții în cadrul proceselor penale, admite o îngrădire mai dură a drepturilor și libertăților 

persoanei în comparație cu alte ramuri de drept. În acest sens, limitarea drepturilor și libertăților 

persoanei, antrenate în sfera activității procesual-penale, atât la aplicarea măsurilor de constrângere 

procesual-penală, cât și la efectuarea acțiunilor de urmărire penală, comportă, în marea majoritate a 

cazurilor, un caracter vădit de constrângere [13, p. 124]. Aici avem în vedere individul în a cărui 

privință sunt puse în aplicare diverse măsuri care-i îngrădesc sau lichidează totalmente unele drepturi 

și libertăți, adică persoana cu statut de bănuit, învinuit, inculpat sau condamnat. Statutul procesual al 

bănuitului, învinuitului, apărarea drepturilor și libertăților lor, precum și mijloacele aplicate în 

vederea demonstrării vinovăției acestora, reprezintă una din trăsăturile de bază ale umanismului și ale 

formei procesual-penale [16, p. 115]. În legătură cu această ipoteză, putem constata că dreptul 

autorității statale la constrângere presupune anumite limite ale acestei constrângeri și unele garanții 

în raport cu aplicarea ei. 

Anume, din acest considerent procesul penal simte nevoie garanțiilor instituite de puterea 

legislativă pe segmentul realizării și apărării drepturilor persoanelor antrenate în procesul penal; 

garanții plasate la temelia procesului, organizat în temeiul prevederilor contradictorialității, cu 

asigurarea drepturilor părților, cu divizarea strictă a funcțiilor procesuale și asigurarea independenței 

instanței de judecată [15, p. 105]. Aceste garanții prescriu reprezentanților statului anumite modele 

de interacțiune cu bănuitul, învinuitul asigurând, în acest fel, realizarea drepturilor și libertăților 

acestora. Însă, asemenea norme, ce fixează drepturile bănuitului, învinuitului, precum și garanțiile 

înfăptuirii lor nu pot fi instituite de legiuitor samavolnic și arbitrar. Pentru aceasta este necesară însuși 

legitimitatea indicațiilor prescrise, care să corespundă principiilor dreptului și criteriilor obiective ale 

echității juridice și sociale [18, p. 58]. 

Ideea apărării drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor participante la procesul penal 

și-a găsit o reflectare corespunzătoare și în sistemul principiilor prevăzute în Codul de procedură 

penală al Republicii Moldova [1]. Or, principiile procesului penal identifică paradigma procesului 

penal contemporan, dispunând de o capacitate substanțială în materia asigurării și realizării scopurilor 

sale [14, p. 52-53]. 

Deoarece scopul procesului penal este axat pe asigurarea drepturilor persoanei, întregul său 

sistem de principii, fiind ghidat de acest scop, este finalmente orientat spre apărarea drepturilor 

omului în raport cu învinuirea și condamnarea neîntemeiată și ilegală, cu îngrădirea nejustificată a 

drepturilor și libertăților acestuia. Piatra de temelie în acest sistem este reprezentată grupul de 

principii ce caracterizează nemijlocit statutul juridic al persoanei în procesul penal: respectarea 

drepturilor, libertăților și demnității umane (art. 10 Cod de procedură penală al Republicii Moldova); 

inviolabilitatea persoanei  (art. 11 Cod de procedură penală al Republicii Moldova); inviolabilitatea 

domiciliului (art. 12 Cod de procedură penală al Republicii Moldova); inviolabilitatea proprietății art. 

(13 Cod de procedură penală al Republicii Moldova); secretul corespondenței (art. 14 Cod de 

procedură penală al Republicii Moldova); inviolabilitatea vieții private (art. 15 Cod de procedură 

penală al Republicii Moldova). Celelalte principii – limba în care se desfășoară procesul penal (art. 

16 Cod de procedură penală al Republicii Moldova); asigurarea dreptului la apărare (art. 17 Cod de 

procedură penală al Republicii Moldova); publicitatea ședinței de judecată (art. 18 Cod de procedură 

penală al Republicii Moldova); accesul liber la justiție (art. 19 Cod de procedură penală al Republicii 

Moldova); desfășurarea procesului penal în termen rezonabil (art. 20 Cod de procedură penală al 

Republicii Moldova); contradictorialitatea în procesul penal (art. 24 Cod de procedură penală al 

Republicii Moldova); prezumția de nevinovăție (art. 8 Cod de procedură penală al Republicii 
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Moldova); libera apreciere a probelor (art. 27 Cod de procedură penală al Republicii Moldova) și 

altele – servesc în calitate de garanții în raport cu realizarea valorilor nominalizate. 

Necesitatea de a respecta și apăra drepturile persoanei garantate de Codul de procedură penală 

și de normele constituționale corespunzătoare nu stârnește dubii. În același timp, caracterul și 

conținutul urmăririi penale, ca parte componentă a procesului penal presupune o îngrădire 

consecutivă a drepturilor și libertăților persoanei atrase la răspundere penală, adică a cetățeanului cu 

statul de bănuit, învinuit. Or, prezența anumitor împuterniciri în jurisdicția subiecților oficiali care 

efectuează urmărirea penală în ceea ce privește îngrădirea substanțială a drepturilor și libertăților 

persoanelor atrase la răspundere penală justifică necesitatea instituirii unor garanții suplimentare în 

acest sens, deoarece încălcarea lor aduce o daună substanțială persoanei, vătămând cele mai 

importante interese ale ei. 

Una din garanțiile de bază ale apărării drepturilor persoanei în procesul penal de la învinuirile 

și condamnările ilegale și nefundamentate este reprezentată de prezumția de nevinovăție. Influența 

multilaterală a acesteia în privința determinării statutului procesual al persoanei se reflectă, în primul 

rând, în faptul că ea determină starea juridică inițială a cetățeanului – „nevinovăția” – o stare specifică 

a individului nerecunoscut ca vinovat prin sentința instanței de judecată, pronunțată în ordinea 

prevăzută de lege și, respectiv, înzestrat cu toate drepturile și libertățile garantate și asigurate de lege. 

Prezumarea nevinovăției persoanei atrase la răspundere penală acționează în calitate de garanție 

procesuală care asigură drepturile și libertățile ei. 

Desemnarea și selecționarea acestui principiu nu presupune lezarea celorlalte. Statutul 

persoanei în procesul penal poate fi funcțional doar în cazul „activării” tuturor principiilor. Totodată, 

este necesar să reținem că prezumția de nevinovăție nu doar asigură eficiența statutului procesual-

penal al persoanei, ci mai reprezintă și substratul obiectiv pe care această prevedere se întemeiază 

[12, p. 101]. Esența acestei prezumții constă în statutul acordat bănuitului, învinuitului sau 

inculpatului în cadrul procesului penal, fiind considerat o persoană de bună credință, din acest statut 

rezultând toate garanțiile puse la dispoziția lui, și respectarea drepturilor sale de către organele de 

urmărire penală sau instanța de judecată pentru a nu încălca acest drept fundamental al omului și 

pentru a-i acorda șansa și garanțiile reale de a se apăra de o acuzație injustă sau neproporțională [3, 

p. 72]. Or, prezumția de nevinovăție depășește limitele valențelor sale procedurale, constituind un 

veritabil drept subiectiv al suspectului sau inculpatului, care trebuie respectat de toate persoanele (atât 

de legiuitor, cât și de organele judiciare sau de terți) și care trebuie protejat [2, p. 32]. Astfel, principiul 

prezumției nevinovăției reprezintă o regulă de bază a procesului penal și unul din depturile 

fundamentale ale omului. Acest fapt explică înscrierea prezumției nevinovăției în numeroase 

documente de drept internaționale în care se consacră drepturile fundamentale ale persoanei [3, p. 

71]. 

Lipsa fie dificultatea realizării prezumției de nevinovăție în procesul penal are ca efect 

diminuarea rolului de apărare al acestuia, transformându-l într-o simplă normă declarativă. Prezumția 

de nevinovăție decurge din cerința ca nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală, 

constituind o garanție pentru orice persoană că, în lipsa probelor de vinovăție, nu poate fi trimisă în 

judecată și condamnată; prin acest principiu, autoritățile judiciare sunt obligate să administreze 

probele necesare pentru dovedirea învinuirii și, în lipsa unor astfel de probe, să tragă concluzia 

nevinovăției învinuitului sau a inculpatului. 

Prezumția de nevinovăție are un caracter relativ, ea este operantă atât timp cât din probele 

administrate nu s-a dovedit vinovăția persoanei învinuite. Hotărârea penală definitivă din care rezultă 

vinovăția persoanei învinuite înlătură prezumția de nevinovăție cu caracter definitiv, de autoritate de 

lucru judecat. Până atunci însă, prezumția de nevinovăție nu se poate opune continuării procesului 

penal, trimiterii în judecată și condamnării penale de către prima instanță dacă din probele 

administrate rezultă vinovăția învinuitului sau a inclupatului. Pentru a trimite în judecată pe inculpat, 

procurorul trebuie să fie în posesia probelor care demonstrează vinovăția acestuia, ceea ce înseamnă 

pentru procuror că prezumția de nevinovăție nu mai poate susține nevinovăția inculpatului.; prima 

instanță pornește însă de la prezumția de nevinovăție, care este o garanție constituțională pentru 
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inclupat, dar, dacă probele administrate în cursul cercetării judecătorești dovedesc contrariul - anume 

vinovăția inculpatului -, va pronunța condamnarea, ceea ce înseamnă că și pentru prima instanță 

prezumția de nevinovăție nu mai este operantă. În același mod se procedează și în căile de atac 

ordinare până la pronunțarea unei hotărâri definitive de stabilire a vinovăției, când prezumția de 

nevinovăție își pierde valabilitatea [9, p. 79]. 

Principiul procesual al prezumției de nevinovăție este subordonat principiului legalității și 

constituie baza principiilor libertării persoanei, respectării demnității umane și a dreptului la apărare 

[3, p. 73]. Prezumția de nevinovăție exercită o influență considerabilă asupra întregului sistem al 

procesului penal, acțiunea ei resimțindu-se, însă, cel mai prompt în privința anumitor instituții 

procesual-penale: probatoriul și aplicarea măsurilor de constrângere procesual-penală față de 

persoanele atrase la răspundere penală. 

Esența probatoriului procesual-penal în raport cu subiectul cercetat  trebuie percepută prin 

prisma combaterii prezumției de nevinovăție de către acuzator [11, p. 2]. Într-adevăr, susține autorul 

Gr. Theodoru, dacă pentru înlăturarea prezumției de nevinovăție se cere o hotărâre judecătorească 

definitivă, înseamnă că fără activitatea instanțelor judecătorești nu se poate aplica legea penală; 

fiecare autoritate judiciară în fața căreia se prezintă cauza penală – organ de cercetare penală, 

procuror, instanță judecătorească – trebuie să plece de la prezumția de nevinovăție și nu poate înainta 

cauza dacă nu există probe certe de vinovăție [9, p. 80]. Or, prezumția de nevinovăție este strâns 

legată de aflarea adevărului și dovedirea corectă a împrejurărilor de fapt ale cauzei, în așa fel încât 

vinovăția să fie stabilită cu certitudine. Problema are deosebită importanță teoretică și numeroase 

implicații practice cel puțin în legătură cu administrarea și aprecierea probelor [10, p. 122]. 

Interacționând cu principiul înfăptuirii justiției numai de către instanțele de judecată și cel al 

contradictorialității, prezumția de nevinovăție determină cele mai importante caracteristici ale 

probatoriului, și anume: a) vinovăția persoanei în comiterea infracțiunii trebuie demonstrată precis și 

exact prin cumulul de probe administrate în cauză. Vinovăția nedemonstrată este echivalentă, identică 

cu nevinovăția probată – în caz de insuficiență a probelor în acuzare persoana urmează a fi reabilitată 

integral; b) toate dubiile în probarea învinuirii care nu pot fi înlăturate se interpretează în favoarea 

bănuitului, învinuitului, inculpatului (art. 8, alin. (3) Cod de procedură penală al Republicii 

Moldova.); c) în conformitate cu prevederile prezumției de nevinovăție, învinuitul nu este obligat să-

și demonstreze nevinovăția sa, deoarece ea există obiectiv. Obligațiunea de a proba vinovăția 

învinuitului și a combate argumentele apărării revine organelor de urmărire penală. 

Divizarea funcțiilor procesuale a acuzării, apărării și judecării cauzei îi permite instanței, 

libere și independente să adopte, în baza probelor examinate în ședință o hotărâre legală și întemeiată 

privind vinovăția sau nevinovăția inculpatului. 

În acest sens, vom susține următoarea opinie: corelația principiului prezumției de nevinovăție 

și principiului contradictorialității se manifestă în latura că prezumția de nevinovăție creează, la etapa 

examinării cauzei în judecată, condiții în vederea realizării principiului contradictorialității reieșind 

din presupunerile privind nevinovăția persoanei, este obiectiv creată posibilitatea pentru partea care 

acuză, precum și pentru cel acuzat, de a expune în fața unei instanțe independente toate argumentele 

atât în latura acuzării, cât și în latura apărării [8, p. 16]. 

Prezumția de nevinovăție este garantată prin reglementarea principiului separației funcțiilor 

judiciare (de pildă, prin stabilirea incompatibilității procurorului de a fi judecător în cauza în care a 

efectuat acte de urmărire penală, pentru că, așa cum reiese din jurisprudența Instanței de la Strasbourg, 

organele judiciare nu pot să exercite o funcție „având ideii preconcepută că un acuzat este vinovat, 

deși vinovăția sa nu a fost în prealabil stabilită potrivit legii” [2, p. 18; 5]. 

Principiul prezumției de nevinovăție nu înseamnă atitudinea pasivă față de infractori; acest 

principiu cere ca organul care efectuează urmărirea penală împotriva unei persoane să îi dovedească 

vinovăția în asemenea condiții încât să nu existe niciun dubiu asupra ei; cere, de asemenea, ca instanța 

de judecată să nu declare vinovată o persoană până ce vinovăția sa nu rezultă cu certitudine din 

probele administrate; se înlătură astfel posibilitatea condamnării întemeiate pe probabilități, pe 

aparențe, asigurându-se aflarea adevărului cu privire la faptele cauzei. Prezumția de nevinovăție trece 
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sarcina probatoriului asupra celui care învinuiește, cu obligația de a dovedi în mod cert vinovăția 

învinuitului sau a inculpatului, altfel aplicându-se consecința acestei prezumții, potrivit căreia 

îndoiala profită inculpatului (in dubio pro reo) [9, p. 80]. 

Chiar dacă prezumția de nevinovăție nu este de natură a conduce la stabilirea adevărului într-

o cauză penală (protejând atât persoanele care în realitate au săvârșit o faptă prevăzută de legea 

penală, cât și pe cele nevinovate), ea constituie elementul central al raționamentului judecătorului, 

care va trebui să dispună întotdeauna o soluție de achitare în cazul în care din probele administrate 

nu rezultă dincolo de orice dubiu rezonabil vinovăția inculpatului [2, p. 22]. 

Referitor la sarcina probei ce derivă din art. 6 alin. (2) al CEDO, Curtea în cauza Capeau vs. 

Belgia reamintește în această privință că, în domeniul penal, problema administrării probelor trebuie 

să fie abordată din punct de vedere al art. 6 paragraful 2 și obligă, inter alia ca sarcina de a prezenta 

probe să revine acuzării [4, p. 57; 6]. 

Prezumția de nevinovăție exercită o influență substanțială nu doar asupra probatoriului, ci și 

în privința altor instituții procesual-penale. Acest lucru se reflectă destul de clar în cazul interacțiunii 

dintre principiul prezumției de nevinovăție și cel al asigurării dreptului învinuitului la apărare, unde 

nevinovăția prezumată a bănuitului și învinuitului reprezintă unul din temeiurile atribuirii acestui 

drept [17, p. 45]. Legătura respectivă este evidentă în virtutea faptului că dacă bănuitul, învinuitul 

sunt recunoscuți la anumite etape ale procesului penal ca fiind nevinovați, apoi însuși activitatea 

organelor de urmărire penală este direcționată pe vectorul stabilirii vinovăției lor. Respectiv, apărarea 

este determinată, justificată de necesitatea combaterii a ceea ce i se impută persoanei care încă nu 

este recunoscută ca fiind vinovată. Ea reprezintă unul din mijloacele de combatere a acuzării și de 

susținere a nevinovăției. În alt segment, oferirea și asigurarea dreptului învinuitului la apărare 

presupune recunoașterea lui ca fiind fără de vină [19, p. 184-185].  

Prezumția de nevinovăție constituie baza procesuală a dreptului la apărare și a drepturilor 

procesuale acordate învinuitului. Numai acceptând teza rezultată din prezumția de nevinovăție, că 

simpla învinuire nu înseamnă și stabilirea vinovăției, că răsturnarea prezumției de nevinovăție se 

realizează prin hotărârea definitivă de condamnare, se explică reglementarea poziției învinuitului ca 

subiect al procesului penal, a inculpatului ca parte în proces, poziție care implică recunoașterea de 

drepturi procesuale, până la o poziție procesuală egală cu a celorlalte părți [9, p. 80]. 

Prezumția de nevinovăție stă la baza tuturor garanțiilor procesuale legate de protecția 

persoanei în procesul penal. În raporturile juridice procesual-penale trebuie să se acorde protecție 

juridică suspectului sau inculpatului, în așa fel încât acesta să nu fie dezavantajat nici față de organele 

judiciare și nici față de părți, asigurându-se astfel principiul egalității armelor. cel implicat în cauză 

nu beneficiază de o asemenea platformă decât în măsura în care este considerat de lege ca nevinovat 

până la stabilirea vinovăției. Privită dintr-o astfel de perspectivă, prezumția de nevinovăție constituie 

izvorul dreptului la apărare, care nu poate fi exercitat în mod concret decât în măsura în care acuzatul 

este prezumat nevinovat [2, p. 18]. 

Prezumția de nevinovăție implică pentru acuzat dreptul de a propune probe în apărarea sa și 

aceea de a nu depune mărturie contra lui însuși. În virtutea dreptului la tăcere, persoana bănuită de i 

o infracțiune este liberă să răspundă sau nu întrebărilor care-i sunt puse, după cum consideră că este 

sau nu conform intereselor sale [7, p. 159]. În consecință, din principiul prezumției de nevinovăție și 

al dreptului la tăcere decurg, în mod direct, următoarele reguli: a) sarcina probei incumbă părții 

urmăritoare; b) îndoiala profită acuzatului; c) dreptul acuzatului de a adopta o atitudine psaivă; d) 

interdicția recurgerii la detenția preventivă pentru a exercita o represiune imediată; e) respectarea 

prezuției de nevinovăție în comunicările presei; interdicția pentru un tribunal de a dezvălui, în cursul 

unui proces, opinia sau convingerea sa în privința faptelor reproșate acuzatului [7, p. 163]. 

Dreptul învinuitului la apărare – susținea cercetătorul M. S. Strogovici – poate fi asigurat și 

realizat integral doar în condițiile respectării prevederilor prezumției de nevinovăție. Încălcarea 

dreptului învinuitului la apărare presupune încălcarea, de fiecare dată, a prezumției de nevinovăție. 

Și dimpotrivă, încălcarea prezumției de nevinovăție duce inevitabil la încălcarea dreptului 

învinuitului la apărare [20, p. 66]. 
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Pe prezumția de nevinovăție se bazează și inviolabilitatea persoanei. Interdependența valorilor 

sociale care se reflectă în conținutul prezumției de nevinovăție și a inviolabilității persoanei a fost 

reflectată pentru prima dată în Declarația franceză a Drepturilor Omului și Cetățeanului din 1879, 

care în articolul 9 a statuat că „orice om trebuie considerat nevinovat până la probarea cușpabilității 

sale”. Or, Declarația Drepturilor Omului și Cetățeanului vizează „orice om” și nu numai o persoană 

acuzată de săvârșirea unei infracțiuni, ceea ce înseamnă că în lumina acesteia domeniul de aplicare al 

prezumției de nevinovăție nu se limita doar la procedura penală, putând privi și alte proceduri [7, p. 

155]. 

În orice caz, în sensul care ne interesează, inviolabilitatea persoanei supuse urmăririi penale 

este asigurată, în mare parte, doar în condițiile în care ea este recunoscută nevinovată până când 

vinovăția nu îi va fi demonstrată și stabilită în ordinea prevăzută de lege [12, p. 109]. 

Prezumția de nevinovăție garantează fiecărei persoane, bănuite sau învinuite în comiterea 

infracțiunii, dreptul de a se considera nevinovat până la intrarea sentinței de condamnare în vigoare. 

În cadrul procesului penal vinovăția persoanei trebuie probată exact, precis de reprezentanții 

organelor de urmărire penală. Totodată, în aceste condiții, învinuitului i se oferă dreptul de a participa 

la probatoriu, dreptul la apărare, alte garanții de a fi tratat ca o persoană nevinovată (inadmisibilitatea 

severității exagerate în procesul aplicării măsurilor de constrângere procesual-penală, excluderea 

tratamentelor inumane și degradante în procesul efectuării urmăririi penale. 

Nu intră în conflict cu prezumția de nevinovăție procedurile abreviate întemeiate pe 

recunoașterea de vinovăție. Și în aceste cazuri, chiar dacă inculpatul alege să pledeze vinovat, 

prezumția sa de navinovăție dăinuie până la momentul rămânerii definitive a hotărârii. Instanța de 

judecată poate respinge un acord de recunoaștere a vinovăției sau o cerere de judecată în procedura 

abreviată a recunoașterii învinuirii în ipoteza în care constată că probele administrate în cauză nu sunt 

de natură de a susține tragerea la răspundere penală a inculpatului [2, p. 19]. 

Concluzii și recomandări. Însuți faptul fixării și reglementării normative a prezumției de 

nevinovăție și a sistemului de garanții privind realizarea ei nu vorbește, de la sine, despre o calitate 

înaltă a apărării drepturilor bănuitului, învinuitului. Legea fixează doar elementele statice ale 

mecanismului de aplicare a principiului prezumției de nevinovăție. Dinamismul acestui mecanism 

depinde de activitatea organelor judiciare și este inseparabil de conștiința juridică. Practica aplicării 

prevederilor legii procesual-penale, axate pe asigurarea și apărarea drepturilor persoanei pune în 

evidență multiple abateri în materia aplicării unuia dintre principiile generale ale procesului penal – 

prezumția de nevinovăție. De asemenea, ideea apărării drepturilor și libertăților persoanei în procesul 

penal, unde o pondere deosebită o are și prezumția de nevinovăție, este de frecvente ori percepută ca 

fiind o practică care împiedică desfășurarea corespunzătoare a luptei împotriva infracționalității. Or, 

ingorarea de către reprezentanții organelor de drept a drepturilor persoanelor atrase la răspundere 

penală în favoarea unor statistici înalte pe segmentul descoperirii infracțiunilor nu trebuie acceptată 

în cadrul activității procesual-penale. 
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Abstract: Moralitatea este o formă de conștiință publică care poate fi gestionată, formată 

intenționat pe baza condițiilor istorice specifice, a nevoilor sociale și a oportunităților. Pentru a crea 

moralitatea corectă a serviciului în organelle vamale, pentru a-i spori autoritatea în rândul 

cetățenilor și eficiența aautorității vamale, luând în considerare atmosfera morală predominantă în 

în cadrul autorității vamale, denaturarea conștiinței profesionale a funcționarilor vamali cu statut 

special individuali, este corect să fie stabilite măsuri de constrângere a statului pentru încălcarea 

normelor etice. Acest lucru poate deveni un mecanism destul de eficient în perioada modernă și va 

contribui la îmbunătățirea punerii în aplicare a reformelor administrative în stat, pentru a atinge 

obiectivele politicii anticorupție. Ca impact asupra încălcărilor standardelor etice, practica 

mondială prevede sancțiuni similare celor impuse pentru abateri disciplinare, ceea ce pare corect și 

justificat. 

Abstract: Morality is a form of public consciousness that can be managed, intentionally 
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formed on the basis of specific historical conditions, social needs and opportunities. In order to create 

the correct morality of the customs organelle service, to increase its authority among citizens and the 

efficiency of the customs authority, taking into account the prevailing moral atmosphere within the 

customs authority, the distortion of the professional conscience of individual customs officials is 

correct. established measures to coerce the state to violate ethical norms. This can become a fairly 

effective mechanism in the modern period and will help to improve the implementation of 

administrative reforms in the state, in order to achieve the objectives of anti-corruption policy. As an 

impact on violations of ethical standards, global practice provides for sanctions similar to those 

imposed for disciplinary violations, which seems fair and justified. 

 

Ca măsură principală de influență pentru încălcarea cerințelor normelor morale și etice, 

comiterea repetată a unor delicte amorale, este văzută descalificarea unui funcționar public - privarea 

de dreptul de a deține funcții în autoritățile publice. Încălcările mai puțin grave ale eticii și moralității 

ar trebui să implice o consecință atât de specifică ca un obstacol în calea creșterii în continuare a 

carierei. În același timp, principiul inevitabilității responsabilității, aplicat fără a lua în considerare 

poziția și imunitățile, ar trebui să constituie baza reformei în curs a serviciului public.. Nicio lege, 

oricât de bine concepută ar fi, nu va funcționa fără un mecanism bine stabilit pentru punerea sa în 

aplicare și pentru aplicarea responsabilității pentru nerespectarea normelor legale. 

Actualitatea temei: 

Odată cu evoluția societății s-a conștientizat importanța”sentimentului de responsabilitate”, 

astfel încît autoritățile însăși s-au simțit responsabile în a trage un semnal de alarmă în vederea 

atenționării societății ca să reacționeze în raport cu factorii externi, perturbatori pentru buna 

fucționare a justiției. Buna administrare a justiției, nu mai este în present doar un atribut suveran al 

statului, ci un drept fundamental al cetățenilor, a cărui realizare reprezintă unul dintre parametrii de 

evaluare a caracterului democratic al societății, acesta fiind sensul degajat de Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului, prin interpretarea art.6 din Convenție, referitor la ceea ce se numește pe scurt, 

dreptul la un proces echitabil. 

Răspunderea juridică se stabilește față de stat, unicul titular al prerogative de s restabili ordinea 

de drept încălcată; în societatea modernă este de neconceput o atragere la răspundere privată. În acelaș 

timp, formele răspunderii juridice au și note comune, nu pot exista întrunirea unor condiții care se 

regăsesc în general, indiferent de forma răspunderii juridice.[3, p.287]. 

Nu poate să existe răspundere decît între persoane responsabile și libere. Răspunderea juridică 

este parte a răspunderii sociale. Factorul general și comun al întemeerii răspunderii și responsabilității 

îl constitue necesitatea conviețuirii sociale a oamenilor. Participanții la relațiile sociale pot interfera 

la un moment dat cu o formă sau alta a răspunderii juridice, fie ca membri ai societății civile, fie ca 

autorități. Concepția modernă asupra răspunderii juridice și anume nu numai a persoanei dar și a 

statului, a organelor sale, a funcționarilor publici. 

Conținutul responsabilității morale este definit ca o condamnare publică a persoanei care a 

comis un act amoral, amoral în percepția altora. Cu toate acestea, în cazul în care opiniile morale ale 

unui individ coincid cu moralitatea predominantă în societate, acțiuni precum cea a unui funcționar 

public care încalcă cerințele etice impuse unei anumite categorii de persoane nu ar implica 

responsabilitate morală sau condamnare publică. Numai în cazurile în care comportamentul 

subiectului se va abate de la standardele etice și morale stabilite ale societății, el va suporta 

consecințele constrângerii morale. Această ipoteză este deosebit de relevantă din punctul de vedere 

al atitudinii societății moderne față de manifestările corupției, care au devenit, de fapt, norma pentru 

majoritatea cetățenilor, care, intrând în relații corupte, nu o văd ca fiind imorală. Termenul "etică" 

este de origine greacă antică, provenind de la cuvântul "ethos" - o locuință, o vizuină, un cuib. Mai 

târziu, acest concept capătă o semnificație diferită - natura stabilă a oricărui fenomen, inclusiv 

caracterul, temperamentul interior al omului. Termenii "etică", "morală", "moralitate" în conținutul 

lor etimologic și istoric sunt similari, intersectati semnificativ și, în principiu, interschimbabili: 

spunem "reguli etice", "principii morale", "norme morale", dând sensuri diferite conceptului general. 
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Răspunderea administrativă este, în cea mai simplă definiție, acea formă a răspunderii, care 

intervine în urma încălcării normelor de drept administrative. De cele mai multe ori răspunderea 

funcționarilor publici față de instituția publică este doar pentru paguba efectivă nu și pentru beneficiul 

nerealizat, asemănător răspunderii material din dreptul muncii, dar cu care nu se confundă. Două 

dintre formele de răspundre din dreptul administrative sunt caracterizate printr-o sancțiune represivă, 

anume răspundrea administrative tipică (propriu zisă – administrativ-disciplinară) și răspunderea 

contravențională, iar a treia formă a răspunderii denumită răspunderea administrative-patrimonială, 

se caracterizează printr-o sancțiune reparatorie pentru pagubele pricinuite prin acte ilegale ale 

organelor administrației publice [4, p.395]. 

Condițiile generale ale răspunderii administrative sunt în cea mai mare măsură aceleași cu 

condițiile celorlalte forme de răspundere juridică: existența unui prejudiciu și a unei fapte 

păgubitoare, legată de prejudiciu printr-o legătură de cauzalitate și caracteristicile pe care trebue să 

le prezinte prejudiciul pentru a determina răspunderea administrative sunt aceleaș cu cele pe care 

trebue să le prezinte prejudiciul pentru a atrage alte forme de răspundre juridică. 

Principiul acoperirii integrale a prejudiciului este caracteristic atăt dreptului civil cît și 

dreptului administrativ. Sub aspectul prejudiciului, la ambele ramuri de drept se acordă despăgubiri 

pentru prejudiciul material și daune morale, diferența dintre ele constînd în faptul că, în timp ce la 

răspunderea civilă se acordă despăgubiri atît pentru damnum emergens cît și pentru lucrum cesans iar 

la răspunderea administrativă, se acoperă doar paguba efectivă nu și beneficiul nerealizat. 

În doctrina de drept  modern, prejudiciile sunt clasificate în: prejudicii patrimoniale și sau daune 

morale, partea care prezintă pentru noi interes fiind cea legată de răspunderea delictuală. 

Cum afirmă cercetătorul C. Ungureanu, prejudiciul nepatrimonial (extrapatrimonial sau 

moral) în cazul drepturilor personalității este un prejudiciu neeconomic, de obicei temporar. Un astfel 

de prejudiciu presupune ca victima să fi resimțit efectiv o suferință morală sau fizică. Repararea 

acestui prejudiciu nu constituie o compensare economică a unei valori patrimoniale, ci repararea 

satisfăcătoare a lezării unui drept fundamental al personalității. Evaluarea va consta în stabilirea unei 

indemnizații compensatorii menite să atenueze suferințele victimei. [5, p.256] 

Abordarea fundamentală a Curții de la Strasburg este de a acorda aceste despăgubiri având în 

vedere ceea ce este echitabil sau nu.  

Autorul Reid  a analizat sumele acordate de Curte și a ajuns la următoarea concluzie: „Curtea nu s-a 

dovedit a fi prea generoasă în abordarea sa de a acorda despăgubiri sub niciunul din cele trei capele. 

Accentul Curții nu este de a institui un mecanism pentru îmbogățirea petiționarii care și-au demonstrat 

cauza, ci de a pune accent pe rolul său de a face constatări publice și obligatorii a încălcărilor 

drepturilor omului”. [6, pag. 398]   

 De asemenea, autorul Robin White afirmă faptul că „obiectivul fundamental al Convenției 

este de a schimba comportamentul Statelor, nu de a oferi remedii petiționarilor care sunt victime ale 

acestor violări. Acesta este doar un scop secundar.[7, pag. 197] 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit în cauza Tolstoy Miloslovsky c. Regatul 

Unit, că despăgubirile trebuie să prezinte un raport rezonabil de proporționalitate cu atingerea adusă, 

având în vedere, totodată, gradul de lezare a valorilor social ocrotite, intensitatea și gravitatea atingerii 

adusă acestora.[10] 

În legatură cu natura daunelor morale, așa cum se desprinde din literatura juridică și din 

practica judiciară, acestea, în principiu, nu se concretizează într-o stare de fapt, ci se mențin la nivelul 

trăirilor psihice, iar evaluarea acestora, chiar și atunci când existența lor este evidentă, de regulă nu 

se poate face prin folosirea unor criterii obiective, dauna morală fiind extranee realităților materiale. 

Întinderea daunelor morale nu poate fi determinată decât prin aprecieri, desigur, nu arbitrar și nu prin 

operare cu criterii precise, ci doar pe baza unor aprecieri subiective în care rolul hotărâtor îl are 

posibilitatea de orientare a instanței în cunoașterea sufletului uman și a reacțiilor sale. [8, p.8] 

În ceea ce privește despăgubirile pentru repararea prejudiciilor morale, acestea sunt dificil de 

stabilit, iar în absența unor probe materiale, judecătorul este singurul care are obligația de a aprecia 

și stabili o sumă globală. Cât privește întinderea prejudiciului, este evident că acesta nu poate fi 

https://www.juridice.ro/494182/repararea-prejudiciului-nepatrimonial.html#_ftn5
https://www.juridice.ro/494182/repararea-prejudiciului-nepatrimonial.html#_ftn19
https://www.juridice.ro/494182/repararea-prejudiciului-nepatrimonial.html#_ftn20
http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-45632&filename=001-45632.pdf&TID=thkbhnilzk
http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-45632&filename=001-45632.pdf&TID=thkbhnilzk
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cuantificat potrivit unor criterii matematice sau economice, astfel încât în funcție de împrejurări 

concrete ale speței, statuând în echitate, instanța urmează să acorde despăgubiri.[9, p. 12] 

Funcționarii vamali sunt responsabili pentru ilegalitățile admise în procesul desfășurării 

activităților profesionale. Nu există nicio îndoială că toate tipurile existente de responsabilitate 

juridică servesc drept mijloc de menținere a disciplinei și a organizării în cadrul autorității vamale. 

Cu toate acestea, având în vedere problema răspunderii juridice a funcționarilor vamali, este imposibil 

să se evite problema responsabilității morale, care ar trebui să fie pusă în partea de sus a 

responsabilității oricărei categorii de angajați, deoarece principiile morale, moralitatea fiecărei 

persoane afectează abaterea sa oficială, atitudinea responsabilă față de îndeplinirea obligațiunilor sale 

legale, comportamentul în casă. Trebuie subliniat faptul că răspunderea juridică apare atunci când 

responsabilitatea morală a unei persoane este încălcată. Fără a recurge la responsabilitate morală, 

motivele morale ale funcționarilor publici nu pot fi analizate. 

Codului de etică  și conduită a colaboratorului vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr.1161 din 20 octombrie 2016, stabilește principiile de etică și conduită, care ar trebui să guverneze 

activitatea autorității vamale cît și funcționarilor vamali cu statut special din cadrul Serviciului 

Vamal, cum ar fi: legalitatea, profesionalismul, calitatea  serviciilor, integritatea, loialitatea, 

confidenţialitatea, independenţa, imparţialitatea. 

Pentru a menține și proteja autoritatea statului și pentru a-și respecta angajamentele față de societate, 

fiecare funcționar vamal cît și alți funcționari publici, în cadrul răspunderii personale, este obligat să 

respecte cerințele standartelor de conduită care corespund statutului său. 

Funcționarii vamali cît și alți funcționari publici trebuie să respecte principiile generale de 

conduită care se aplică tuturor membrilor societății. Aceștia trebuie să-și îndeplinească obligațiunile 

de serviciu respectând legea, instrucțiunile și standardele etice legate de postul lor oficial. 

Una dintre principalele obligații ale unui funcționar vamal cît și ale altor funcționari publici 

este datoria de a respecta principiile morale, de a fi loial statului și de a pune interesele statului 

înaintea intereselor personale, partidelor, organizațiilor, de a fi responsabili pentru îndeplinirea 

conștiincioasă și profesională a responsabilităților sale față de Țara sa și concetățenii săi. Funcționarii 

vamali cît și alți funcționari publici nu ar trebui să ia măsuri care ar fi contrare acestei obligații. 

Definiția responsabilității morale într-un sens restrâns se propune a fi formulată după cum 

urmează: Răspunderea morală constitue raporturile juridice care apar între stat și funcționarii publici 

în raport cu încălcarea normelor morale și etice prestabilite, exprimată în obligația funcționarului 

public de a răspunde pentru fapta comisă și de a suporta consecințele prevăzute de lege. Conținutul 

răspunderii morale a funcționarilor publici constitue aplicarea față de funcționarul public, în baza și 

în conformitate cu normele legale a măsurilor coercitive pentru încălcarea cu vinovăție a normelor 

etice și de conduită. În argumentarea propunerii date: ideile și valorile morale ale societății moderne 

sunt reflectate și consacrate în acte juridice, într-o formă sau alta și sunt refractate în ea, fiind integrate 

în conținutul multor norme juridice, inclusiv în codur de conduit și etică etc. ale funcționarilor publici. 

Altfel spus, standardele de moralitate și principiile morale nu sunt doar apropiate de normele legale, 

ci devin parte integrantă a cadrului de reglementare, al mecanismului de reglementare. Acestea 

vizează nu numai modelarea comportamentului persoanei în viitor, ci și aplicarea de sancțiuni 

împotriva sa pentru încălcarea lor, care este tipică pentru responsabilitatea juridică. Răspunderea 

juridică vine întotdeauna ca o consecință a unei infracțiuni, și anume încălcări ale legii. O serie de 

cerințe impuse funcționarilor publici cuprinse în reglementările legislației care reglamentează 

serviciu public nu poartă doar un character de legalitate, ci și de moralitate. 

Având în vedere semnele eticii juridice ale funcționarilor vamali cît și ale altor funcționari 

publici, considerăm că aceastea ar trebui să fie caracterizate printr-o serie de parametri necesari care 

definesc punctele de vedere, caracteristicile persoanei umane, care formează atitudinea sa față de 

sensul și valorile legii, care, la rândul său, reflectă nivelul de civilizație al societății, conținutul 

conștiinței sociale, gradul de dezvoltare spirituală și rigoarea fundamentelor morale în societate. Iată 

câteva dintre ele: 

Decența. Respectarea normelor de acceptate de conduită; onestitate, incapacitatea de a săvîrși 

https://www.juridice.ro/494182/repararea-prejudiciului-nepatrimonial.html#_ftn23
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fapte josnice, imorale antisociale.  

Respectarea standardelor vieții sociale-politice (adesea neoficiale), respectarea strictă a 

cărora este obligatorie. Adesea, alegerea acțiunii este determinată de necesitatea de a alege dintre 

două rele; dacă o astfel de necesitate are o bază reală, putem vorbi despre decența unei astfel de 

activist.  

Independența față de interesul financiar. Indiferent de interesul financiar, funcționarului 

vamal nu ar trebui să se poziționeze în interesul financiar al cărorva persoane fizice sau juridice care 

le-ar putea afecta îndeplinirea corectă a obligațiunilor profesionale. 

Responsabilitatea. Funcționarii vamali cît și funcționarii publici sunt responsabili pentru 

deciziile și acțiunile lor în fața societății și trebuie să respecte normele de etică profesională, precum 

și normele morale general acceptate atât în viața publică, cât și în cea privată. 

Accesibilitatea. Deciziile și acțiunile adoptate de funcționarii vamali cît și funcționarii publici 

ar trebui să fie accesibile publicului. În cazurile în care interesul public impune acest lucru, 

funcționarii vamali cît și funcționarii publici trebuie să ofere explicații și informații complete cu 

privire la deciziile lor. 

Altruism. Funcționarii vamali cît și funcționarii publici ar trebui să ia decizii numai în 

interesul public, nu pentru a obține beneficii financiare sau de altă natură pentru ei înșiși sau pentru 

familiile, prieteni sau alte organizații. 

Profesionalism. Bună stăpânire a profesiei sale. Recunoașterea profesionalismului poate fi 

obiectivă (ca recunoaștere de către alți colegi și societate a capacității unei persoane de a obține 

rezultatul dorit, capacitatea de a alege cele mai justificate modalități de a-l atinge) și subiectivă (ca 

încredere în abilitățile lor profesionale). 

Demnitatea. Totalitate de calitați morale înalte, precum și respectul pentru aceste calități în 

sine și la alți colegi. În același timp, evaluarea subiectivă a calităților sale morale de către sine însăși; 

"respect ... față de sine însăși” capacitatea conștientă de a activa, neperturbînd interesele altora, sau 

de a găsi compromisuri minimal "dureroase", bazate pe bunul simț. 

Conştiinţă. Categoria de etică care caracterizează capacitatea individului de a exercita 

controlul moral, de a formula responsabilități morale pentru sine, de a cere executarea lor și de a 

efectua auto-evaluare a faptelor comise. 

Echitate. Exercitarea pe motive legale și corecte. Funcționarul nu ar trebui să acorde 

preferință nici unei persoane, grupuri sau organizații și trebuie să ia în considerare drepturile, 

responsabilitățile și interesele legitime ale tuturor părților implicate. 

Patriotism. Un principiu socio-politic și moral care exprimă un sentiment de dragoste pentru 

Patria Mamă, grija pentru interesele sale, un sentiment de mândrie pentru realizările Țării. Se 

manifestă în stima față de trecutul istoric al țării sale, tradițiile naționale și culturale. 

Convingerea în necesitatea respectării stricte și executare legii. Atitudinea de apreciere 

față de normele legale și față de practica de aplicăre formează obiceiuri și stereotipuri ale 

comportamentului care respectă legea, iar o acțiune legitimă și respectarea statului de drept se 

transformă într-o necesitate. 

Exigente. Aceasta este definită prin evaluarea capacităților morale ale persoanei, înaintarea 

unor cerințe morale înalte pentru el și recunoașterea responsabilității sale pentru executarea lor. 

Interzicerea violenței. Se bazează pe recunoașterea valorii personalității umane, a libertății 

de voință. Una dintre principalele interdicții morale într-un stat de drept democratic, bazată pe 

respingerea oricărei forme de violență (fizică, emoțională, de exprimare) în relațiile umane. 

Toleranţă. Aceasta presupune toleranță față de disidență, receptivitate față de interesele 

colegilor, agenților economici participanți la relașiile economice externe, refuzul confruntărilor, 

radicalism, extremism, dînd preferință compromisurilor, negocierilor, dialogului, cooperarii, 

realizarea unui echilibru de interese. 

Cultură profesională și morală. Include standarde, principii și categorii care constitue 

motive subiective pentru evaluarea comportamentului, precum și moralitatea practică ca parte a 

relațiilor publice, norme în vigoare ale activității umane. Caracteristicile profesiilor dau naștere unor 



Conferința Științifică „Rolul științei în reformarea sistemului juridic și politico-administrativ” 

Ediția a VI-a, 10 decembrie 2020 
 

123 
 

interdicții și cerințe speciale, care pot să nu fie în alte activități (de exemplu, pentru funcționarii de 

aplicare a legii - interzicerea falsificării probelor, tehnici provocatoare etc.). 

Simțul datoriei. Una dintre principalele categorii de etică, strâns legată de alte concepte care 

caracterizează activitatea morală a personalității, cum ar fi responsabilitatea, identitate umană, 

conștiința. 

Imparţialitate. Necesitatea de a acționa în conformitate cu legea și de a-și exercita dreptul la 

apreciere, ținând seama doar de beneficiul public și de circumstanțele obiective, nu intră în coliziune 

cu interesele private cu îndatoririle oficiale. 

Comitetul Miniștrilor al  Consiliului Europei a adoptat Recomandarea No. R (2000) 10 privind 

codurile de conduita pentru functionarii publici, Adoptata La 11 mai 2000 la a 106-a sesiune a sa, în 

care accentul principal este făcut pe atragerea atenției publice și promovarea valorilor etice ca 

mecanisme esențiale de prevenire a corupției. 

Actualul Cod de etică și conduită a funcționarului vamal cu statut special din cadrul 

Serviciului Vamal, aprobat prim Hotărîre nr.1161 din 20 octombrie 2016, de rind cu normele de 

conduită profesională, drepturile și restricțiile în activitatea de serviciu, regimul de cadouri, avantajele 

legate de acest regim,  conflictul de interese, confidenţialitatea și utilizarea informaţiei de serviciu, 

utilizarea resurselor publice, stabilește și principiile ce guvernează conduita colaboratorului vamal. 

De asemeni în acest Cod își regăsesc accepținea și reglementările în domeniul relațiilor cu publicul , 

cum ar fi conduita în cadrul relaţiilor internaţionale, conduită colegială, conduita managerială, 

inclusiv mediul de lucru.  

Art.2036 din Codul civil al Republicii Moldova prevede, că mărimea despăgubirii pentru 

prejudiciu moral se determină de către instanța de judecată în funcție de caracterul și gravitatea 

prejudiciului moral cauzat persoanei vătămate, de gradul de vinovăție a autorului prejudiciului, dacă 

vinovăția este o condiție a răspunderii, și de măsura în care această despăgubire poate aduce 

satisfacție echitabilă persoanei vătămate.  

Odată cu Republicarea în Monitorul oficial nr. 66-75 din 01.03.2019 al Codului civil al 

Republicii Moldova redactat, au intrat în vigoare mai multe prevederi noi care stabilesc temeiuri, 

condiții ale răspunderii delictuale nepatrimoniale pentru prejudiciu moral cauzat prin acţiune sau 

omisiune. 

De asemeni, a fost statuat, că pentru dana cauzată de o autoritate publică sau de o persoană cu 

funcție de răspundere, printr-un act administrativ ilegal sau nesoluționarea în termeni legali a unei 

cereri de către o autoritate publică sau de către o persoană cu funcţie de răspundere din cadrul ei se 

repară integral de autoritatea publică. Persoana cu funcţie de răspundere va răspunde solidar în cazul 

intenţiei sau culpei grave.[Cod civil, art.2006 p.1] 

În p.2 al aceluaiș articol legislatorul a stabilit, că persoanele fizice au dreptul să ceară repararea 

prejudiciului moral cauzat prin acţiunile indicate la alin.(1). 

Potrtivit prevederilor noului Cod civil, în cazul în care persoanei i s-a cauzat un prejudiciu 

moral prin fapte ce atentează la drepturile ei personale nepatrimoniale, precum şi în alte cazuri 

prevăzute de lege, instanţa de judecată are dreptul să oblige persoana responsabilă la reparaţia 

prejudiciului prin plata de despăgubiri. 

Un alt moment relevant, referitor la încasarea prejudiului moral, este prevăzut în art.2036, 

care la p.2 ne indică, că prejudiciul moral se repară indiferent de existenţa şi întinderea prejudiciului 

patrimonial.[1, p.2 art.2036] 

În opinia noastră, cele trei domenii ale dreptului : civil, penal, și administrativ au în comun 

lipsa criteriilor legale pentru constatarera prejudiciilor morale morale. Acestă omisiune a legislației 

este completată de aportul practicii judiciare în sensul dat. 

În scopul ajustării legislației în domeniul vamal propunem în calitate de lege ferenda 

completarea art. 49 al Legii nr.302 din 21.12.2017 Cu privire la Serviciul vamal, Răspunderea juridică 

a funcționarului vamal, p.1, Pentru neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu, pentru încălcarea 

normelor de etică și conduită, pentru pagubele materiale pricinuite, pentru contravenţiile sau 

infracţiunile săvîrşite în timpul ori în legătură cu îndeplinirea obligațiilor de serviciu, funcţionarul 
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vamal poartă răspundere disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz. cu un nou tip de 

răspundere: Răspundere morală . 

 

            Concluzii. 

Prejudiciile morale, în esența lor, nu se accentuează într-o stare de fapt, ci se reflectă la nivelul 

trăirilor psihice, iar aprecierea acestora, chiar și atunci cînd prezența lor este vizibilă, de obicei nu se 

poate face prin folosirea unor criterii obiective. Prejudiciile morale sunt supra realităților patrimoniale 

și extinderea lor nu poate fi stabilită decât prin aprecieri subiective, în care rolul definitiv este al 

instanței de judecată 
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Rezumat:Actualitatea subiectului abordat rezidă din interesul manifestat pentru cunoaşterea 

asistenței juridice internaționale în materie penală în reglementările legislative ale altor state. 

În condiţiile săvârşirii unor infracţiuni pe teritoriul unui stat de către persoane aparţinând 

altui stat sau în cazul organizaţiilor criminale internaţionale care implică săvârşirea de infracţiuni 

pe teritoriul mai multor state, sunt necesare acţiuni şi reglementări de colaborare internaţională pe 

plan judiciar. Această colaborare se obţine prin încheierea de tratate internaţionale de asistenţă 

juridică şi judiciară între state, pe baza unor recomandări ale convenţiilor internaţionale în acest 

domeniu. 

Cooperarea internaţională în scopul combaterii criminalităţii a condiționat ca majoritatea 

statelor să accepte utilizarea în dreptul lor intern elemente ale dreptului internaţional, fapt ce a dus 

la apariţia unei noi categorii în dreptul procesual al statelor lumii, şi anume, a categoriei asistenţei 

juridice internaţionale în materie penală. 
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Cuvinte-cheie: asistenţă juridică internaţională, organizații criminale organizate, 

combaterea criminalităţii internaţionale, cooperare internaţională, comisii rogatorii internaționale, 

proceduri de extrădare.   

 

Abstract: The topicality of the approached subject lies in the interest shown for the knowledge 

of the international legal assistance in criminal matters in the legislative regulations of other states. 

In the conditions of committing crimes on the territory of a state by persons belonging to 

another state or in the case of international criminal organizations involving the commission of 

crimes on the territory of several states, actions and regulations of international judicial cooperation 

are necessary. This collaboration is obtained by concluding international treaties of legal and 

judicial assistance between states, based on recommendations of international conventions in this 

field. 

International cooperation in the fight against crime has made most states accept the use in 

their domestic law of elements of international law, which has led to the emergence of a new category 

in the procedural law of the world's states, namely the category of international legal assistance in 

criminal matters.         
Keywords: international legal assistance, organized criminal organizations, fight against 

international crime, international cooperation, international letters rogatory, extradition 

procedures. 

 

Introducere. Evoluţia societăţii umane a confirmat dictonul „ubi societas ibi ius” (unde este 

societate, acolo este şi drept), însă aceasta nu întotdeauna a dat dovadă de o atitudine pozitivă faţă de 

reglementările juridice impuse de către stat. Ca urmare, fiecare faptă ilicită comisă de către membrii 

societăţii, practic a favorizat apariţia fenomenului criminalităţii, care treptat s-a extins, cuprinzînd 

fiecare fragment al civilizaţiei umane. 

Astfel, pentru asigurarea unei lupte eficiente împotriva acestui contagios flagel al societăţii, 

în condiţiile actuale, majoritatea statelor au acceptat a utiliza în dreptul lor intern elemente ale 

dreptului internaţional, fapt ce a dus la apariţia unei noi categorii în dreptul procesual al statelor lumii, 

şi anume, a categoriei asistenţei juridice internaţionale în materie penală. 

Metodologia cercetării.  
Cercetarea materializată în prezentul studiu a fost realizată prin aplicarea metodei construcţiei 

abstracte, a interpretării logice a normelor de drept,  metoda analitică, precum şi metoda comparării. 

Discuții. 
În literatura de specialitate, asistenţă juridică internaţională în materie penală este definită prin 

noţiunea de asistenţă judiciară penală, în sens restrâns, ce cuprinde asistenţa pe care organele judiciare 

dintr-un stat o acordă în cursul procesului penal organelor judiciare din statul în care are loc activitatea 

judiciară şi care constă în efectuarea, predarea sau comunicarea de acte procedurale necesare 

soluţionării acelei cauze. 

În cele ce urmează, considerăm necesar a menţiona că asistenţa juridică internaţională în 

materie penală ocupă un rol important în cadrul asistenţei juridice internaţionale în general şi 

constituie o expresie a colaborării dintre statele suverane, colaborare menită să consolideze 

solidaritatea internaţională în lupta contra fenomenului criminalităţii. În condiţiile săvârşirii unor 

infracţiuni pe teritoriul unui stat de către persoane aparţinând altui stat sau în cazul organizaţiilor 

criminale internaţionale care implică săvârşirea de infracţiuni pe teritoriul mai multor state, sunt 

necesare acţiuni şi reglementări de colaborare internaţională pe plan judiciar. Această colaborare se 

obţine prin încheierea de tratate internaţionale de asistenţă juridică şi judiciară între state, pe baza 

unor recomandări ale convenţiilor internaţionale în acest domeniu. 

În cazul în care se pune problema unei asistenţe judiciare între statul nostru şi alt stat, regulile 

convenite în tratatul de asistenţă judiciară îşi au deplină aplicare. Fiind însă posibilă o colaborare între 

statul nostru şi un stat cu care nu avem tratat de asistentă judiciară, în practică se pot folosi reguli 

stabilite pe bază de reciprocitate. În fine, în cazul în care nici astfel de reguli nu sunt stabilite, Codul 
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de procedură penală din 2003 a adoptat, în art. 531-559, norme după care să se ducă asistenţa juridică 

internaţională. .[3] 

Conform art. 8 al. (1) din Constituţia RM „Republica Moldova se obligă să respecte Carta 

Organizaţiei Naţiunilor Unite şi tratatele la care este parte, să-şi bazeze relaţiile cu alte state pe 

principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional", iar conform art. 4 al (2) al 

Constituţiei RM „Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele viitoare la drepturile 

fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte şi legile ei interne, prioritate au 

reglementările internaţionale”. [2] 

Potrivit legii procesual penale (art.531 din CPP RM), dispoziţiile tratatelor internaţionale la 

care Republica Moldova este parte şi alte obligaţii intenaţionale ale Republicii Moldova vor avea 

prioritate în raport cu dispoziţiile legii interne, iar dacă Republica Moldova este parte la mai multe 

acte internaţionale de asistenţă juridică la care este parte şi statul de la care se solicită asistenţă juridică 

sau statul care o solicită şi între normele acestor acte apar divergenţe sau incompatibilităţi, se aplică 

prevederile tartatului care asigură o protecţie mai benefică a drepturilor şi libertăţilor omului. [3] 

Admiţând necesitatea cooperării internaţionale în cauzele penale, ca obligaţie decurgând din 

instrumentele juridice la care Republica Moldova este parte, se asigură şi protecţia intereselor de 

suveranitate, securitate, ordine publică şi alte interese ale Moldovei, definite prin Constituţie, cărora 

le este subordonată aplicarea legii de cooperare judiciară internaţională în materie; această regulă este 

de natură a face posibilă refuzarea unei forme de cooperare atunci când sunt atinse interesele 

Republicii Moldova indicate anterior. 

Admisibilitatea acordării asistenţei juridice internaţionale în toate cazurile o decide instanţa 

de judecată, pornind de la faptul că într-o asemenea activitate pot fi afectate anumite drepturi şi 

interese ale persoanei. Totodată, Ministerul Justiţiei, ca organ executiv, poate decide de sine stătător 

neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti privind admiterea acordării asistenţei juridice fără a implica 

o instanţă de judecată în această activitate, în această decizie. Ministerul Justiţiei este în drept să 

decidă în situaţia când sunt afectate interesele naţionale fundamentale. Astfel, în art. 532 CPP al RM 

se menţionează că: „Cererile privitoare la asistenţa juridică internaţională în materie penală se fac 

prin intermediul Ministerului Justiţiei sau al Procuraturii Generale direct şi/sau prin intermediul 

Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova, cu excepţia cazurilor cînd, pe bază de 

reciprocitate, se prevede o altă modalitate de cerere”. [3] 

Asupra aceleiaşi probleme se pronunţă şi legislatorul rus care indică expres că interpelările de 

efectuare a acţiunilor procedurale se expediază prin intermediul: 

- Curţii Supreme de Justiţie a Federaţiei Ruse; 

- Ministerului Justiţiei al Federaţiei Ruse; 

- Ministerului Afacerilor Interne al Federaţiei Ruse precum şi a Serviciului Federal de 

Securitate al Federaţiei Ruse; 

- Procuraturii Generale a Federaţiei Ruse. 

Cooperarea judiciară internaţională în materie penală se realizează, în ce priveşte cererile de 

asistenţă juridică internaţională ale României, prin următoarele autorităţi centrale române: Ministerul 

Justiţiei, dacă au ca obiect extrădarea şi transferarea persoanelor condamnate sau dacă se referă la 

activitatea de judecată ori la faza executării hotărârilor penale; Parchetul de pe lângă înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie, dacă se referă la activităţi din faza de cercetare şi urmărire penală; Ministerul 

Administraţiei şi Internelor, dacă se referă la cazierul judiciar. 

Conform CPP al RM, obiectul asistenţei juridice este cuprins în anumite activităţi, cum ar fi: 

Comisia rogatorie, extrădarea, transferarea persoanelor condamnate, recunoaşterea hotărîrilor penale 

definitive pronunţate de către instanţele judecătoreşti din străinătate. Cu toate acestea, asistenţa 

juridică internaţională poate lua şi alte, diverse, forme pe lîngă cele enunţate, precum: transmiterea 

anumitor acte persoanelor fizice sau juridice, citarea persoanelor aflate peste hotarele ţării pentru a 

participa la anumite acţiuni procesuale în ţară sau a se prezenta în faţa instanţei, de asemenea citarea 

persoanelor pentru audiere. [3] 

Potrivit dispoziţiilor art. 158 din Legea nr. 302/2004 a României, asistenţa judiciară cuprinde: 
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comisiile rogatorii internaţionale; audierile prin videoconferinţă; înfăţişarea în statul solicitant a 

martorilor, experţilor şi a persoanelor urmărite; notificarea actelor de procedură care se întocmesc ori 

se depun într-un proces penal; cazierul judiciar. [5, p.126] 

În pofida tuturor acordurilor internaţionale încheiate de către statul în cauză, există şi anumite 

derogări de la normele de bază care menţionează că în unele cazuri, Republica Moldova poate să 

refuze asistenţa juridică internaţională, şi anume când este vorba de infracţiuni politice sau infracţiuni 

conexe cu alte infracţiuni. în acelaşi timp, refuzul nu se admite dacă persoana esteînvinuită sau 

condamnată pentru anumite infracţiuni penale internaţionale. 

Asistenţa juridică internaţională poate fi refuzată şi în cazul cînd este vorba de o încălcare a 

disciplinei militare, cât şi în cazul când organul de urmărire penală sau instanţa de judecată solicitate 

pentru acordarea asistenţei juridice consideră că acordarea acesteia este de natură să aducă atingere 

suveranităţii, libertăţii sau ordinii publice a statului; refuzul este şi în cazul când există motive 

întemeiate de a crede că bănuitul este urmărit sau de a crede că persoana este urmărită sau pedepsită 

penal din motive de rasă, religie, cetăţenie, asociere la un anumit grup sau pentru împărtăşirea unor 

anumitor convingeri politice, sau dacă situaţia lui se va agrava şi mai mult din motivele enumerate 

mai sus. Asistenţa juridică este refuzată şi în cazul când în ţara respectivă fapta se pedepseşte cu 

moartea şi nu există nici o garanţie că nu se va aplica această pedeapsă, cât şi în cazul când în 

conformitate cu legislaţia penală naţională, fapta dată nu constituie infracţiune sau persoana nu poate 

fi trasă la răspundere penală. [4, p.57] 

În toate cazurile când este vorba de un refuz, acest refuz trebuie motivat, altfel statul îşi încalcă 

obligaţiile stipulate de tratatele internaţionale de asistenţă juridică internaţională. în afară de 

temeiurile invocate, orice tratat de asistenţă juridică, bilateral sau multilateral, poate să prevadă şi alte 

temeiuri care vor fi în toate cazurile obligatorii şi vor prevala asupra normelor prevăzute de art. 534 

CPP RM. Statul solicitant determină în toate cazurile dacă există un temei de refuz al asistenţei 

juridice, de exemplu, când este vorba de caracterul politic sau militar al unei infracţiuni, cu anumite 

ecxcepţii când există anumite acte internaţionale care determină caraterul unei infracţiuni. 

În toate cazurile când acordarea asistenţei provoacă anumite cheltuieli, acestea sunt suportate 

de către partea solicitantă, pe teritoriul ţării sale.Totuşi în unele tratate bilaterale sau multilaterale pot 

fi prevăzute şi alte modalităţi de recuperare a cheltuielilor. 

Legea României, deasemenea prevede (art. 24' şi 242) un şir motive obligatorii de refuzare a 

cooperării decurgând din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. 

Astfel, ca motive obligatorii de refuz al cooperării judiciare internaţionale în materie penală se numără 

temerea că se urmăreşte pedepsirea unor persoane pe motive de rasă, religie, sex, naţionalitate, limbă, 

opinii politice sau ideologice sau de apartenenţă la un grup social, ori se referă la o infracţiune de 

natură politică sau la una pur militară; printre motivele opţionale de refuzare a cooperării judiciare 

internaţionale se situează, în primul rând, existenţa în ţara noastră a unui proces în curs pentru aceeaşi 

faptă sau declanşarea unui astfel de proces; în al doilea rând, atunci când prin acceptarea cererii de 

cooperare judiciară s-ar putea produce consecinţe grave pentru persoana vizată datorită vârstei sale, 

a stării de sănătate sau al oricărui motiv cu caracter personal. [5, p.128] 

Nu este admisibilă o formă de cooperare judiciară internaţională în cazul regulii non bis in 

idem, în sensul că în Republica Moldova sau în oricare alt stat, printr-o hotărâre definitivă, s-a dispus 

achitarea sau încetarea procesului penal pentru aceeaşi faptă ori pedeapsa aplicată printr-o hotărâre 

penală definitivă a fost executată sau a făcut obiectul unei graţieri sau amnistii. 

O altă regulă a cooperării judiciare internaţionale în materie penală este confidenţialitatea 

cererilor de asistenţă judiciară internaţională şi a actelor anexate acestora. 

O conotaţie deosebită instituţia asistenţei juridice internaţionale în materie penală a căpătat-o 

în cadrul Uniunii Europene. Astfel, Tratatul de la Amsterdam stipulează că Uniunea Europeană 

trebuie să menţină şi să dezvolte un spaţiu de libertate, securitate şi de justiţie. Libertatea presupune 

existenţa unui spaţiu judiciar comun, în care cetăţenii europeni să poată să se adreseze justiţiei în unul 

din statele membre ca şi în propria ţară. In acelaşi timp, trebuie eliminată posibilitatea ca infractorii 

să exploateze diferenţele dintre sistemele juridice ale statelor, de aceea se impune ca hotărârile 
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judecătoreşti să fie recunoscute şi executate în străinătate fără formalităţile prevăzute de convenţiile 

clasice privind asistenţa judiciară internaţională. [7, p.214] 

În cadrul Consiliului European de la Tampere, Finlanda, din 15 şi 16 octombrie 1999, s-a 

statuat că recunoaşterea reciprocă a hotărârilor este piatra unghiulară a cooperării judiciare între 

statele membre ale Uniunii Europene. în timpul Preşedinţiei olandeze a Consiliului UE, a fost adoptat 

Programul Haga, care îşi propune accelerarea măsurilor menite a da viaţă unui spaţiu judiciar comun. 

[6, p.45] 

Astfel, în statele Schengen, dacă este cazul, mandatul european de arestare (MEA) înlocuieşte 

procedurile de extrădare oficiale anterioare dintre statele membre şi contribuie semnificativ la o 

urmărire penală mai eficientă a infractorilor care se deplasează în teritoriul Uniunii Europene. 

Mandatul european de arestare se bazează pe principiul recunoaşterii reciproce a hotărârilor 

judecătoreşti, precum şi pe menţinerea unor standarde comune privind protecţia drepturilor omului. 

Este de menţionat faptul că MEA are o mulţime de avantaje în comparaţie cu sistemul anterior 

de extrădare, şi anume: 

- MEA este emis şi executat în mod direct de către autorităţile judecătoreşti — rolul ramurii 

executive (ministere etc.) a fost eliminat sau redus la cel de a facilita transmisia; 

- MEA este emis folosind acelaşi formular simplu în toate statele membre, deci este uşor de 

utilizat şi de tradus; 

- MEA abordează în mod eficient dubla incriminare pentru o listă de 32 de categorii de 

infracţiuni grave specificate, în anumite condiţii, rezolvând astfel problemele care rezultau din 

aplicarea codurilor penale diferite ale statelor membre; 

- Motivele de refuz sunt limitate în mod strict la decizia-cadru care face deosebirea între 

motivele obligatorii şi cele opţionale. Predarea cetăţenilor statelor membre, de exemplu, nu mai poate 

fi refuzată din motive de cetăţenie. Cu toate acestea, anumite state membre au adăugat câteva motive 

de refuz în momentul punerii în aplicare a deciziei-cadru în legislaţia naţională. 

- Termenele pentru deciziile care trebuie luate în baza unui MEA şi pentru executarea acestuia 

sunt explicite, astfel încât procedura de predare este mai rapidă decât procedura anterioară de 

extrădare; 

- O alertă SIS are acelaşi statut ca MEA original, fapt care simplifică distribuţia mandatelor. 

În această ordine de idei ar fi foarte elocvent să facem unele referiri şi asupra structurii 

mandatului european de arestare. Astfel, din cuprinsul Deciziei-cadru nr. 584/JAI/13 iunie 2002 

privind mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membre ale Uniunii 

Europene, rezultă conţinutul şi forma mandatului european de arestare: 

„1) Mandatul european de arestare conţine următoarele informaţii: 

a) identitatea şi cetăţenia persoanei căutate; 

b) numele, adresa, numerele de telefon şi de fax şi adresa electronică a autorităţii judiciare 

emitente; 

c) indicarea existenţei unei hotărâri executorii, a unui mandat de arestare sau a oricărei 

alte decizii judiciare executorii având acelaşi efect, intrând în sfera de aplicare a articolelor 1 şi 2; 

d) natura şi încadrarea juridică a infracţiunii, în special cu respectarea articolului 2; 

e) descrierea circumstanţelor comiterii infracţiunii, inclusiv a momentului, locului şi 

gradului de implicare a persoanei căutate la infracţiune; 

f) pedeapsa pronunţată, în cazul în care este vorba despre o hotărâre definitivă, sau seria 

de pedepse prevăzute pentru infracţiune de legea statului membru emitent; 

g) în măsura posibilă, alte consecinţe ale infracţiunii”. 

Alin. 2 al art. 8 din Decizia-cadru C.E. (2002/584/JAI) stabileşte că: „Mandatul european de 

arestare trebuie să fie tradus în limba oficială sau în una din limbile oficiale ale statului membru de 

executare. Orice stat membru poate, în momentul adoptării prezentei decizii-cadru sau ulterior, să 

indice, într-o declaraţie depusă la Secretariatul General al Consiliului, că acceptă o traducere în una 

sau mai multe alte limbi oficiale ale instituţiilor Comunităţilor Europene”, prevedere care de 

asemenea preluată în legea naţională, astfel ca, mandatul european de arestare transmis autorităţii 
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competente a unui alt stat membru trebuie tradus în limba oficială sau în limbile oficiale ale statului 

de executare sau în una ori mai multe alte limbi oficiale ale Instituţiilor Comunităţilor Europene, pe 

care acest stat le accepta, conform declaraţiei depuse la Secretariatul General al Consiliului Uniunii 

Europene. 

Un aspect extrem de important în analiza instituţiei mandatului european de arestare îl 

reprezintă însuşi procedura de transmitere a acestuia. 

Sub aspectul dat, atât reglementările comunitare, cât şi cele naţionale ale statelor-membre au 

avut în vedere că, după emiterea mandatului european de arestare, acesta să fie transmis autorităţii 

judiciare de executare, tocmai pentru a se ajunge la scopul scontat, adică să-i dea curs în sensul 

predării infractorului pentru executarea mandatului de arestare ori a executării pedepsei privative de 

libertate ori a unei măsuri de siguranţă( de asemeni privativă de libertate). 

Decizia-cadru C.E. (2002/584/JAI) a reglementat procedura de transmitere a mandatului 

european de arestare prin art. 9-10, stipulând că, în cazul în care se cunoaşte locul unde se află 

persoana căutată, autoritatea judiciară emitentă poate transmite direct autorităţii judiciare de 

executare mandatul european de arestare, totodată putând decide( în toate cazurile) să semnaleze 

persoana căutată în Sistemul de Informaţii Schengen (SIS). O astfel de semnalare este efectuată în 

conformitate cu dispoziţiile articolului 95 din Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen 

din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, din 19 iunie 1990. 

[1] În acest fel, o semnalare în SIS are valoarea unui mandat european de arestare, însoţit de 

informaţiile prevăzute la articolul 8 alineatul (1) din Decizia-cadru. 

Totodată, „pentru o perioadă tranzitorie, până în momentul în care SIS va avea capacitatea să 

transmită toate informaţiile menţionate la articolul 8, semnalarea are valoare de mandat european de 

arestare, până la primirea originalului, în buna şi cuvenita formă, de către autoritatea judiciară de 

executare”. 

Pentru ca autoritatea judiciară emitentă să poată să solicite introducerea semnalmentelor 

persoanei în cauza în Sistemul de Informaţii Schengen, trebuie aplicate dispoziţiile art. 95 ale 

Convenţiei din 19 iunie de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind 

eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, articol care prevede „procedura de 

introducere „a alertei”, menţionându-se şi informaţiile esenţiale care trebuie s-o însoţească, şi anume: 

- autoritatea care a formulat cererea de arest; 

- dacă există un mandat de arestare sau un alt document cu acelaşi efect juridic sau o hotărâre 

executorie; 

- natura şi încadrarea juridică a infracţiunii; 

- descriere a împrejurărilor în care s-a comis infracţiunea, inclusiv data, locul şi măsura în care 

persoana pentru care s-a emis alerta a participat la comiterea infracţiunii; 

- în măsura în care este posibil consecinţele infracţiunii.” [1]  

Cert este că, dacă informaţiile susmenţionate însoţesc semnalarea facuta în Sistemul de 

Informaţii Schengen, aceasta semnalare echivalează cu un mandat european de arestare (potrivit alin. 

4 al art.9 din Decizia-Cadru). 

Un moment esenţial şi demn de menţionat este că în literatura de specialitate întâlnim diverse 

opinii vis-a-vis de impactul colaborării internaţionale asupra suveranităţii statelor implicate în 

procesul penal. Aşadar, aplicarea principiului teritorialităţii legii procesual penale nu poate fi limitată 

decât în mod excepţional şi în măsura în care derogarea se justifică obiectiv, oferind soluţii singulare 

pentru realizarea unor interese majore. 

Astfel, colaborarea internaţională în toate domeniile nu încalcă drepturile statelor care intră în 

relaţii, ci dimpotrivă le amplifică în măsura în care cooperarea este bazată pe respectarea neabătută a 

principiului suveranităţii. Acest deziderat trebuie să se manifeste şi în domeniul asistenţei juridice 

internaţionale. 

Concluzii. Gеnеrаlizând cеlе еxpusе, cоncluziоnăm că introducerea asistenței juridice 

internaționale în materie penală în dreptul procesual al statelor, a contribuit la intensificarea luptei 

contra infracţiunii pe plan mondial și a atras colaborarea între state. De asemenea a contribuit la 
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urmărirea şi judecarea infractorilor în altă ţară decât unde s-a săvârşit infracţiunea, ceea ce impune 

sprijinirea activităţii desfăşurate de organele judiciare ale unui stat de către organele judiciare ale altor 

state (înmânarea de citaţii, ridicarea unor obiecte sau înscrisuri, ascultarea de martori sau părţi, 

extrădarea unor persoane, tranzitarea de arestaţi etc.). 

Ca urmare, colaborarea internaţională în materie procesual penală sprijină activitatea 

organelor de urmărire penală şi ale instanţelor de judecată în vederea descoperirii noilor infracţiuni a 

căror rezonanţă a trecut cu mult peste hotarele unui singur stat. 
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Rezumat: Răspunderea socială ca formă de reglare a conduitei oamenilor în societate nu este 

specifică dreptului, ea poate fi întâlnită în toate domeniile vieţii sociale. 

Răspunderea implică o reflecţie anticipată asupra urmărilor faptelor noastre; în primul rând, 

din punct de vedere natural şi moral, ca o soluţie împotriva unei conduite antisociale şi apoi din 

punct de vedere legal.  

Societatea instituie norme de conduită cu caracter reglator de ordin religios,moral, cultural, 

politic, juridic, pe care indivizii ce o compun sunt chemaţi să le respecte, să-şi orienteze conduita, 

potrivit cu cea prescrisă de aceste norme, în scopul îmbinării interesului personal cu cel social, 

asigurării coerenţei şi funcţionalităţii sistemului social. 

Răspunderea juridică şi sancţiunea juridică sunt două faţete ale aceluiaşi fenomen social. 

Drepturile şi obligaţiile conexe ce se nasc ca urmare a săvârşirii unei fapte ilicite definesc tocmai 

răspunderea juridică. Pe bună dreptate se afirmă că acest complex de drepturi şi obligaţii constituie 

cadrul de realizare a constrângerii de stat, prin aplicarea sancţiunilor juridice. 

Cuvinte-cheie: răspunder, sancţiune,  coerciţie a statului, societate, general, particular, 

nulitate, decădere, amendă judiciară.  

Résumé: La responsabilité sociale comme forme de réglement du comportement de l’homme 

dans la société n’ est pas spécifique a la loi, elle se trouve dans tous les domaines de la vie sociale. 
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La responsabilité implique une réflexion sur les conséquences attendues de nos actions; 

premierèment, du point de vue naturellement et moralement, comme une solution contre les 

comportements antisociaux et ensuite,  légalement. 

La société établit des règles de conduite du caractére religieux, moral, culturel, politique, et 

juridique, que les individus qui la composent sont appelés à observer, pour guider la direction, selon 

les règlements pour ces intérêts communs dans le but de la combinason de son intérêt personel avec 

celui social de l’assurance de la coherence et de la fonctionnalité du système social. 

La responsabilité et les recours juridiques sont les deux faces du même phénomène social. 

Les droits et les obligations connexes qui se posent à la suite d'avoir commis un acte illégal 

définissent simplement la responsabilité. On affirme certainemment  que ce complexe de droits et 

d’obligations constitue le cadre pour la réalisation de la contrainte de l'état en appliquant des 

sanctions juridiques. 

Mots-clés: la responsabilité, la sanction, la coercition de l'État, la société, general, privé ,la 

nulité, revocatione, l'amende judiciare. 

Există activităţi care, axate fiind pe principii bine determinate şi având anumite scopuri 

prestabilite, reclamă urmarea cu stricteţe a unor reguli de conduită. Numai în cazul în care toate 

persoanele implicate respectă cu stricteţe setul de norme de conduită aceste activităţi îşi ating 

finalitatea şi, implicit, îşi justifică raţiunea de a fi. Un exemplu edificator în acest sens îl constituie 

procesul civil. După cum se ştie, procedura civilă a fost nu o dată supranumită datorită exigenţelor de 

formă şi termene „şcoala disciplinei şi a ordinii”. Mai mult ca atât, dreptul procesual civil este deseori 

considerat un drept sancţionator. Ar fi, totuşi, pripit şi eronat să conchidem că sancţiunile ar juca un 

rol preponderent în această ramură a dreptului. Pur şi simplu dreptului procesual civil îi este specific 

un mai pronunţat caracter formalist, concretizat în existenţa unei multitudini de exigenţe procedurale 

şi ori de câte ori acestea sunt nesocotite survin, inevitabil, sancţiunile respective. 

În istoria milenară a dreptului, sancţiunile au constituit o componentă deosebit de importantă 

în cadrul oricărui sistem juridic. Ele reprezintă şi în prezent una din laturile esenţiale ale dreptului 

[1].  

Se remarca, între altele, că deşi termenul de „sancţiune” se află în vocabularul juridic, 

circulând în diferite formulări, conceptul, ca atare, nu  este încă elaborat sau este insuficient conturat, 

pe plan teoretic, printre altele şi datorită caracterului său neomogen, diversificării sale sub raportul 

regimului juridic şi polifuncţionalităţii sale tehnice. Nu mai puţin, însă, cele mai importante elemente 

ale conceptului se regăsesc în întregime în teoria răspunderii juridice (civile, penale, disciplinare, 

administrative şi materiale), în teoria nulităţii şi a altor cauze de desfiinţare a actelor juridice, în teoria 

actelor de procedură civilă şi penală şi, de o manieră mai generală, în teoria normei juridice [2]. 

Răspunderea juridică este o modalitate a responsabilității sociale, instituită, de regulă, de către 

stat în cazul săvîrșirii încălcărilor de drept, care implică aplicarea sancțiunii juridice corespunzătoare 

față de făptuitor. Răspunderea juridică coexistă, dar și completează responsabilitatea morală, 

religioasă. 

Răspunderea juridică este un raport juridic instituit, de regulă, de către un organ competent al 

statului în vederea aplicării constrîngerii organizate față de făptuitor sub forma unei sancțiuni juridice 

corespunzătoare faptei ilicite săvîrșite. [3] 

În limbajul juridic s-a afirmat termenul de răspundere de la latinescul respondere. Noţiunea 

de sancţiune provine de la latinescul „sanctio, - onis”, din franceză „sanction”, care are potrivit DEX-

ului, semnificaţia de pedeapsă prevăzută de lege pentru cei care încalcă dispoziţiile ei [4]. 

Conceptul de sancţiune juridică postulează astfel trei idei:  

a) orice sancţiune juridică reprezintă un act de constrângere, care intervine în cazul 

încălcării acelor norme juridice a căror aplicare este asigurată în această modalitate (marea majoritate 

a normelor juridice nu prevăd sancţiuni pentru aducerea lor la îndeplinire). Normele de drept sunt 

dislocate într-un sistem strict prestabilit, unde nesocotirea dispoziţiei unor norme implică sancţiuni 

conţinute în alte norme. De aici rezultă şi raţiunea unor ramuri autonome de drept menite să garanteze 

respectarea normelor de drept în ansamblul lor, cum ar fi de exemplu, dreptul penal, dreptul procesual 



Conferința Științifică „Rolul științei în reformarea sistemului juridic și politico-administrativ” 

Ediția a VI-a, 10 decembrie 2020 
 

132 
 

penal şi dreptul procesual civil. Astfel, respectarea unui complex întreg de norme este garantată prin 

aplicarea unor sancţiuni comune aflate într-o interdependenţă cu fiecare normă fără a fi prevăzute 

expres în conţinutul acelei norme.  

În fine sancţiunea nu vizează doar persoana care a nesocotit prevederile normei juridice, ci 

stabileşte şi limitele acţiunilor organelor de stat abilitate cu aplicarea sancţiunilor; de unde decurge şi 

o „ierarhizare a sancţiunilor” cel puţin sub două aspecte. În primul rând, urmează a fi anulat sau 

modificat orişice act ilegal sau neîntemeiat de aplicare a sancţiunilor, iar persoana vinovată de aceasta 

să fie atrasă la răspundere. În al doilea rând, obligaţia organelor statale de a aplica sancţiuni este şi ea 

garantată prin alte sancţiuni [1]. Iată de ce se poate afirma că sancţiunea reprezintă ea însăşi o garanţie 

a restabilirii ordinii de drept. 

b) unele sancţiuni îndeplinesc o funcţie reparatorie care se traduce, în principal, prin 

afectarea patrimoniului celui sancţionat (răspunderea contractuală şi delictuală, anularea actelor 

juridice), alte sancţiuni fie împiedică dobândirea unui drept, fie suprimă un drept existent (decăderea, 

revocarea actelor), fie suprimă temporar libertatea individului, implicând o constrângere fizică (este 

cazul pedepsei penale); 

c) toate sancţiunile juridice sunt deopotrivă preventive. Sancţiunea trebuie să fie stabilită 

astfel încât să dea naştere unui contramotiv puternic îndreptat împotriva unui comportament ilegal 

determinând persoana să opteze pentru o alternativă favorabilă ei, exprimată în acţiuni legale [2]. 

Literatura de specialitatea atribuie sancţiunilor următoarele caractere: 

a) caracterul represiv – aflictiv: 
Sancţiunea este o formă de reacţie socială, o retribuţie dureroasă pentru fapta antisocială 

săvârşită. Sancţiunea a constituit şi constituie o suferinţă pentru cel constrâns să o suporte căci, nimeni 

nu este dispus să execute o pedeapsă de bunăvoie [5]. 

Suferinţa ţine de esenţa sancţiunii, indiferent de natura ei. Orice sancţiune ce nu cauzează 

vinovatului vreo suferinţă încetează de a mai fi sancţiune. Ca suferinţă, sancţiunea nu se reduce numai 

la lipsa libertăţii, ci implică o totală modificare a vieţii, modificare încărcată de incomodităţi şi durităţi 

din care izvorăsc numeroase suferinţe fizice şi morale.  

Chiar şi referitor la patrimoniul persoanei, sancţiunea procedurală este şi ca o suferinţă, ce îşi 

produce efectele asupra condiţiilor de viaţă. Restrângerea acestor condiţii creează incomodităţi, 

dificultăţi, iar ataşamentul puternic al omului pentru avutul său face să suporte cu durere orice 

micşorare a acestuia.  

Caracterul retributiv al sancţiunilor procedurale accentuează ideea raportului dintre faptă şi 

sancţiune, anume aplicarea amenzilor judecătoreşti pentru neîndeplinirea cu bună credinţă a 

obligaţiilor. 

Deci, sancţiunea constituie retribuţia dureroasă pe care societatea o plăteşte celui care a 

săvârşit fapta antisocială [6]. 

b) caracterul legal: 
Sancţiunile procedurale, de altfel şi, celelalte tipuri de sancţiuni, se aplică numai conform 

actelor normative în vigoare, în limitele prevăzute de acestea şi direct proporţional cu delictul comis. 

Sancţiunea trebuie să fie dreaptă, altfel ea nu are sens raţional decât aplicată unui număr relativ 

restrâns de cazuri faţă de mulţimea nenumărată de acte care constituie viaţa socială; ea nu trebuie 

niciodată generalizată, chiar fără a lua în considerare inconvenienţile de fapt pe care le întâlneşte 

această ipostază.  

Legalitatea ridicată la rangul de virtute a unui sistem de drept rămâne o formă rigidă şi 

represivă care asigură minimul de moralitate conţinutului unui drept [5]. 

c) caracterul preventiv: 
Acest caracter reprezintă trăsătura specifică a sancţiunii juridice, deoarece, însăşi 

reglementarea sancţiunii în norma juridică, este o prevenţie specială. 

Sancţiunea incorporată în norma juridică nu reprezintă altceva decât un avertisment ante 

factum pentru cei tentaţi să nesocotească regula de conduită cuprinsă în dispoziţia normei. 

Corespondenţa între sancţiune, natura faptei şi prejudiciul cauzat se stabileşte  prin lege, care 
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fixează atât natura sancţiunii cât şi cuantumul ei. Prin urmare, judecătorii vor stabili sancţiunea 

potrivit cuantumului determinat, fixat de lege. Astfel, despre o individualizare judiciară a sancţiunilor 

nici nu poate fi vorba. Ne aflăm în plin domeniu al sancţiunilor determinate.  

d) caracterul educativ: 
Acest caracter urmăreşte recuperarea socială a făptuitorului. Îndreptarea morală, precizează 

M. Djuvara, [M. Djuvara citat de 5] se obţine prin însăşi reacţia propriei lui conştiinţe: scopul 

sancţiunii fiind astfel atins. Sancţiunea este o măsură de constrângere şi mijloc de reeducare a 

făptuitorului. Per a contrario, altă opinie subliniază caracterul îndoielnic al reeducării persoanei, de 

exemplu, prin aplicarea amenzii, apreciind că omul atins în patrimoniul său rămâne trist că acest 

patrimoniu i s-a micşorat, dar nu devine nici mai bun, nici mai înţelept, şi nici mai bine educat.[5] 

e) caracterul reparatoriu: 
Prin intermediul sancţiunii se urmăreşte restabilirea valorilor încălcate, reîntregirea 

patrimoniilor afectate. Astfel, se preconizează obţinerea compensărilor materiale şi morale. Aici 

putem exemplifica amenzile judecătoreşti, despăgubirea părţii vătămate, refacerea actului îndeplinit 

cu nerespectarea cerinţelor legale.  

f) caracterul  statal: 
Declanşarea răspunderii juridice şi stabilirea formei concrete de răspundere aparţin 

întotdeauna unor instanţe special abilitate cu competenţe legale în domeniu. Dacă este adevărat că 

acolo unde lipseşte constrângerea, lipseşte şi dreptul, tot atât de adevărat este că aspectul sancţionator 

al legii nu trebuie considerat ca ceva ostil, odios. Sancţiunea reprezintă, deci, punerea forţei 

organizate de stat în serviciul dreptului. Forţa individuală prin care se încearcă realizarea unui drept, 

nu constituie o sancţiune juridică, decât dacă ea este organizată, autorizată sau comandată, în mod 

direct de stat. De aceea, se spune că sancţiunea juridică este atributul statului.  

Consecinţele constrângerii statale îmbracă un dublu aspect: constatarea şi pronunţarea 

dreptului de organul de jurisdicţie abilitat şi executarea silită pentru cazul în care executarea nu este 

voluntară. Acest dublu aspect este inerent constrângerii statale [7].  

Sancţiunea aplicată de către organele competente ale statului, trebuie să restituie credinţa 

zdruncinată de fapta antisocială. Statul este izvorul real al sancţiunii. Prin autorităţile sale, statul are 

chiar obligaţia de a interveni şi de a aplica sancţiuni acolo unde se impune acest lucru, dar, totodată, 

are îndatorirea să evite de a o face când situaţia concretă nu comportă aplicarea sancţiunii.  

Temeiul răspunderii juridice şi al sancţiunii se află în legea pe care statul o aplică. Nimeni nu-

şi poate face singur dreptate, nimeni nu poate fi judecător în propria cauză. Justiţia este distribuită de 

organe care judecă obiectiv. 

În legătură cu trăsăturile sancţiunii, trebuie să remarcăm faptul că, în raport cu felul sancţiunii, 

unele dintre caracterele analizate, se manifestă cu mai multă pregnanţă, în timp ce altele sunt 

estompate, sunt mai puţin puse în evidenţă. De exemplu, pedeapsa penală îşi pune în valoare, prin 

excelenţă, caracterul său represiv – aflictiv şi legal, în raport cu sancţiunile civile unde iese în evidenţă 

cu prioritate caracterul reparatoriu [1].  

În ceea ce priveşte problematica funcţiilor sancţiunii juridice, doctrina distinge diferite 

asemenea funcţii în raport cu tipul şi esenţa sancţiunii. Astfel, doctrina penală contemporană atribuie 

sancţiunii de drept penal funcţia de constrângere, funcţia de reeducare, funcţia de exemplaritate, şi 

funcţia de eliminare [8]. În materie civilă, doctrina atribuie sancţiunii trei funcţii: sancţionatorie, 

reparatorie, şi educativ – preventivă [9].  

Funcţiile sancţiunilor procedurale sunt, în esenţă, aceleaşi ca şi ale sancţiunilor din dreptul 

material – funcţia preventiv educativă şi funcţia represiv – intimidantă – funcţii care 

caracterizează în general sancţiunile juridice indiferent de specificul lor [1]. 

Există însă în materie procedurală un grad foarte diferit de îmbinare şi realizare a funcţiilor 

enunţate mai sus.  

Funcţia preventiv – educativă  se manifestă în cazul tuturor sancţiunilor procedurale. În 

primul rând, prin simplu fapt  că sunt conţinute în textul legii, sancţiunile sunt de natură să atenţioneze 

participanţii la proces despre necesitatea respectării cu stricteţe a normelor procedurale. Participanţii 
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la activitatea judiciară sunt obligaţi să se conformeze disciplinei specifice procesului civil.  

În al doilea rând, aplicarea sancţiunilor în diferite situaţii concrete determină o deligenţă 

sporită atât din  partea subiectului procesual vinovat de încălcarea unei norme, cât şi din partea 

celorlalţi participanţi spre a evita pe viitor asemenea abateri de la lege. 

Sancţiunile au un rol educativ general atenţionând asupra efectelor şi consecinţelor 

nerespectării normei juridice; ele au de asemenea şi un rol individual concret asupra celui ce a încălcat 

prevederea legală, precum şi asupra celorlalţi destinatari ai normelor juridice [10]. 

Funcţia represiv – intimidantă se caracterizează printr-un nivel sporit al coerciţiunii 

specifice pentru fiecare sancţiune procedurală. Astfel, sancţiunea procedurală determină o influenţă 

pozitivă asupra acelora ce vin în contradicţie cu normele dreptului. Odată aplicată o sancţiune este şi 

exemplu de intimidare. 

La unele sancţiuni procedurale accentul este pus pe latura represivă a acestora, adică pe latura 

reparatorie. Este cazul amenzilor judiciare. Într-adevăr, dacă amenzile judiciare, pe de o parte, 

evidenţiază latura represivă, atunci obligaţia părţii care a pierdut procesul de a suporta cheltuielile de 

judecată scoate la lumină anume latura reparatorie. Considerăm că în acest din urmă caz, 

preponderentă va fi anume latura reparatorie a sancţiunilor şi nu cea represivă, deoarece sancţiunea 

va fi orientată spre repararea pagubei cauzate celeilalte părţi, fiind vorba de despăgubiri, nu de  

amenzi.  

Această funcţie se realizează şi în forme specifice anumitor sancţiuni procedurale. Astfel, de 

exemplu, în cazul nulităţii actului procedural defectuos funcţia reparatorie se concretizează în 

modalitatea specifică de regularizare a actului procedural.  

Sancţiunile procedurale au în toate situaţiile un rol deosebit de important în ansamblul de 

garanţii juridice ce sunt destinate să asigure o bună administrare a justiţiei. Fără existenţa unor 

sancţiuni proprii dreptului procesual civil, activitatea judiciară nu s-ar putea realiza în condiţii optime. 

Consacrarea unor drepturi şi obligaţii procedurale ar rămâne doar formală dacă n-ar exista măsuri de 

constrângere sau de restabilire a situaţiilor juridice încălcate. 

Se  poate afirma astfel că sancţiunea de drept procesual civil reprezintă o garanţie esenţială a 

legalităţii şi un mijloc de optimă administrare a justiţiei. Iată de ce existenţa unui minim de sancţiuni 

procedurale este indispensabil în orice sistem judiciar. 
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Abstract:  In the Republic of Moldova there are relatively few scientific papers (monographs, 

scientific articles, etc.) dedicated to the legal regime of notarial deeds. One reason would be that 

during the U.R.S.S., but also after the proclamation of the independence of the Republic of Moldova, 

there was no adequate legal framework for regulating notarial deeds. Instead, the issue of notarial 

deeds has been widely addressed in the doctrine of other states at the level of publications that belong 

with priority to Russian, French, German, Belgian, Swiss, etc. scholars. At the same time, a large 

number of scientific papers have been devoted to the organization of notarial activity, and this fact is 

explicable, because the management system in notarial activity is of great interest. 

Keywords: notary, scientific papers, public administration, notarial legal act, notarial 

activity. 

 

În prezent, situaţia din sfera de reglementare a actelor notariale din Republica Moldova diferă 

esenţial comparativ cu cea existentă cu câteva decenii în urmă. Legislația cu privire la actele notariale 

cunoaște o perfecţionare continuă, iar în consecinţă, survine discrepanţa între evoluţia legislaţiei şi a 

jurisprudenţei, pe de o parte, şi ritmurile adeseori lente de dezvoltare a doctrinei de specialitate, pe de 

altă parte.  

Cercetând literatura juridică de specialitate am constatat că în Republica Moldova există 

relativ puţine lucrări ştiinţifice (monografii, articole ştiinţifice, etc.) dedicate regimului juridic al 

actelor notariale. Un motiv ar fi că în perioada U.R.S.S., dar şi după proclamarea independenţei 

Republicii Moldova, nu a existat un cadru juridic adecvat de reglementare a actelor notariale. În 

schimb, problematica actelor notariale a fost pe larg abordată în doctrina altor state la nivelul unor 

publicaţii ce aparţin cu prioritate savanţilor ruşi, francezi, germani, belgieni, elvețieni, etc. Totodată, 

un număr mare de lucrări ştiinţifice au fost consacrate organizării activității notariale, iar acest fapt 

este explicabil, deoarece sistemul de conducere în activitatea notarială prezintă interes sporit.    

Pornind de la faptul că actele notariale au fost puţin abordate, am apelat la lucrările de drept 

notarial elaborate de profesorii E.Cojocari [1], E.Constantinescu, Gh.Chibac și O.Bondarciuc [2], în 

care compartimente separate sunt consacrate regimului juridic al actelor notariale.  

Astfel, printre studiile din Republica Moldova efectuate în domeniul de cercetare a actelor 

notariale se distinge lucrarea Drept notarial, elaborată de către profesorul universitar E.Cojocari. În 

lucrare, autoarea a caracterizat aspecte importante ale instituției actului notarial, precum: locul și 

termenele de întocmire a actelor notariale, reguli de anulare a actelor notariale, refuzul de exercitare 

a acțiunilor notariale, procedura notarială, reguli de autentificare a contractelor civile, acțiuni 

notariale săvârșite în apărarea dreptului de proprietate, acțiuni notariale privind capacitatea juridică a 

persoanelor fizice, acțiuni succesorale exercitate de notar, legalizarea actelor juridice, păstrarea 

actelor notariale etc. Pentru cercetarea pe care o efectuăm, lucrarea Drept notarial prezintă interes 

deosebit prin faptul că în conținutul acesteia a fost reflectată partea teoretică a actelor notariale. Fiind 

o lucrare consacrată cu preponderență studenților de la facultățile de drept, autoarea a redat materia 

actelor notariale într-o formă simplă și accesibilă.   

Actele notariale au fost abordate în lucrarea Notariat, manual pentru studenții facultăților de 

drept, elaborat de autorii E.Constantinescu, Gh.Chibac și O.Bondarciuc. Inițial, manualul a fost 

elaborat în temeiul Legii cu privire la notariat nr.1153-XII din 11.04.1997, iar în anul 2002 a fost 

reeditat, cu modificări importante în acord cu dispozițiile Legii cu privire la notariat nr.1453/2002. 
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Deși lucrarea reprezintă mai degrabă o redare a materiei de studiu pentru studenții facultăților de 

drept, totuși, în manual sunt relatate subiecte utile pentru sfera de cercetare a actelor notariale. Astfel, 

din cele patru capitole ale lucrării, autorii au consacrat pentru analiza juridică a actelor notariale două 

capitole, cu denumirea: Regulile de întocmire a actelor notariale și Procedura de întocmire a unor 

tipuri de acte notariale. Autorii au acordat atenție sporită unor aspecte importante ale domeniului de 

cercetare care ne interesează, precum: caracteristica generală a actelor notariale, competența 

organelor care emit acte notariale, cerințele față de actele notariale, locul și timpul de întocmire a 

actelor notariale, procedura de întocmire a celor mai importante categorii de actele notariale, 

verificarea capacității juridice civile a persoanelor fizice și juridice la întocmirea actelor notariale, 

păstrarea actelor notariale etc.     

Dintre cercetătorii care au contribuit la cercetarea regimului juridic al actelor notariale 

conform legislației din Republica Moldova s-au remarcat: E.Mocanu, V.Pistriuga, M.Șavga, 

A.Bloșenco, D.Bernevec, M.Amihalachioaie-Țurcan, M.Piatac, A.Cara-Rusnac, Iu.Bănărescu și 

V.Cebotari. 

Autoarea E.Mocanu, în studiul întitulat Comentariul la Legea cu privire la notariat nr.1153-

XV din 11.04.1997 [3], a efectuat o sistematizare a actelor normative din sfera de reglementare a 

activității notariale, a interpretat dispozițiile Legii cu privire la notariat prin prisma legislației 

moldovenești în vigoare la data publicării Comentariului (1998). Textul Comentariului este bazat pe 

dispozițiile legale cu privire la notariat, opiniile doctrinare expuse în literatura de specialitate și 

practica judiciară în domeniu. Deși Comentariul a fost elaborat în temeiul Legii cu privire la notariat 

din 1997, abrogată prin Legea nr.1453/2002, unele aspecte științifice ale acesteia sunt valabile și în 

prezent, în special opiniile doctrinare cu privire la modurile de clasificare a actelor notariale, natura 

juridică a actelor notariale, nulitatea actelor notariale etc. În Comentariu a fost instituită pentru prima 

dată în vocabularul juridic din Republica Moldova sintagma înscris preconstituit. S-a argumentat că 

actele notariale pot fi denumite înscrisuri preconstituite, deoarece se întocmesc înainte de nașterea 

unui litigiu și cu intenția de a fi utilizate, în caz de nevoie, ca mijloc de probă.   

Modalitatea de întocmirea a actelor notariale a fost analizată de cercetătoarea M.Șavga în 

lucrarea științifică Reguli generale de îndeplinire a actelor notariale [4]. Luând în considerație că 

actul notarial nu este definit în legislația din Republica Moldova, autoarea a oferit o definire proprie 

sintagmei act notarial, cu descrierea principalelor trăsături caracteristice ale noțiunii. În textul lucrării 

cercetătoarea a abordat cerinţele legale cu privire la locul şi timpul îndeplinirii actului notarial, 

regulile de verificare a identității persoanei, vârstei și stării psihice a acesteia. Atenție sporită a fost 

acordată girului de autentificare, fiind studiate cerințele tehnice și de conținut pe care notarul trebuie 

să le verificate până la aplicarea girului. De asemenea, au fost supuse investigației științifice cazurile 

în care notarul este obligat să refuze îndeplinirea actului notarial. Au fost redate opiniile doctrinare, 

dar și concluziile autoarei în problemele supuse cercetării.       

Regimul juridic al actelor notariale din Republica Moldova se distinge prin faptul că anumite 

competențe de îndeplinire a documentelor notariale sunt atribuite secretarilor din consiliile locale, 

municipale și raionale. Despre persoanele abilitate prin lege cu dreptul de întocmire a actelor notariale 

au scris autorii A.Piatac și M.Amihalachioaie-Țurcan care, în articolul științific Competența 

secretarului primăriei satului (comunei) de îndeplinire a actelor notariale [5], au examinat 

competențele secretarilor de primării, concluzionând că atribuțiile și activitatea acestora este 

subsidiară în comparație cu cea a notarilor. Intervenția secretarilor de primării devine necesară în 

situațiile în care cetățenii unor localități nu au posibilitatea de a se adresa notarului, din cauza distanței 

până în centrele raionale, dar și a costurilor sporite pentru serviciile de notariat. Autorii au examinat 

procedura de întocmire a actelor notariale de către secretari, și anume: legalizarea copiilor de pe 

documente, legalizarea procurilor pentru ridicarea pensiei, certificarea semnăturilor pe documente 

etc.     

O cercetare amplă a regimului juridic al actului notarial a fost realizată de autorul V.Pistriuga 

în diverse publicații științifice. Astfel, în articolul intitulat Forma notarială a actului juridic. Actul 

notarial. Girul de autentificare [6], cercetătorul a reliefat diversitatea semnificațiilor pe care expresia 
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„act notarial” le are în legislația moldovenească, stabilind că acest fapt contravine regulilor privind 

tehnica legislativă. De asemenea, a fost efectuată cercetarea științifică a noțiunilor „act notarial”, 

„acțiune notarială” și „procedură notarială”. În final, autorul a subliniat că legislația notarială din 

Republica Moldova nu stipulează expres cerințele de formă și de conținut față de toate acțiunile 

notariale, fapt care oferă posibilitatea abuzului din partea notarilor sau a instanțelor de judecată.      

Corelația dintre procedura notarială și nulitatea actelor juridice civile a fost analizată de 

V.Pistriuga în materialul cu caracter științific intitulat Procedura notarială împotriva nulității relative 

a actelor juridice civile [7]. Autorul a reliefat lacunele existente în legislația moldovenească privitor 

la forma actelor notariale și a conchis că ameliorarea activității din domeniul notarial este posibilă 

prin efectuarea unor modificări în legislația civilă. Cu titlu de recomandare, cercetătorul a sugerat 

pentru legiuitorul din Republica Moldova de a lua în considerație practica notarială a altor state, 

precum România și Federația Rusă, pentru evitarea anumitor erori în reglementarea juridică a actelor 

notariale.  

Problematica din sfera autentificării notariale a actelor juridice încheiate prin mijloace 

electronice a fost tratată de același autor în lucrarea științifică cu denumirea Perspectiva autentificării 

notariale a actelor juridice electronice în Republica Moldova [8]. Cercetătorul a menționat că apariția 

reglementărilor juridice cu privire la semnătura electronică și documentul electronic oferă noi 

posibilități în sfera procedurii notariale. Introducerea notariatului moldovean în circulația electronică 

a documentelor este inevitabilă, urmând a fi determinate domeniile în care este necesară intervenția 

notarilor. Drept consecință, perspectiva autentificării notariale a contractelor electronice în Republica 

Moldova a necesită o analiză mai profundă.  

O continuare a investigațiilor științifice asupra procedurii de întocmire a actelor notariale în 

formă electronică, a fost realizată de D.Bernevec, în articolul cu denumirea Actul notarial în formă 

electronică [9]. În opinia autoarei, evoluțiile legislative din ultimii ani au confirmat că, în executarea 

anumitor proceduri legale, întocmirea actelor notariale electronice reprezintă o garanție de 

regularitate și de adevăr a actelor notariale. Cercetătoarea a efectuat o analiză comparativă a regimului 

juridic al actelor notariale electronice conform legislației din Republica Moldova și România. S-a 

accentuat că spre deosebire de legiuitorul moldovean, cel român a reglementat o procedură specială 

în acest sens, stabilind că cererile în formă electronică, înaintate notarului public pentru întocmirea 

unui act notarial electronic, trebuie să fie semnate cu semnătura electronică a solicitantului. În termen 

de 24 ore de la primirea cererii, notarul va efectua verificările necesare și va trimite către solicitant 

un mesaj de răspuns. Drept consecință, notarii publici din România au obligația: de a păstra în arhivă 

electronică actele notariale întocmite electronic, de a ține un registru general în formă electronică, 

precum și o evidență financiar-contabilă în formă electronică.           

Regimul juridic al actelor notariale a fost cercetat prin prisma operațiunilor de înstrăinare a 

bunurilor imobile de către conferențiarul universitar A.Bloşenco, în lucrarea Înstrăinarea bunurilor 

imobile prin acte juridice neautentificate notarial [10]. Autorul a subliniat faptul că Codul civil al 

R.M. nu este consecvent în problema reglementării obligativităţii autentificării notariale a actelor 

juridice privind înstrăinarea bunurilor imobile. S-a menționat că este dificil a identifica un criteriu în 

funcţie de care legiuitorul moldav a instituit obligativitatea autentificării actelor juridice de înstrăinare 

a imobilelor. În acest context, autorul a constatat cu surprindere că contractele de ipotecă, de 

înstrăinare a părţii sociale și de vânzare a întreprinderii în calitate de complex patrimonial unic 

urmează a fi autentificate notarial, iar actele juridice privind înstrăinarea bunurilor imobile nu se 

impun a fi autentificate. La fel, nu este obligatorie autentificarea contractului de donaţie, pe când 

contractul de donaţie care conţine promisiunea de a transmite în viitor un bun trebuie încheiat în 

formă autentică. Inconsecvenţa legiuitorului moldav a fost constatată de autor și cu referire la forma 

procurii, deoarece în temeiul art.252 și art.253 ale Codului civil, procura eliberată pentru încheierea 

actelor de înstrăinare a bunurilor imobile ar putea fi întocmită și în forma simplă scrisă. 

În contextul abordării literaturii științifice de specialitate din Republica Moldova, necesită a 

fi menționată teza de doctorat cu denumirea Organizarea instituţiei notariatului în sistemul de drept 

din Republica Moldova şi perspectivele ei de dezvoltare [11], susținută de A.Cara-Rusnac. Cu toate 
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că lucrarea științifică a fost axată pe un segment de cercetare specific, precum conceptul și obiectul 

instituției notariatului, principiile de organizare a instituției notariatului sau statutul juridic al 

notarului în cadrul instituției notariatului, unele concluzii și recomandări înaintate de cercetătoare 

manifestă interes la elaborarea prezentei lucrări. Astfel, în cuprinsul demersului științific, într-un 

paragraf separate, cercetătoarea a abordat reperele istorice ale apariției și dezvoltării instituției 

notariatului, în care evidențiază care erau cerințele de formă și de fond la întocmirea primelor acte 

notariale.  

Autoarea tratează în plan comparativ regimul juridic al notarului public, drept entitate de bază 

a instituției notariatului, precum și alte structure organizatorice din cadrul instituției notariatului. În 

context, putem deduce categoriile de acte notariale care puteau fi întocmite în perioada secolelor XIX-

XX: în România, Basarabia, Imperiul Rus, Franța, Germania, Italia, etc. Un interes sporit pentru 

cercetarea pe care o efectuăm manifestă o anexă la teza de doctorat, în care autoarea a reprezentat în 

formă de tabel controlul legalității actului notarial în Republica Moldova. Astfel, cercetătoarea a 

indicat în mod schematic care este procedura de contestare a unui act notarial, în situația în care 

persoana nu este de acord cu acel act.        
Actualmente, în practica notarială se întâlnesc tot mai multe raporturi juridice cu element de 

extraneitate. Abordarea domeniului de cercetare a actelor notariale cu element de extraneitate o găsim la 

A.Cara-Rusnac, în articolul științific Persoanele care exercită activitate notarială ca gardă la hotarele ţării [12]. 
În lucrare, autoarea a menționat că în cazul apariţiei necesităţii de prestare a serviciilor notariale 

cetăţenilor Republicii Moldova care se află în alte state, funcţiile notariale pot fi îndeplinite nu doar 

de notari, dar şi de lucrătorii serviciului consular, fapt care facilitează accesul la serviciile notariale 

pentru cetăţenii Republicii Moldova aflați peste hotare. Autoarea a mai constatat că în prezenţa unor 

elemente de internaționalitate în actele propuse pentru autentificare, notarul din Republica Moldova 

este nevoit să solicite informaţii de la autorităţile statelor ale căror cetăţeni s-au adresat pentru 

întocmirea actelor notariale. Deseori, din cauza insuficienţei timpului, notarul nu poate verifica 

totalmente veridicitatea actelor, lăsând părţile să prezinte documentele necesare pentru îndeplinirea 

actelor notariale sau solicitând ajutor de la autorităţile competente ale Republicii Moldova în vederea 

obţinerii informaţiei necesare de la instituțiile altui stat. În asemenea circumstanțe, are loc 

tergiversarea întocmirii documentelor de către notari.  

Din sfera de interes științific a cercetătorilor A.Cara-Rusnac și P.Tabără face parte 

problematica întocmirii actelor notariale de persoanele care nu sunt notari de profesie. Astfel, în 

articolul Apărarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor în interiorul şi în afara hotarelor teritoriului 

ţării de către alte persoane abilitate de lege de a întocmi acte notariale [13], autorii au efectuat o 

cercetare științifică cu privire la alte persoane decât notarul, împuternicite prin lege cu drept de 

întocmire a actelor notariale. Au fost analizate în plan comparativ competențele: persoanelor cu 

funcţii de răspundere ale autorităţilor administraţiei publice locale, oficiilor consulare şi a misiunilor 

diplomatice, registratorilor de stat. 

Abordând competenţa persoanelor cu funcție de răspundere abilitate prin prisma Legii 

nr.1453/2002 cu atribuții notariale în cadrul autorităților publice locale, autorii au ajuns la concluzia 

că competența atribuită secretarilor consiliului local de a întocmi acte notariale cu privire la 

înstrăinarea bunurilor imobile este excesivă. Profesionalismul notarului şi a secretarului consiliului 

local sunt incomparabile, deoarece notarul este obligat să treacă un stagiu de un an de zile, plus 

examenul de licenţă pe când secretarul consiliului local trebuie să posede doar studiile de licenţiat în 

drept sau în domeniul administraţiei publice locale. 

În lucrare, autorii au analizat asemănările și deosebirile esenţiale dintre actele notariale 

întocmite de notari şi cele întocmite de misiunile diplomatice şi oficiile consulare. S-a concluzionat 



Conferința Științifică „Rolul științei în reformarea sistemului juridic și politico-administrativ” 

Ediția a VI-a, 10 decembrie 2020 
 

139 
 

că importanța activității notariale a consulului – de a legaliza raporturile civile private internaţionale, 

capătă o pondere tot mai mare, graţie procesului de integrare în Uniunea Europeană. Totodată, 

cercetătorii au subliniat că competențele misiunilor diplomatice şi consulare la întocmirea actelor 

notariale sunt specificate vag în legislația Republicii Moldova. 

Tratând atribuțiile registratorului de stat cu privire la întocmirea actelor notariale, autorii au 

ajuns la concluzia că registratorul îndeplineşte, practic, aceleaşi funcţii ca şi notarul, de a verifica 

capacitatea părţile, genurile de activitate și valoarea bunurilor depuse în capitalul social. Asemeni 

notarului, registratorul are funcţia de prevenire a eventualelor fraude ce pot apărea. 

Problematica întocmirii actelor notariale în raporturile cu element de internaționalitate a fost 

cercetată de V.Palanciuc în articolul științific Norme conflictuale referitoare la procedura 

succesorală notarială în lumina tratatelor bilaterale de asistenţă juridică, încheiate de Republica 

Moldova cu alte state [14]. Deși lucrarea menționată se atribuie unui domeniu special de cercetare, 

aflat la limita dreptului succesoral și a dreptului internațional privat, totuși, articolul manifestă interes 

datorită răspunsurilor acordate de autor la întrebările care survin la întocmirea actelor notariale în 

care persistă elemente de extraneitate. Autorul recomandă soluții în vederea stabilirii unor norme 

unitare de rezolvare pe cale notarială a conflictului de legi în materie succesorală.       

Controversele cu caracter lingvistic prezente la întocmirea actelor notariale în Republica 

Moldova au fost tratate de cercetătorul V.Cebotari, în articolul Probleme actuale ale aplicării 

normelor privind traducerea și legalizarea documentelor de către notar [15]. Autorul analizează 

critic norma de la art.5 alin.(2) al Legii R.M. nr.1453/2002 cu privire la notariat (abrogată), unde este 

menţionat că actele notariale pe teritoriul Republicii Moldova se înfăptuiesc în limbile de stat şi rusă. 

S-a constatat că în legislația moldovenească sunt prezente lacune care, în consecință, formează bariere 

juridice în calea realizării şi aplicării normelor de drept. Deși notarul este obligat, la cererea persoanei 

interesate, să efectueze şi să autentifice actul notarial atât în limba de stat, cât şi în limba rusă, există 

notari care nu cunosc limba rusă. În context, autorul a înaintat întrebări la care legislația nu oferă 

răspuns, și anume: cine stabileşte dacă un notar posedă limba rusă? există vreun document care să 

certifice gradul de cunoaștere a limbii ruse de către notar?         

Aspecte importante cu referire la regimului juridic aplicabil actelor notariale din Basarabia în 

perioada secolului al XIX-lea, în contextul reformei notariale care a avut loc în anul 1866, sunt redate 

în lucrarea Pregătirea și implementarea în Basarabia a reformei notariale din 14 aprilie 1866, ce 

aparține istoricului A.Emilciuc [16]. Potrivit autorului, în acea perioadă, toate tranzacțiile importante 

de cumpărare-vânzare se realizau prin contracte, care necesitau a fi autentificate notarial. Acestea 

contracte includeau detaliile esențiale ale tranzacției, precum cantitatea, termenele de livrare, avansul, 

prețul, dar și alte condiții necesare pentru evitarea înșelăciunii și a tertipurilor. Inițial, funcția de notar 

a fost una auxiliară celei de mediere, în cuprinsul orașului Chișinău atribuțiile notariale fiind 

exercitate de samsari autorizați.  

Evoluția istorică a actelor notariale din Basarabia, în perioada aflării acesteia în componența 

Imperiului Rus, a fost cercetată de V.Coptileț în articolul științific denumit Secvențe istorice asupra 

instituției notariatului în Basarabia sub ocupație țaristă [17]. Autoarea a constatat că în Basarabia, 

în perioada anilor 1812 – 1917, notarul era în drept de a perfecta trei tipuri de acte: notariale, declarate 

și legalizate. Pentru a perfecta un act, legea cerea părților să prezinte la început un proiect al actului, 

care putea fi elaborat de ele însele, de o persoana cu cunoștințe în domeniu sau de către notar. 

Proiectul actului urma să fie citit cu atenție de către notar, care avea obligația de a-i înlătura lacunele 

și de a-l perfecționa potrivit voinței părților. După citirea proiectului, notarul era obligat să întrebe 
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părțile dacă înțeleg conținutul proiectului și dacă îl fac cu bună voie. O altă operațiune ce trebuia 

realizată de către notar era identificarea părților, care se făcea prin intermediul a doi martori demni 

de încredere cunoscuți de notar. După citirea proiectului și plata taxelor notariale, proiectul se 

introducea în registrul actelor notariale. Autoarea a concluzionat că procedura întocmirii actelor 

notariale în Basarabia aflată sub ocupație țaristă avea multe lacune, principalele din ele referindu-se 

la faptul că nivelul profesional al notarilor lăsa mult de dorit, notarii în activitatea lor nu erau 

independenți, serviciile notariale se prestau în limba rusă și nu erau accesibile pentru majoritatea 

populației provinciei.     

Constituirea şi evoluţia instituţiei notariatului în Basarabia a fost analizată de cercetătorii 

D.Grama și A.Cara în articolul științific intitulat Din istoria constituirii şi evoluţiei instituţiei 

notariatului în Moldova [18]. Autorii au constatat că în Moldova de Est (Basarabia), instituţia 

notarială s-a constituit după anul 1866, în baza regulamentelor Imperiului Rus. Atât instituţiile 

notariale din perioada ţaristă, cât şi cele din perioada sovietică, de regulă, perfectau toate actele 

juridice în limba rusă, ceea ce prejudicia interesele materiale şi morale ale locuitorilor autohtoni, care 

nu cunoşteau limba menţionată. Sistemul național al instituţiilor notariale cu activitatea în limba 

română s-a format după 1991, când Republica Moldova a obţinut independenţa de stat.  

Protecția drepturilor și intereselor legale ale persoanelor în activitatea notarială din Republica 

Moldova a fost abordată de I.Guceac și C.-M.Toma [19]. Autorii conchid că în ultimii ani, au fost 

depuse eforturi considerabile în edificarea cadrului legal de activitate a notariatului și de protejare a 

drepturilor fundamentale ale omului. Cu toate acestea, există necesitatea adoptării unei noi legi cu 

privire la notariat, care ar pune într-o valoare mai mare drepturile fundamentale ale omului și 

cetățeanului la întocmirea actelor notariale, în special prin abordarea analitică a drepturilor înscrise 

în actele de sorginte internațională la care Republica Moldova este parte.  

Interes pentru domeniul de cercetare a regimului juridic al actelor notariale prezintă diverse 

culegeri de acte notariale, precum și îndrumarele privind regulile de întocmire a actelor notariale, 

editate la diferite etape de evoluție a legislației naționale. Astfel, o primă lucrare în acest sens a fost 

elaborată în anul 1923 de notarul N.Negru și intitulată Îndrumătorul cetăţeanului: cuprinzător de 

formulare a tot soiul de petețiuni, acte de notariat, procese-verbale și somațiuni [20]. 

Instrucție cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale de către birourile notariale 

de Stat din R.S.S.M., aprobată prin Ordinul Ministerului Justiției al R.S.S.M. din 24.04.1975 [21], 

Instrucţie cu privire la modul de îndeplinire actelor notariale de către comitetele executive ale 

Sovetelor orăşeneşti, săteşti, de orăşel de deputaţi ai oamenilor muncii din R.S.S.M., aprobată prin 

Ordinul Ministerului Justiției al R.S.S.M. nr.27 din 05.09.1975 [22] și Formele registrelor pentru 

înregistrarea actelor notariale, certificatelor notariale şi inscripţiilor de autentificare pe convenţiile 

şi pe documentele care se legalizează [23], editate de Uniunea Notarilor din R.S.S.M. Fiind elaborate 

sub imperiul legislației din perioada sovietică, culegerile de acte normative au fost elaborate pentru a 

servi în calitate de instrumente de lucru pentru birourile notariale de stat, comitetele executive ale 

Sovietelor orăşeneşti și săteşti de deputaţi ai oamenilor muncii din R.S.S.M.  

În Instrucțiunile consacrate modului de îndeplinire a actelor notariale sunt redate regulile de 

bază ale redactării actelor notariale de către birourile notariale și comitetele executive din R.S.S.M., 

în special, regulile de eliberare a certificatelor cu privire la dreptul la succesiune, dreptul de 

proprietate la o cotă-parte din bunurile comune ale soților, certificarea semnăturilor, legalizarea 

copiilor de pe documente și a extraselor din ele, aplicarea legislației cu privire la notariatul de stat 

față de străini și față de persoanele fără cetățenie, aplicarea legislației statelor străine, tratatele și 
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acordurile internaționale.       

Conform art.14 al Legii R.S.S.M. cu privire la notariatul de stat [24], comitetele executive ale 

Sovetelor orășenești, sătești, de orășel de deputați ai oamenilor muncii erau obligați de a îndeplini 

actele notariale după modele aprobate. Prin urmare, în culegerea consacrată formelor de registre 

pentru actele notariale, au fost incluse modelele de acte notariale aprobate la 29 decembrie 1973 de 

Ministerul Justiției al U.R.S.S. În lucrare, colectivul de autori a acordat atenție sporită formelor cu 

destinație notarială, precum: registrelor pentru înregistrarea actelor notariale, certificatelor notariale 

cu privire la adeverirea faptului aflării cetățeanului în viață sau într-un anumit loc, inscripțiilor de 

autentificare pe documentele ce se legalizează, precum: autentificarea pe contractele încheiate cu 

persoanele fizice și persoanele juridice, contractele la care participă un minor cu vârsta de la 15 la 18 

ani, contractele la care participă o persoană ce nu poate semna în urma unui deficiențe fizice, a unei 

boli ori din cauza altor pricini, contractele încheiate cu participarea unei persoane care nu cunoaște 

limba în care este redact contractual, textul contractului fiindu-i tradus verbal de către secretarul 

(președintele) comitetului executive, care a îndeplinit actul notarial sau de către un translator, 

contractele de înstrăinare a unei case de locuit, inscripții de autentificare pe convenție, pe testament, 

pe procură, pe telegramă-procură, cu privire la legalizarea copiei sau a extrasului de pe documente, 

cu privire la certificarea semnăturii, inscripția de utentificare a duplicatului contractului, 

testamentului au a procurii. De asemenea, în culegere autorii au elaborate explicații utile cu privire la 

modul complectare a registrelor pentru înscrierea actelor notariale, certificatelor notariale și 

inscripțiilor de autentificare pe documentele legalizate.    

În contextul cercetării pe care o efectuăm, necesită a fi menționată culegerea cu modele de 

acte notariale, elaborată în temeiul legislației Republicii Moldova, de către autorii E.Mocanu, 

E.Zgardan, V.Iftodi [25]. Culegerea cuprinde numeroase exemple de acte notariale, frecvent utilizate 

în practica notarială atât de notari, cât și de alte persoane abilitate de lege cu funcții notariale. 

O culegere de acte notariale similară, cu relevanță pentru autoritățile publice locale, a fost 

elaborată de un colectiv de autori și denumită Îndrumar practic pentru secretarul consiliului local cu 

privire la îndeplinirea actelor notariale [26]. Necesitatea îndeplinirii întregului spectru de acte 

notariale atribuite secretarilor consiliilor locale devine tot mai stringentă în contextual constituirii și 

dezvoltării pieței funciare. În lucrare s-a menționat că Legea cu privire la notariat a readus funcțiile 

notariale în competența secretarilor consiliilor locale, așa cum este prevăzut în art.39 alin.(1) lit.(q) 

din Legea privind administrația publică locală nr.436/2006 [27].  

Autorii au evidențiat faptul că art.37 al Legii R.M. cu privire la notariat nu doar că menține 

competența în privința unor acte notariale și anterior îndeplinite de secretari, precum autentificarea 

testamentelor și a unor procuri, legalizarea copiilor și a semnăturilor etc., dar a lărgit substanțial 

atribuțiile secretarilor consiliilor locale, atribuindu-le dreptul de a autentifica și actele juridice privind 

înstrăinarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor cu destinație agricolă. Totodată, autorii au 

constatat cu regret faptul că autoritățile publice locale și secretarii consiliilor locale manifestă rezerve 

sau chiar indiferență în executarea prevederilor legale din acest domeniu. Cauzele unei atare atitudini 

sunt multiple, predominante fiind informarea și instruirea insuficientă a secretarilor consiliilor locale 

cu privire la atribuțiile ce le revin prin lege.     

Din punct de vedere structural, Îndrumarul conține IX capitole care descriu, metodic și 

consecvent, redactarea actelor notariale de către secretarii consiliilor locale. Capitolul I al 

Îndrumarului este consacrat cadrului legal cu privire la îndeplinirea actelor notariale de către 

secretarul consiliului local. Regulile generale de procedură notarială din Capitolul II al Îndrumarului 
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expun detaliat cerințele de bază pentru îndeplinirea corectă a unui act notarial. Capitolul III este 

destinat autentificării contractelor de înstrăinare a terenurilor agricole și a altor bunuri immobile 

proprietate private. Procedura notarială în materie succesorală este descrisă în Capitolul IV al 

Îndrumarului. Acțiunile notariale ce vizează autentificarea procurilor au fost descrise în Capitolul V 

al lucrării. În capitolele ce urmează, VI și VII, autorii au descris modalitatea de legalizare a 

semnăturilor și a copiilor de pe documente, precum și a extraselor din documente. În Capitolul VIII 

au fost expuse cerințele legislației privind plata pentru serviciile notariale și taxele de stat. 

Recomandările cu privire la înregistrarea și păstrarea actelor notariale au fost incluse în Capitolul IX 

al Îndrumarului.  

Recomandările și explicațiile de procedură sunt completate cu modele de acte, asemănătoare 

celor care se utilizează de către secretarii consiliilor locale. În textul lucrării sunt inserate comentarii 

asupra legii material relevante pentru actele juridice supuse autentificării sau legalizării. Îndrumarul 

conține trei seturi de anexe: modele de giruri adaptate pentru secretarii consiliilor locale, modele de 

acte juridice supuse procedurilor notariale sau utilizate în această activitate, extrase din actele 

legislatie relevante activității notariale.   

Modul de contestare a actelor notariale a fost analizat de autorii C.Tomuleț și Iu.Vacarenco, 

în articolul Identificarea statutului de pârât în instanța de contencios administrativ a persoanelor 

care prestează servicii notariale [28]. Lucrarea prezintă interes în cercetarea pe care o efectuăm, 

grație  soluțiilor oferite de către autori în problemele ce țin de contestarea judiciară a actelor notariale.  

În lucrare, cercetătorii au ajuns la concluzia că persoanele care prestează servicii notariale 

urmează a fi asimilate autorităților publice în sensul prevederilor Legii contenciosului administrativ 

nr.793/2000 (abrogată) [29]. Această asimilare a persoanelor care prestează servicii notariale, cu 

autoritățile publice, este determinată de faptul că notarii, oficiile consulare și alte persoane abilitate 

prin lege cu dreptul de a întocmi acte notariale sunt instituții publice de drept, respectiv și persoane 

cu funcții de răspundere, împuternicite să asigure ocrotirea drepturilor și intereselor legale ale 

persoanelor și statului prin îndeplinirea de acte notariale. Purtând sigiliul și semnătura persoanei care 

desfășoară activitate notarială, actele notariale țin de autoritatea publică, se prezumă legale, veridice, 

au forță probantă și executorie. În plus, arhiva activității notariale este proprietate a statului, iar 

persoanele ce prestează servicii notariale au fost autorizate de către stat să presteze în numele acestuia 

servicii publice, în bază de licență.  

Astfel, în lucrare autorii și-au pus sarcina de a identifica cazurile când persoanele care 

prestează servicii notariale pot avea calitatea de pârât în instanța de judecată. Mai mult decât atât, 

cercetătorii au pornit de la premiza că Legea contenciosului administrativ nu specifică situațiile când 

notarul poate avea calitatea de pârât în instanța de judecată. Prin urmare, este necesar de a corela 

calitatea de pârât a notarului cu obiectul acțiunii în contenciosul administrativ. Autorii cercetării au 

mai concluzionat că în instanțele de contencios din Republica Moldova, notarii dețin calitatea de pârât 

în majoritatea dosarelor de succesiune, iar obiectul acțiunilor din aceste dosare are diverse formulări, 

precum: recunoașterea ca fiind ilegală a deciziei notarului privind refuzul deschiderii procedurii 

succesorale, constatarea faptului acceptării moștenirii, obligarea notarului de a elibera certificatul de 

moștenitor, anularea certificatului de moștenitor testamentar etc.     

Concluzii. Generalizând cele relatate, conchidem că reglementarea actelor notariale în 

legislația din Republica Moldova constituie un domeniu relativ nou, deosebit de actual, complex şi 

extrem de tentant prin problemele care se pun a fi soluționate. Acest subiect de cercetare se remarcă 

prin polemicile pe care le generează, dar și prin diversitatea soluţiilor practice care pot fi identificate.  
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În rezultatul cercetării publicațiilor științifice care se referă la instituția actelor notariale, am 

constatat că unele subiecte cu interes științific, precum: structura actului notarial, forța probantă și 

forța executorie a actelor notariale, particularitățile de întocmirea a unor categorii de acte notariale, 

până în prezent au fost abordate tangențial în doctrina juridică din Republica Moldova și România. 

Insuficiența literaturii de specialitate pe acest domeniu de cercetare manifestă repercursiuni în plan 

teoretic şi în plan practic.  

 

Referințe bibliografice: 

1. Cojocari E. Dreptul notarial. Manual. Chișinău: Ruxanda, 1998, 224 p. 

2. Constantinescu E., Chibac Gh., Bondarciuc O. Notariat: manual pentru studenţii facultăţilor de 

drept. Chişinău: Pontos, 2001, 224 p. 

3. Mocanu E. Comentariul la Legea cu privire la notariat nr.1153-XV din 11.04.1997. Chișinău: 

Arc, 1999, 174 p. 

4. Șavga M. Reguli generale de îndeplinire a actelor notariale. În: Materialele Conferinţei 

ştiinţifice de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice a Universității de Stat 

„B.P.Hașdeu”, 3-4 mai 2012, Volumul 1. Cahul: Centrografic, 2012, p.291-302. 

5. Piatac A., Amihalachioaie-Ţurcan M. Competenţa secretarului primăriei satului (comunei) de 

îndeplinire a actelor notariale. În: Revista Naţională de Drept, 2001, nr.5, p.26-29. 

6. Pistriuga V. Forma notarială a actului juridic. Actul notarial. Girul de autentificare. În: 

Materialele conferinței cu participare internațională „Dreptul privat ca factor în dezvoltarea 

relațiilor economice. Tradiții, actualitate și perspective”, dedicată aniversării a 80 de ani de la 

naștere a profesorului V.Volcinschi. Chișinău: CEP USM, 2014, p.195-206. 

7. Pistriuga V. Procedura notarială împotriva nulității relative a actelor juridice civile. În: Tendințe 

contemporane în evoluția patrimoniului istoric și juridic al Republicii Moldova, Materialele 

Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a doctoranzilor și tinerilor cercetători, Volumul II, 

ediția a VI-a, 12 aprilie 2012. Chişinău: CEP USM, 2012, p.288-301.  

8. Pistriuga V. Perspectiva autentificării notariale a actelor juridice electronice în Republica 

Moldova. În: Conferinţa ştiinţifică internaţională „Interacțiunea dreptului intern și dreptului 

internațional: provocări și soluții”, Chişinău, 14 noiembrie 2014. Chișinău: CEP USM, 2014, 

p.45-49. 

9. Bernevec D. Actul notarial în formă electronică. În: Analele științifice ale Universității de Stat 

din Moldova, Științe socioumanistice, 2015, Volumul 2, p.3-6. 

10. Bloşenco A. Înstrăinarea bunurilor imobile prin acte juridice neautentificate notarial. În: 

Revista Națională de Drept (Republica Moldova), 2005, nr.12, p.29-37. 

11. Cara-Rusnac A. Organizarea instituţiei notariatului în sistemul de drept din Republica Moldova 

şi perspectivele ei de dezvoltare. Autoreferatul tezei de doctor în drept. Specialitatea 12.00.02 

– drept public, Chișinău, 2012, 32 p. 

12. Cara-Rusnac A. Persoanele care exercită activitate notarială ca gardă la hotarele ţării. În: 

Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, 2009, nr.2, p.47-51.  

13. Cara-Rusnac A., Tabără P. Apărarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor în interiorul şi în afara 

hotarelor teritoriului ţării de către alte persoane abilitate de lege de a întocmi acte notariale. În: 

Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, 2009, nr.4, p.75-83. 

14. Palanciuc V. Norme conflictuale referitoare la procedura succesorală notarială în lumina 

tratatelor bilaterale de asistenţă juridică, încheiate de Republica Moldova cu alte state. În: 

Revista științifico-practică „Legea şi viaţa”, 2000, nr.4, p.28-31.  

15. Cebotari V. Probleme actuale ale aplicării normelor privind traducerea și legalizarea 

documentelor de către notar. În: Analele științifice ale Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI al 

RM, Ediția a IX-a, Seria științe socio-umane. Chișinău: Print Caro, 2009, p.105-106.  

16. Emilciuc A. Pregătirea și implementarea în Basarabia a reformei notariale din 14 aprilie 1866. 

În: Revista științifică „Tyragetia”, Serie nouă, 2016, nr.2 (25), p.211-221. 

https://ibn.idsi.md/ro/rmdiri


Conferința Științifică „Rolul științei în reformarea sistemului juridic și politico-administrativ” 

Ediția a VI-a, 10 decembrie 2020 
 

144 
 

17. Coptileț V. Secvențe istorice asupra instituției notariatului în Basarabia sub ocupație țaristă. În: 

Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria Ştiinţe socioumanistice, Ediție 

jubiliară, 2006, Volumul 1, p.19-23. 

18. Grama D., Cara A. Din istoria constituirii şi evoluţiei instituţiei notariatului în Moldova. În: 

Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, 2009, nr.1, p.47-56.  

19. Guceac I., Toma C.-M. Probleme ale asigurării protecției drepturilor fundamentale ale omului 

și cetățeanului în activitatea notarială din Republica Moldova prin prisma Declarației 

Universale a Drepturilor Omului: 65 de ani de la adoptare. În: Teoria și practica administrării 

publice: Materiale ale conferinței științifico-practice cu participare internațională, Chișinău, 20 

mai 2013. Chișinău: AAP, 2013, p.197-202. 

20. Îndrumătorul cetăţeanului: cuprinzător de formulare a tot soiul de petețiuni, acte de notariat, 

procese-verbale, somațiuni, responsabil de ediție N.Negru. Chișinău: Tipografia Centralei 

Uniunilor Cooperative, 1923, 336 p. 

21. Instrucţie cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale de către birourile notariale de 

Stat din R.S.S.M. Chișinău: Cartea Moldovenească, 1976, 180 p. 

22. Instrucţie cu privire la modul de îndeplinire actelor notariale de către comitetele executive ale 

Sovetelor orăşeneşti, săteşti, de orăşel de deputaţi ai oamenilor muncii din R.S.S.M. Chișinău: 

Cartea Moldovenească, 1976, 102 p. 

23. Formele registrelor pentru înregistrarea actelor notariale, certificatelor notariale şi inscripţiilor 

de autentificare pe convenţiile şi pe documentele care se legalizează. Chișinău: Cartea 

Moldovenească, 1976, 104 p. 

24. Legea R.S.S.M. din 05.07.1974 cu privire la notariatul de stat. În: Veștile R.S.S.M., 1974, nr.7. 

25. Mocanu E., Zgardan E., Iftodi V. Modele de acte notariale. Chișinău: Tipografia Centrală, 2000, 

134 p. 

26. Îndrumar practic pentru secretarul consiliului local cu privire la îndeplinirea actelor notariale, 

colectiv de autori, coordonată de Păduraru I. Chișinău: Tipografia Centrală, 2006, 204 p.  

27. Legea R.M. privind administrația publică locală nr.436 din 28.12.2006. În: Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35.  

28. Tomuleț C., Vacarenco Iu. Identificarea statutului de pârât în instanța de contencios 

administrativ a persoanelor care prestează servicii notariale. În: Materialele conferinței 

științifico-practice internaționale „Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației 

publice”, Chișinău, 24 februarie 2017. Chișinău: CEP USM, p.271-275. 

29. Legea contenciosului administrativ nr.793 din 10.02.2000. În: Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2000, nr.57-58. În prezent este abrogată. 

 

 

 

ANALIZA JURIDICO-PENALĂ  A INFRACŢIUNII DE TRAFIC DE COPII,   

LATURA SUBIECTIVĂ 

 

Igor BOTEZATU, dr., lector universitar 

botezatuigor67@gmail.com 

Catedra de Drept 

 Facultatea de Drept şi Administraţie Publică  

                                                                                       Universitatea de Stat ”B.P. Hașdeu”din Cahul 

 

Abstract: Lucrarea face parte din domeniul Dreptului penal, Partea Specială. Scopul rezidă 

în identificarea unor recomandări în vederea perfecţionării cadrului incriminator privind 

infracţiunea de trafic de copii, ceea ce ar asigura aplicabilitatea uniformă a normelor penale 

prevăzute la art. 206 CP RM. Cercetarea materialelor ştiinţifice din ţară şi de peste hotare în 
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domeniul traficului de copii; stabilirea oportunităţii includerii infracţiunii de trafic de copii în 

Capitolul VII CP RM; analiza juridico-penală a elementelor constitutive şi a elementelor 

circumstanţiale agravante ale infracţiunii prevăzute la art. 206 CP RM; analiza jurisprudenţei 

CtEDO în materie de trafic de fiinţe umane la general şi trafic de copii în particular; delimitarea 

infracţiunii prevăzute la art. 206 CP RM de unele infracţiuni şi contravenţii conexe; elaborarea unor 

propuneri de lege ferenda care ar înlătura carenţele tehnico-legislative. Noutatea o confirmă 

contribuţia personală a autorului la investigarea celor mai controversate probleme de ordin teoretic 

şi practic din domeniul infracţiunii de trafic de copii. Interpretarea normelor penale, analiza 

jurisprudenţei în domeniu şi analiza critică a materialelor ştiinţifice studiate îi conferă lucrării un 

caracter autentic. Rezultatele obţinute se manifestă prin elaborarea într-un final a unor recomandări 

de perfecţionare a normei penale prevăzute la art. 206 CP RM. Importanța rezidă în cercetarea 

complexă a infracţiunii de trafic de copii prin sistematizarea şi abordarea critică a unui număr vast 

de materiale teoretice şi practice. Studiul efectuat a permis constatarea existenţei unor deficienţe ale 

reglementărilor infracţiunii de trafic de copii. Aceasta creează dificultăţi în aplicarea acestor norme, 

iar în vederea perfecţionării lor, au fost formulate recomandări de ordin tehnico-legislativ. 

Cuvinte-cheie: trafic de copii, exploatare sexuală, infracţiune, minor, victimă, muncă sau 

servicii forţate, cerşetorie, sclavie, vânzarea sau cumpărarea minorului, prostituţie. 

 

Abstract : Est le Droit Pénal Spécial. Le but de la thèse est l’identification des 

recommandations pour perfectionner le cadre incriminatoire de l’infraction de la traite des mineurs, 

ce qu’aura assurer l’applicabilité uniforme des normes pénales prévues au art. 206 du Code Pénal 

de la République de Moldova. La recherche des études scientifiques publiés dans la République de 

Moldova et au-dehors concernant la traite des mineurs; l’etablissment de l’opportunité de l’inclusion 

de l’infraction de la traite des mineurs dans le Chapitre VII du Code Pénal de RM; l’analyse juridico-

pénale des éléments constitutifs et des circomstances agravantes de l’infraction prévue par l’article 

206 CP RM; l’analyse de la jurisprudence de la Cour Européene concernant la traites des êtres-

humains et la traite des enfants; la delimitation de la traite des mineurs des autres infractions et 

contraventions conexes; l’elaboration des recommandations de lois ferenda afin de supprimer les 

defauts technique-législatives. La nouveaté obtenus est confirmé par la contribution personnelle de 

l’auteur à l’investigation des plus controversés problèmes théoriques et pratiques concernant le trafic 

des enfants. L’interprétation des normes pénales, l’analyse de la jurisprudence dans le domaine et 

l’analyse critique des études scientiques forment le caractère authentique de la thèse. Les résultats 

obtenus réprésent la conclusion des récommandations de perfectionner la norme prévue par l’article 

206 CP RM. L’importance est constitué par un recherche complexe réalisé par la systématisation et 

l’abordation critique d’un grad nombre des sources théoriques et pratiques. L’étude a permit de 

constater l’existence des certaines défauts en matière de la traite des mineurs et à la fin, on a identifié 

et des solutions. 

Les mots-clé : la traite des mineurs, l’exploitation sexuelle, infraction, mineur, victime, 

travail ou services forcés, la mendicité, l’esclavage, la vente ou l’achat du mineur, la prostitution. 

 

Prin latura subiectivă a infracțiunii se înțelege atitudinea psihică a făptuitorului față de fapta 

săvârșită și urmările ei, motivul și scopul infracțiunii. În doctrina penală, cercetarea laturii subiective 

a componenței infracțiunii se face prin prisma semnelor sale componente. Vinovăția nu poate lipsi, 

întrucât reprezintă, în același timp, și o trăsătură esențială a infracțiunii, astfel cum rezultă din alin. 

(1) al art. 14 din CP al RM [1, p. 624]. 

În doctrină regăsim ideea că motivul și scopul infracțiunii sunt semne facultative care 

caracterizează latura subiectivă. Doar atunci când ele sunt prevăzute de dispozițiile Părții Speciale a 

Codului Penal, motivul și scopul sunt semne obligatorii ale componenței de infracțiune [2, p 298].  

Unii autori consideră că motivele și scopurile infracțiunilor întotdeauna sunt concrete și, de 

regulă, sunt formulate în dispoziția normei penale speciale. În cazul expunerii concrete a motivului 

ori a scopului, instanța trebuie să stabilească conținutul de facto al acestora [3, p. 558] 
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Reieșind din cele statuate mai sus, latura subiectivă a infracțiunii de trafic de copii se 

caracterizează prin vinovăție sub formă de intenție directă. Motivele infracțiunii în cauză pot fi 

următoarele: interesul material, răzbunare, gelozie, invidie, ură, năzuința de a facilita săvârșirea unei 

alte infracțiuni, năzuința de a salva viața unei persoane apropiate, motivele cu tentă sexuală, motivele 

de ordin extremist etc. În virtutea infracțiunii de trafic de copii, care poate presupune prezența a două 

părți în tranzacție (de exemplu, vânzătorul și cumpărătorul), este posibil ca motivele făptuitorilor să 

nu coincidă. Astfel, dacă vânzătorul este ghidat de interesul material, nu este neapărat ca și 

cumpărătorul să aibă același motiv [4, p.1040]. 

În continuare, studiul nostru va investiga un alt semn secundar al laturii subiective a 

infracțiunii specificate la art. 206 CP RM – scopul infracțiunii. Legiuitorul enumeră expres care sunt 

scopurile pe care le poate avea făptuitorul, ele căpătând astfel, caracter obligatoriu. Reieșind din 

caracterul obligatoriu al acestora, se impune și o analiză a lor detaliată, stabilirea lor fiind ecesară 

calificării juridice. Legiuitorul reglementează următoarele forme ale scopului traficului de copii: 

- Scopul exploatării sexuale, comerciale sau necomerciale, în prostituţie ori în industria 

pornografică (lit. a) alin. (1) art. 206 CP RM); 

- Scopul exploatării prin muncă sau servicii forţate (lit. b) alin. (1) art. 206 CP RM); 

- Scopul practicării cerşetoriei sau alte scopuri josnice (lit. b1) alin. (1) art. 206 CP RM); 

- Scopul exploatării în sclavie sau în condiţii similare sclaviei, inclusiv în cazul adopţiei ilegale 

(lit. c) alin. (1) art. 206 CP RM); 

- Scopul folosirii în conflicte armate (lit. d) alin. (1) art. 206 CP RM); 

- Scopul folosirii în activitate criminală (lit. e) alin. (1) art. 206 CP RM); 

- Scopul prelevării organelor, ţesuturilor şi/sau celulelor umane (lit. f) alin. (1) art. 206 CP 

RM); 

- Scopul vânzării sau cumpărării (lit. h) alin. (1) art. 206 CP RM). 

Vom demara analiza scopurilor infracțiunii de trafic de copii printr-o definiţie a exploatării 

sexuale comerciale a copiilor, ce descrie acest fenomen ca şi orice acţiune criminală cu caracter 

sexual, care umileşte copiii şi prezintă pericol integrităţii lor fizice ori psiho-sociale [5, p.104]. După 

părerea noastră, această definiție pune accent pe pericolul acestei forme de exploatare a copilului, ce 

se datorează impactului său negativ asupra dezvoltării copilului și a sănătății fizice și psihice a 

acestuia. Ceea ce agravează răspunderea pentru săvârșirea acestor acțiuni este caracterul deosebit de 

umilitor și înjositor al acestora, care își lasă indubitabil amprenta asupra personalității copilului 

exploatat, întrerupând dezvoltarea lui fizică emoțională, spirituală, intelectuală ori sexuală. 

În literatura de specialitate autohtonă, prin ,,exploatare sexuală necomercială” se înţelege 

activitatea care nu are niciun impact direct asupra mărimii patrimoniului, exprimându-se în căsătorie 

(inclusiv poligamică), concubinaj sau alte asemenea forme de coabitare, realizate pentru propria 

consumaţie a făptuitorului. Prin ,,exploatare sexuală comercială” se înţelege activitatea aducătoare de 

profituri, care are drept urmare majorarea activului patrimonial al făptuitorului, exprimându-se în 

folosirea victimei, prin constrângere, în prostituţie, în pornografie sau în alte activităţi sexuale 

[4,p.482]. 

Această definiție a ,,exploatării sexuale comerciale” scoate în evidență scopul patrimonial al 

acestei activități. Spre deosebire de definiția analizată mai sus, care pune accent pe caracterul 

acțiunilor ce presupun exploatare sexuală comercială, în acest caz, autorul analizează doar dorința de 

a obține un oarecare profit al făptuitorului, fiind enumerate și modalitățile de săvârșire a acestor 

acțiuni. 

Analizând reglementările internaționale cu privire la exploatarea sexuală comercială a 

copiilor, ne vom referi la art. 3 din Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva 

exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale [6], care stabileşte că expresia ,,exploatare şi abuz sexual 

asupra copiilor” include compartimentele prevăzute la art. 18-23 din Convenţie. Exploatarea sexuală 

presupune: infracţiunile referitoare la prostituţia infantilă, infracţiuni referitoare la pornografia 

infantilă, infracţiuni legate de participarea unui copil la spectacole pornografice. 

În Recomandarea Rec (2001) 16 privind protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale [7]  
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este definit termenul de exploatare sexuală ca şi ,,un termen general care include printre altele: 

pornografia juvenilă, prostituţia şi sclavia sexuală, precum şi traficul de copii în acest sens”. 

Prin prostituţie juvenilă vom înţelege ,,oferirea, obţinerea, furnizarea, procurarea sau folosirea 

unui copil pentru activităţi sexuale contra plată sau pentru obţinerea de orice alte avantaje”.  

Iar termenul ,,pornografie juvenilă” include orice material care reprezintă într-o manieră 

vizuală un copil angajat într-un comportament sexual explicit, o persoană care pare să fie un copil 

angajat într-un comportament sexual explicit sau imagini realiste reprezentând un copil angajat într-

un comportament sexual explicit. 

Observăm că Consiliul de Miniştri consideră traficul de copii o formă a exploatării sexuale, 

iar legiuitorul naţional consideră exploatarea sexuală o formă a scopului traficului de copii. 

Considerăm totuşi că aceste noţiuni nu pot avea un caracter ambivalent, deoarece conform legislaţiei 

naţionale, exploatarea sexuală este o formă a exploatării copilului în cazul traficului de copii. Ori nu 

putem vorbi despre trafic de copii ca şi formă a exploatării sexuale în toate ipotezele.  

În aceeaşi ordine de idei, considerăm necesară includerea unei norme în CP al RM care să 

definească noţiunile de prostituţie juvenilă, în vederea eficientizării aplicării acestor norme penale. 

Deoarece, în lipsa acestor definiţii, norma penală e considerată mult prea generală. Totuşi, am putea 

deduce definiţia prostituţiei juvenile din norma prevăzută la art. 2082 CP RM - ,,servicii sexuale 

prestate de către o persoană despre care se ştia cu certitudine că nu a împlinit vârsta de 18 ani”, 

definiţie care nu elucidează pe deplin semnificaţia acestui termen. 

Făcând o analiză a prevederilor Codului Penal în materie, am constatat că acesta corespunde 

prevederilor Convenției de la Lanzarote, incriminând formele de abuz enumerate mai sus. Astfel, la 

alin. (1) art. 206 se incriminează acțiunile de recrutare a copilului în scopul practicării prostituției, iar 

pornografia infantilă este reglementată de o normă penală separată, la art. 2081 CP RM. Recurgerea 

la prostituția practicată de un copil este incriminată la art. 2082 CP RM, introdus prin Legea nr. 73 

din 12.04.2012 [ 8 ] Legea respectivă a avut drept scop reactualizarea formelor de abuz sexual în 

rândul copiilor și operarea modificărilor necesare, care să corespundă prevederilor internaționale. 

Prin ,,alte activităţi sexuale” se înţelege folosirea victimei pentru masajul erotic, în 

reprezentări striptease, în reprezentări erotice de alt gen implicând profitarea de sexualitatea victimei 

[9, p 10-22]. 

Legiuitorul reglementează la lit. a) alin. (1) art. 206 CP RM scopul ,,exploatării sexuale, 

comerciale şi necomerciale, în prostituţie sau în industria pornografică”. Considerăm că exploatarea 

sexuală comercială şi prostituţia din punct de vedere conceptual sunt două noţiuni diferite. 

Exploatarea sexuală se caracterizează prin caracterul forţat a raporturile cu caracter sexual în care e 

implicată victima. Între exploatare sexuală şi prostituţie există raportul gen-specie. Astfel, 

constrîngerea de a practica prostituţia reprezintă o formă a exploatării sexuale. Însă, conform 

Convenţiei de la Lanzarote, exploatarea sexuală presupune: infracţiuni referitoare la prostituţia 

infantilă, infracţiuni referitoare la pornografia infantilă, infracţiuni legate de participarea unui copil 

la spectacole pornografice. Observăm că legiuitorul prin enumerarea de la lit. a) alin. (1) art. 206 CP 

RM, vine să concretizeze formele de exploatare sexuală. 

Scopul infracțiunii de trafic de copii în forma specificată la lit. a) alin. (1) art. 206 CP RM are 

o sferă de incidență mai restrânsă în comparație cu scopul de exploatare sexuală comercială sau 

necomercială, atestat în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 165 CP RM. Or, în ipoteza consemnată 

la lit. a) alin. (1) art. 206 CP RM, exploatarea sexuală a victimei se poate concretiza numai în folosirea 

acesteia în prostituție sau în industria pornografică, nu și în alte forme (de exemplu: masajul erotic; 

reprezentări striptease; reprezentări erotice de alt gen implicând profitarea de sexualitatea victimei) 

[4,p.1041]. 

Într-o speţă [10], S.V. împreună cu mai multe persoane, prin înţelege prealabilă şi 

repartizarea rolurilor, au recrutat-o pentru exploatare sexuală comercială peste hotare pe minora 

M.M., adăpostind-o mai întâi într-un domiciliu, apoi au transportat-o fără acte de identitate printr-

un însoţitor de vagon din gara Chişinău în or. Moscova, unde a fost întâlnită de o femeie de origine 

rusă, a fost cazată într-un apartament şi impusă forţat să acorde servicii sexuale diferitor clienţi timp 
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aproximativ de un an. Prin sentinţa primei instanţe, S.V. a fost condamnat în baza art. 206 alin. (1) 

lit. a) CP al RM. 

În cauza V.F. c. Franţei [11], Curtea a constatat că traficul de fiinţe umane ameninţă 

demnitatea şi libertăţile fundamentale ale persoanelor care sunt victime. Acestea nu sunt compatibile 

cu principiile unei societăţi democratice şi cu valorile Convenţiei. Curtea consideră că traficul de 

fiinţe umane, în sensul art. 3 (a) al Protocolului de la Palermo, relevă aplicabilitatea art. 4 al 

Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului. La fel, Curtea reiterează obligaţia statelor de a aplica 

în practică toate măsurile concrete de protecţie a persoanelor care fac parte din reţelele de prostituţie. 

Referitor la cel de-al doilea scop – ,,exploatarea prin muncă sau servicii forţate” (lit. b) alin. 

(1) art. 206 CP RM), pe plan internaţional, găsim explicaţii privind conţinutul noţiunii 

corespunzătoare: ,,muncă sau servicii forţate înseamnă orice lucrare sau serviciu care se obţine de la 

victimă sub ameninţarea unei pedepse, lucrare sau serviciu pentru a cărui executare victima nu s-a 

oferit în mod voluntar” (lit. i) alin. 1 art. 5 al Legii model a ONU din 2010 cu privire la combaterea 

traficului de persoane). 

Convenţia OIM privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor şi acţiunea 

imediată în vederea eliminării lor [12] indică că expresia ,,cele mai grave forme ale muncii copiilor 

include şi acele munci care, prin natura lor sau prin condiţiile în care se exercită, sunt susceptibile să 

dăuneze sănătăţii, securităţii şi moralităţii copilului”. 

Aceste activităţi sunt enumerate în Codul Muncii al Republicii Moldova [13, p.159-162] şi 

includ: lucrările în condiţii grele, vătămătoare şi periculoase; lucrările subterane; lucrările care pot să 

aducă prejudicii sănătăţii şi integrităţii morale a copiilor (jocurile de noroc, lucrul pe timp de noapte, 

producerea, vânzarea şi transportarea băuturilor alcoolice, a articolelor de tutun, a preparatelor 

narcotice şi toxice), ridicarea şi transportarea manuală a greutăţilor mari. 

Aceste activităţi sunt interzise tuturor copiilor sub 18 ani. Lista specificată a lucrărilor în 

condiţiile grele, vătămătoare şi periculoase este inclusă în Nomenclatorul industriilor şi profesiilor cu 

condiţii grele şi periculoase [14]. Lista, de asemenea, specifică tipurile lucrărilor interzise copiilor în 

agricultură. 

Într-o speţă [15], P.D a fost învinuită că la începutul lunii octombrie 2004, aflîndu-se în oraşul 

Kotovsc, regiunea Odesa, Ucraina, prin înşelăciune, sub pretextul angajării la muncă ca realizator 

la piaţă în Federaţia Rusă, a recrutat-o pe minora V.S. pentru ulterioara transportare în Federaţia 

Rusă, în scopul exploatării prin muncă şi servicii forţate.  

Minora s-a deplasat spre Omsc, oraş din Ucraina. Acolo, în scopul exploatării prin muncă şi 

servicii forţate, a adăpostit-o într-un apartament anterior închiriat, unde prin reţinerea documentelor 

de identitate a obligat-o să îndeplinească din luna octombrie 2004 pînă în luna aprilie 2007, diferite 

lucrări casnice fără recompensă materială. Continuându-şi intenţiile, tot ea a transportat-o pe 

minora V.S. în or. Ocniţa din RM, unde a impus-o să efectueze diferite lucrări de reparaţie a casei 

sale de locuit fără recompensă materială. 

Ne vom referi la o cauză a CtEDO – M. ş.a. c. Italiei şi Bulgariei [16] din 31.07.2012. Curtea 

a constatat că faptele pretinse a fi calificate ca şi trafic de fiinţe umane nu puteau fi calificate astfel. 

Curtea a refuzat să califice recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea în scopul 

exploatării, fiind constrânşi să muncească forţat sau să presteze servicii forţate, sclavie sau în situaţii 

similare sclaviei. În speţă, o familie de romi, originari din Bulgaria, au plecat în Italia, având o ofertă 

de muncă propusă de către un rom, la vila unde acesta locuia. Şase zile mai târziu, din momentul în 

care au ajuns în Italia, părinţii fetei au fost ameninţaţi să revină în Bulgaria şi să le lase fiica minoră. 

Aceasta era supravegheată, forţată să fure, supusă violenţei, ameninţată cu moartea şi violată de mai 

multe ori. Aceste acţiuni nu au putut fi calificate ca şi trafic de fiinţe umane, întrucât s-a constatat că 

de fapt fiica a fost vândută de către propria familie acelui rom din Italia, în scopul căsătoriei. Astfel, 

Curtea a constatat violarea art. 3, dar nu a considerat necesar să constate violarea art. 4. Plus la toate, 

autorităţile italiene au constatat că situaţia este una tipică, conform tradiţiilor rome. 

Scopul practicării cerşetoriei (lit. b1) alin. (1) art. 206 CP RM) a fost definit de către Ştefănoaia 

M. ca fiind o varietate a exploatării aptitudinilor victimei care implică aservirea acesteia, se exprimă 
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în folosirea îndeletnicirii victimei de a apela la o masă nedeterminată de oameni, în scopul obţinerii 

de la aceştia a banilor sau a altor bunuri [17,p.155]. 

În privinţa sintagmei ,,alte scopuri josnice”  de la lit. b1) alin. (1) art. 206 CP RM, suntem de 

acord cu autorii Brânză S. şi Stati V. care consideră oportună ignorarea acesteia în procesul de aplicare 

a răspunderii în baza art. 206 CP RM. Fiind lipsită de conţinut precis, această sintagmă vine în 

dezacord cu regula fixată la alin. (2) art. 3 CP RM [4,p.1044]. 

Într-o speță [18], T.V. a fost pus sub învinuire pentru faptul că, în toamna anului 2004, având 

intenția de a trafica persoane din păturile social-vulnerabile – pentru a fi transportate peste hotarele 

RM, în scopul practicării cerșitului, prin înțelegere prealabilă de comun acord cu C.E. și soțul 

acesteia, colectând anticipat informații și cunoscând despre starea de vulnerabilitate a C.T., 

domiciliată în raionul Ștefan-Vodă și anume de situația precară din punct de vedere al supraviețuirii 

sociale a ultimei, care ar condiționa acordul persoanei de a practica cerșitul, a organizat și a 

transportat-o pe cet. C.T. peste hotarele RM în Federația Rusă, unde ultima a fost impusă de către 

ei, contrar voinței sale, să practice cerșitul pe parcursul a patru ani de zile. 

La lit. c) alin. (1) art. 206 CP RM este prevăzut scopul ,,exploatării în sclavie sau în condiţii 

similare sclaviei, inclusiv în cazul adopţiei ilegale”. Menționăm că garanțiile prevăzute la art. 4 al 

Convenției Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale [19], 

referitoare la interzicerea sclaviei, a aservirii, a muncii forțate sau obligatorii, sunt prezente în toate 

convențiile internaționale ale drepturilor omului cu aplicabilitate generală. Art. 4 al CEDO nu 

definește noțiunea de sclavie, aservire sau muncă forțată. La art. 44 din Constituţie, la fel e 

reglementată ,,Interzicerea muncii forţate” [20]. 

În cauza Van der Mussele c. Belgique, Curtea s-a referit la definiţia muncii forţate sau 

obligatorii cuprinsă în art. 2 al Convenţiei OIM nr. 29. Ea a reţinut că munca forţată evocă ideea de 

constrângere fizică sau morală; plus la toate, această muncă forţată nu poate să se refere la o obligaţie 

juridică: astfel, o muncă executată pe temeiul unui contract încheiat în mod liber, nu ar putea cădea 

sub incidenţa art. 4. Astfel, Jurisprudenţa organelor Convenţiei nu este bogată în privinţa muncii 

forţate sau obligatorii. Totuşi, în mai multe rânduri, ele au evidenţiat situaţii ce nu pot să constituie o 

asemenea activitate [21,p.1273]. 

Astfel, spre exemplu în cauza Rantsev c. Ciprului şi Rusiei [22], Curtea Europeană a declarat 

că sclavia, traficul de fiinţe umane, în virtutea naturii sale şi a scopului exploatării presupune 

exercitarea unor atribute similare celor dreptului de proprietate. Traficanţii percep persoana ca şi un 

bun, asupra căruia se poate negocia şi care poate fi impus la muncă forţată. Prin această decizie, 

Curtea a estimat că art. 4 al Convenţiei de fapt interzice şi traficul de fiinţe umane în scopul sclaviei 

ori a muncii forţate. 

Convenția suplimentară cu privire la abolirea sclaviei, a traficului de sclavi și a instituțiilor și 

practicilor analoge sclaviei definește aservirea unei persoane care se află în una sau mai multe din 

situațiile prevăzute la art. 7 lit. b): a) aservirea pentru datorii reprezintă starea sau condiția rezultând 

din faptul că un debitor s-a angajat să furnizeze în garanția unei datorii serviciile sale personale sau 

cele ale unei alte persoane asupra căreia are autoritate, însă valoarea acestor servicii nu afectează 

lichidarea datoriei sau durata acestor servicii nu este limitată, iar caracterul lor nu este definitiv; b) 

serbia/sevajul – condiția persoanei care este obligată prin lege, obicei sau acord, de a trăi și munci pe 

un pământ aparținând unei alte persoane, făcând câteva servicii determinate, remunerate sau gratuite, 

fără posibilitatea de a-și schimba condiția. 

Lit. c) alin. (1) art. 206 CP RM cuprinde și sintagma ,,inclusiv în cazul adopţiei ilegale”. La 

18.01.2011, Parlamentul European a adoptat o rezoluție cu privire la adopțiile internaționale pe 

teritoriul Uniunii Europene [23]. În rezoluție se solicită instituțiilor UE și statelor membre să participe 

în mod activ la lupta împotriva traficului de copii  în scopul adopției. Elementele de protecție 

procedurală și examinarea atentă a tuturor documentelor de adopție, inclusiv certificatele de naștere, 

contribuie la protecția copilului împotriva încălcării drepturilor sale, care apare atunci când există 

dubii cu privire la vârsta sau identitatea copilului.  

Cu toate acestea, considerăm că exploatarea în scop de ,,sclavie sau în condiții similare 
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sclaviei” nu are tangență cu ,,adopțiile ilegale”, deși legiuitorul le-a inclus pe ambele la lit. c) alin. 

(1) art. 206 CP RM. Ținând cont de distincțiile de conținut ale acestor două scopuri de exploatare, 

dar și de faptul că aceste scopuri nici măcar nu sunt termeni generici, recomandăm indicarea separată 

a scopului de ,,adopție ilegală”, pentru a perfecționa reglementările penale în domeniu. 

Scopul folosirii în conflicte armate (lit. d) alin. (1) art. 206 CP RM) nu necesită analiza calităţii 

folosirii victimei în cadrul conflictului armat. Aceasta poate fi folosită în calitate de mercenar, angajat 

al unei companii militare private, necombatant etc. La fel, nu are importanţă nici dacă victima va fi 

folosită în cadrul unor operaţiuni militare. Este important ca aceasta să fie folosită în timpul unui 

conflict armat, în zona conflictului armat şi în legătură cu conflictul armat. Toate celelalte detalii pot 

fi avute în vedere la individualizarea pedepsei [24,p.10-22] 

O altă formă a scopului infracţiunii specificate la art. 206 CP RM constă în ,,scopul folosirii 

în activitate criminală” (lit. e) alin. (1) art. 206 CP RM). Considerăm că termenul ,,folosire” trebuie 

utilizat în raport cu unele bunuri materiale, acesta descriind de fapt abilitatea de a profita și a scoate 

folos din ceva. În cazul nostru, referindu-se la copiii – victime ale infracțiunii analizate, termenul 

,,folosire”  îi redă copilului calitatea de obiect material și creează senzația lipsei personalității 

copilului. În cazul lit. e) alin. (1) art. 206 CP RM, această sintagmă are următoarea semnificație: 

,,antrenarea forțată a copilului în operațiuni armate”. 

Considerăm necesară înlocuirea termenului ,,folosire” cu termenul  ,,antrenare” în ambele 

cazuri, respectiv lit. d) alin. (1) art. 206 CP RM ar avea urmărorul conținut: ,,antrenare în conflicte 

armate”, iar lit. e) alin. (1) art. 206 CP RM: ,,antrenare în activități criminale”. 

Prezintă interes delimitarea infracțiunii de trafic de copii în scopul folosirii în activitate 

criminală (lit. e) alin. (1) art. 206 CP RM) de infracțiunea de atragere a minorilor la activitate 

criminală sau determinarea lor la săvârșirea unor fapte imorale (art. 208 CP RM). Brânză S. și Stati 

V., răspunzând la această întrebare, au menționat că infracțiunea prevăzută la art. 208 CP RM nu 

poate presupune, ca modalități de săvârșire, recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau 

primirea unui copil, precum și darea sau primirea unor plăți ori beneficii pentru obținerea 

consimțământului unei persoane care deține controlul asupra copilului. Totuși, în practică, ar fi dificil 

a delimita cu exactitate recrutarea copilului în scopul folosirii acestuia în activitatea criminală (ca 

manifestare a infracțiunii prevăzute la art. 206 ) de atragerea minorilor la activitatea criminală sau 

instigarea lor la săvârșirea infracțiunilor (ca manifestare a infracțiunii prevăzute la art. 208 CP RM). 

Din această cauză, respectând regula ,,in dubio pro reo”, vom aplica art. 208 CP RM, și nu lit. e) alin. 

(1) art. 206 CP RM, în ipoteza în care persistă îndoieli în legătură cu faptul dacă victima a fost 

recrutată sau atrasă în vederea folosirii ei în activitatea criminală / instigării ei la săvârșirea 

infracțiunilor [4, p.1054] 

Scopul prelevării organelor, ţesuturilor şi/sau celulelor umane (lit. f) alin. (1) art. 206 CP RM) 

presupune recoltarea organelor, țesuturilor și/sau celulelor victimei. Varianta inițială a textului 

incriminator de la art. 165 și art. 206 CP RM prevedea un scop special dublu: unul primar și unul 

final (,,prelevarea organelor sau țesuturilor pentru transplantare”). Deoarece dispoziția de la art. 165 

și art. 206 CP RM stabilea inițial în calitate de condiție prelevarea organelor sau țesuturilor pentru 

transplantare, transplantul era conceput drept unicul scop final. Eșanu A., studiind acest subiect și-a 

exprimat dezacordul în privința desemnării unui scop final unic, motivînd prin aceea că prelevarea 

organelor sau țesuturilor umane cu scopul efectuării experimentelor, cercetărilor științifice, cu scopul 

obținerii unor preparate medicamentoase sau consumul lor în alimentație, prezintă un pericol analogic 

transplantului [25, p.117-122]. 

Este argumentată și evidentă necesitatea scoaterii din dispoziția normei penale a scopului 

transplantării și susținem modificările realizate de către legiuitorul național, întrucât în redacția 

actuală, scopul final este prelevarea organelor, țesuturilor și/sau celulelor, iar scopul ulterior 

prelevării, nu prezintă importanță la încadrarea juridică în temeiul lit. f) alin. (1) art. 206 CP. 

Vânzarea-cumpărarea copilului în sensul art. 206 alin. (1) lit. h) CP presupune o tranzacție, 

indiferent de forma ei, în care traficantul (vânzătorul) se obligă să predea copilul în proprietate altui 

traficant în scop de trafic, în schimbul obținerii unui profit de orice natură. 
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Cât privește scopul vânzării sau cumpărării, acesta presupune participarea a doi făptuitori la 

tranzacția de vânzare-cumpărare a victimei; cel care realizează traficul de copii în modalitatea de 

transfer a victimei urmărește scopul vânzării; iar cel care realizează traficul în modalitatea de primire 

a victimei, urmărește scopul cumpărării [26]. 

Baikenjina K.A. consideră că în majoritatea cazurilor, vânzarea-cumpărarea minorilor se 

realizează neavându-se scopul adoptării ori educării copilului, dar avându-se alte scopuri, care nici 

nu se încadrează în art. 133 Cod Penal al RK. Astfel, se evidențiază principalele forme ale traficului 

de copii: traficul de copii cu scopul exploatării sexual-comerciale, traficul de copii cu scopul 

exploatării lor prin muncă, traficul de copii în scop de cerșit, traficul de copii în scopul transplantării 

organelor, țesuturilor sau celulelor ori traficul de copii în scopul adoptării ilegale [27, p.89]. 

Prin Legea nr. 270 din 07.11.2013 [28] a fost exclusă litera g) de la alineatul (1) - ,,abandonării 

în străinătate”. Raționamentul excluderii acestui scop de la alin. (1) al Codului penal constă în aceea 

că la acea perioadă nu exista trafic de copii cu scopul de abandonare în străinătate. Plus la toate, 

această sintagmă creea deficiențe la calificarea corectă a acestor acțiuni în raport cu art. 207 CP, care 

conține elementul abandonării copilului în străinătate. 

La încadrarea juridică a acțiunilor făptuitorului în baza art. 206 CP RM, nu se ia în considerație 

consimțământul victimei de a fi recrutată, transportată, transferată, adăpostită sau primită, chiar dacă 

aceasta era informată în privința scopurilor în care va fi folosită, precum și despre mijloacele utilizate 

în trafic. 

Fiind analizată sintagma ,,cu sau fără consimțământul acesteia” utilizată în dispoziția de la 

alin. (1) art. 165 CP RM, specificăm că aceasta se referă la consimțământul victimei la recrutarea, 

transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea ei în scop de exploatare. Legiuitorul nu are în 

vedere consimțământul victimei la exploatare, din moment ce exploatarea propriu-zisă depășește 

cadrul infracțiunii prevăzute la alin. (1) art. 165 CP RM. În aceeași ordine de idei, autorii Brânză S. 

și Arhiliuc I. indică că consimțământul victimei nu înlătură răspunderea penală a făptuitorului. Chiar 

dacă victima și-a exprimat consimțământul de a fi traficată, acesta este nevalabil din motiv că 

făptuitorul a recurs la vicierea acestui consimțământ [29, p.1192]. 

În cazul infracțiunii de trafic de copii, consimțământul copilului în vederea exploatării lui nu 

poate fi luat în considerație deoarece pe de-o parte făptuitorul poate recurge la mijloacele de viciere 

ale acestuia, iar pe de altă parte, victima are o calitate specială – e copil, iar aceasta presupune o lipsă 

de discernământ ori un discernământ limitat. 
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în activitatea lor legată de cercetarea infracţiunilor presupuse sau săvîrşite, astfel ca orice persoană 

care a săvîrşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale şi nici o persoană nevinovată să 

nu fie trasă la răspundere penală şi condamnată. [1] 

Astfel rolul central al procesului penal îl reprezintă subiecții participanți. 

Dispoziţiile art. 458 CPP RM statuează caracterul revizuirii de cale extraordinară de atac, prin 

mijlocirea căreia se pot înlătura erorile judiciare cu privire la faptele reţinute printr-o hotărâre 

judecătorească definitivă, datorită necunoaşterii de către instanţe a unor împrejurări de care depindea 

adoptarea unei hotărâri conforme cu legea şi adevărul. 

Totodată, conform condițiilor legale, art.460 alin.(2) pct.1)-2) CPP RM, [1] cererea de 

revizuire poate fi declarată de  

- oricare parte din proces, în limitele calităţii sale procesuale; 

- soţul şi rudele apropiate ale condamnatului, chiar şi după decesul acestuia. 

Conform prevederilor art. 6 pct.29) CPP RM,  parte în proces este persoane care în procesul 

penal exercită funcţii de acuzare sau apărare în baza egalităţii în drepturi şi a principiului 

contradictorialităţii; iar conform art. 6 pct.30) CPP RM, partea apărării sunt persoanele abilitate prin 

lege să efectueze activitate de apărare (bănuitul, învinuitul, inculpatul, partea civilmente responsabilă 

şi reprezentanţii acestora). 

Din explicațiile termenelor redate supra, relevăm, că Codul de procedură penală nu 

reglementează direct în calitate de parte la proces, inclusiv în procedura de revizuire - a persoanei 

condamnate. 

Cu toate acestea, este indubitabil că printre participanții procesului penal se numără și 

persoana condamnată, și în acest sens sunt relevante, prevederile art. 65 alin.(3) pct.1) CPP RM, care 

reglementează, că: persoana în privinţa căreia sentinţa a devenit definitivă se numeşte condamnat, 

dacă sentinţa este, parţial sau integral, de condamnare, ori o condiție de admisibilitate a procedurii de 

revizuire o constituie anume caracterul definitiv și irevocabil al sentinței. 

Ținem să remarcăm, în cadrul procedurii extraordinare de atac cum este revizuirea, noțiunea 

de condamnat are un sens distinct față de noțiunea explicată de prevederile pct.5 a Statutului 

executării pedepsei de către condamnaţi. Astfel, conform prevederilor Statutului condamnat este 

persoana în privinţa căreia a rămas definitivă hotărîrea instanţei de judecată, prin care aceasta a fost 

condamnată la o pedeapsă penală privativă de libertate [5]. 

Însă această noțiune este inaplicabilă procedurii penale, deoarece art.459 alin.(1) CPP RM, 

reglementează că revizuirea poate fi și în cazul unei hotărîri de achitare sau de încetare a procesului 

penal. 

După cum am menționat, legiuitorul consfințește că și soțul sau rudele apropiate ale 

condamnatului pot înainta cerere de revizuire, iar sintagma ”chiar şi după decesul acestuia” urmează 

a fi interpretată în sensul strict, și anume ”în cazul intervenirii decesului persoanei condamnate”. 

Importanța acestei regelementări rezidă, însăși în scopul procesului de revizuire, care ține de 

înlăturarea erorii judiciare săvârşite de instanţa judecătorească care a pronunţat hotărârea supusă 

revizuirii. 

Astfel, conform sensului atribuit de art.6 pct.3) CPP RM, apărarea reprezintă activitate 

procesuală efectuată de partea apărării în scopul combaterii, în tot sau în parte, a învinuirii ori al 

atenuării pedepsei, apărării drepturilor şi intereselor persoanelor bănuite sau învinuite de săvîrşirea 

unei infracţiuni, precum şi al reabilitării persoanelor supuse ilegal urmăririi penale. 

În legislaţia Republicii Moldova, nu există vreun termen generic care să  desemneze  subiectul 

– persoanei reabilitate.  Dicționarul explicativ prin sintagma reabilitare explică, că este: 1 Restabilire 

a bunei reputații. 2 Dezmințire a învinuirilor aduse (pe nedrept) 3. Act juridic prin care cineva este 

repus în drepturile personale pierdute (în urma unei condamnări).  [7]  

În literatura  de  specialitate, de  exemplu,  A.A.  Podoprigora  propune  să  fie folosite două 

noţiuni, și anume: „persoana care este reabilitată” şi „persoana reabilitată”. În prima situaţie se are în 

vedere persoana căreia i-a fost recunoscut dreptul de reabilitare, în a cărei privinţă se realizează 

complexul de măsuri prevăzute de legea procesual penală, îndreptată spre reabilitare, inclusiv 

http://app.legalis.ro/legalis/document.seam?type=html&rowIndex=1&documentId=mnxwix3emvpxa4tpmnswi5lsmfpxazlomfwgcx3bgm4tg
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măsurile care decurg din dreptul de reparare a prejudiciului cauzat. În cea de-a doua situaţie se are în 

vedere persoana restabilită în drepturi şi libertăţi, recunoscută nevinovată în săvîrşirea infracţiunii, 

căreia i-a fost reparat prejudiciul cauzat în legătură  cu  procesul  penal,  ca  urmare  a  realizării  de  

către  această persoană a dreptului său la reparaţie. [6, 9] 

Pe cale de consecință, persoana reabilitată este subiectul activ în raportul juridic  de  

reabilitare,  adică  subiectul  dreptului  de  reabilitare, drept care este garantat astfel, inclusiv după 

decesul persoanei condamnate. 

Sintagma ”rude apropiate” este direct explicată la art.6 pct.41) CPP, și astfel, prin rude 

apropiate se înțelege - copii, părinţi, fraţi şi surori, bunici, nepoţi, ai persoanei interesate. 

Noțiunea de ”soț” nu este explicată de norma procesual penală, însă aceasta își regăsește 

explicația în legislația națională, și anume, reieșind din prevederile Codului Familiei [  3 ], ”soț/soție” 

reprezintă statutul juridic civil al persoanei care a încheiat  cu altă persoane de gen opus, căsătoria la 

organele de stat de stare civilă.  

Din reglementarea de procedură penală o mai mare importanță o are stabilirea și/sau 

verificarea împuternicirilor persoanei care a depus cererea de revizuire. 

Astfel, confirmarea statutului ”copii, părinţi, fraţi şi surori, bunici, nepoţi”, se probează prin 

prezentarea de către subiecții solicitanți a actelor de stare civilă [4] , care confirmă legătura de rudenie 

în linie dreaptă sau colaterală. 

Din textul normei precitate și inerent procedurii date, identificăm dreptul persoanei de a 

declara cerere de revizuire. Deși legiutorul utilizează noțiunea de declarare, aceasta este identică la 

caz noțiunii de ”depunere” frecvent aplicată de legiuitor. 

Astfel, deși legiutorul nu a prevăzut într-o normă care sunt drepturile și obligațiile procedurale 

ale condamnatului sau ale soțului/rudelor apropiate, în cadrul procedurii de revizuire, totuși, analizînd 

normele de procedură în coroborarea lor, identificăm și considerăm aplicabile următoarele drepturi și 

obligații: 

- să aibă asistenţa unui apărător ales de el, iar dacă nu are mijloace de a plăti apărătorul, să fie 

asistat în mod gratuit de un avocat care acordă asistenţă juridică garantată de stat, precum şi, în 

cazurile admise de lege, să renunţe la apărător şi să se apere el însuşi; 

- să aibă întrevederi cu apărătorul său în condiţii confidenţiale, fără a se limita numărul şi 

durata lor; 

- dacă acceptă să fie audiat, la cererea sa, să fie audiat în prezenţa apărătorului; 

- să facă declaraţii sau să refuze de a le face, atrăgîndu-i-se atenţia că dacă refuză să dea 

declaraţii nu va suferi nicio consecinţă defavorabilă, iar dacă va da declaraţii acestea vor putea fi 

folosite ca mijloace de probă împotriva sa; 

- să dea explicaţii cu privire la învinuirea ce i se aduce sau să refuze de a le da; 

- să participe la efectuarea acţiunilor procesuale, de unul singur sau fiind asistat de apărător, 

la solicitarea sa, ori să refuze de a participa la ele; 

- să efectueze pregătirea materialelor pentru cauza penală; 

- să prezinte documente şi alte mijloace de probă pentru a fi anexate la dosarul penal şi pentru 

cercetare în şedinţa de judecată; 

- să ceară recuzarea persoanei care efectuează urmărirea penală, a judecătorului, procurorului, 

expertului, interpretului, traducătorului, grefierului; 

- să solicite audierea martorilor acuzării şi să obţină citarea şi audierea martorilor apărării în 

aceleaşi condiţii ca şi martorii acuzării; 

- să înainteze cereri, inclusiv privind asistenţa medicală independentă; 

- să facă obiecţii împotriva acţiunilor organului de urmărire penală şi să ceară includerea 

obiecţiilor sale în procesul-verbal al acţiunii procesuale; 

- să ia cunoştinţă de procesele-verbale ale acţiunilor procesuale efectuate cu participarea lui şi 

să facă obiecţii asupra corectitudinii proceselor-verbale, precum şi să ceară completarea lor cu 

circumstanţele care, în opinia sa, trebuie să fie menţionate; 

- după terminarea urmăririi penale, să ia cunoştinţă de toate materialele cauzei şi să noteze din 
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ele datele necesare, să înainteze cereri de completare a urmăririi penale; 

- să participe la judecarea cauzei; 

- să pledeze în dezbaterile judiciare cînd nu este asistat de apărător; 

- să ia ultimul cuvînt; 

- să fie informat de către organul de urmărire penală despre toate hotărîrile adoptate care se 

referă la drepturile şi interesele sale, să primească, la solicitarea sa, copii de pe aceste hotărîri, precum 

şi copii de pe ordonanţele de aplicare în privinţa sa a măsurilor preventive şi a altor măsuri procesuale 

de constrîngere, copii de pe rechizitoriu sau de pe un alt act de finalizare a urmăririi penale, de pe 

acţiunea civilă, de pe sentinţă, apel şi recurs, de pe decizia prin care sentinţa a devenit definitivă, de 

pe hotărîrea definitivă a instanţei care a judecat cauza pe cale extraordinară de atac; 

- să atace, în modul stabilit de lege, acţiunile şi hotărîrile organului de urmărire penală sau ale 

instanţei de judecată, inclusiv sentinţa sau decizia instanţei care a judecat cauza pe cale ordinară de 

atac; 

- să retragă orice plîngere a sa sau depusă de către apărătorul său în interesele lui; 

- să se împace cu partea vătămată în condiţiile prevăzute de prezentul cod; 

- să apeleze la un mediator în condiţiile legii; 

- să facă obiecţii asupra plîngerilor altor participanţi la procesul penal care i-au fost aduse la 

cunoştinţă de către organul de urmărire penală sau despre care a aflat pe alte căi; 

- să-şi expună în şedinţa de judecată opinia referitor la cererile şi propunerile altor părţi în 

proces, precum şi la chestiunile soluţionate de către instanţă; 

- să facă obiecţii împotriva acţiunilor ilegale ale celorlalţi participanţi la proces; 

- să facă obiecţii împotriva acţiunilor preşedintelui şedinţei de judecată; 

- să ceară şi să primească repararea prejudiciului cauzat de acţiunile nelegitime ale organului 

de urmărire penală sau ale instanţei de judecată; 

- să sesizeze procurorul ierarhic superior sau, după caz, instanţa de judecată despre încălcarea 

termenului rezonabil. 

- examinarea corporală, precum şi prelevarea mostrelor de eliminări ale corpului sau a altor 

mostre biologice de la învinuit, inculpat fără acordul acestuia se efectuează doar cu autorizarea 

judecătorului de instrucţie. Aceste acţiuni nu pot fi întreprinse în locurile sau circumstanţele în care 

există riscul traumatizării învinuitului, inculpatului sau riscul violării drepturilor omului. 

- să se prezinte la citarea organului de urmărire penală sau a instanţei; 

- să accepte, la cererea organului de urmărire penală, controlul medical, dactiloscopia, 

fotografierea, să dea posibilitate să i se ia, în temeiul autorizației judecătorului de instrucție, mostre 

de sînge, de eliminări ale corpului sau alte mostre biologice; 

- să fie supus, la cererea organului de urmărire penală sau a instanţei, expertizei judiciare; 

- să se supună dispoziţiilor legitime ale reprezentantului organului de urmărire penală şi ale 

preşedintelui şedinţei de judecată; 

- să respecte ordinea stabilită în şedinţa de judecată şi să nu părăsească sala de şedinţe fără 

învoirea preşedintelui şedinţei. 

Motivarea includerii în lista drepturilor și obligațiilor, a unora care sunt inerente etapei de 

urmărire penală, rezidă în situația de drept, reglementată de prevederile art.460 alin.(6) CPP RM, care 

deși menționează că se ”efectuează cercetarea circumstanţelor”, totuși se aduce și precizarea legală 

că ”în cursul cercetării circumstanţelor noi descoperite se pot efectua, cu respectarea dispoziţiilor 

prezentului cod, audieri, cercetări la faţa locului, expertize judiciare, ridicări de obiecte sau 

documente şi alte acţiuni de urmărire penală care vor fi necesare”. 

Cu alte cuvinte au loc acțiuni de urmărire penală, față de care condamnatul sau reprezentanții 

săi, corespondent pot aplica drepturile și obligațiile etapei de urmărire penală, analogic celor 

reglementate de art.66 CPP RM. 

Totodată analiza prevederilor legale ale art. 75 – 81 CPP RM, nu reglementează în calitate de 

”reprezentanți sau succesori” ai condamnatului decedat. 

În acest context, considerăm oportun intervenirea cu un proiect de lege ferenda, care să 
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excludă aceaste omisiuni, și să aducă claritate atît la mențiunea în calitate de parte în proces a 

condamnatului, cît și a succesorilor condamnatului decedat, a textului noțiunilor date, și a drepturilor 

și obligațiilor fiecăror din părțile date, iar ca rezultat, va fi exclusă și omisiunea ce ține de drepturile 

și obligațiile procesuale ale soțului sau rudelor apropiate care acționează în interesul condamnatului 

decedat. 

Din motivul lipsei noțiunilor, a procedurii de admitere precum și a drepturilor și obligațiilor 

procesuale ale soțului sau rudelor apropiate ale condamnatului decedat, o problemă procesuală care 

nu are soluție rezidă în situația ipotetică, cînd mai multe persoane solicită reabilitarea prin cerere de 

revizuire și care urmează a reprezenta condamnatul decedat, sau ipotetic dacă o persoană declară 

revizuirea iar o altă persoană declară refuz față de cererea de revizuire, care parte (soț/soție sau rudă) 

urmează a fi admisă și de ce. 

În această situație un prim răspuns îl regăsim în legislația civilă, care la art. 2177 – 2185 [2], 

reglementează clasele de moștenitori, ordinea și concursul de intervenire în cazul succesiunii, care ar 

putea fi aplicate pentru determinarea subiectului cu drept de intervenire prioritar față de alte rude.  

De remarcat, că la momentul actual Curtea Constituțională examinează sesizarea nr.151g din 

24.09.2020 [8] prin care acuzatorul de stat a ridicat excepția de neconstituționalitate a prevederilor 

art.81 și art.77 CPP RM, în partea ce ține de omisiunea reglementării în calitate de ”reprezentant 

legal” al soțului succesor al bănuitului, învinuitului, inculpatului decedat. 
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pentru a sta la baza elaborării unui model universal de strategie a securității umane în vederea 

depășirii sustenabile a problemelor globale cu care se confruntă actualmente omenirea. Acest efort 

trebuie întreprins în vederea ridicării la un rang înalt de politică de stat a problematicii cu privire 

la cele mai diverse dileme de securitate individuală şi personală, care antrenează în dispute publice, 

importante forțe sociale și politice, afectând întreaga populație a Globului. Aici se au în vedere 

problemele cu care societatea, clasa politică contemporană de pe mapamond au avut deja ocazia să 

se confrunte, cum ar fi problemele general-umane, politico-economice, morale, ecologice etc. care 

afectează siguranța persoanei, integritatea și demnitatea ei. Totodată, e necesar să se ia în calcul 

provocările la adresa securității umane cu care societatea contemporană se va confrunta în viitorul 

previzibil ce vizează aspecte proiecționale și de viitor ce ar atenta la siguranța personală, reieșind 

din tendințele mondiale şi regionale existente, din amenințările cele mai probabile pentru 

fundamentele morale şi spirituale ale societății contemporane, reieșind din specificul cultural, 

economic şi sociopolitic al fiecărui grup social, luat în parte.  

Securitatea umană presupune asigurarea individuală a protecției persoanelor, dar și ca un 

tot social. Aceasta devine posibil prin asigurarea condiţiilor de viaţă şi de trai, a necesităților 

fundamentale, pentru persoana umană. Astfel, securitatea individuală se bazează pe repere cu 

caracter strategic dintre care se evidențiază scopul de a educa, de a forma și dezvolta calitățile și 

virtuțile fundamentale ale persoanei, pentru a o pregăti să facă față riscurilor și amenințărilor 

securitare. Procesul de asigurare a securității umane are ca scop consolidarea siguranței persoanei 

și comunităților. Acesta presupune promovarea intereselor și nevoilor individului, interesele de 

securitate ale statului devenind subsidiare și derivate din securitatea cetățeanului. 

Cuvinte-cheie: securitate umană, probleme globale, fenomen securitar, dimensiuni 

nonmilitare ale securității, riscuri de securitate.  

Summary:  

In a theoretical and applied sense, it is necessary to define the most important landmarks, 

values and principles in order to form the basis for the elaboration of a universal model of human 

security strategy in order to overcome in a sustainable way the global problems that humanity is 

currently facing. This effort must be made to raise to a higher level of state policy the issue of the 

most diverse dilemmas of individual and personal security, which involve in public disputes, 

important social and political forces, affecting the entire population of the Globe. Here we consider 

the problems that society, the contemporary world political class, have already had the opportunity 

to face, such as of general-human, political-economic, moral, ecological kind, which affects the 

person's safety, integrity and dignity. At the same time, it is necessary to take into account the 

challenges to human security that contemporary society will face in the foreseeable future that would 

threaten personal security, emerging from existing global and regional trends, from the most 

threatening threats for the moral and spiritual foundations of contemporary society, based on the 

cultural, economic and socio-political specifics of each social group, taken separately. 

Human security involves the individual assurance of the protection of persons, but also as a 

social whole. This becomes possible by ensuring the vital and living conditions, the fundamental 

needs, for the human person. Thus, individual security is based on strategic benchmarks which 

highlight the purpose of educating, training and developing the fundamental qualities and virtues of 

the person, to prepare him to face security risks and threats. The process of ensuring human security 

aims to strengthen the safety of individuals and communities. It involves promoting the interests and 

needs of the individual, but the security interests of the state are becoming subsidiary to the 

individuals’ interests and derived directly from the security of the citizen. 

Keywords: human security, global problems, security phenomenon, non-military dimensions 

of security, security risks. 
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Fenomenele securității umane înregistrează în ultimele decenii o expansiune generală în foarte 

multe sfere sociale [1, p. 38]. Acest nou domeniu de cunoştinţe interdisciplinare a cuprins numeroase 

laturi și fațete ale activității omului, precum sfera politicii, a economiei, implicații practice în dirijarea 

socială etc., care tradiţional nu reacționau prea activ la intervenţiile, inovațiile și propunerile de 

raționalizare ale oamenilor de ştiinţă din domeniul teoretizării proceselor sociale, din cel al studiilor 

de securitate, al științelor politice, al filosofiei şi eticii [2, p. 119].  

Procesul de asigurare a securității persoanei umane și de securizare a dezvoltării omenirii, 

aprofundarea  proceselor democratice şi soluţionarea pozitivă a dilemelor democraţiei prin depăşirea 

problemelor globale, ridicarea nivelului de trai a populaţiei Terrei, promovarea modului sănătos de 

viață și ocrotirea sănătății, oferirea unei perspective sustenabile de dezvoltare pe termen lung, 

promovarea intereselor fundamentale ale societăţii de azi şi a generaţiilor de mâine, nu pot fi realizate 

în afara unui cadru legal adecvat şi a unei concepţii bine elaborate şi cu succes implementate în 

domeniul securității umane [3, p. 490].  

Scopul esenţial al strategiilor și politicilor în sfera asigurării securității umane, al activităţii 

instituţiilor din acest sector, nu constă în conferirea unui sentiment abstract şi fals de confort şi 

siguranţă atât pentru individul uman, cât și pentru colectivitate, ci în crearea şi menţinerea unor 

condiţii favorabile pentru soluţionarea celor mai stringente probleme securitare, politice, economice, 

sociale, demografice, tehnologice, dar mai întâi de toate a dilemelor și crizei morale ale omenirii care 

continuă să fie supusă impactului distructiv al ameninţător şi pericolelor globale la nivelul fiecărei 

persoane luate în parte [4, p. 105]. Din acest motiv, cercetarea minuţioasă a problematicii securității 

umane în context politologic, dar și sociocivilizaţional, interdisciplinar, sistemic şi comparativ 

reprezintă o soluţie viabilă, de rând cu alte pârghii, precum şi o posibilă ieşire din criza mondială 

multiaspectuală ce marchează civilizaţia umană pe parcursul ultimelor secole, în perioada recentă a 

istoriei omenirii, criză mondială care s-a agravat semnificativ odată cu declanșarea epidemiei de 

Covid-19 [5, p. 67].  

Amploarea crescândă a provocări globale, precum necesitatea ameliorării situației privind 

drepturile omului, a teoriei și practicii dezvoltării durabile, a generat apariția concepției securității 

umane care a schimbat accentele și în paradigma securității naționale, înlocuind statul ca obiect al 

activităților de securizare prin aplicarea forței militare, cu individul uman, protejat multilateral [6, p. 

353]. Pentru prima dată conceptul de securitate umană a fost propus în anul 1994, în Raportul asupra 

dezvoltării umane al Organizației Națiunilor Unite [7].  

Problematica problemelor globale preocupă atât savanții, cât și comunitatea internațională, 

societatea civilă o lungă perioadă de timp, devenind în perioada postbelică, o problematică mai mult 

sau mai puțin dominantă pe agenda relațiilor internaționale [8, p. 373]. Azi, în perioada amplificării 

crizei mondiale multiaspectuale în contextual evoluției pandemiei de Covid-19, investigațiile 

științifice privind criza mondială au căpătat noi aspect și valențe, deoarece edificarea mecanismelor 

sociopolitice eficiente de asigurare a dezvoltării sustenabile a omenirii în condiţiile necesităţii 

depăşirii crizei globale multidimensionale, a cărei structură şi astăzi se menţine, în principiu, intactă, 

doar cu noi aspect datorate perioadei pandemice, a constituit obiectul de cercetare a numeroase studii 

teoretico-practice [4, p. 106]. Structura crizei mondiale contemporane cuprinde multiple probleme 

globale tipologizate în trei grupuri principale de problem cu caracter general și omniprezent în toate 

comunitățile umane de pe Glob: 1. probleme globale antropo-sociale, 2. probleme socio-naturale şi 

3. probleme globale inter-societale [9, p. 21]. Dar, în cel mai larg sens al cuvântului, criza mondială 

poliaspectuală contemporană afectează în mod prioritar şi nemijlocit individul uman, precum şi 

formaţiunile, grupurile sociale ca subiecte ale relaţiilor şi raporturilor morale cu natura şi mediul [10, 

p. 11].  

Evoluția securității umane în plan teoretic și practic a fost destul de anevoioasă în ultimii 
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douăzeci de ani după lansarea termenului de către PNUD. Totuși, concepția dată a făcut un progres 

vizibil prin acceptarea ei în mare parte, prin efortul deosebit al ONU (B. Boutros-Ghali, K.A. Annan, 

S. Ogata, A. Sen etc.), de către comunitatea științifică mondială, dar și de către practicienii din 

domeniul securității, prin includerea plenară a acestei concepții în strategiile de securitate ale celor 

mai importante state de pe glob și a celor mai influente structuri internaționale de securitate. O 

rezonanță deosebită l-a avut concepția securității umane în rândurile comunității academice mondiale 

(B. Buzan, O. Wæver, B. Møller, L.C. Chen, L. Axworthy, M. Kaldor, K.P. Bajpai, R. Thakur, A. 

Suhrke, J. Nef, J. Leaning, E. Neuman, C. Thomas, J. N. Voïnov Kohler, A. Hammerstad, G. King, 

Ch. Murray etc.), prin lansarea a numeroase lucrări dedicate dezvoltării metodologice a conceptului 

și a valențelor sale aplicative în soluționarea unor probleme stringente de pe glob prin restabilirea 

echității, a demnității umane prin apărarea și asigurarea oamenilor contra diverselor suferințe și 

amenințări securitare [11, p. 83]. 

Procesul de modernizare și ajustare la imperativele timpului a sistemului internațional și 

național al securității este unul continuu și necesită permanent noi idei și propuneri de îmbunătățire 

și de eficientizare, deoarece în perioada contemporană asigurarea securității umane a devenit o 

preocupare complexă și multidimensională, încorporând astfel de componente precum securitatea 

personală, de mediu, a sănătății, alimentară, a comunității, securitatea politică și economică [12, p. 

275]. Sistemul de asigurare a securității, atât la scară internațională, cât și la cea națională, a necesitat 

mari ajustări după finalizarea „războiului rece” în anii ʼ90 ai secolului trecut, așa încât la etapa 

contemporană concepția securității umane vine să substituie pe cea a securității naționale bazată pe 

forță militară, promovând persoana umană cu interesele sale specifice, ca element central în sistemul 

de asigurare a securității, înlocuind în această postură statul și interesele naționale care se transformă 

din element central al sistemului securitar în perioada „războiului rece”, într-un mecanism de bază 

pentru promovarea securității umane. În acest context, devine extrem de importantă identificarea unor 

noi valențe metodologice și aspecte istorico-evolutive ale concepției securității umane [13, p. 64]. 

Actuala criză globală pluridimensională, amplificată și aprofundată de efectele nefaste ale 

pandemiei de Covid-19, în care se găseşte omenirea la etapa contemporană de dezvoltare, şi posibilele 

rezultate dezastruoase ale acesteia atât pentru nivelul de trai al omului, calitatea vieţii sale individuale, 

demnitatea sa, cât şi pentru viitorul civilizaţiei umane pe Terra în cel mai global sens, încep să lase o 

amprentă tot mai vizibilă şi substanţială asupra tuturor sferelor vieţii şi activităţii umane prin 

conştientizarea de către tot mai mulţi factori de decizie, de către formatorii opiniei publice şi liderii 

sociopolitici, a amplorii progresive galopante a pericolelor şi ameninţărilor totale la adresa omenirii 

și a persoanei umane, idee fundamentată şi argumentată de tot mai numeroşi savanţi de talie mondială 

[14, p. 67]. 

Această criză globală care impune actualmente societăţii un anume mod de manifestare şi 

comportament, specific situaţiilor de urgenţă, caracterizat uneori prin panică, prin decizii strategice 

dezechilibrate, posedă un caracter polidimensional şi include astfel de aspecte precum criza 

domeniului economic: energetic, financiar, comercial, monetar etc.; a domeniului ecologic şi a 

biosferei, a mediului ambiant, a sferei politicului: a guvernării sociale, a reprezentării democratice a 

cetăţeanului în actul decizional-politic, a funcţionării instituţiilor politice; a domeniului relaţiilor 

interumane, sociale şi interstatale: conflicte violente, revoluţii şi răsturnări frecvente ale elitelor 

conducătoare, războaie şi conflagraţii militare regionale cu implicarea principalelor forțe politice, 

economice şi militare de pe mapamond etc. [15, p. 7] 

Problematica crizei globale a constituit un subiect pe larg abordat în literatura de specialitate, 

în contextul activităţii numeroaselor think-tank–uri şi organizaţii specializate în monitorizarea 

diverselor aspecte ale ei, precum este Clubul de la Roma care, prin activitatea sa prodigioasă şi 

impactul enorm asupra elitelor politice conducătoare, dar şi asupra opiniei publice şi comunităţii 
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academice, a devenit obiect de cercetare [16, p. 93]. Inclusiv mari filosofi, savanţi şi gânditori ai 

timpului s-au preocupat de  problematica crizei şi au încercat să identifice cele mai sensibile momente 

şi cauzele care duc la agravarea situaţiei în continuare. Edmund Husserl, de exemplu, încă în perioada 

interbelică tratează problema crizei ca provenind din sfera spiritualităţii şi moralităţii omului, a ştiinţei 

contemporane, aflate în criză profundă din cauza incapacităţii sale structurale de a face faţă la 

avalanşa de probleme globale care invadează conştientul uman, generând crize şi în alte sfere ale 

vieţii sociale [17, p. 69]. 

În această situaţie a crizei continue, societatea contemporană devine tot mai mult una în care 

predomină riscul. Potrivit sociologului german U. Beck, modernizarea inevitabil va duce către o 

desfiinţare a civilizaţiei contemporane, care va da naştere unei societăţi de risc, dominată de diverse 

pericole şi ameninţări, dintre care cele civilizaţionale şi cele tehnologice se deosebesc printr-o 

violenţă deosebită [18]. 

Noțiunea de securitate, pe parcursul evoluției conștiinței social-umane, a constituit mereu un 

subiect controversat și larg dezbătut atât în cercurile de specialiști, cât și de către opinia publică 

preocupată de satisfacerea eficientă a celor mai fundamentale necesități ale sociumului și persoanei 

umane, precum nevoia de siguranță și adăpost. Potrivit ilustrului cercetător A. Maslow, interesul 

omului pentru securitatea personală și siguranță, încă de la începutul formării individului uman ca 

entitate socială, a reprezentat o preocupare esenţială în structura piramidei necesităților, teorie expusă 

pentru prima dată încă în anul 1943 în lucrarea sa „A Theory of Human Motivation” [19, p. 379]. 

Această concepție, aparținând lui A. Maslow, reprezintă una dintre primele încercări de a aborda 

problematica securității din perspectivă comportamental-psihologică, accentuând valențele 

individual-personale ale noțiunii de securitate, ce reprezintă eminamente o categorie social-istorică, 

din punctul de vedere al genezei sale, fiind conștientizată de omenire pe parcursul întregii sale evoluții 

[20, p. 30]. 

Semnificația noțiunii de securitate devine organic legată de concepția raţiunii de stat care 

vizează asigurarea funcţionării şi integrităţii organismului statului. În acest sens, conceptul de 

securitate a fost mereu perceput în context comunitar, iar securitatea națională a devenit o sintagmă 

consacrată în studiile despre pace și război. Așa încât P. Hartland-Thunberg conchidea în studiul său 

„National economic security: interdependence and vulnerability”, publicat în 1982, că securitatea 

reprezintă capacitatea unei naţiuni de a promova cu succes interesele sale naţionale. [21, p. 48]. 

Conceptualizarea noțiunii de securitate, din perspectiva cercetărilor științifice contemporane 

a fost realizată din multiple perspective, aparținând unor școli și direcții bine cristalizate și 

argumentate factologic în ultimele două secole. Școala tradițional-realistă, cea liberal-idealistă, 

behavioristă, constructivistă și altele au determinat evoluția conceptului de securitate de la stadiul de 

caracteristică a puterii de stat în relația cu alte entități statale pe arena internațională (în accepție 

tradiționalistă) la stadiul de stare sinergetică specifică tuturor tipurilor de sisteme: tehnice, sociale și 

biologice (în accepție post-neclasică), însemnând un echilibru, armonizare și prosperare, mai ales, la 

nivel individual al personalității umane ca măsură a lucrurilor și element de referință pentru toate 

tipurile de sisteme [22, p. 11].  

Conceptul securității umane indică asupra unor finalități ultime bine definite, ale eforturilor 

de asigurare a securității ce se reduc, în mare parte, la edificarea bunăstării ființei umane [23, p. 151]. 

Dacă din perspectivă realistă, motivația morală în procesul de asigurare a securității se consideră a fi 

rațiunea de stat: „raison d’etat”, atunci în cadrul concepției securității umane imperativul moral 

devine rațiunea de a exista - „raison d’etre” [24, p. 20]. Aceste teoretizări ale corelației dintre 

securitatea umană și morală, fără dubii, sunt foarte valoroase în vederea dezvoltării conceptuale a 

termenului [25, p. 169]. 

Securitatea umană încă urmează a fi completată cu conținut, din simplul motiv că abordarea 
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dată nu este suficient de bine și uniform înțeleasă, atât de cercetători, cât și de politicieni sau militari 

[26, p. 120]. Se realizează o abordare teoretică de definire și dezvoltare a conceptelor de bază ale 

teoriei securității umane cum ar fi riscurile, amenințările și vulnerabilitățile care au valențe atât 

teoretice, cât și aplicative în domeniul securității umane și asigurării siguranței persoanei [27, p. 90]. 

Cu toate acestea, în plan internațional, securitatea este conceptualizată ca lipsă a atentatelor la 

suveranitatea statelor și mai apoi ca asigurare a necesităților persoanei [28, p. 155]. Cu alte cuvinte, 

fiind larg folosită concepția realistă asupra securității în plan internațional, devine necesară o 

coagulare a comunității internaționale, o amplificare a încrederii reciproce dintre comunitățile locale, 

bazate pe o raționalizare a proceselor de securizare, pentru o mai sustenabilă promovare și 

implementare a concepției securității umane. 

Criza globală multidimensională dictează și configurează agenda de securitate, iar aspectele 

morale contradictorii fac parte din totalul efectelor, dar și al cauzelor crizei globale. Procesul 

globalizării și impactul său benefic asupra conceptualizării comune a securității din perspectiva 

valorilor civilizaționale similare reprezintă subiectul des abordat de mai mulți autori și savanți 

contemporani [29, p. 107]. Însă globalizarea nu are numai efecte benefice și beneficii nete, inclusiv 

în raport cu promovarea securității umane, aducând un anumit prejudiciu felului social unic de 

existență și spiritualitate al comunităților mici, care se simt amenințate de globalizare, care, la rândul 

său, se poate transforma într-un pericol pentru securitatea umană [30, p. 129]. De exemplu, D. Roberts 

intervine în disputa academică cu referință la securitatea umană prin sublinierea aspectelor biopolitice 

în contextul necesității edificării unui guvern internațional global pe seamă căruia poate fi pusă 

sarcina promovării normative a securității umane [31, p. 87]. Aceasta reprezintă o abordare 

ingenioasă din perspectiva accentuării factorului biologic ca fiind unul fundamental în procesul de 

conceptualizare a securității umane, la fel și factorul etic fiind unul firesc naturii umane, fără de care 

nu poate fi concepută apropierea constructivă, neconflictuală și nonviolentă dintre culturi și civilizații 

în epoca globalizării [32, p. 28].  

Mecanisme de intervenții umanitare ale statelor și organizațiilor internaționale sunt dezvoltate 

și teoretizate în rezultatul căutării aplicabilității practice a teoriei securității umane și acestea se referă 

strict la restabilirea nivelului acceptabil de securitate a persoanei și de protecție a drepturilor sale 

fundamentale [33, p. 188]. Cu toate implicațiile pozitive posibile pentru asigurarea securității umane, 

o astfel de abordare a relațiilor internaționale, prin prisma intervențiilor operative în zonele cu 

derapaje grave de la standardele de asigurare a securității umane, generează o dilemă încă 

nesoluționată în contextul dreptului statelor la suveranitate pe teritoriul lor național, iar expertiza și 

constatarea degradării și încălcării securității umane rămân în zona percepțiilor arbitrare și un subiect 

ușor de manipulat în interesul unor factori geopolitici.  

Prin urmare, concepția dominantă tradiționalistă ce trata în mod restrâns securitatea ca un 

domeniu al siguranței și bunăstării statelor pe arena internațională în concurență cu alte state, 

securitatea ca stare ce nu poate fi obținută fără ajutorul forțelor militare, fiind garantată de acestea, a 

fost modificată din temelie prin nevoia societății contemporane a riscului de a lua în considerare 

factorul uman, dar nu de rând cu alți numeroși factori ce influențează în final starea de securitate pe 

mapamond, ci ca element fundamental al procesului de securizare. Ca rezultat, vom conchide referitor 

la procesul de asigurare  a securității umane că a acest concept a fost promovat încă de la primele 

încercări de teoretizare, ca o viziune nouă, mai largă, asupra securității în comparație cu cea 

dominantă în perioada „războiului rece”, concept care se cere și trebuie să fie completat cu potențialul 

mai multor domenii noi, post-neclasice, de cunoștințe pentru a reuși pe deplin de a pune accentul pe 

individul uman, pe demnitatea și potențialul său creativ, care trebuie plasat în centrul tuturor 

eforturilor de asigurare multiaspectuală a securității în plan aplicativ, direct și practic.  
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Abstract: The article examines some of the conceptual and applied aspects of the need for 

efficient management of society in the Republic of Moldova. The factors that can determine good 

governance in the context of socio-political modernization of society were highlighted. It is concluded 

that the process of developing “good” democracy and “good” governance is trying to take root in 

the Republic of Moldova. 

Keywords: human security, socio-political modernization, Republic of Moldova. 

Abstract: Articolul examinează unele dintre aspectele conceptuale și aplicative ale necesității 

unui management eficient al societății în Republica Moldova. S-au evidențiat factorii care pot 

determina buna guvernare în contextul modernizării socio-politice a societății. Se concluzionează că 
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procesul de dezvoltare a democrației "bune" și a "bunei" guvernări încearcă să prindă rădăcini în 

Republica Moldova. 

Cuvinte cheie: securitatea umană, modernizare socio-politică, Republica Moldova.  

 

Accentul pus pe dezvoltarea umană reflectă tendința către o reorientare fundamentală a 

obiectivelor, conform cărora reformele sociale sunt adoptate în lumea modernă. Omul și nevoile sale 

vitale sunt considerate fundamentale, ca fiind cea mai mare valoare, în timp ce factorii materiali, 

venitul monetar sau consumul crescut nu mai sunt un sine qua non, ci doar un mijloc de a asigura o 

dezvoltare umană durabilă. 

Securitatea umană implică adesea un stat în care oamenii își pot exercita alegerile în siguranță 

și în mod liber, fără teamă că oportunitățile de care se bucură astăzi vor fi pierdute sau private mâine. 

Securitatea înseamnă că beneficiile pe care oamenii le-au obținut prin abilitare și dezvoltarea 

abilităților, sunt protejate de aranjamentele sociale, economice și politice actuale. Securitatea se 

bazează pe recunoașterea largă de către societate, bazată pe instituții stabile, a drepturilor și 

responsabilităților oamenilor. În cele din urmă, drepturile și obligațiile omului se bazează pe existența 

accesului la active productive – fizice, naturale sau umane, direct dacă persoana deține activele sau 

indirect dacă activele aparțin altor persoane, comunității sau statului. 

Este bine cunoscut faptul că amenințările la adresa securității umane pot apărea la orice nivel 

de dezvoltare socială atât în țările bogate, cât și în cele sărace. Dar în țările cu instituții de stat slabe, 

în condiții de criză economică și spirituală, pericolul pentru securitatea umană a populației sale crește. 

În acest caz, pericolul poate proveni nu numai de la anumite persoane sau grupuri de persoane 

(infracțiuni, conflicte interetnice, xenofobie) sau de la partide politice, ci și de la statul însuși. 

Există multe exemple în istorie în care un stat în care se acumulează o "masă critică" de 

probleme politice, economice sau de securitate personală, adică un stat cu risc ridicat de criză 

națională, apelează la ajutor extern sau se angajează în acte de violență împotriva propriului său 

popor. 

Moștenirea istorică a Republicii Moldova, realitățile economice și politice existente nu au 

contribuit la creșterea valorii vieții umane, care în Occident este un tot întreg cu probleme politice și 

economice, succesul medicinii și sistemul de asigurări de sănătate care determină prioritățile sociale 

și individuale ale statului. Unul dintre cele mai importante aspecte ale acestei dimensiuni a securității 

este securitatea umană, un concept complex care are diverse implicații în structurarea priorităților 

sistemului politico-militar al lumii occidentale. Plecând de la faptul că a fost rezolvată deja problema 

beneficiilor de a rămâne în zona de securitate euro-atlantică, vom relata un subiect mai puțin cunoscut 

al dimensiunii securității NATO, care se referă la securitatea umană, cea mai înaltă dimensiune din 

lume, stabilirea priorităților acestei construcții.  

De la adoptarea și proclamarea Declarației Universale a Drepturilor Omului (10 decembrie 

1948), comunitatea internațională a dezvoltat un cadru normativ și instituțional cuprinzător pentru 

promovarea și protecția drepturilor omului, bazat pe demnitatea inerentă a tuturor oamenilor și 

drepturi egale și inalienabile, libertate, dreptate și pace mondială. Declarația și programul de acțiune 

de la Viena, aprobate la Conferința mondială a drepturilor omului (25 iunie 1993), au stabilit legături 

între Declarația universală a drepturilor omului și alte instrumente relevante, plasând persoana în 

centrul drepturilor omului și statul de drept şi al libertăților fundamentale. 

În 1994, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare a publicat "Raportul anual de 

dezvoltare umană", un document care examinează nașterea conceptului de securitate umană, un 

model conceptual care a suferit ulterior mari schimbări, definind o nouă paradigmă de securitate care 

avea drept scop de a completa conceptual și practic dimensiunea protecției drepturilor fundamentale 

și libertățile umane. În special, conceptul de securitate umană include trei aspecte suplimentare:  

 Lipsa fricii, care se referă la protejarea oamenilor de conflictele violente asociate sărăciei, 

lipsa sprijinului guvernamental și alte forme de inegalitate (responsabilitatea de protejare); 

 Lipsa nevoilor este o abordare holistică a satisfacerii nevoilor umane legate de foamete, 
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boli, dezastre naturale, care afectează mult mai mulți oameni decât conflictele violente;  

 Libertatea de a trăi cu demnitate este fundamentul existenței umane în dimensiunea sa 

socială. 

Libertatea de a trăi cu demnitate corespunde avantajului accesului la drepturi civile și politice, 

precum dreptul inalienabil la viață, neascultarea torturii sau cruzimii, detenția ilegală sau închisoarea, 

dreptul la prezumția de nevinovăție, o proces prompt și echitabil, dreptul la vot gratuit, intimitate, 

libertate de exprimare, asociere și întrunire. Această libertate include și drepturile economice, sociale 

și culturale: dreptul la hrană, sănătate, educație și protecție socială, dreptul la muncă, dreptul de a 

participa la viața culturală a societății. Demnitatea ca dimensiune a vieții implică absența unor 

produse derivate precum foamea, dizabilitatea și boala, capacitatea de a se proteja de orice formă de 

discriminare, abuz sau nedreptate. 

Dintre toate provocările la securitatea umană pe care trebuie să le cunoaștem cu toții ca 

indivizi și de care să fim conștienți la nivel de politici publice, putem distinge trei categorii:  

 amenințări directe, cum ar fi moartea violentă sau dizabilitățile (victimele violenței, crimele 

împotriva femeilor și copiilor, terorismul, revolte, pogromuri, genocid, tortură și crimă a disidenților, 

victime ale războiului); dezumanizare (sclavie, răpire, arestarea adversarilor politici etc.); droguri 

(dependență de droguri, trafic ilegal); discriminare (legislație discriminatorie, practici împotriva 

minorităților, slăbirea instituțiilor politice); dispute internaționale (tensiuni și crize între state); armele 

de distrugere în masă (proliferarea armelor de distrugere în masă).  

 amenințări indirecte, cum ar fi privarea de nevoile umane de bază (hrană, apă, asistență 

medicală de bază, educație primară); boli (frecvența apariției bolilor care pun viața în pericol și 

morbiditate); întârzierea (nivelul scăzut al PIB-ului pe cap de locuitor, creșterea lentă a PIB-ului, 

inflația, șomajul, inegalitatea, sărăcia etc.); deplasarea populației (refugiați și migrație); degradarea 

mediului.  

 noi riscuri sistemice asociate globalizării (fragmentare și integrare, localizare și 

internaționalizare, centralizare și descentralizare, efect domino, contaminare și efect multiplicator al 

fisurilor sistemice); terorismul modern (pierderi naturale de vieți omenești, atacuri asupra 

infrastructurii critice - petrol, gaze naturale, apă, sisteme bancare și financiare etc., provocând 

nesiguranță la nivel structural, funcțional sau psihocultural); amenințări la adresa securității politice 

(natura regimului politic, conflictul dintre state – recunoașterea non-internațională a statului, 

interferența politică specifică a unui stat în treburile interne ale unui alt stat, propagandă ostilă, sprijin 

multilateral pentru grupuri politice antistatale, crearea de grupuri naționale ostile , etc.); amenințarea 

la adresa securității culturale (lacune culturale care cauzează fenomene care estompează orizontul 

culturilor cu puțin sprijin uman, provocând percepția unei tendințe expansive a culturilor care 

beneficiază de promovare și atractivitate); amenințări la adresa securității sociale, economice și 

militare; criminalitatea organizată, traficul de persoane, droguri, arme și materiale strategice; 

amenințări la adresa securității mediului și a securității mediului; amenințări cu informații; amenințări 

la adresa securității alimentare (acces la resurse vitale: alimente, apă). 

Gândirea strategică referitor la securitatea umană în doctrina și practica NATO a evoluat 

treptat ca răspuns la realitățile de securitate și la riscurile și amenințările inerente anumitor perioade 

de raportare. În timp ce între anii 1949 și 1991, sub masca unei amenințări comuniste, strategia NATO 

a fost caracterizată printr-un accent pus pe apărare și prevenire, sfârșitul Războiului Rece a adus o 

abordare mai generoasă a problemelor legate de cooperare și securitate. De la deschiderea sa în 1991, 

Conceptul strategic al NATO din 1999 a definit scopul principal al Alianței ca fiind protejarea 

libertății și securității membrilor săi prin mijloace politice și militare, promovarea valorilor 

democrației, drepturilor omului și statul de drept și promovarea păcii și stabilității. Regiunile euro-

atlantice. 

Pe măsură ce asistăm la creșterea riscurilor și amenințărilor pentru umanitate, abordarea 

strategică a NATO se bazează din ce în ce mai mult pe o definiție cuprinzătoare a securității care, pe 

lângă dimensiunea apărării, recunoaște importanța factorilor politici, economic, social și de mediu. 

Acest lucru se reflectă pe deplin în noul Concept strategic al Alianței Nord-Atlantice, adoptat 
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la Summit-ul de la Lisabona din noiembrie 2010, care include mai multe aspecte cheie ale 

perspectivei de securitate în percepția NATO: apărarea colectivă (conservarea spațiului) nivel înalt). 

securitatea umană, o comunitate de valori bazată pe principiile libertății individuale, democrației, 

drepturilor omului și statului de drept); un câmp nuclear (forțele nucleare sunt "garanția supremă" a 

securității Alianței); apărarea antirachetă (capacitatea de a vă apăra împotriva unui atac cu rachetă 

este unul dintre elementele de bază ale apărării dvs.); asocierea (asocierea cu alte state este văzută ca 

o contribuție la "consolidarea securității internaționale, protejarea valorilor NATO, operațiunile sale 

și pregătirea țărilor pentru aderare"); gestionarea crizelor (crizele și conflictele din afara NATO sunt 

percepute de organizație ca o amenințare directă pentru teritoriul și populația sa, angajându-se, pe cât 

posibil și necesar, să intervină în prevenirea și gestionarea situațiilor de criză, să participe la 

stabilizarea situației post-conflict și să sprijine recuperarea zonelor afectate); terorism și trafic 

(considerat o amenințare directă pentru națiunile aliate); atacuri cibernetice (dezvoltă capacitatea de 

a preveni și detecta atacurile cibernetice); securitatea energetică (protecția infrastructurii energetice, 

zonele de tranzit critice). 

Unul dintre cei mai importanți piloni ai aspectului securității umane al NATO este cooperarea 

civil-militară, întruchipată în doctrina CIMIC a Alianței (Cooperare civil-militară), care descrie trei 

obiective principale, și anume, comunicarea între civili și militar. mediu civil și sprijin pentru forță. 

Aceste efecte au fost observate în diferite scenarii de participare la NATO, de la Bosnia la Afganistan 

și Irak, cu un concept de securitate umană care integrează diverse domenii tradiționale ale politicii și 

analizei, pe de o parte, umanismul și dezvoltarea și, pe de altă parte, securitatea. internaţional. 

O problemă deosebit de presantă pentru Transnistria este capacitatea NATO de a-și asuma 

responsabilități legate de nevoile societăților critice în care prevalează componenta securității umane 

și unde operațiunile de stabilizare și reconstrucție reflectă un algoritm de acțiuni strâns legate de 

nevoi. comunități, subliniind importanța sa în: 

- Crearea unui mediu sigur și garantarea libertății de mișcare (primul caz de eliberare de frică); 

- Restabilirea siguranței publice prin restabilirea legii și a ordinii (consolidarea condițiilor 

prealabile pentru eliberarea de frică); 

- Sprijin pentru refacerea infrastructurii și a serviciilor publice de bază (caz de prim ajutor); 

- Facilitarea fluxurilor de ajutor umanitar (civil); 

- Susținerea premiselor pentru realizarea guvernanței pe termen lung și satisfacerea nevoilor 

de dezvoltare (asigurarea sustenabilității proiectului fără teamă, reformarea sistemului de securitate, 

acțiuni de dezarmare, demobilizare și reintegrare); 

- Susținerea instituțiilor politice, infrastructura civilă și economică, adică puneți bazele 

durabilității eliberării și gestionați libertatea de a trăi cu demnitate. 

Dacă ONU se manifestă în mod constant în acest context, abordând în mod cuprinzător 

întreaga gamă de probleme legate de securitatea umană, datorită inițiativei de a dezvolta și promova 

acest concept, NATO își leagă caracteristicile funcționale special adaptate cu mediul de operare și 

Devine astfel garantul securității umane la nivel regional și regional. context global. 

Republica Moldova este un stat suveran european care respectă principiile democrației și 

trebuie să își îndeplinească rolul în mediul european de securitate pentru a asigura realizarea 

intereselor de securitate națională. 

Pentru a ne proteja oamenii, trebuie să creăm capacitatea de a răspunde oricărei amenințări la 

adresa intereselor noastre naționale. Orice pericol, fie intern sau extern, este amplificat de 

vulnerabilități interne care limitează capacitatea statului de a reacționa. Continuând cu acest concept, 

trebuie să recunoaștem că provocările interne reprezintă cea mai mare amenințare la adresa securității 

umane. Diversitatea regională, politică și etnică sugerează în mod clar că cetățenii sunt cea mai 

importantă resursă strategică. Cu toate acestea, mulți dintre ei lucrează în străinătate pentru a câștiga 

salarii și pentru a trimite remitențe în Republica Moldova. Această practică fragmentează societatea 

și reduce capitalul uman acolo unde este cel mai necesar: în Republica Moldova. Vulnerabilitățile 

instituționale actuale asociate cu statul de drept și practicile de bună guvernanță limitează capacitatea 

Republicii Moldova de a se dezvolta ca stat modern și de a oferi un nivel de trai adecvat tuturor 
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cetățenilor. Aceste vulnerabilități sunt factorii care stau la baza nivelului exorbitant de corupție în 

sferele publice și private. Acest obicei are un impact mare asupra statului și face dificilă asigurarea 

unor condiții decente de trai cetățenilor. Mai important, aceste practici sunt voluntare și pot fi 

corectate pe măsură ce progresăm. 

Percepția contextului de securitate determină schimbarea de paradigmă de la sintagma "stat - 

societate - individ" la "individ - societate - stat". Cerințele de gestionare a securității reprezintă o 

abordare pro-activă care evidențiază necesitatea de a oferi un mediu în care cetățenilor li se garantează 

un nivel adecvat de bunăstare și un mediu sigur care poate preveni pericolele potențiale, poate 

răspunde amenințărilor și poate atenua efectiv impactul. posibile atacuri în mediul de securitate. 

În cadrul conceptului de securitate umană, se pune un accent important pe persoana umană ca 

o componentă fundamentală a societății viitorului, care este în același timp cea mai vulnerabilă, mai 

puțin protejată și distructibilă. Problemele și situațiile care conțin amenințări și riscuri importante 

pentru siguranța oamenilor, inspiră opiniei publice, factorilor de decizie, o nouă atitudine și abordare 

față de un grad complet diferit de vigilență și preocupare pentru prioritatea intereselor publice asupra 

individului 

În urma recunoașterii oficiale de către Organizația Mondială a Sănătății a crizei globale a 

sănătății în ianuarie 2020, multe aspecte ale vieții au căpătat un nou sens, au fost regândite și 

reevaluate. Provocările și riscurile de securitate sunt mult amplificate în timpul crizei de sănătate 

provocată de pandemia Covid-19 care a afectat Republica Moldova începând cu 7 martie 2020. 

Un mediu de securitate complex, situații adecvate de securitate umană și crize necesită 

abordări optime. Abordările parțiale, la care participă un singur subiect, pot fi mai mult sau mai puțin 

eficiente, dar situațiile dificile nu pot fi rezolvate cu abordări parțiale. Astfel, cooperarea 

interorganizațională și interdisciplinară este o necesitate în formularea politicii de securitate umană, 

luarea deciziilor și implementarea acesteia. Sectorul securității și, în special, securitatea umană, un 

termen de origine constructivistă, se află într-o relație de interdependență directă cu o personalitate 

specifică, potențial intelectual și creativ al fiecărui membru al comunității, care are o semnificație 

politică pentru transformare a intereselor, ambițiilor și mândria individuală, identificate în spațiul 

politic, în ceea ce privește atitudinea lor față de viață, moarte, sănătate, ființe vii, biosferă, față de 

corpul lor biologic și nevoile sale instinctive, interesele sociale generale care vizează interconectarea 

durabilă și co-evoluția naturii și a comunităților umane, a societății în ansamblu. Securitatea umană 

trebuie să se bazeze pe dezvoltarea umană. Acest lucru este foarte important pentru securitatea umană, 

deoarece o plasează într-o perspectivă durabilă. 

Într-adevăr, dezvoltarea durabilă creează un mediu în care securitatea umană este mai puțin 

amenințată de un conflict violent, ceea ce este mai puțin probabil. De aceea, conceptul de securitate 

umană este indisolubil legat de conceptul de dezvoltare umană durabilă. Cerința fundamentală pentru 

dezvoltarea durabilă este împuternicirea oamenilor, iar educația este reperul în acest sens. Educând 

oamenii, puteți depăși o barieră cheie în calea dezvoltării umane: gândirea umană. Mijloacele de 

realizare a dezvoltării umane durabile pot fi: statul de drept, respectarea drepturilor omului, 

dezvoltarea economică, dezvoltarea socială, protecția mediului, crearea de reguli și regimuri 

adecvate. 

În prezent, în comunități, în practică, securitatea umană este aplicată de stat prin asigurări și 

asistență socială ca componente ale sistemului național de protecție socială, în unele state numite 

securitate socială. Securitatea umană vizează nu numai securitatea umană, eliberând-o de "frică și 

nevoie”, ci și dezvoltarea umană, îmbunătățind calitatea vieții umane prin dezvoltarea durabilă a 

societății. Dezvoltarea umană nu poate fi realizată fără asigurarea securității umane, iar securitatea se 

realizează printr-o dezvoltare umană durabilă. Succesul într-un domeniu extinde domeniul de aplicare 

al progresului în altul. Interdependențele dintre dezvoltare, drepturile omului și securitatea națională 

au implicații importante pentru procesul de elaborare a politicilor sociale, deoarece subliniază că 

provocările la adresa securității umane nu pot fi abordate în mod izolat prin răspunsuri separate 

fragmentate, preveniți în mod obișnuit sau contracarați pericolele care ar putea afecta siguranța 

umană. Pe baza realităților actuale, securitatea umană presupune abordări complexe care subliniază 
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necesitatea răspunsurilor comune și multisectoriale la problema eliminării nu numai a cauzelor 

sărăciei, ci și oferirea cetățenilor o viață decentă. În acest context, securitatea umană include, pe de o 

parte, acceptarea de către stat a responsabilității extinse de a garanta siguranța directă a unei persoane 

în raport cu protecția fizică a acesteia și, pe de altă parte, se referă la crearea unei mediu propice 

dezvoltării personale, un mediu lipsit de pericole, în mod ideal sau, dacă apar, statul ar trebui să aibă 

competența de a le controla sau preveni, pe baza unei abordări multisectoriale a condițiilor nesigure. 

Un obiectiv care poate fi atins printr-o strategie permanentă pe termen lung în acest domeniu și o 

cooperare eficientă între instituțiile competente.  

Plecând de la faptul că consecințele nesiguranței sociale sunt numeroase, securitatea umană 

este definită ca un concept interdisciplinar și multisectorial cu următoarele caracteristici:  

 orientat spre oameni;  

 multisectorialitate: coerența diferitelor intervenții este necesară pentru a evita daunele 

negative;  

 cuprinzător: afectează întreaga sferă a securității umane, recunoaște natura 

multidimensională a amenințărilor la adresa securității și interdependența acestora;  

 depinde de context: rezolvarea problemelor asociate nesiguranței oamenilor necesită 

întotdeauna clarificări legate de timp și context;  

 concentrarea pe prevenire: o componentă excelentă a securității umane este avertizarea 

timpurie, care are ca scop minimizarea impactului insecurității și dezvoltarea de soluții pe termen 

lung care au un impact asupra consolidării capacității umane de prevenire.  

Ca un concept centrat pe oameni, securitatea umană plasează individul în centrul analizei, ia 

în considerare o gamă largă de condiții care le amenință supraviețuirea, viața și demnitatea și 

prioritizează stabilirea de către statele naționale a pragului existenței. În acest sens, observăm că 

politica de protecție socială și asistență socială funcționează la următoarele niveluri diferit: la nivel 

comunitar (de exemplu, protecția veniturilor populației împotriva inflației, asigurarea unui nivel 

minim de consum, venitul familial minim, protecția populației în caz de dezastre naturale sau sociale, 

protecția împotriva criminalității, violenței, conflictelor etnice, bolilor masive, protecția la locul de 

muncă, protecția drepturilor de proprietate, protecție împotriva corupției, înstrăinării politice, 

împotriva drogurilor și abuzului etc.); la nivelul diferitelor categorii (copii, vârstnici, şomeri etc.); la 

nivel personal (rezolvarea problemelor personale legate de starea unei persoane în acel moment).  

Cu toate acestea, securitatea umană implică o înțelegere mai largă a amenințărilor care pot 

dăuna securității umane, în comparație cu amenințările care afectează viața umană în comunitate și 

sunt recunoscute ca amenințări sociale de către legislația națională a statului, pentru ale cărei 

consecințe compensația este plătită de sistemul de asigurări de stat, care împreună cu asistența socială, 

face parte, de asemenea, din sistemul de protecție socială. În cazul în care o persoană se îmbolnăvește, 

de exemplu, din produse modificate genetic, statul poate chiar să o susțină sub formă de compensație 

monetară de la bugetul de stat, care este clasificată ca metodă de asigurare și asistență socială. 

Agențiile guvernamentale nu protejează oamenii de toate pericolele care fac parte din siguranța 

umană, inclusiv pericolele de mediu, economice, alimentare, medicale, personale, sociale și politice 

identificate la începutul acestui studiu. În prezent, paradigma securității umane se concentrează pe 

cauzele nesiguranței umane și pe identificarea soluțiilor și actorilor care pot ajuta la reducerea sau 

prevenirea vulnerabilității umane. În acest caz, se pot identifica următorii actori: comunitățile locale, 

organizațiile internaționale, societatea civilă și statul însuși. CHS (Comisia pentru securitatea umană) 

definește protecția ca "strategii elaborate de guverne, agenții internaționale, ONG-uri și sectorul 

privat pentru a proteja oamenii de amenințări". Acest lucru se aplică reglementărilor legale, 

proceselor și instituțiilor abilitate să protejeze oamenii de amenințări critice și diverși furnizori de 

securitate sunt implicați în analiza securității umane, inclusiv cetățenii înșiși. 
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Rezumat:Alegerile prezidențiale din Statele Unite din 2020 vor rîmâne în istoria țării ca fiind 

cele mai contradictorii. În dependență de sucidarea la conducerea Casei Albe a candidatului D. 

Trump sau J. Biden se vor desfășura relațiile SUA cu statele lumii. 

Prezentul articol supune cercetării impactul alegerilor prezidențiale din SUA asupra 

sistemului relațiilor internaționale. Astfel, sunt analizate repercusiunile alegerilor din SUA asupra 

relațiilor cu Federația Rusă, China, statele latino americane, OMS, etc. 
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Summary: The 2020 US presidential election will go down in the country's history as the most 

contradictory. Depending on the leadership of the White House of the candidate D. Trump or J. 

Biden, the US relations with the states of the world will take place. 

This article investigates the impact of the US presidential election on the system of 

international relations. Thus, the repercussions of the US elections on the relations with the Russian 

Federation, China, the Latin American states, the WHO, etc. are analyzed. 

Keywords: USA, Russian Federation, People's Republic of China, presidential elections, 

international relations. 

Introducere 

Alegerile prezidențiale din SUA din data de 3 noiebrie 2020 au condiționat apariția  în cadrul 

comunității academice, dar și printre liderii  politici a discuțiilor cu referire la impactul rezultatelor 

campaniei electorale asupra relațiilor internaționale. Pentru o mai bună comprehensiune a 

repercusiunilora alegerilor prezidențiale din SUA asupra sistemului de relații internaționale apare 

necesitatea de a analiza condițiile desfășurării acestora. Astfel, alegeri din 3 noiembrie din Statele 

Unite s-au desfășurat în contextul unui  scenariu cu peste 220.000 de decese din cauza pandemiei 

Covid-19 și o polarizare socială, inclusiv politică în creștere. Conform datelor 66,9% dintre americani 

au participat la alegeri [6]. De asemenea, alegerile din SUA au avut loc în condiții noi. Între ele: 

1. A fost pentru prima dată când majoritatea voturilor au fost expediate prin poștă. Acest lucru 

necesită o perioadă mai lungă pentru numărarea buletinelor de vot, spre deosebire de votul personal, 

lucru care a condiționat tensiuni și judicializarea procesului.  

2. Plângeri repetate cu privire la amenințările presupusei intervenții străine în alegeri.  

3. Plângeri privind campaniile de dezinformare pentru a înșela electoratul.  

4. Amenințări la adresa președintelui și candidatului din partea partidului republican, Donald 

Trump, de a contesta votul în instanțe.  

5. Declarații ale lui Donald Trump despre respingerea unui transfer normal al Guvernului, în 

cazul pierderii alegerilor.  

6. Implimentarea strategiilor de atragere a alegătorilor, în special din electoratul afro-

american.  

7. Dezacord evident în electorat pentru sistemul de vot indirect, prin Colegiul Electoral.  

8. Escaladarea protestelor în străzi din cauza polarizări politice și a mediului confruntativ deja 

existent: pe de o parte protestele rasiale, pe de o parte, formarea grupurilor armate de extremă dreaptă, 

nemulțumite de gestionarea pandemiei, care indică o militarizare a politicii americane [1]. 

Rezultate 

Pentru a înțelege impactul alegerilor din SUA asupra relațiilor internaționale, merită atenție 

analiza poziției candidaților la funcția de președinte. Candidatul Trump a dorit să revoluționeze 

politica externă americană. El a favorizat concurența strategică, în special față de China ca scop 

principal. Sloganul său „America întâi” a promovat unilateralismul și naționalismul ca principii 

directoare, respingând multilateralismul și organizațiile internaționale. Cu toate acestea, el a menținut 

unele elemente ale politicii externe a lui Obama, în special dezangajarea SUA din Orientul Mijlociu 

și pivotul către Asia. America sub Donald Trump pare să respingă ordinea internațională pe care ea 

însăși a creat-o după cel de-al doilea război mondial. Fără a ne întoarce la izolaționism, se poate defini 

politica externă a lui Donald Trump ca o întoarcere la naționalismul „etnocultural” mai degrabă decât 

la naționalismul american civic. Comunicarea președintelui este, de asemenea, unică, deoarece se 

practică prin utilizarea firului său de twitter. Se manifestă printr-un asalt generalizat asupra 

„globalismului”, care vizează în special China, dar, de asemenea, nu scutește de aliații din Statele 

Unite și, în special, din Europa. Politica externă a lui Donald Trump a fost caracterizată și de 

distrugerea moștenirii lui Barack Obama: ieșirea din Tratatul de liber schimb trans-Pacific, acordul 

nuclear Iran și acordul climatic de la Paris, precum și chestionarea deschiderii cu Cuba. 

În ceea ce privește conflictul israeliano-palestinian, Donald Trump s-a aliniat complet la 
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pozițiile Israelului: recunoașterea Ierusalimului ca capitală a Israelului, recunoașterea anexării 

înălțimilor Golanului, transferul ambasadei americane la Ierusalim, plan a păcii pro-Israel și semnarea 

acordurilor Israelului cu Emiratele Arabe Unite și Bahrain. 

Pe de altă parte, sancțiuni mai dure împotriva Iranului și Cubei și dorința de a nu mai juca 

rolul de polițist american din lume. Pentru a obține satisfacție, Donald Trump nu a ezitat să practice 

„puterea tare”, constând în șantaj politic, economic și militar. El a ignorat Africa, menținând în același 

timp angajamentele militare împotriva Chinei. De asemenea, este puțin interesat de America Latină, 

cu excepția imigrației din motive interne. Îi plac relațiile cu regimurile autoritare fără a obține 

rezultate tangibile, fie cu Kim Jon-un din Coreea de Nord, Vladimir Poutin din Rusia sau Recep Tayib 

Erdogan din Turcia. În ceea ce privește Europa, Donald exprimă două critici: deficitul comercial și 

finanțarea insuficientă a NATO. 

În cazul cîștigării alegerilor prezidențiale de către Jo Biden, politica sa externă va fi opusă 

celei a lui Donald Trump în mai multe puncte. Primul obiectiv de politică externă  al noului președinte 

va fi restabilirea credibilității Statelor Unite pe scena internațională. În primul rând, va restabili 

încrederea în aliații și partenerii Statelor Unite, în special în ceea ce privește relațiile comerciale. 

Potrivit acestuia, Statele Unite trebuie să devină din nou un model al democrației pe arena 

internațională. El propune să stabilească o rată anuală a refugiaților autorizați să intre în Statele Unite 

-125.000 refugiați anual, cu tendința de a crește în timp. În timp ce va asigura frontierele, va asigura 

demnitatea imigranților și va apăra drepturile solicitanților de azil. Va consolida cooperarea cu țările 

din America Centrală, acordându-i un buget de patru miliarde de dolari. El va introduce un proiect de 

lege în Congres care să interzică contribuțiile financiare private ale candidaților la alegerile federale. 

De asemenea, Biden s-a angajat să convoace un Summit mondial privind democrația în Statele Unite 

pentru a apăra împreună împotriva autoritarismului și pentru a promova drepturile omului [2]. 

De asemenea, Jo Biden se pronunță împotriva protecționismului și pentru comerțul 

internațional echitabil și va încuraja sectoarele inovatoare precum energia curată, calculul cuantic, 

inteligența artificială, trenurile 5G și de mare viteză. Împotriva Chinei, el propune să se opună unui 

front unit al aliaților și partenerilor din America, definind reguli comune, impunând transparență și 

jucând un rol de lider. El va menține efortul de apărare, astfel încât Statele Unite să rămână puterea 

militară de frunte din lume și nu va ezita să folosească forța, dacă este necesar, pentru a proteja 

poporul american. Pentru aliații SUA, în special Europa și țările membre NATO, Joe Biden arată clar 

că angajamentul SUA față de ei este sacru și necondiționat. Statele Unite se vor întoarce la Acordul 

climatic de la Paris și se vor angaja în obiectivul unei economii fără carbon până în 2050. De 

asemenea, se vor alătura Acordului nuclear Iran, dacă liderii țării își vor onora angajamentele. . Joe 

Biden se pronunță pentru neproliferare nucleară și pentru a ajunge la un acord cu Rusia privind 

limitarea armelor atomice. El va continua să apere liberalismul și valorile occidentale cu sloganul 

„De ce America trebuie să continue să conducă lumea”. În concluzie, este sigur că, dacă Joe Biden 

este ales președinte al Statelor Unite, relațiile internaționale vor fi mai calme și va fi ridicată o nouă 

ordine mondială, mai ales după marea epidemie Covid 19 care a lovit planeta în 2020 [4]. 

Popularitatea lui Trump se datorează faptului că el nu arată ca un politician standard, el se 

poziționează în afara elitei politice. Discursurile celui de-al 45-lea președinte al Statelor Unite sunt 

emoționale, iar masele sunt, de asemenea, influențate de faptul că se comportă ca un clovn. Toate 

discursurile sale reprezint o încălcare a regulilor politice. Acest lucru explică popularitatea sa, mai 

degrabă decât marile realizări în politica internă și externă a țării. Administrația Trump a urmărit o 

politică de a face contrariul a ceea ce făcuse anterior administrația Obama. El a criticat toate tratatele 

lui Obama și toate inițiativeleacestuia. În același timp, Trump a continuat să le pună în aplicare. În 

ceea ce privește politica de securitate, administrația Trump a distrus ceea ce a fost construit de-a 

lungul deceniilor și a împiedicat inițiativele care ar fi putut fi luate. Retragerea din Tratatul privind 

forțele nucleare cu rază medie de acțiune,  reprezintî  distrugerea unui mecanism - și unul foarte 

serios, care a asigurat o securitate suficient de stabilă în Europa. Noua administrație poate veni cu 

câteva inițiative noi. Biden ar putea încerca să recupereze acordul privind programul nuclear al 

Iranului. Și, în cele din urmă, problema care prezintă un interes deosebit pentru Rusia este problema 
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START III. Biden a declarat de mai multe ori că, în cazul în cadre va deveni președinte, va prelungi 

tratatul pentru o perioadă de cinci ani, fără nici o condiție prealabilă, în timp ce Federația Rusă 

încearcă cu greu să convină asupra prelungirii termenului său de acțiune pentru un an. 

În ceea ce privește relațiile cu China, această problemă va continua să fie una dintre cele mai 

dificile pentru politica externă a SUA. De asemenea, în cazul în care Biden va deveni președintele 

SUA, va avea loc creșterea presiunii asupra Chinei, care este acuzată de „externalizarea emisiilor de 

carbon”, inclusiv în cadrul proiectelor aflate sub auspiciile Inițiativei Belt and Road. În cele din urmă, 

europenii nu își pierd speranța de a folosi SUA ca „contrapondere” în relațiile cu Moscova și Beijing. 

Relația dintre SUA și  Republica Populară Chineză va rămâne o confruntare sistemică a lumii 

moderne. În discursurile de campanie Biden a acordat o atenție redusă Chinei. În ceea ce privește 

China, există un puternic consens bipartizian în cadrul instituției americane cu privire la necesitatea 

unei noi izolări. Trump va escalada tensiunile într-un mod mai „simplu”, deoarece consideră că o 

astfel de politică dă deja roade. Biden, care în anii Obama a urmărit o politică de „atragere” a 

Beijingului în instituții globale sub auspiciile Americii, va acționa mai sofisticat, luptând „în numele 

valorilor” și „intereselor comunității mondiale”. 

Potrivit mass-mediei britanice, elita chineză, la rândul ei, este împărțită. Întrebarea principală 

este dacă declinul SUA este ireversibil și cât de benefic este pentru China chiar acum? În același timp, 

corporația „de putere” vede avantaje în noul termen al lui Trump, care va slăbi „și mai mult” America 

și va provoca o degradare suplimentară a relațiilor Americii cu aliații din Asia și din întreaga lume. 

În contrast, cercurile financiare și economice se tem de o prăbușire prematură a sistemului comercial 

global, care aduce beneficii semnificative Chinei.  Pentru Beijing este clar că echipa Biden nu va fi 

mai puțin anti-chineză decât administrația Trump. În același timp, politica de la Washington va deveni 

„mai previzibilă”. Și cele două economii conducătoare ale lumii vor avea „mai multe motive pentru 

dialog și interacțiune”. Problema Ciprului de Nord nu provoacă multă iritare în relațiile dintre 

Washington și Ankara. De asemenea, SUA închid ochii asupra situației cu Jammu și Kashmir în 

relațiile cu Delhi.  

Vorbind despre problemele exprimate de politologul american, A. Dynkin există mai multe 

motive fundamentale pentru sancțiunile Statelor Unite care împiedică relațiile cu Rusia. Scopul 

principal al SUA este cel de a-și menține poziția de primă putere în lume. În cazul în care președinte 

al SUA va deveni Biden, acesta intenționează să restabilească „respectul Americii în lume”. În acest 

scop, Biden, „mai presus de toate” intenționează să „repare daunele” cauzate, în opinia sa, politicii 

externe a SUA de către administrația Trump. Este vorba despre „reconstruirea” alianțelor tradiționale 

și a instituțiilor internaționale. Biden intenționează să adere la Acordul climatic de la Paris și să 

readucă SUA în OMS,  iar sancțiunile împuse Federației Ruse vor rămâne [5]. 

A fost anunțată revenirea și participarea SUA la acordul nuclear iranian. În cele din urmă, 

Biden vorbește despre disponibilitatea sa de a continua politica de control al armelor, inclusiv despre 

posibilitatea prelungirii Tratatului START. Principala inovație a politicii externe a SUA în cazul 

Biden poate fi accentul pus pe agenda schimbărilor climatice, care a fost declarată una dintre 

principalele amenințări la adresa securității naționale. Se poate presupune că principalul motiv oficial 

al sancțiunilor americane va trece la o narațiune de contracarare împotriva celor care „subminează” 

măsurile care vizează depășirea consecințelor negative ale schimbărilor climatice. mediu, standardele 

muncii și drepturile omului. 

Una dintre încălcările semnificative ale Rusiei, conform poziției lui Biden este „activitatea” 

acesteea în regiunea arctică. În această privință, candidatul democrat își declară intenția, în cadrul 

Consiliului Arctic, de a căuta introducerea unui „moratoriu global” asupra exploatării miniere pe 

raftul arctic sub pretextul protejării ecosistemelor fragile din regiune. Agenda de mediu a lui Biden 

va rezona cu siguranță cu cea a Europei, la fel și promisiunea unei întoarceri la politica „tradițională” 

a Atlanticului. În același timp, este foarte probabil ca sosirea lui Biden să schimbe mai degrabă 

„forma” politicii externe a Washingtonului. „Va deveni mai moale la exterior, iar tratamentul aliaților 

va fi mai politicos”. Dar „conținutul” ar putea rămâne actualizat. Faptul este că afirmațiile, în special 

pașii practici ai UE, cu privire la modul de a recâștiga locul unuia dintre elementele importante, dacă 
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nu chiar piatra de temelie ale ordinii internaționale, sau chiar o „contrabalanță” față de Statele Unite. 

Influența politicilor lui Trump asupra Europei a fost dublă de-a lungul anilor. Pe de o parte, multe 

dintre statele europene au dorință de a păstra relațțile cu conducerea americană, în primul rând în 

probleme de securitate militară. Elite europene văd în continuare  SUA ca principalul garant al 

ambițiilor unor țări ale UE față de altele.  

Majoritatea observatorilor de la Moscova nu se așteaptă la o îmbunătățire a relațiilor bilaterale 

indiferent de evoluția evenimentelor de la Casa Albă. Victoria lui Trump nu va schimba nimic în ceea 

ce privește sentimentul anti-rus. Acuzațiile de „ingerință rusă”  în campania electorală  din SUA sunt 

exprimate „în favoarea” lui Tramp. Victoria democraților, crede Dmitri Trenin, directorul Centrului 

Carnegie din Moscova, va plasa Moscova pe locul „micului satan” „pentru politica externă americană 

și nu este necesar să se aștepte o îmbunătățire a relațiilor sub democrați, poate că se va acorda mai 

multă atenție problemelor de control al armelor, deși aici de asemenea, apare semnul întrebării”.   

Peste 60% dintre rușii chestionați consideră că alegerile din SUA nu vor afecta relațiile cu 

Rusia, a declarat Mikhail Mamonov, șeful practicii de analiză politică a VTsIOM, la 5 noiembrie, în 

cadrul mesei rotunde organizată de către  Institutul pentru Cercetări Sociale „Rezultatele alegerilor 

din SUA: lecții pentru sistemul electoral” Când a fost întrebat, ar fi mai bine pentru Rusia dacă Trump 

sau Biden câștigă alegerile din SUA, 20% dintre respondenți au spus că ar fi mai bine dacă Trump va 

câștiga, 63% dintre respondenți au răspuns că Federația Rusă nu contează.  

Potrivit acestuia, 4% cred că victoria democratului Joe Biden va avea un efect pozitiv asupra relațiilor 

dintre cele două state. Alte 11% dintre respondenți au considerat că este dificil să răspundă, 69% au 

observat că nu simpatizează niciunul dintre candidați, aproximativ 18% și-au recunoscut simpatiile 

față de republicanul Donald Trump, 85% dintre cei chestionați au declarat că urmăresc campania 

electorală din SUA. Doar 3-4% dintre cei chestionați au declarat că sunt interesați de alegerile 

americane. Sondajul a fost realizat la data de 3 noiembrie 2020 în rândul a 1,6 mii de personae [8] 

Dmitry Trenin, directorul Centrului Carnegie  din Moscova consideră că pentru viitorul 

previzibil, luptele politice interne din Statele Unite vor continua să interfereze cu  relațiile SUA-

Rusia. Pe o astfel de bază, desigur, este imposibil să ne punem de acord asupra reluării unui dialog 

cu drepturi depline înainte de alegerile prezidențiale din 2020. Întreprinderile americane, care 

operează deja în Rusia, rămân profitabile, dar încearcă să nu trâmbițeze succesele lor, pentru a nu 

atrage atenția. Potențialii jucători noi se tem să investească în Rusia, temându-se de sancțiuni și 

probleme interne rusești, care sunt raportate în mod constant de mass-media americană. Pot urma 

schimbări, dar pe termen lung, și dacă Rusia urmează un curs spre dezvoltare economică activă, 

privatizare și demonopolizare, consolidând în același timp independența sistemului judiciar 

În afara cercurilor politice și media - în principal în Washington - percepția Rusiei ca țară care 

este unică ostilă pentru America este mult mai slabă. În comunitatea intelectuală a Statelor Unite, în 

special în mediul universitar, a început un proces de reevaluare a valorilor, inclusiv în domeniul 

politicii externe. Cu toată importanța sa, alegerile din 2020 sunt într-un anumit sens intermediare. 

Vor reflecta intensitatea luptei și despărțirea în societate, dar nu vor da un răspuns la întrebările 

acumulate. 

Ieșirea Statelor Unite din cele trei crize în care este cufundată - politică, socio-valoare și 

politică externă - va fi lungă și dureroasă. Vorbim despre sfârșitul unei ere care a început odată cu 

sosirea lui Ronald Reagan la Casa Albă în 1981. În economie, acesta este neoliberalismul „Școlii din 

Chicago”. În sfera socială, există o creștere bruscă a inegalității, atunci când în mod condiționat 20% 

au beneficiat foarte mult de globalizare și 80% au rămas „cu proprii lor oameni”, dar au pierdut foarte 

mult în raport cu primul grup. În politica externă, este un triumfalism generat de victoria bruscă și 

completă a Statelor Unite în Războiul Rece. Contururile unui nou echilibru în economie, politica 

internă și externă a Statelor Unite nu sunt încă vizibile, dar procesul de schimbare a început deja și 

trebuie monitorizat îndeaproape. La fel și în spatele inevitabilei schimbări a generațiilor din clasa 

politică americană: la urma urmei, principalii concurenți actuali la președinție - Trump, Joe Biden, 

Elizabeth Warren, Bernie Sanders și Michael Bloomberg - au peste 70 de ani. Poate că alegerile 

prezidențiale din 2024, care vor coincide cu noua configurație așteptată a puterii în Federația Rusă, 
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va arăta lumii o nouă față a politicii SUA și va crea condiții pentru un nou început în relațiile SUA-

Rusia. Starea actuală a relațiilor dintre Rusia și Statele Unite este caracterizată ca confruntare. Totuși, 

aceasta este o confruntare calitativ diferită decât în timpul Războiului Rece: în principal un conflict 

de interese în loc de antagonism al viziunilor lumii. 

Cauza fundamentală a ciocnirii este lipsa unei soluții satisfăcătoare a Războiului Rece. După 

ce a pierdut confruntarea de atunci sub numele de URSS, Rusia a refuzat să se integreze în sistemul 

american ca partener junior. Mai mult, ea a început să se străduiască să restabilească statutul unei 

mari puteri. America, după ce a câștigat Războiul Rece și de fapt a anulat Rusia cu o magnitudine 

internațională majoră, a considerat inacceptabil parteneriatul în condiții de paritate oferite de 

Moscova. Acesta este principalul lucru. Erori subiective și greșeli de calcul au apărut de ambele părți, 

dar semnificația lor a fost secundară. Federația Rusă apără dreptul de a-și determina, promova și apăra 

în mod independent interesele. America susține ordinea războiului rece. Acțiunile rusești - în special 

în Ucraina și Siria - subminează ordinea americană și, prin urmare, o devalorizează. Rusia nu poate 

recunoaște un ordin american centrat, deoarece acest lucru echivalează cu recunoașterea propriei 

poziții subordonate. America nu poate nici negocia cu Rusia, nici ignora acțiunile sale, deoarece 

ambele înseamnă renunțarea la conducerea globală pe care se bazează hegemonia SUA. Provocarea 

Rusiei către America se încadrează în tendința tot mai mare de consolidare a statelor naționale și de 

slăbire a instituțiilor globale create de Occident în fruntea Statelor Unite - sistemul Pax Americana. 

Creșterea puternică continuă a Chinei, creșterea incipientă a Indiei sunt dovezi și mai importante ale 

tendinței. Puterile regionale cresc - Turcia, Iran, Brazilia. Elementele de independență sunt vizibile 

în politica externă a Japoniei. În viitorul îndepărtat, procesul de consolidare a rolului statelor naționale 

poate afecta și Europa - în special Franța și Germania. 

Forma confruntării ruso-americane actuale este un război hibrid. Principalele domenii / medii 

ale acestui război: informațional, economic, financiar, tehnologic. Natura acțiunii Americii se 

bazează pe avantajele sale materiale colosale. SUA acționează direct și masiv. Natura acțiunilor 

Rusiei se bazează pe conștientizarea sobră a conducerii sale de slăbiciunea sa relativă față de Statele 

Unite. Rusia acționează asimetric, calculat și adesea cu succes. În ultimii cinci ani, Washingtonul nu 

a reușit să forțeze Moscova să schimbe substanțial cursul în direcția dorită. Ambele părți pornesc de 

la presupunerea că actuala confruntare ruso-americană, cu toată seriozitatea și potențialul său pericol, 

nu este existențială, spre deosebire de Războiul Rece. 

Este dificil să ne așteptăm la o îmbunătățire semnificativă a relațiilor dintre Federația Rusă și 

SUA în următorii ani. Sancțiunile antirusești au dobândit forța legii și nu vor fi ridicate pentru o 

perioadă lungă de timp. În ansamblu, prin conducerea sa, Federația Rusă acționează în mod 

pragmatic, pornind de la viziunea intereselor sale naționale. Pornind de la interesele sale, Moscova 

este pregătită să coopereze cu orice stat al lumii doar dacă acesta ia în considerare interesele Rusiei 

și îi respectă statutul de putere pe arena internațională. La o astfel de abordare nu ne putem aștepta 

din partea Washingtonului în viitorul apropiat cu referire la Federația Rusă.  

Desigur, Moscova și Washington, în ciuda intereselor lor evidente, nu sunt adversari eterni și 

ireconciliabili. Perspectivele pe termen lung pentru o ieșire din confruntarea SUA-Rusia depind în 

principal de factori interni din ambele țări. Este probabil ca Statele Unite să rămână angajate să 

limiteze angajamentul global al Americii și să se concentreze pe îmbunătățirea competitivității bazei 

naționale. Această tendință a fost conturată încă de la al doilea mandat al președinției lui George W. 

Bush, care s-a manifestat în mod clar sub Barack Obama și a devenit dominantă în timpul preșidenției 

lui Donald Trump. 

Această ambiție anunță o remodelare a relațiilor atât cu aliații și partenerii Statelor Unite, cât 

și cu concurenții și rivalii săi de pe scena mondială, inclusiv  Federația Rusă.  Rusia, prin  restabilirea 

unei poziții de putere în lumea exterioară ridică problema stabilității statutului, care nu este pe deplin 

susținută de indicatorii economici. Rezolvarea acestei probleme necesită în mod logic o orientare mai 

mare către obiectivele dezvoltării interne a țării - în primul rând economice și tehnologice. O astfel 

de corecție, la rândul său, implică o schimbare a atenției de la problemele ordinii mondiale în general 

la problemele poziției Rusiei în  contextul  noii ordini mondiale emergentă. 
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Securitatea țării în secolul XXI, suficient asigurată de potențialul de descurajare nucleară și 

non-nucleară, va fi din ce în ce mai determinată de parametri non-militari. Lecția Uniunii Sovietice 

ne face să ne gândim la economie și tehnologie, la politica socială și, de asemenea, la starea de spirit 

din societate. 

Dacă amândoi acești factori intră în evidență, atunci între SUA și Federația Rusă pot apărea 

condiții, care în viitorul apropiat, în anii 2030 - 2040, pot ieși dintr-o stare de confruntare acută. În 

mod ideal - să devină relații simple ale concurenților, capabili de cooperare pragmatică. Un factor 

negativ este reducerea și posibila abolire a regimului de control al armelor. În condițiile moderne, 

este necesară o nouă abordare a stabilității strategice pentru a o înlocui pe cea care se baza pe 

realitățile din a doua jumătate a secolului XX. Scopul principal al acestei abordări este de a preveni 

conflictele armate dintre puterile nucleare. 

Confruntarea dintre Rusia și Statele Unite, care reflectă spiritul epocii, nu este un  conflict 

central - spre deosebire de confruntarea dintre Washington și Beijing. Confruntarea americano-

chineză a devenit deja cel mai important factor în formarea unei noi ordini mondiale. În comparație 

cu America și China, potențialul economic, tehnologic și demografic  al Federației Ruse este  relativ 

mic. Actualmente economiile și tehnologia sunt dominate de Statele Unite și China. Cu toate 

acestea,cei trei actori au în prezent cea mai mare influență asupra soldurilor geopolitice și militare 

din lume. Pentru Statele Unite, China este principalul rival și potențial adversar. 

Această situație creează atât riscuri, cât și oportunități pentru Rusia. Riscul constă, în primul 

rând, în apariția unui nou model bipolar în care Rusia, care a refuzat să devină partener junior al 

Statelor Unite, ar deveni vasal al Chinei. Presiunea simultană de la Washington asupra Moscovei și 

Beijingului contribuie la realizarea unui astfel de scenariu. Este destul de dificil să reziste unei astfel 

de tendințe datorită faptului că aprofundarea relațiilor dintre Rusia și alte țări dezvoltate - în special, 

statele europene și Japonia - este constrânsă de solidaritatea aliată a acestor țări cu America. Într-o 

măsură și mai mare, dezvoltarea economică a Rusiei este constrânsă de probleme structurale interne 

care vor fi rezolvate într-un fel sau altul, dar cel mai probabil dincolo de viitorul previzibil. 

În noul triunghi Washington-Beijing-Moscova, Rusia, în ciuda relațiilor foarte diferite cu 

America și China, încă se străduiește să joace un rol independent. Cât de strâns Moscova și Beijing 

își vor coordona acțiunile în direcția americană depinde de politica Statelor Unite. Rusia apreciază 

relațiile sale actuale cu China și nu va lua parte la confruntarea dintre  Statele Unite  și RPC. În același 

timp, este evident că, în condiții de confruntare dură, Rusia poate la un moment dat să nu aibă resurse 

suficiente pentru a menține un curs independent. 

Se poate argumenta în mod rezonabil că dubla izolare a Rusiei și Chinei nu este, de asemenea, 

conformă cu interesele strategice ale Americii. Dacă Rusia reușește să mențină independența 

strategică, atunci relațiile cu Statele Unite pot deveni productive [9]. 

Schimbări semnificative în politica externă a SUA față de America Latină  în cazul în care 

Biden câștigă alegerile nu se prevd.  

Politica față de America Latină și Caraibe cu realegerea lui Trump.  

1. În contextul unei pandemii, Trump va continua să insiste asupra faptului că China este de 

vină: fricțiune, deoarece China este partenerul comercial al Americii Latine. 

2. Extinderea inițiativei América Crece va continua să fie vârful de lance pentru a conține 

„amenințarea” chineză (în aspecte comerciale, infrastructură, energie etc.), însoțită de BID. 

3. Trump va continua să întărească politica de imigrare, care în contextul unei pandemii capătă 

o „legitimitate” mai mare (migranții ca potențiali purtători de COVID, protecția ocupării forței de 

muncă în contextul șomajului masiv etc.). Este probabil să persiste în proiecte de investiții în 

Triunghiul de Nord al Americii Centrale, pentru a se diferenția de democrații care tind să conducă 

proiecte de asistență pentru dezvoltare. Finalizarea zidului cu Mexic este încă pe ordinea de zi. 

4. Există temeri că tensiunile cu Mexicul vor fi reînviate din cauza urgenței de a genera mai 

multe locuri de muncă în SUA, de asemenea, din cauza încercării de a impune tarife în afara T-MEC 

(așa cum sa întâmplat deja cu aluminiu și oțel) și pentru politica energetică a Mexicului. 

5. Probabil va persista o retorică confruntativă, ocupând un loc în spate atunci când se 
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negociază cu guvernul mexican, un partener cheie al SUA. 

6. Politica dură împotriva Venezuelei, Cubei și Nicaraguei (exacerbată în campania electorală) 

va persista. 

7. În cazul Venezuelei, va continua să insiste asupra schimbării regimului în diferite moduri, 

actualizând strategiile hibride de război. Este probabil că va scăpa de Guaidó și va paria pe conducerea 

lui Leopoldo López. 

8. Reducerea cooperării în materie de securitate nu implică o scădere a prezenței militare a 

SUA, ci, dimpotrivă, ar putea crește în contextul operațiunilor anti-stupefiante și al „asistenței 

umanitare”. 

Politica față de America Latină și Caraibe sub președinția Biden va avea următoarele direcții: 

1. Promite o mai mare atenție regiunii, afirmând că Trump nu i-a acordat suficientă atenție și, 

prin urmare, a facilitat intrarea Chinei (una dintre principalele provocări din regiune și din lume). 

2. Își va centra politica pe mai multă cooperare și mai puțină confruntare: ar presupune 

consolidarea USAID peste cooperarea de afaceri privatizată prin OPIC, deși fără a neglija modelul 

mixt de alianțe public-privat. 

3. Postulează o abordare pozitivă a migrației, ca o contribuție culturală și economică, un 

control „mai eficient” al frontierelor și îmbunătățirea politicilor de azil, printre care acordarea 

statutului temporar protejat (TPS) venezuelenilor, acum blocat de Republicanii din Senat și reiau 

Programul de protecție a visătorilor din 2012. 

4. Este de presupus că va abandona „Legea Națională de Urgență” care dedică fonduri 

construirii zidului și optează pentru o strategie în care este construit acolo unde este necesar. 

5. Promisiunile de a „restabili democrația în Venezuela”. Se zvonește că Biden va înceta să îl 

trateze pe Guaidó drept liderul de facto al guvernului venezuelean și ar căuta să stabilească negocieri 

deschise cu Maduro sub logica „presiunii inteligente”. Rămâne de văzut dacă democrații l-ar înlocui 

pe Guaidó cu conducerea lui Leopoldo López sau ar face un pariu pe ruta Henrique Capriles. 

6. Nu va reedita politica externă a lui Obama în întregime, ci: 

- S-ar putea recupera spiritul pan-american sau chiar să reînvie Politica Bunului Vecin și să 

revizuiască politica de blocadă a Cubei și Venezuelei. Nu este clar că acest lucru duce la o schimbare 

a strategiei „schimbării regimului” față de aceste țări. 

 - Potrivit consilierilor, va reînvia „campania anticorupție care, începând cu 2014, a provocat 

mai multe răsturnări politice în America”. Acest lucru ar putea alimenta scenariile legale. 

 -S-ar putea recupera agenda de cooperare pentru Triunghiul de Nord al Americii Centrale, 

pentru lupta împotriva corupției, reducerea sărăciei și promovarea dezvoltării, continuând tendința 

guvernului Trump de investiții în infrastructură, adăugând participarea Băncii Banca Mondială și 

Banca Interamericana de Dezvoltare (BID).  

În ceea ce privește America Latină, Congresul va întreprinde următoarele măsuri:  

1. Solicită mai multă asistență pentru dezvoltare (este acest lucru pozitiv pentru America 

Latină, având în vedere interferența politică pe care aceasta o implică?). 

 2. Solicitați o creștere a asistenței împotriva stupefiantelor (numeroase analize dovedesc că 

aceasta NU este soluția la traficul de droguri). 

3. El consideră că expansiunea comercială a Chinei este una dintre principalele probleme din 

regiune, la fel ca Trump. 

4. insistă asupra liberalizării comerțului în relațiile bilaterale în favoarea Statelor Unite, 

postulând ca cheie o apropiere bilaterală mai mare cu Brazilia. 

5. Se promovează gestionarea migrației care are ca scop rezolvarea problemelor care o 

determină. 

6. Poziția față de Venezuela este cea a intervenției umanitare, ceva pe care Trump l-a propus 

și el (ceva îndoielnic având în vedere intervențiile de acest tip în scenarii precum Libia și Siria). 

7. Există unanimitate în ceea ce privește schimbarea de regim necesară în Nicaragua. 

8. Nu există unanimitate în ceea ce privește sancțiunile împotriva Cubei și acest lucru s-ar 

putea schimba dacă un democrat își asumă președinția, presând pentru o mai mare flexibilitate în 
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relații și încurajând apropierea. 

9. Mai mulți senatori se opun unei intervenții militare în Venezuela și, mai recent, propun 

încetarea blocadei (90 de zile) din cauza contextului pandemiei: unii dintre ei sunt Pramila Jayapal, 

Raul Grijalva, Adriano Espaillat, Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley, Richard Blumenthal, 

Tim Kaine, Ben Cardin, Tom Udall, Sherrod Brown. James McGovern a cerut același lucru pentru 

blocada Cubei. 

10. Cabinetul lui Biden, pune unele pariuri (posibilități) în poziții cheie: 

• Secretar de stat: Chris Coons, Chris Murphy, Anthony Blinken, Samantha Power, Susan 

Rice sau William Burns (unii dintre ei ar putea fi numiți ca reprezentant al SUA la ONU) 

• Secretar al apărării: Michele Flournoy, Tammy Duckworth, Jeh Johnson sau Susan Rice [3] 

Ca regiune, America Latină nu se află pe agenda Statelor Unite, cu excepția unor chestiuni 

specifice. Va persista această situație de a fi reales președintele Donald Trump sau va exista o 

apropiere dacă va câștiga adversarul Joe Biden? Nu o singură dată, în cei aproape patru ani de mandat, 

Donald Trump a făcut turnee în America Latină. El a călătorit la Buenos Aires doar cu ocazia 

summitului G-20 din 2018. În schimb, Barack Obama a făcut 15 călătorii în diferite țări din America 

Latină, inclusiv Cuba, iar George W. Bush a vizitat regiunea de 18 ori. "Acesta este un semn al 

interesului redus al președinției lui Donald Trump în regiune", spune Roberto Russell, academic la 

Universitatea Torcuato Di Tella din Argentina. În opinia expertului în relații internaționale, agenda 

lui Trump față de America Latină a fost axată pe securitate, „cu probleme precum migrația și traficul 

de droguri, care au atins dimensiuni ale politicii interne pentru Statele Unite”.„America Latină cu 

siguranță nu joacă un rol relevant pentru Statele Unite”, este de acord politologul Andrés Malamud, 

cercetător  în cadrul  Institutului de Științe Sociale al Universității din Lisabona consideră că regiunea 

a fost importantă pentru o perioadă din cauza problemelor care au avut un impact asupra politicii 

interne a Statelor Unite. 

La ce se poate aștepta America Latină după următoarele alegeri prezidențiale din SUA? „Dacă 

Trump câștigă, totul va continua la fel, cu o politică coercitivă, ca în cazul Mexicului cu tarife, și 

durează spre Cuba și o relevanță mai puțin relativă a întregii Americi de Sud, care este o constantă în 

politica Statele Unite, cu excepția situațiilor specifice care îi afectează interesele ", spune Russell. 

,,Cu Joe Biden ne putem gândi la o schimbare de abordare. El a vorbit despre a ajuta țările din America 

Latină din punct de vedere economic și de a elabora planuri comune de dezvoltare pentru a evita 

migrația în masă. El a fost foarte implicat în această problemă când era vicepreședinte. De asemenea, 

va încerca să aibă una. relații mai flexibile cu Cuba, urmând liniile directoare stabilite de Barack 

Obama ”, adaugă Russell, care este președintele Fundației Vidanta. 

Expertul estimează, de asemenea, că, în cazul în care candidatul democratic va câștiga, ar 

exista un angajament mai mare pentru apărarea democrației: "Există un val de autocratizare în 

întreaga lume și Statele Unite se confruntă cu acest proces într-un mod foarte profund. Va exista un 

interes pentru intern, dar și în proiectarea imaginii unei țări care este ridicată din nou în numele 

drepturilor omului și al democrației ”. 

La rândul său, Malamud distinge două impacturi principale în America Latină, în funcție de 

cine triumfă: unul generic asupra comerțului și unul specific, asupra puterii regionale principale. 

"Republicanii tind să fie mai deschiși la comerțul liber decât democrații, deși Trump nu este un bun 

exemplu, pentru că este un republican protecționist. Dar dacă America Latină are nevoie de piețele 

SUA pentru a se deschide, republicanii sunt mai convenabili. Impactul mai specific este stabilitatea 

politică a Braziliei. Pentru președintele Jair Bolsonaro, Trump este o referință importantă și 

înfrângerea sa ar putea duce la o reapariție a instabilității în Brazilia ", spune el. 

Având în vedere recentele alegeri ale președintelui BID, în care 80% dintre țările din America 

Latină l-au susținut pe candidatul lui Trump și nu au existat voturi împotrivă, Malamud consideră că 

„majoritatea președinților din America Latină vor ca el să continue Trump sau cel puțin asta este ceea 

ce arată în public. America Latină nu ar trebui să se aștepte la prea multe schimbări, dar acest lucru 

are mai mult de-a face cu irelevanța regiunii pentru Statele Unite decât cu similitudinea dintre 

candidați ”[1]. 
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De când a preluat președinția Statelor Unite, Donald Trump și-a îndreptat armele către 

Organizația Mondială a Comerțului (OMC). El a amenințat că își va retrage țara din corp și chiar a 

reușit să paralizeze Corpul de soluționare a disputelor (DSB), pe care mulți îl numesc bijuteria 

coroanei pentru că este piatra de temelie a sistemului comercial multilateral. În acest context, când 

mai este puțin mai mult de o lună de știut dacă Trump își va reînnoi mandatul sau se va instala 

democratul Joe Biden în Casa Albă în următorii patru ani, este logic să analizăm ce impact ar avea 

unul sau altul în viitor al OMC Între timp, la Geneva, procesul de alegere a succesorului brazilianului 

Roberto Azevêdo - care a părăsit Direcția Generală cu un an mai devreme decât era planificat - 

avansează.  

„Criticile la adresa OMC nu au început cu Trump, deși au devenit mai frecvente și mai 

disproporționate în administrația sa”, adaugă Welber Barral. Consultantul pentru organizații 

internaționale și companii din America Latină de mai bine de 30 de ani și fost secretar al comerțului 

exterior al Braziliei, spune că o victorie a democraților ar duce la continuarea criticilor (din SUA față 

de OMC), dar „într-un mod mai ortodox în metode, cu mai multă predictibilitate. Așa cum sa 

întâmplat deja în administrația Obama. Elanul lui Trump creează zvonuri și acte neprevăzute care au 

dus, de exemplu, la paralizarea sistemului de soluționare a litigiilor ”. Diferențe La rândul ei, Anabel 

González, consultant internațional, fost ministru al comerțului exterior din Costa Rica și fost director 

al diviziei de agricultură a OMC, este convinsă că rezultatul alegerilor din America de Nord „va avea 

un impact semnificativ asupra viitorului OMC ”. Cu toate acestea, clarifică faptul că există probleme 

de bază care trebuie abordate indiferent de rezultatul alegerilor, precum subvențiile industriale și 

agricole, guvernanța comerțului digital și contribuția țărilor emergente la sistem [2]. 

Concluzii 

În general, fiecare dintre candidații la președinția SUA au fost destul de previzibili. Niciunul 

dintre contestatori nu a fost dispus să admită public că lumea nu se va mai adapta la SUA. Astfel, 

apar noi scenarii care cer ca  Statele Unite să se adapteze la o lume nouă, mai descentralizată și mai 

haotică. Ambii candidați au făcut campanie pe lozincile menținerii dominanței americane globale. 

Trump a readus SUA fără echivoc la paradigma realpolitik, prioritizând „interesele” SUA în 

locul „valorilor”. Acest lucru este crticat aliaților nominali ai Washingtonului. În același timp, regulile 

acestui „joc” sunt cunoscute în lume de mai bine de un secol. Au fost acumulate bagaje teoretice și 

practice enorme și experiență. Dacă la conducerea SUA va veni președinte Trump, cea mai mare 

incertitudine pare să fie reacția instituției și a părții societății americane care se opune lui Trump [7]. 

La rândul său, Biden a făcut o revendicare pentru un „nou model” de gestionare a globalizării 

- unul care ar aduce competitivitatea personală și socială a grupului celor mai mulți americani la un 

nou nivel. Pentru aceasta, aproape întreaga societate americană va trebui reformatată. Și, de 

asemenea, pentru a crește presiunea asupra țărilor care resping „agenda progresistă” în versiunea sa 

americană. Revenirea politicii externe a SUA „la normalitate” promite să fie una dintre principalele 

priorități ale președintelui democratic, dacă va câștiga. Echipa sa va fi, de asemenea, mai competentă. 

Pe fondul slăbirii pozițiilor fostului hegemon, restul statelor și asociațiile interstatale vor trebui, în 

acest caz, să aleagă între încercările de a-și crea propria ordine, integrarea cu alte state și de a lupta 

pentru o poziție adecvată în cadrul unei noi ordini colective sau să încerce să se îngrădească de 

schimbări. Cu toate acestea, sarcina de a construi o nouă ordine mondială se confruntă cu ineficiența 

și rigiditatea crescândă a multor instituții existente ale politicii internaționale. 
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Rezumat 

Individualitatea suicidului, considerat o modalitate particulară a omuciderii, constă în aceea 

că nu se încriminează acțiunea unei personae care, în mod direct și nemijlocit, suprimă viața alteia 

(în cazul de față viața proprie), deoarece suicidul nu constituie o încălcare a dreptului la viață 

(suicidul este o autolezare, care nu dă naștere unui conflict juridic), ci este sancționată contribuția 

la omucidere, adică determinarea sau înlesnirea suicidului unei persoane, considerîndu-se pe drept 

că asemenea fapte aduc atingere dreptului la viața al altei persoane. Fapta de a determina pe cineva, 

în mod direct ori în ascuns, sau a-l ajuta în orice fel să săvărșească un act atât de grav cum este 

suicidul, echivalează cu o intervenție în sfera valorilor protejate de lege – respectiv viața persoanei 

– ceea ce va atrage și sancțiunea penală corespunzătoare.  

Este evident faptul că persoana care apelează la un act de autoagresiune se caracterizează 

printr-o dizarmonie în sfera psihică, fond pe care, la un moment dat, motive de disperare, stări în 

extremis, etc., nu-i mai permit să intuiască semnificația lugubră a actului terifiant. În general, 

suicidul este un act la care recurg acele persoane care din motive imaginare sau reale nu mai concep 

sensul și valoarea vieții, așa cum este ea acceptată de marea majoritate, cu bucuriile și necazurile 

sale.    

Intervenția unei alte persoane, nu în scopul de a restabili echilibrul vitraliului psihic, vădit 

alterat al individului în cauză, ci invers, în scopul declanșării crizei, al susținerii motivației care stă 

la baza suicidopatiei sau chiar de a ajuta la înfăptuirea suicidului, constituie o infracțiune prevăzută 

și pedepsită.  

Interpretată prin prisma legii penale, această infracțiune constă, în forma simplă, în fapta de 
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a determina sau de a înlesni suicidul unei persoane, dacă suicidul sau tentative de suicide a avut loc. 

Când această faptă s-a săvîrșit față de un martor sau față de o altă persoană care nu era în stare să-

și dea seama de fapta sa, ori nu putea fi stăpâna pe actele sale, vorbim de forma agravată.   

Cuvinte cheie: suicid, omucidere, infracțiune, legea penală 

 

Abstract 

The individuality of suicide, considered a particular way of homicide, is that it does not 

criminalize the action of a person who directly expresses the life of another (in this case his own life), 

because suicide is not a violation of the right to life (suicide is a self-harm, which does not give rise 

to a legal conflict), but the contribution of a person is sanctioned, it is rightly considered that such 

deeds affect the right to life of another person. Determining someone, directly or secretly, or helping 

someone in any way to commit an act as serious as suicide, is tantamount to intervening in the sphere 

of values protected by law - namely the person's life - which will attract and the corresponding 

criminal sanction. 

It is obvious that the person who resorts to an act of self-aggression is characterized by a 

disharmony in the psychic sphere, a background on which, at some point, reasons for despair, 

extreme states, etc., no longer allow him to intuit the meaning gloomy of the terrifying act. In general, 

suicide is an act used by those people who for imaginary or real reasons no longer conceive the 

meaning and value of life, as it is accepted by the vast majority, with its joys and sorrows. 

Intervention of another person, in order not to restore the balance of the stained-glass psychic 

clearly altered in relation to this person, but, on the contrary, to cause a crisis, maintain the 

motivation behind the suicide, or even help commit suicide, is a deliberate and punishable crime.  

Interpreted through the prism of the criminal law, this crime consists, in simple form, in the 

act of determining or facilitating the suicide of a person, if the suicide or attempted suicide took place. 

When this act was committed against a witness or towards another person who was not able to realize 

his deed, or could not be the master of his deeds, we speak of the aggravated form. 

Keywords: suicide, homicide, crime, criminal law 

 

Dreptul la viață este cel mai natural drept al omului, fiind consacrat atât în instrumentele 

juridice naționale cât și în cele internaționale. Prin urmare, Declarația Universală a Drepturilor 

Omului (adoptată la 10 decembrie 1948 de către Organizația Națiunilor Unite) stabilește în art. 3 că 

,,orice ființă umană are dreptul la viață, la libertate și la securitatea persoanei sale.” Convenția pentru 

apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale (adoptată la 04 noiembrie 1950, Roma) 

consacră în art. 2 că ,,dreptul la viață al oricărei persoane este protejat prin lege. Moartea nu poate fi 

cauzată cuiva în mod intenționat, decât în executarea unei sentințe capitale pronunțate de un tribunal 

când infracțiunea este sancționată cu această pedeapsă prin lege.”  

Republica Moldova ca un stat de drept, care a ratificat documentele menționate, și-a asumat 

responsabilitatea ca prin intermediul diferitor instrumente, în special cel juridic, să asigure primordial 

dreptul la viață fiecărui cetățean, prin sancționarea penală a faptelor ce atentează la valorile sociale și 

relațiile sociale formate în jurul acestor valori ale căror existență și desfășurare sunt determinate de 

ocrotirea vieții persoanei.  

Majoritatea cercetătorilor au constatat o legătură strânsă între suicid și criminalitate ca 

fenomene, aceasta deoarece atât suicidul, cât și criminalitatea fac parte din categoria formelor de 

manifestare ale devianţei ca probleme sociale. Pentru a stabili coraportul dintre suicid și criminalitate 

sunt relevante asemenea categorii precum: problemă socială, devianță și delicvență. Noţiunea de 

problemă socială are un caracter mai larg decât conceptul de devianţă şi delincvenţă, presupunînd o 

situație indezirabilă generată de conduita umană, care în virtutea caracterului său prejudiciabil 

necesită măsuri serioase și colective de ameliorare. Devianţa, la rândul său, prezintă un tip de conduită 

care se abate de la regulile admise de societate, avind o arie mult mai largă decât delincvenţa și 

criminalitatea deoarece, pe lângă încălcările legii penale, ea include şi toate deviaţiile de la 
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comportamentul acceptat şi dezirabil. Cea mai gravă este devianța patologică, care intră în conflict 

cu morala publică și cu normele sociale, amenințînd stabilitatea și securitatea socială a grupurilor. 

Din această categorie face parte delicvența, care prezintă gradul cel mai ridicat de periculozitate, 

afectând cele mai importante relații și valori sociale și încalcând regulile și normele morale sau 

juridice.  

În pofida faptului că suicidul reprezintă un act de autoprivaţiune conştientă de viaţă al 

individului, acesta interferează, deseori, cu accidentele şi cu omorurile. Aceste trei tipuri de privaţiune 

de viaţă ale omului au simptome similare şi se raportează la moartea violentă. De exemplu, nu poate 

fi considerat suicid autoprivaţiunea de viaţă a unui individ aflat în stare de inconştienţă. Nu este suicid 

nici moartea ce a survenit din neglijenţa victimei. Sunt situaţii când individul comite anumite acţiuni 

autoagresive, ce demonstrează suicidul, prevăzând posibilitatea morţii, dar sperând în mod uşuratic 

că va rămâne în viaţă. Aceste acte constituie aşa-numitul tip de suicid „demonstrativ” [1, p. 288]. 

Dacă în asemenea cazuri se înregistrează sfârşitul letal, fapta urmează a fi calificată nu ca suicid, ci 

ca deces din lipsă de precauţie în situaţie specifică. 

Prin urmare, în fiecare caz în parte se impune o cercetare riguroasă pentru a se determina 

concret dacă actul suicidar este un act individual de autovictimizare (prin analiza motivelor și a 

cauzelor concrete), un accident sau un fapt criminal, pentru care urmează să răspundă persoana 

vinovată. Acest moment este deosebit de important, deoarece destul de frecvent prin acte de suicid se 

încearcă a camufla adevăratele infracțiuni de omor, de determinare la sinucidere pentru a evita în 

acest mod răspunderea penală. Din perspectiva dată, sunt deosebit de importante criteriile care ar 

permite delimitarea suicidului de eventualele accidente și crimele intenționate. 

În această ordine de idei, precizăm că în practica medico-legală, suicidul implică două tipuri 

de probleme de diagnostic diferențial [1, p. 288-289]: 

 Diagnosticul diferențial între suicid și crimă. În favoarea suicidului pledează: 

- locul leziunilor – pentru folosirea cuțitului, este mai frecvent aleasă regiunea 

precordială sau gâtul; pentru armele de foc, este țintit capul, cu preponderență regiunea temporală 

dreaptă sau urechea, de către dreptaci; 

- absența leziunilor de violență externă în absența echimozelor – se caută leziuni de 

violență și de luptă în zonele de agresiune (gât, craniu, zone genitale) sau de apărare (antebraț, 

încheieturi); 

- cicatricele unor tentative anteri- oare de suicid; 

- starea îmbrăcămintei- (cel mai frecvent ordonată în caz de suicid); 

- acte sau scrisori disperate- , dar nu foarte explicite, mărturia anturajului, conjunctura 

defavorabilă în care se află sinucigașul; 

- metoda folosită- – spânzurarea este cea mai puțin bănuită de ascunderea unei crime, 

căci în practică este foarte dificil de a agăța un corp la o înălțime, fără a provoca echimoze. În schimb, 

strangularea este aproape întotdeauna o crimă. Imersia, înecul cadavrului, este practicată destul de 

frecvent, pentru a ascunde crima, în spatele supoziției de suicid. 

 Diagnosticul diferențiat dintre suicid și accident. Accidentele de vânătoare pun uneori 

astfel de probleme, în momentul în care se presupune și o des cărcare întâmplătoare a armei de foc. 

În aceste cazuri, anchetarea participanților constituie o veritabilă „autopsie psihologică”, 

intenționalitatea morții fiind deseori discutabilă. 

Pornind de la cele menționate considerăm că de fiecare dată se impune o cercetare riguroasă 

a fiecărui act de suicid pentru a se determina concret dacă este un act individual (prin analiza 

motivelor și a cauzelor concrete), un accident sau un fapt criminal, pentru care urmează să răspundă 

persoana vinovată. 

Fapta de determinare la sinucidere este incriminată în art. 150 din Codul Penal al Republicii 

Moldova [2] (în continuare CP al RM), potrivit căruia: „Determinarea sau înlesnirea intenţionată a 

sinuciderii, inclusiv prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice, soldată cu sinuciderea se 

pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani.”  
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Din punct de vedere penal, prin determinare se înțelege aducerea victimei în situația de a lua 

hotărârea de a se sinucide, fie insuflându-i-se ideea de sinucidere (când victima nu se gândise la o 

asemenea posibilitate), fie prin convingerea victimei (atunci când aceasta avea încă îndoieli cu privire 

la luarea unei astfel de hotărâri). Determinarea poate fi realizată verbal, în scris (inclusiv prin 

prezentarea unor înscrisuri care atestă fapte neadevărate (o boală incurabilă a victimei sau decesul 

unei persoane apropiate) sau pe alte căi posibile [3, p. 343].  

Ideea de sinucidere a victimei poate să emane de la făptuitor, de la victimă sau de la o terță 

persoană. Cu toate acestea, hotărârea de a se sinucide o i-a întotdeauna victima. Mai mult, aceasta 

trebuie să aibă posibilitatea de a cântări argumentele și motivele pe care i le servește făptuitorul și de 

a decide dacă trebuie sau nu să se sinucidă. Dimpotrivă, dacă victima nu a decis liber asupra 

îndemnului venit de la făptuitor, ci a fost constrânsă de acesta să se sinucidă, fapta urmează a fi 

calificată ca omor. În sensul dat, trebuie ținut cont de faptul că în contextul infracțiunii prevăzute de 

art. 145 din CP al RM (Omorul intenționat) nu este exclusă folosirea energiei fizice a victimei, ea 

fiind constrânsă fizic sau moral (psihic) să se împuște, să se înjunghie, să se arunce de la înălțime etc. 

În acest caz, victima nu mai are libertatea de a alege între viață sau moarte, ci acționează ca un 

instrument în mâna făptuitorului [4, p. 235]. Astfel, nu poate fi vorba despre o hotărâre valabilă sub 

aspect juridic a victimei de a se sinucide, când capacitatea sa de evaluare a consecințelor actului și 

voința sa sunt paralizate de constrângerea exercitată de făptuitor.  

În mod similar, luarea de către victimă a hotărârii de a se sinucide trebuie delimitată de 

încercarea victimei de a scăpa de pericolul cu care amenință făptuitorul (de exemplu, de pericolul de 

a fi aruncată din mijlocul de transport care se deplasează, victima sărind de frică din acesta și 

decedând). În ipoteza dată, dacă făptuitorul are intenția de a lipsi victima de viață, cele săvârșite fiind 

calificate în baza art. 145 din CP al RM.  

Determinarea la sinucidere trebuie deosebită de înlesnirea sinuciderii, faptă care pînă în anul 

2018 nu a fost  incriminată de legislația penală a Republicii Moldova, cînd prin Legea nr.157 din 

26.07.2018 pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr.985/2002 (în continuare – 

Legea nr.157/2018), a fost modificat și completat art.150 CP RM. După intrarea în vigoare a Legii 

nr.157/2018, situația s-a schimbat: fapta prejudiciabilă, prevăzută la art.150 CP RM, cunoaște două 

modalități normative cu caracter alternativ: 

1) determinarea sinuciderii sau a încercării de sinucidere;  

2) înlesnirea sinuciderii sau a încercării de sinucidere.  

În acest fel, se poate vorbi despre o reincriminare a înlesnirii sinuciderii. Prin înlesnire se 

înțelege orice acțiune de sprijinire a victimei în realizarea hotărârii sale de a se sinucide. Înlesnirea 

sinuciderii constă în ajutorarea victimei de a se sinucide (prin procurarea de mijloace de sinucidere, 

prin sfaturi sau sugestii privind folosirea lor, înlăturarea piedicilor, paza locului unde are loc 

sinuciderea etc.).  

Până la modificare alin. (1) al art. 150 din CP al RM  a prevăzut posibilitatea comiterii faptei 

de determinare la sinucidere prin prisma a patru modalități alternative: persecutare, clevetire, jignire 

sau înjosire sistematică a demnității victimei. Oricare alte metode nu erau în contextul săvârșirii 

infracțiunii de determinare la sinucidere.  

Necesitatea modificării normei vizate, s-a impus pentru a corespunde necesităților societății, 

în pofida faptului că datorită evoluției și diversificării modalităților de comitere a faptei de 

determinare la sinucidere, în forma precedent, norma fiind imperfect deoarece nu cuprindea toate 

faptele. 

Art. 150 s-a completat cu circumstanța agravantă ,,prin intermediul comunicațiilor 

electronice”. În conformitate cu Legea comunicațiilor electronice nr. 241 din 15.11.2007, prin rețea 

de comunicații electronice, se înțeleg sisteme de transmisie şi, după caz, echipamente de comutare 

sau rutare, precum şi alte resurse care permit transmiterea semnalelor prin suport fizic, 

electromagnetic sau prin orice alte mijloace, incluzând reţele de comunicaţii prin satelit, reţele fixe 

(cu comutare de circuite sau comutare de pachete, inclusiv Internet) şi reţele mobile terestre, reţele 

de transport al energiei electrice, în cazul în care acestea sînt utilizate şi pentru transmiterea 
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semnalelor, reţele utilizate pentru difuzarea programelor audiovizuale, reţele de televiziune prin 

cablu, indiferent de tipul informaţiei transmise.  

Necesitatea evidențierii acestei modalități, se validează prin eficacitatea maximă de realizare 

a scopului infracțional urmărit de făptuitor, precum și creșterea numărul cazurilor de determinare la 

sinucidere prin intermediul comunicațiilor electronice. Spre exemplu, în anul 2017 de către 

subdiviziunile teritoriale ale poliției cu antrenarea specialiștilor Centrului pentru Combaterea 

Crimelor Informatice al Inspectoratului național de investigație al Inspectoratului General al Poliției, 

ca rezultat al sesizărilor, autosesizărilor în cadrul verificării persoanelor aflate în situații de risc, a 

localurilor de internet-cafe, a locurilor periculoase, a monitorizării rețelelor de socializare și 

informațiilor, au fost identificați 47 de profile ale persoanelor din Republica Moldova (27 fete și 20 

băieți), cu hashtag-uri plasate din categoria ,,синий кит”, un joc caracterizat prin realizarea de către 

jucător sub ghidarea curatorului a unor însărcinări, ele fiind 50 la număr, care în final urmăresc 

sinuciderea jucătorului. Dintre aceste persoane, 5 participanți activi la joc (4 fete și 1 băiat cu vârsta 

cuprinsă între 13 și 17 ani). [5] 

Totodată, Legea nr. 157/2018 a completat CP al RM cu articolul 1501 ”Justificarea publică a 

sinuciderii”cu următorul cuprins: ”Justificarea publică a sinuciderii, adică distribuirea sau punerea 

în alt mod la dispoziţia publicului a unui mesaj despre recunoaşterea sinuciderii ca fiind justă, care 

necesită a fi susţinută sau este demnă de urmat, se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul 

comunităţii de la 180 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 4 ani.” 

Dincolo de incriminarea faptei de determinare la sinucidere în art. 150 din CP al RM, precizăm 

că legea penală merge cu mult mai departe în protejarea dreptului la viață al persoanei. În acest sens, 

un șir de legi stabilesc pedepse severe pentru unele infracțiuni comiterea cărora au determinat victima 

la sinucidere, fie s-au soldat cu suicid (ca circumstanțe agravante). În acest sens, sunt relevante 

următoarele norme penale: 

- art. 158 alin. (4) lit. b): - Traficul de organe, țesuturi și celule umane „soldat cu 

vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, cu decesul persoanei sau sinuciderea acesteia” 

(pasibil de o pedeapsă cu închisoare de la 10 la 20 ani); 

- art. 165 alin. (3) lit. b): - Traficul de ființe umane „soldat cu vătămarea gravă a 

integrităţii corporale sau cu o boală psihică a persoanei, cu decesul ori sinuciderea acesteia” (pasibil 

de o pedeapsă cu închisoare de la 10 la 20 ani); 

- art. 166- 1 alin. (2) lit. g): Tratamentul inuman sau degradant „care din imprudenţă au 

cauzat decesul persoanei sau sinuciderea acesteia” (pasibilă de închisoare de la 3 la 8 ani); 

- art. 166- 1 alin. (3) lit. g): Tortura „care din imprudenţă a cauzat decesul persoanei sau 

sinuciderea acesteia” (faptă pasibilă de o pedeapsă cu închisoare de la 8 la 15 ani); 

- art. 176 alin. (3): - Încălcarea egalității în drepturi a cetățenilor „care a provocat din 

imprudență decesul persoanei ori sinuciderea acesteia” (pasibilă de închisoare de la 2 la 6 ani); 

- art. 201- 1 alin. (3) lit. b): Violența în familie „care a determinat la sinucidere sau la 

tentativă de sinucidere” (faptă pasibilă de o pedeapsă cu închisoare de la 6 la 12 ani); 

- art. 206 alin. (3) lit e): - Traficul de copii „soldat cu vătămarea gravă a integrităţii 

corporale sau cu o boală psihică a copilului, cu decesul sau sinuciderea acestuia” (faptă pasibilă de o 

pedeapsă cu închisoare de la 15 la 20 ani). [6] 

Din cele menționate putem constata că legea penală pedepsește nu doar determinarea la 

sinucidere prin persecutare, clevetire, jignire sau înjosire sistematică a demnității victimei, dar și 

determinarea la sinucidere (intenționat sau neintenționat) prin asemenea acțiuni precum: traficul de 

organe, țesuturi și celule umane; traficul de ființe umane; tortură, tratament inuman sau degradant; 

încălcarea egalității în drepturi a cetățenilor; violență în familie; traficul de copii. 

În opinia noastră, o atenție distinctă trebuie acordată și problemei investigării cazurilor de 

deces în condiții suspecte. În acest sens, este relevant faptul că din numărul total de cazuri de suicid 

înregistrate urmărirea penală se deschide doar în circa 5% de cauze penale. E posibil ca această cifră 

să nu reflecte numărul real al infracțiunilor de determinare/înlesnire la sinucidere comise într-o 

perioadă de referință. Cauza acestei situații ar putea să rezide în activitatea carentă și ineficientă a 



Conferința Științifică „Rolul științei în reformarea sistemului juridic și politico-administrativ” 

Ediția a VI-a, 10 decembrie 2020 
 

185 
 

organelor de drept cu competențe în domeniu. Cel mai relevant exemplu în acest sens, servește Cauza 

Vasîlca c. Republicii Moldova (Cererea nr. 69527/10) [7], dedusă în fața Curții Europene a 

Drepturilor Omului. 

Potrivit Hotărârii Curții din 11 februarie 2014, reclamanta s-a plâns că autoritățile nu au 

efectuat o investigație efectivă în ceea ce privește decesul fiului său V., după ce a căzut de la unul din 

balcoanele de uz comun a unui bloc locativ, contrar exigenților art. 2 din Convenție (dreptul la viață). 

Reclamanta a invocat că în cazul dat nu a fost pornită urmărirea penală, chiar nici în vederea verificării 

faptului dacă fiul ei ar fi fost determinat la sinucidere. Mai mult, durata investigației – aproximativ 

doi ani și jumătate – a fost excesivă. În plus, nu a fost respectat dreptul procedural al reclamantei de 

a fi implicată la desfășurarea investigației. Ea nu a fost informată despre evoluția „investigației” și a 

fost nevoită să se plângă despre tergiversarea examinării cazului. 

Expunându-se pe marginea cazului, Curtea a reiterat faptul că, prin solicitarea unui stat să i-a 

măsuri necesare pentru a proteja viața persoanelor aflate sub jurisdicția sa, art. 2 § 1 din Convenția 

Europeană a Drepturilor Omului [8] (în continuare Convenție) impune o obligație pentru acel stat de 

a asigura dreptul la viață prin aplicarea efectivă a prevederilor legislației penale pentru a împiedica 

comiterea de infracțiuni împotriva persoanei, susținută de mecanismul de aplicare a legii pentru 

prevenirea, reprimarea și pedepsirea încălcărilor acestor prevederi. 

Obligația de a proteja dreptul la viață în conformitate cu art. 2 din Convenție, interpretată în 

conexiune cu obligația generală a statului în temeiul art. 1 din Convenție de a „recunoaște oricărei 

persoane aflate sub jurisdicția sa, drepturile și libertățile definite în Convenție”, presupune implicit 

că trebuie să existe o investigație oficială eficientă a cazurilor de deces al persoanelor în împrejurări 

suspecte. Simplul fapt că autoritățile sunt informate despre deces dă naștere ipso facto, obligației 

prevăzute de art. 2 din Convenție de a efectua o investigație efectivă cu privire la circumstanțele în 

care s-a produs. Investigația trebuie să fie eficientă pentru a stabili cauzele leziunilor corporale și de 

a identifica persoanele responsabile cu scopul de a le pedepsi. În cazul în care survine decesul, 

investigația are o importanță și mai mare, având în vedere faptul că obiectivul esențial este de a 

asigura aplicarea efectivă a legislației naționale care protejează dreptul la viață. 

Scopul obligației menționate este unul de mijloace, nu de rezultate. Astfel, autoritățile trebuie 

să i-a măsurile rezonabile aflate la dispoziția lor pentru a asigura probele cu privire la incident. Orice 

deficiență în cadrul investigației care subminează capacitatea sa de a se stabili cauza morții, persoana 

sau persoanele responsabile, va risca să intre în conflict cu acest standard. 

În concluzie, având în vedere modul în care a fost investigat decesul lui V., timpul luat pentru 

investigație, omisiunea de a examina anumite dovezi invocate de către reclamantă, implicarea foarte 

limitată a reclamantei în investigația cazului, Curtea a considerat că investigația nu a fost „efectivă” 

în sensul jurisprudenței sale și, pe cale de consecință, a fost încălcat art. 2 din Convenție. 

Pornind de la cele explicate și constatate de către Curtea de la Strasburg, conchidem asupra 

necesității ca investigarea fiecărui act de deces în condiții suspecte să pornească de la versiunea 

comiterii infracțiunii de determinare la sinucidere, în detrimentul versiunii de comitere a unui act 

suicidar, moment de natură să oblige organul competent la o cercetare efectivă, în rezultatul căreia să 

fie posibilă fie confirmarea versiunii, fie infirmarea acesteia. Cel puțin, în asemenea condiții, chiar și 

cazurile de suicid vor fi investigate cu mult mai diligent și responsabil. 

În concluzie, subliniem că suicidul este o problemă complexă și, prin urmare, eforturile de 

prevenire a sinuciderii necesită o coordonare și colaborare între mai multe sectoare ale societății, cum 

ar fi: sănătatea, educația, justiția, dreptul, politica, mass-media, etc.. Pentru coordonarea tuturor 

eforturilor și canalizarea lor spre o prevenire eficientă a suicidului este nevoie de un Program național 

de prevenire a suicidului, care să integreze toate măsurile luate în acest scop și să contureze, în 

general, politica statului în domeniu. 

Un loc important în cadrul acestei politici trebuie să revină incriminării faptei de determinare 

la sinucidere, într-o formulă care să cuprindă practic toate formele posibile de comitere a acesteia. În 

cele din urmă (dar nu ultimă ca importanță), o atenție distinctă trebuie acordată însăși procesului de 

investigare a unor asemenea cazuri, care trebuie să permită o cercetare efectivă și constatarea tuturor 
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circumstanțelor care confirmă fie comiterea unei infracțiuni, fie a unui act autodistructiv. 
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Rezumat: Din cele mai vechi timpuri oamenii și-au conturat o zonă proprie a intimității și au 

trasat linii care delimitează spațiul în care terții nu pot avea acces la informațiile și datele care au 

un caracter strict personal. În prezent, societatea se află într-o amplă eră digitală, iar multe dintre 

acțiunile care altădată necesitau o prezență fizică a persoanei, acum se pot face doar cu un simplu 

click. Cu toate acestea, reglementările care garantează și protejează viața privată a persoanei nu 

mai pot ține pasul cu  această eră, iar dreptul fundamental la respectarea vieții private a devenit 

vulnerabil în fața acestor dezvoltări tehnico-științifice.  
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personal. Today, our society is in an impressive digital age, and many of the actions that once 

required a physical presence of the person, can now be done with just a click. However, regulations 

that guarantee and protect a person's privacy can no longer keep up with this era, and the 

fundamental right to privacy has become vulnerable to these technical and scientific developments. 
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Viață privată reprezintă un concept larg, care înglobează în sine un șir de aspecte proprii ființei 

umane. Conceptul se extinde asupra identității persoanei, asupra numelui și prenumelui, asupra 

imaginii, sau chiar asupra integrității fizice și morale a persoanei. [1] În literatura de specialitate nu 

se regăsește un concept unic care ar acoperi sfera vieții private în totalitate, însă, conchidem că 

dimensiunea noțiunii de viață privată trebuie să fie stabilită în dependență de anumite circumstanțe, 

cum ar fi dezvoltarea socială, aspecte istorice, aspecte sociale, religioase, dar și tradiționale.  

Reglementarea dreptului la viața privată își are fundamentul în Convenția Europeană a 

Drepturilor Omului, [2] care la art. 8 prevede că „[o]rice persoană are dreptul la respectarea vieții sale 

private şi de familie, a domiciliului său şi a corespondenței saleˮ. Conținutul acestui articol, dar și 

jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, justifică o cercetare științifică a acestui drept 

fundamental lato sensu.  

În conformitate cu art. 1, alin. (3) din Constituție, „Republica Moldova este un stat de drept, 

democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertățile lui, libera dezvoltare a personalității 

umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate”. În acest context, 

realizarea drepturilor constituționale prevăzute la capitolul I și II din Titlul II al Constituției specifică 

valoarea fundamentală a drepturilor și libertăților persoanelor, iar aceste aspecte urmează a fi tratate 

și din punct de vedere al posibilităților de apărare față de anumite încălcări.  

Constituția Republicii Moldova a enumerat expres dreptul la viață intimă, familială și privată 

printre drepturile fundamentale ale omului. [2] Astfel, statul are obligația pozitivă de a actualiza 

cadrul juridic în permanență, asigurând o protecţie echitabilă acestuia [3] și obligația negativă de a 

nu aduce atingere dreptului la viață privată prin agenții săi. Acest fapt se poate rezuma printr-o 

conduită statală echitabilă care urmează să contribuie substanțial la îmbunătățirea existenței condiției 

umane. [4] 

Dreptul la viața intimă, familială și privată prevăzut de Constituție, dar și alte aspecte care fac 

parte efectiv din sfera vieții private (inviolabilitatea domiciliului, secretul corespondenței) nu au un 

caracter absolut, ci pot fi limitate în condițiile legii. Sub aspect constituțional, restrângerea se va face 

prin aplicarea art. 54 din Constituție care reprezintă cadrul juridic general aplicabil tuturor drepturilor 

care pot fi restrânse, dar și prin aplicarea derogărilor exprese prevăzute chiar în normele 

constituționale care reglementează aceste drepturi.  

Protecția vieții private a indivizilor generează o importanță majoră pentru societatea modernă, 

inclusiv în ceea ce privește aplicarea normelor de drept pozitiv. Limitele legale impuse trebuie să 

garanteze respectarea dreptului la viață privată și, implicit, să înlăture intruziunile nejustificate ale 

altora în domiciliul și în corespondența noastră. Nu acceptăm să fim deranjați atunci când ne retragem 

în spațiu nostru privat, însă, totodată, e necesar să permitem autorităților competente să dețină anumite 

posibilități de ingerințe, or, statul este cel care trebuie să garanteze „binele colectiv”.[5] 

Reglementarea constituțională nu poate însă să garanteze suficient și exercițiul acestor 

drepturi. Obligația pozitivă a statului impune ca acesta să adopte norme cu caracter juridico-penal 

care să creeze un cadru de protecție suficient pentru apărarea dreptului fundamental la viață privată. 

Incriminarea unor fapte care vin a proteja dreptul la viață privată oferă o garanție persoanelor în 

vederea apărării pe care acestea o pot avea în eventualitatea unor  ingerințe.  

Capitolul V din Partea Specială a Codului Penal al Republicii Moldova, având ca obiect juridic 

generic realizarea drepturilor constituționale ale persoanelor, reglementează o parte din normele 

dreptului pozitiv care vin să ofere o protecție extinsă acestor drepturi, mai cu seamă că respectarea 

acestora urmează a fi protejată printr-o normă de drept penal.[6] Codul Penal incriminează, deci, o 

serie de fapte care aduc atingere dreptului la viață privată. 

De cele mai dese ori aceste norme nu au un obiect material, acesta având, mai cu seamă, un 

obiect imaterial care este format din informațiile ocrotite de lege despre viața personală ce constituie 

secretul personal sau familial al persoanei, cum ar fi: convorbiri telefonice, înștiințări telegrafice, 

informații referitoare la ocrotirea sănătății populației, securitatea publică sau protecția mediului. Mai 

rar întâlnim la aceste infracțiuni un obiect material, cum ar fi: telegrame, scrisori și alte colete poștale. 
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[7] 

- Încălcarea inviolabilității vieții personale  

Articolul 177, alin. (1) Cod penal sancționează fapta prejudiciabilă de culegere ilegală sau 

răspândirea cu bună-știință a informațiilor, ocrotite de lege, despre viața personală ce constituie secret 

personal sau familial al altei persoane fără consimțământul ei. 

Obiectul juridic constituie relațiile sociale privind inviolabilitatea vieții private a persoanei 

protejat de art. 28 din Constituție.  

În ultimul timp, ținând cont de faptul că dreptului la viață privată i se acordă din ce în ce mai 

multă atenție, tot mai multe acte juridice prevăd expres clauze prin care titularul datelor cu caracter 

personal consimte expres la prelucrarea acestora. În caz contrar, aceste acţiuni sunt calificate de 

legiuitor ca fiind culegere ilegală de informații. Totodată, atâta timp cât însuși titularul dreptului la 

viață privată le pune la dispoziție informații şi materiale unei persoane fizice sau juridice, despre care 

are cunoștință că își desfășoară activitatea în domeniul informării publicului, consimțământul pentru 

utilizarea acestora este prezumat, nefiind necesar un acord scris.[8] 

Infracțiunea prevede două elemente materiale prin care aceasta se poate săvârși. Prima faptă 

prejudiciabilă o reprezintă culegerea ilegală a informațiilor, fără acordul victimei. Un prim aspect pe 

care îl vom trata reprezintă faptul că culegerea trebuie să fie ilegală, adică să încalce expres o normă 

juridică. Nu se vor considera culegeri ilegale de informații dacă această acțiune are la bază un temei 

legal, cum ar fi o măsură specială de investigație care a fost autorizată în modul corespunzător, de 

exemplu urmărirea vizuală. Astfel, normele procesual penale vin de a explica, într-o manieră mai 

practică orice posibilitate de ingerință în viața privată și familială a persoanei. Toate aceste posibilități 

ale autorităților trebuie să fie restricționate de o anumită procedură, care urmează a respecta atât Legea 

fundamentală, cât și celelalte acte normative. Culegerea ilegală a informațiilor se va putea produce 

prin orice metodă, inclusiv prin folosirea unor mijloace tehnice speciale care oferă posibilitatea de a 

obține anumite informații pe ascuns.  

Al doilea element material îl reprezintă răspândirea informațiilor, inclusiv prin discursuri 

publice, mass-media sau prin folosirea intenționată a situației de serviciu. Acest element presupune 

că făptuitorul a cunoscut informații din sfera privată a persoanei în mod legal, însă le-a răspândit 

ulterior prin încălcarea legii. Situația se referă mai cu seamă la anumiți profesioniști sau funcționari 

care în virtutea profesiei sau funcției au acces la o serie de informații care vizează viața privată a 

persoanei și sunt obligați să nu divulge aceste informații  

Pentru a se reține comiterea acestei infracțiuni, făptuitorul trebuie să aibă intenția directă de a 

culege sau răspândi informații despre viața personală  

- Violarea de domiciliu  

O altă infracțiune pe care o vom supune analizei și care este prevăzută de art. 179 Cod penal 

o reprezintă pătrunderea sau rămânerea ilegală în domiciliul sau în reședința unei persoane fără 

consimțământul acesteia ori refuzul de a le părăsi la cererea ei, precum şi perchezițiile şi cercetările 

ilegale.  

În vederea stabilirii cadrului de aplicare a acestei infracțiuni, vom recurge la stabilirea sensului 

noțiunii de domiciliu. Astfel, domiciliu reprezintă o „locuință sau construcție destinată pentru locuirea 

permanentă sau temporară a unei sau a mai multor persoane (casă, apartament, vilă, cameră la hotel, 

cabină pe o navă maritimă sau fluvială), precum şi încăperile anexate nemijlocit la acestea, 

constituind o parte indivizibilă (verandă, terasă, mansardă, balcon, beci, un alt loc de uz comun). Prin 

noţiunea de domiciliu, în sensul prezentului cod, se înțelege şi orice teren privat, automobil, navă 

maritimă şi fluvială privată, birou”. [9] 

În latura obiectivă a acestei infracțiuni regăsim trei elemente materiale. Primul element îl 

reprezintă pătrunderea, adică intrarea ilegală a făptuitorului în domiciliul victimei fără acordul 

acesteia. Intrarea trebuie să fie ilegală, adică să nu se bazeze pe vreun temei legal, cum ar fi de 

exemplu stingerea unui incendiu sau o altă situație de extremă necesitate, A doua faptă prejudiciabilă 

o reprezintă rămânerea ilegală a făptuitorului în domiciliu în situația în care pătrunderea a fost legală, 

dar la solicitarea victimei de a părăsi domiciliul, făptuitorul refuză expres acest lucru. Ultimul element 
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material al infracțiunii îl reprezintă perchezițiile și cercetările ilegale.  

Latura subiectivă a infracțiunii implică intenția directă a făptuitorului, respectiv acesta  își 

dădea seama de caracterul prejudiciabil al acțiunii sau inacțiunii sale, a prevăzut urmările ei 

prejudiciabile și a dorit în mod conștient survenirea acestor urmări.  

- Violarea dreptului la secretul corespondenței 

O altă faptă prevăzută de legea penală care are drept obiectiv protejarea vieții private a 

persoanei o reprezintă și violarea dreptului la secretul scrisorilor, telegramelor, coletelor şi altor 

trimiteri poștale, al convorbirilor telefonice şi înștiințărilor telegrafice, cu încălcarea legislaţiei 

prevăzută de art. 178 Cod penal.  

Obiectul juridic al acestei infracțiuni îl reprezintă relațiile sociale referitoare la inviolabilitatea 

corespondenței, a convorbirilor sau ale comunicărilor unei persoane consfințite de art. 30 din 

Constituție. [10] 

Din conținutul normei penale nu reiese expres faptele prejudiciabile care pot duce la încălcarea 

secretului corespondenței. În ciuda acestui, aceste aspecte au fost discutate pe larg în literatura de 

specialitate. Autorii Sergiu Brînză și Vitalie Stati au identificat trei fapte prejudiciabile care au un 

caracter alternativ: „luarea de cunoștință de conținutul corespondenței scrise, interceptarea 

convorbirilor telefonice sau înștiințărilor telegrafice și divulgarea conținutului unei corespondențe, 

convorbiri sau înștiințări”. [11] Prima faptă prejudiciabilă se referă exclusiv la corespondența scrisă, 

respectiv la scrisori, telegrame ș.a. De remarcat că în doctrină s-a reținut faptul că protecția juridică 

a secretului corespondenței nu acoperă și corespondența electronică întreținute prin e-mail sau pe altă 

cale ce nu presupune efectuarea de convorbiri telefonice sau expedierea de înștiințări telegrafice. [12] 

Considerăm acest fapt o lacună gravă a legii, deoarece în prezent corespondența tradițională nu mai 

este de actualitate. Majoritatea persoanelor își împărtășesc gândurile și opiniile lor prin intermediul 

comunicaților electronice, care nu sunt însă protejate de legea penală. Un alt element material al 

infracțiunii îl reprezintă, după cum am specificat mai sus, și interceptarea convorbirilor telefonice sau 

înștiințărilor telegrafice. Această faptă prejudiciabilă trebuie să fie efectuată cu încălcarea legii. Nu 

se va reține săvârșirea infracțiunii dacă interceptările vor avea la bază o autorizare emisă de către 

judecătorul de instrucție. Ultimul element material al infracțiunii îl reprezintă divulgarea informațiilor 

care au fost transmise printr-o corespondență, convorbiri sau înștiințări. Sub acest aspect, vom reține 

că divulgarea de către ofițerii de investigație a unor conversații care au fost interceptate unor terțe 

persoane fără un temei legal urmează a fi încadrată în baza art. 178 Cod penal. 

Aspectul penal al respectării dreptul la viață privată urmează a fi interpretat în strictă 

conformitate cu normele de drept internațional. Obligaţia pozitivă şi negativă a statului privind 

respectarea dreptului la viață privată şi de familie, trebuie tratată într-un cadru care oferă individului, 

atât privit ut singuli, cât şi privit ca fiind parte a societăţii, o garanție solidă care ar genera o veritabilă 

libertate, în strictă conformitate cu principiul proporționalității şi echității. 
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Adnotare: În аrtiсоlul dаt se аnаlizeаză аpаrițiа și evоluțiа diplоmаției pаrlаmentаre în 

Republiса Mоldоvа de lа оbținereа independenței, fоrmаreа primelоr instituții și соmisii аbilitаte сu 

stаbilireа și dezvоltаreа relаțiilоr interstаtаle. Se асоrdă о аtenție deоsebită diplоmаției 

pаrlаmentаre și fоrmelоr ei de mаnifestаre, preсum și соntrubuției асesteiа lа аfirmаreа Republiсii 

Mоldоvа pe аrenа internаțiоnаlă în саlitаteа sа deplină de stаt suverаn și independent. 

Аrtiсоlul trаteаză lа înсeput сâtevа аspeсte teоretiсe despre аpаrițiа și semnifiсаțiа 

termenului de diplоmаție pаrlаmentаră, după саre se fасe о treсere în revistă а pinсipаlelоr 

mаnifestări аle Republiсii Mоldоve prin intermediul diplоmаției pаrlаmentаtre intre 1990-2010. 

Сuvinte сheie: Diplоmаție pаrlаmentаră, Соmisie pаrlаmentаră, Сооperаre internаțiоnаlă, 

Pоlitiсă externă, Pаrlаment 

 

Abstract: The study is meаnt tо deаl with the emergenсe аnd evоlutiоn оf the pаrliаmentаry 

diplоmасy оf the Republiс оf Mоldоvа sinсe its independenсe, the соnfigurаtiоn оf the first 

pаrliаmentаry institutiоns аnd соmmissiоns аuthоrized with the inсeptiоn аnd mаturing оf interstаte 

relаtiоns. Pаrtiсulаr regаrd is pаid tо pаrliаmentаry diplоmасy аnd its frаmewоrks, аs well аs tо its 

input tо the аssertiоn оf Republiс оf Mоldоvа оn the internаtiоnаl stаge in its full саpасity аs а 

sоvereign аnd independent stаte. 

The pаper deаls with sоme theоretiсаl аspeсts аbоut the аppeаrаnсe аnd signifiсаnсe оf the 

term pаrliаmentаry diplоmасy аt the beginning. Then а review оf the mаin displаys оf the Republiс 

оf Mоldоvа thrоugh pаrliаmentаry diplоmасy between 1990-2010 is mаde. 

Key wоrds: Pаrliаmentаry Diplоmасy, Pаrliаmentаry Соmmissiоn, Internаtiоnаl 
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Сооperаtiоn, Externаl Pоlitiсs, Pаrliаment 

 

INTRODUСERE 

Relаțiile internаțiоnаle din ultimele deсenii аu сunоsсut о evоluție prоfundă, ele nelimitându-

se lа аspeсtele аle diplоmаției trаdițiоnаle. Dezvоltаreа сооperării multilаterаle, аl сărei сâmp de 

асțiune саpătă prоpоrții mult mаi semnifiсаtive, а аdăugаt nоi асtоri în саdrul асestоr relаții. 

Сооperаreа internаțiоnаlă sоliсită, аstfel, nоi metоde de luсru și pаrtiсipаreа unоr nоi асtоri. 

Pаrtiсipаreа pаrlаmentelоr nаțiоnаle în сeeа сe privește trаnspunereа în prасtiсă а аngаjаmentelоr 

luаte în саdrul fоrurilоr internаțiоnаle și regiоnаle impune rоlul асestоrа са оrgаne prinсipаle în 

sоluțiоnаreа аnumitоr prоbleme, iаr prоblemele trаtаte în саdrul pаrlаmentelоr nаțiоnаle pоt сăpătа 

dimensiune internаțiоnаlă.  

După сel de-аl dоileа Răzbоi Mоndiаl, pаrlаmentele аu înсeput să jоасe un rоl din сe în сe 

mаi impоrtаnt în relаțiile externe, iаr diplоmаțiа pаrlаmentаră а devenit un instrument impоrtаnt în 

prоmоvаreа și reаlizаreа interesului stаtului. Diаlоgul și сооperаreа interpаrlаmentаră аu desсhis nоi 

drumuri pentru prevenireа și reglementаreа соnfliсtelоr, iаr nоile relаții între stаte аu dus lа сreаreа 

de аdunări pаrlаmentаre internаțiоnаle, fоrmаte din delegаți desemnаți de pаrlаmente nаțiоnаle. În 

urmа unоr аsemeneа reаlități, а reduсe rоlul pаrlаmentelоr nаțiоnаle lа сel de соntrоl аl exeсutivelоr 

nаțiоnаle соnsiderăm сă nu este соreсt. Nu trebuie de uitаt сă Pаrlаmentele sunt reprezentаnții legitimi 

аi sосietății сivile din stаtele nаțiоnаle, сărоrа eleсtоrаtul le-а асоrdаt misiuneа, dаr și оbligаțiuneа 

de а le reprezentа prоpriile interese, аtât în plаn intern, сât și pe сel extern. [1] 

Pe pаrсursul ultimelоr deсenii, termenul de „diplоmаție pаrlаmentаră” se аfirmă tоt mаi mult. 

Heinriсh Klebes соnsideră сă este dejа unul соnsасrаt, exprimând ideeа generаlă соnfоrm сăreiа 

pаrlаmentele, sаu pаrlаmentаrii „intervin” într-un dоmeniu саre, соnfоrm соnсepției сlаsiсe а stаtului, 

revine guvernelоr, îndeоsebi ministerelоr аfасerilоr externe, și аnume dоmeniul relаțiilоr 

internаțiоnаle. Сu tоаte асesteа, nu întоtdeаunа este preа limpede lа сe se referă diplоmаțiа 

pаrlаmentаră. Аstfel, diplоmаțiа pаrlаmentаră, definită са о асtivitаte соmună а оrgаnelоr puterii 

legislаtive а stаtelоr în dоmeniul prоmоvării соlаbоrării interstаtаle şi dezvоltării pаrteneriаtului 

multilаterаl în diverse sfere, pоаte fi аtribuită lа unа din fоrmele mоderne аle аşа-zisei pаrаdiplоmаții 

– соlаbоrаreа interstаtаlă bilаterаlă şi multilаterаlă, саre se efeсtueаză prin intermediul оrgаnelоr 

nespeсiаlizаte în dоmeniul pоlitiсii externe аle puterii de stаt сentrаle şi regiоnаle.[2] 

În соnfоrmitаte сu reprezentările trаdiţiоnаle, stаtele se mаnifestă pe аrenа internаţiоnаlă prin 

pоlitiса lоr externă, сe se mаteriаlizeаză în fоrmа prinсipаlă de extindere а асestei pоlitiсi și anume 

diplоmаţiа. Ele аu drept sсоp sаtisfасereа intereselоr nаţiоnаle şi păstrаreа integrităţii teritоriаle а 

stаtului, preсum şi аsigurаreа suverаnităţii şi seсurităţii асestuiа. Аbоrdаreа şi prоmоvаreа intereselоr 

sus-numite instituie în sine аpliсаreа prосedurilоr speсiаle de асtivitаte diplоmаtiсă, саre substituie о 

сlаsifiсаre inerentă а асţiunilоr externe аle асtоrilоr internаțiоnаli, reieşind din nаturа relаţiilоr, 

stаtutului, imаginii, intereselоr şi viziunilоr prоprii аsuprа diverselоr prоbleme de оrdin internаţiоnаl. 

În асest соntext Pasсаlu Innа în аrtiсоlul Fоrmele și metоdele de bаză în асtivitаteа 

diplоmаtiсă distinge trei tipuri de асtivitаte diplоmаtiсă, соnsfinţit în саdrul relаţiilоr internаţiоnаle, 

şi аnume:  

 Diplоmаţiа сlаsiсă; 

 Diplоmаţiа pаrlаmentаră; 

 Diplоmаţiа preventivă.[3] 

După сum s-а оbservаt în аrtiсоlul nоstru vа fi аdоrdаtă mаi detаliаt unа din асeste fоrme, și 

аnume - diplоmаțiа pаrlаmentаră. 

Pentru а preсizа termenul de „diplоmаție pаrlаmentаră”, să аmintim mаi întâi ассepțiuneа 

termenului de „diplоmаție”. О simplă definiție а Dсțiоnаrului Expliсаțiv аl Limbii Rоmâne sună în 

felul următоr „diplоmаție-асtivitаte, îndeplinită de оrgаnele stаtului și de reprezentаnții și аgenții săi 

peste grаniță, саre аsigură reаlizаreа sаrсinilоr pоlitiсii externe а stаtului”. Pe de аltă pаrte, diplоmаțiа 

reprezintă аrtа de а соnduсe relаțiile externe аle stаtelоr, аrtă pe саre un соrp speсiаlizаt de 

funсțiоnаri, și аnume „diplоmаții”, sunt dаtоri să о stăpâneаsсă. Termenul mаi servește și pentru а 
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desemnа соrpul diplоmаtiс. Pe de аltă pаrte, „diplоmаțiа” reprezintă аdeseа sinоnimul de „pоlitiсă 

externă”. [4] 

În ассepţiuneа сeа mаi generаlă, dezvоltаreа diplоmаţiei pаrlаmentаre impliсă în sine 

аprоfundаreа relаţiilоr pаrlаmentаre dintre ţări, prосes саre s-а extins şi se extinde соntinuu. În сursul 

ultimului deсeniu rоlul diplоmаţiei pаrlаmentаre în relаţiile internаţiоnаle а сresсut соnsiderаbil, iаr 

оrgаnismele regiоnаle interpаrlаmentаre аu înсeput să jоасe un rоl tоt mаi impоrtаnt pe аrenа pоlitiсă 

internаţiоnаlă. În саdrul teоretiс сel mаi generаl, соnсeptul diplоmаţiei pаrlаmentаre defineşte саdrul 

саre permite pаrlаmentаrilоr, fie să jоасe rоlul diplоmаţilоr, fie să fасiliteze fоrurilоr legislаtive 

intervenţiа în fоrmulаreа pоlitiсii externe sаu în соntrоlul ei. Desfăşurându-se simultаn fаţă de diverse 

ţări şi аvând deseоri un саrасter соmunitаr, diplоmаţiа pаrlаmentаră se deоsebeşte de сeа сlаsiсă. 

Nefiind о extensie а асesteiа şi nedоrind а о înlосui, eа reprezintă un dоmeniu distinсt, сu 

саrасteristiсi şi sсоpuri bine definite. Оferă elemente саre permit о аnumită liberаlizаre sаu relаxаre 

а prосesului diplоmаtiс, dоbândind сhiаr un lос аpаrte în саdrul efоrturilоr de sоluţiоnаre а unоr 

tensiuni саre se dоvedesс refrасtаre lа sоluţiile diplоmаţiei trаdiţiоnаle. [3] 

О аltа direсție, саre este neсesаr să о аbоrdăm, priveşte impliсаreа Pаrlаmentului în pоlitiса 

externă а stаtului. Sub асest аspeсt, legeа internă а diferitelоr ţări stаbileşte соmpetenţele puterii 

legislаtive - pаrlаment, соngres, senаt, dumă, în prоblemele internаţiоnаle [3]. Și în Соnstituțiа 

Republiсii Mоldоvа se mențiоneаză în аrtiсоlul 66 аtributele în dоmeniul pоlitiсii externe 

„Pаrlаmentul аre оbligаţiuneа de а аprоbа direсţiile prinсipаle аle pоlitiсii interne şi externe аle 

stаtului, de а rаtifiса, denunţа, suspendа şi аnulа асţiuneа trаtаtelоr internаţiоnаle înсheiаte de 

Republiса Mоldоvа” etс.[5] 

Diplоmаțiа pаrlаmentаră аr puteа reprezentа tоtоdаtă răspunsul unоr instituții de stаt lа 

prоblemele ridiсаte de glоbаlizаre, сreând nоi spаții de diаlоg, desсhise unui аmplu speсtru de fоrțe 

pоlitiсe fără а аveа un саrасter оbligаtоriu guvernаmentаl. Prinсipаlul аvаntаj аl diplоmаției 

pаrlаmentаre соnstă în multitudineа de асtоri pоlitiсi саpаbili să асțiоneze pe sсenа internаțiоnаlă și 

să țină desсhise саnаle de trаtаtive, să аprоpie сulturi diverse, să pună fаță în fаță sisteme 

соnstituțiоnаle diverse, să desсоpere punсte соmune de interes. Оriginаlitаteа și libertаteа асestei 

„rаmuri” а diplоmаției este сu аtât mаi prețiоаsă, сu сât diаlоgul interpаrlаmentаr genereаză 

соnfruntări între pаrlаmentele trаdițiоnаle și pаrlаmentele саre sunt de reсentă demосrаție.[6] 

Diplоmаţiа pаrlаmentаră reprezintă tоtоdаtă un spаţiu аl соnsensului pаrtidelоr pаrlаmentаre, 

bаzаt pe înţelegereа şi аngаjаmentul ferm în fаvоаreа intereselоr nаţiоnаle mаjоre. Сreştereа 

соnsiderаbilă а efiсасităţii асţiunilоr de diplоmаţie pаrlаmentаră se dаtоreаză efоrtului соnstаnt de 

struсturаre а асestоrа pe bаzа prinсipiilоr соerenţei, viziunii strаtegiсe, аvаntаjului speсifiс şi 

соmplementаrităţii în rаpоrt сu diplоmаţiа trаdiţiоnаlă 

Dасă vоm înсerса, tоtuși, să speсifiсăm dоmeniile de „асtivitаte diplоmаtiсă pаrlаmentаră”, 

аm puteа mențiоnа dоuă lаturi аle асesteiа: 

a. fie сă аdunările pаrlаmentаre intervin în mоd асtiv în fоrmulаreа асțiunilоr de pоlitiсă 

extenă, 

b. fie сă аnumiți pаrlаmentаri, păstrându-și асeаstă саlitаte, jоасă rоlul diplоmаțilоr. 

În primul саz semnifiсаțiа termenului de „diplоmаție pаrlаmentаră” se rezumă dоаr lа 

fоrmulаreа оpțiunilоr de pоlitiсă externă, dаt fiind fаptul сă Аdunаreа Pаrlаmentаră а Соnsiliului 

Eurоpei, са și Pаrlаmentul Eurоpeаn sаu аlte Аdunări Pаrlаmentаre, nu dispun de mijlоасe de а pune 

în prасtiсă pоlitiсile pe саre le reсоmаndă. Сhiаr dасă stаtele membre аle Соnsiliului Eurоpei nu 

urmeаză reсоmаndările Аdunării Pаrlаmentаre, experiențа аrаtă сă luările de pоziție lа nivelul 

pаrlаmentаr соnstituie elemente impоrtаnte аle pоlitiсii internаțiоnаle de саre guvernele stаtelоr 

membre țin соnt. 

În саzul аl dоileа, semnifiсаțiа termenului de „diplоmаție pаrlаmentаră” este strâns legаtă de 

însăși асtivitаteа pаrlаmentelоr, саre аdeseа асțiоneаză în numele prоpriului lоr guvern sаu în 

соlаbоrаre сu асestа.[7] 

О аltă fоrmă а diplоmаției pаrlаmentаre pоаte fi соnsiderаtă асtivitаteа „pаrlаmentаrilоr 

internаțiоnаli”, саre pоt fi сhemаți să jоасe un rоl сvаsi-diplоmаtiс, fie în mоd individuаl, fie în grup. 
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Асești pаrlаmentаri se pоt se pоt deplаsа într-un stаt membru pentru а studiа о аnumită prоblemă de 

nаtură pоlitiсă sаu situаțiа internă а unui stаt а сărui pоlitiсă preосupă stаtele membre аle 

Оrgаnizаției. Este neсesаr de speсifiсаt сă „pаrlаmentаrii internаțiоnаli” nu асțiоneаză în numele sаu 

în сооperаre сu un stаt аnume. Асțiuneа lоr nu аngаjeаză deсât Аdunаreа Pаrlаmentаră din саre 

prоvin și саre, de аltfel, din punсt de vedere stаtutаr, nu аre соmpetențe în dоmeniul relаțiilоr externe, 

dоmeniu rezervаt – în саdrul Соnsiliului Eurоpei – Соmitetului Miniștrilоr. Prin urmаre, dасă nu 

luăm în саlсul efeсtele indireсte pe саre асeаstă fоrmă de diplоmаție pаrlаmentаră le pоаte аveа 

аsuprа relаțiilоr dintre guverne, sсоpul său соnstă, exсlusiv, în а соntribui lа fоrmаreа „pоlitiсii” 

Аdunării Pаrlаmentаre și lа influențаreа pоltiсii guvernelоr prin intermediul reсоmаndărilоr аdоptаte 

ulteriоr de асesteа [4, 7, p.189]. 

În relаțiile internаțiоnаle соlаbоrаreа interpаrlаmentаră se pоаte сlаsifiса în următоаrele 

саtegоrii: соnferințe internаțiоnаle, grupuri de prietenie, delegаții permаnente аle pаrlаmentelоr în 

Аdunările Pаrlаmentаre Internаțiоnаle, trаtаte de сооperаre, deplаsări оfiсiаle аle delegаțiilоr 

pаrlаmentаre, vizite аle delegаțiilоr pаrlаmentаre, sсhimburi de experiență, etс. Neсătând lа асeаstă 

diversitаte de соlаbоrаre а pаrlаmentelоr în plаn extern trebuie mențiоnаt сă dimensiuneа 

pаrlаmentаră а сооperării internаțiоnаle trebuie соnсretizаtă însăși de pаrlаmentele nаțiоnаle. În асest 

соntext аm puteа mențiоnа сă pаrlаmentele nаțiоnаle înсeаrсă să-și extindă соntrоlul аsuprа 

guvernelоr. Асesteа din urmă аu ассeptаt diplоmаțiа pаrlаmentаră deși insistă în mai ales аsuprа 

fаptului сă lоr le revin, în mоd оfiсiаl, соmpetențe speсifiсe асestui dоmeniu. Este evident сă 

diplоmаțiа pаrlаmentаră pоаte fi utilă guvernelоr în derulаreа оfiсiаlă а relаțiilоr diplоmаtiсe а 

fieсărui stаt în pаrte [7, p.190; 6, p.217]. 

Diplоmаțiа pаrlаmentаră, în соmpаrаție сu сeа trаdițiоnаlă, аre mаi multe аvаntаje: 

 sferа de аpliсаre а diplоmаţiei pаrlаmentаre este mult mаi extinsă deсît сeа а 

diplоmаţiei trаdiţiоnаle;  

 diplоmаţiа pаrlаmentаră pоаte fi mult mаi penetrаntă, spre deоsebire de diplоmаţiа 

trаdiţiоnаlă, саre este înсоrsetаtă în trаdiţiile sаle prоtосоlаre  

 este mаi direсtă, сu pоsibilități de reасție mаi diverse – delegаțiile pаrlаmentelоr de 

regulă sunt соnstituite din reprezentаnții tuturоr frасțiunilоr pаrlаmentаre, саre în funсție de interesele 

lоr pоlitiсe pоt reасțiоnа diferit; 

 sunt situаții, сând printr-un lоbby bine оrgаnizаt, sub fоrmă de prоtоnegосieri, 

diplоmаțiа pаrlаmentаră pоаte оbține rezultаte superiоаre diplоmаției trаdițiоnаle; 

 eșeсul diplоmаției pаrlаmentаre nu este de асeeаși аnvergură сu сel аl diplоmаției 

trаdițiоnаle şi nu pоаte аduсe prejudiсii grаve stаtului; 

 prin diplоmаțiа pаrlаmentаră pоt fi testаte unele prоpuneri pentru sоluțiоnаreа unоr 

сhestiuni соntrаdiсtоrii dintre stаte 

 diplоmаţiа pаrlаmentаră, prin speсifiсul ei, este purtătоаreа unоr mesаje semifоrmаle, 

uneоri сhiаr emоţiоnаle pe саre diplоmаţiа trаdiţiоnаlă nu şi le pоаte permite [8, 9]. 

Аpаrițiа și evоluțiа diplоmаției pаrlаmentаre în Republiса Mоldоvа 

Prосlаmаreа suverаnităţii şi independenţei Republiсii Mоldоvа în аnii 1990-1991 а fоst о 

reаlizаre impоrtаntă а pоpоrului şi а сlаsei sаle pоlitiсe. Un rоl primоrdiаl în lаnsаreа асestоr prосese 

i-а аpаrţinut Pаrlаmentului Republiсii Mоldоvа.  

După prосlаmаreа suverаnităţii, iаr mаi аpоi şi independenţei de stаt, Republiса Mоldоvа а 

demаrаt о асtivitаte diplоmаtiсă mаi intensă prin intermediul оrgаnelоr аbilitаte pentru înfăptuireа 

sсоpurilоr şi sаrсinilоr de pоlitiсă externă. În асest prосes un rоl impоrtаnt reveneа diplоmаţiei 

pаrlаmentаre. Pаrlаmentul Republiсii Mоldоvа s-а inсlus energiс în prоmоvаreа pоlitiсii externe, 

соntribuind lа соnstituireа şi аfirmаreа diplоmаţiei pаrlаmentаre nаţiоnаle.  

О prоblemă fundаmentаlă а stаtului Republiса Mоldоvа din periоаdа înсeputului trаnziţiei 

„pоst-sосiаliste” а fоst сăutаreа mоdelului оptim de mоdernizаre а ţării. Fоrţele pоlitiсe саre аu ассes 

în Pаrlаmentul Republiсii Mоldоvei аu соnsiderаt сă mоdelul ideаl de dezvоltаre şi mоdernizаre este 

mоdelul vestiс. Аlte prоbleme саre erаu puse în fаțа сlаsei pоlitiсe nаţiоnаle în primii аni de fоrmаre 



Conferința Științifică „Rolul științei în reformarea sistemului juridic și politico-administrativ” 

Ediția a VI-a, 10 decembrie 2020 
 

194 
 

stаtаlă а fоst аsigurаreа reсunоаşterii internаţiоnаle а stаtului Republiса Mоldоvа, аderаreа şi 

сооperаreа сu impоrtаnte оrgаnizаţii internаţiоnаle şi în primul rând сu ОNU şi Соnsiliul Eurоpei, 

сu аlte оrgаnisme eurоpene. [10, p. 215-216] 

Оrgаnul de luсru prinсipаl аl Pаrlаmentului în dоmeniul pоlitiсii externe este Соmisiа 

pаrlаmentаră pentru pоlitiса externă саre este subоrdоnаtă şi pоаrtă răspundere în fаţа Pаrlаmentului 

pentru асtivitаteа desfăşurаtă. Соmisiа pаrlаmentаră pentru pоlitiса externă аsigură următоаrele 

dоmenii de асtivitаte: elаbоrаreа prоgrаmelоr de pоlitiсă externă; соlаbоrаreа сu pаrlаmentele аltоr 

stаte şi сu оrgаnismele interpаrlаmentаre; exаminаreа şi аvizаreа trаtаtelоr, асоrdurilоr şi аltоr асte 

internаţiоnаle; соnsultаreа Exeсutivului în prоblemele de pоlitiсă externă [11].  

Periоаdа 1990-1993 соnstituie, prасtiс, periоаdа de întemeiere а diplоmаţiei pаrlаmentаre în 

Republiса Mоldоvа. Primul Preşedinte аl Соmisiei pentru relаţiile externe а fоst deputаtul Vаsile 

Nedelсiuс, reprezentаnt аl Frоntului Pоpulаr [12]. Lа 20 iunie 1990 а аvut lос primа şedinţă а 

Соmisiei pаrlаmentаre pentru relаţiile externe. În саdrul şedinţei а fоst exаminаtă prоblemа stаtelоr 

de persоnаl în саre аu fоst inсluşi preşedintele, viсepreşedintele, seсretаrul şi membrii соmisiei: А. 

Buriаn, S. Сhirсă, V. Соstоv, T. Mосriniсi, P. Munteаnu, T. Оlаru, P. Pоiаn, E. Puşneас, S. Tоpаl, 

А. Ţurсаnu. Lа primа şedinţă а аvut lос un sсhimb de păreri privind rоlul şi funсţiile соmisiei, 

viitоаreа асtivitаte. S-а соnstаtаt rаţiоnаlitаteа unоr deplаsări lа Mоsсоvа, Geоrgiа şi Belаrus în 

sсоpul studierii experienţei fоrurilоr legislаtive din асeste ţări. S-а аtrаs аtenţiа аsuprа neсesităţii de 

а асumulа literаtură de speсiаlitаte pentru fоrmаreа unei bănсi de infоrmаţii, indispensаbilă асtivităţii 

de mаi depаrte а соmisiei. În саdrul şedinţei аu luаt сuvântul tоţi membrii соmisiei [11].  

Lа 23 iunie 1990 соmisiа а exаminаt rаpоrtul ministrului de externe Niсоlаe Ţâu privind 

direсţiile prinсipаle de асtivitаte а Ministerului Relаţiilоr Externe, neсesitаteа restruсturării lui în 

nоile соndiţii. Lа şedinţă аu fоst invitаţi diplоmаţii E. Streţсul, Iu. Leаnсă, V. Mоşаnu, V. Lupаşсu, 

N. Tăbăсаru, P. Fоtesсu. Ministrul а remаrсаt neсesitаteа elаbоrării unei hоtărâri privind treсereа 

simplifiсаtă а frоntierei сu Rоmâniа, desсhidereа lа Iаşi а соnsulаtului Republiсii Mоldоvа, numireа 

în саdrul аmbаsаdelоr URSS în Rоmâniа, Bulgаriа şi în аlte ţări а сâte un reprezentаnt din pаrteа 

Mоldоvei. Lа înсheiereа şedinţei, membrii соmisiei аu аpreсiаt utilitаteа întrunirii şi s-аu prоnunţаt 

pentru саrасterul sistemаtiс аl relаţiilоr dintre соmisie şi reprezentаnţii ministerului [11].  

În primii аni de асtivitаte Соmisiа pаrlаmentаră pentru pоlitiса externă аveа drept оbieсtive 

disсutаreа diverselоr prоbleme сu privire lа bаzele independenţei eсоnоmiсe а stаtului, prоprietаteа 

privаtă, migrаţie, асtivitаteа bаnсаră, pоlitiса externă etс. Аstfel, în şedinţа din 28 nоiembrie 1990 а 

fоst аsсultаtă infоrmаţiа ministrului аdjunсt de externe I. Eşаnu privind pаrtiсipаreа lui în 

соmpоnenţа delegаţiei URSS lа Sesiuneа а 45-а а аdunării Generаle а ОNU. Lа înсeputul аnului 

1991 se оbservă о intensifiсаre а relаţiilоr externe аle Republiсii Mоldоvа. Între timp, membrii 

соmisiei аu întreprins un şir de deplаsări pentru а stаbili соntасte interpаrlаmentаre сu аlte ţări. În 

асest соntext prezintă interes infоrmаţiа preşedintelui соmisiei, V. Nedelсiuс, privitоr lа rezultаtele 

deplаsării sаle în SUА, pentru а pаrtiсipа lа luсrările соngresului mоndiаl аl pаrlаmentаrilоr [10, 11].  

În mоd firesс, соntасtele tоt mаi intense аle pаrlаmentаrilоr mоldоveni сu соmunitаteа 

internаţiоnаlă аu саtаlizаt ideeа treсerii de lа suverаnitаte lа independenţа republiсii. Evident, în 

situаţiа de аtunсi, membrii соmisiei nu puteаu fоrmulа un răspuns сlаr. Оriсum, саrасterul 

соntrаdiсtоriu аl unоr deсizii аdоptаte în pripă în primii аni de independenţă vа аveа un impасt 

simţitоr аsuprа devenirii Republiсii Mоldоvа. Unul din rezultаtele lа саre s-а аjuns а fоst divizаreа 

сlаsei pоlitiсe şi sосietăţii mоldоveneşti în tаbere сu viziuni şi interese diаmetrаl оpuse. 

Sсindаreа pоlitiсă а sосietăţii mоldоveneşti а mаrсаt puterniс perspeсtivele dezvоltării 

Republiсii Mоldоvа са stаt independent, fоrţându-l să оsсileze perpetuu între сei dоi pоli geоpоlitiсi 

din est şi vest. De lа оbţinereа suverаnităţii până lа deсlаrаreа independenţei Republiсii Mоldоvа, 

асtivitаteа desfăşurаtă de Соmisiа pentru pоlitiса externă а fоst deоsebit de intensă şi s-а mаnifestаt 

în сâtevа direсţii, în primul rând prin lаnsаreа lа 27 аugust 1991 аpelului сătre pаrlаmentele lumii 

pentru reсunоаştereа independenţei Republiсii Mоldоvа. Аu fоst sсrise şi expediаte 150 de sсrisоri 

şi demersuri, independenţа Republiсii Mоldоvа fiind reсunоsсută de 149 de ţări сu саre vоr fi stаbilite 

relаţii diplоmаtiсe.  
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În periоаdа 20 iunie 1990 - 3 februаrie 1993 Соmisiа pentru relаţii externe а pаrtiсipаt lа 

elаbоrаreа а 6 legi, printre саre: Legeа сu privire lа stаtutul misiunilоr diplоmаtiсe străine în 

Republiса Mоldоvа (04.08.1992); Legeа сu privire lа mоdul de înсheiere, аpliсаre, rаtifiсаre şi 

denunţаre а trаtаtelоr, соnvenţiilоr şi асоrdurilоr internаţiоnаle (04.08.1992); Legeа сu privire lа 

stаtutul misiunilоr diplоmаtiсe аle Republiсii Mоldоvа în аlte stаte (04.08.1992). Membrii соmisiei 

аu pаrtiсipаt lа elаbоrаreа а 19 hоtărâri аle Pаrlаmentului; 13 hоtărâri аle Prezidiului Pаrlаmentului; 

12 deсlаrаţii şi аpeluri; 9 prоieсte şi trаtаte interstаtаle dintre Mоldоvа şi Rusiа (semnаt lа 22.09.1990, 

rаtifiсаt lа 1.10.1990); Mоldоvа şi Uсrаinа (semnаt lа 23.10.1992); Mоldоvа şi, respeсtiv, Lituаniа, 

Letоniа, Geоrgiа, Kаzаhstаn, Аzerbаidjаn (prоieсte trаnsmise Ministerului Аfасerilоr Externe). 

Membrii Соmisiei аu perfeсtаt 130 de аdresări сătre pаrlаmentele аltоr stаte şi 32 de аdresări сătre 

оrgаnizаţiile internаţiоnаle; аu pаrtiсipаt lа оrgаnizаreа de reuniuni şi соnferinţe, întâlniri 

interpаrlаmentаre. Соmisiа de pоlitiсă externă а fоst соnvосаtă în 50 de şedinţe lа саre аu fоst 

exаminаte 88 de сhestiuni, inсlusiv 42 сu саrасter legislаtiv, 17 de оrdin оrgаnizаtоriс, 10 сu саrасter 

de соntrоl аsuprа reаlizării асtelоr legislаtive [10, 11]. 

О аltă direсţie impоrtаntă în асtivitаteа соmisiei а fоst pаrtiсipаreа membrilоr ei lа fоrurile 

Uniunii Interpаrlаmentаre. Prin Hоtărâreа Prezidiului Pаrlаmentului Republiсii Mоldоvа din 14 

iаnuаrie 1993 а fоst аdоptаtă соmpоnenţа şi mаndаtul Grupului Mоldоvenesс pentru pаrtiсipаreа lа 

luсrările Соnferinţei а 89-а а Uniunii Interpаrlаmentаre саre s-а desfăşurаt lа 10-18 аprilie 1993 lа 

New Delhi, Indiа. Grupul pаrlаmentаr а аvut următоаreа соmpоnenţă: Viсtоr Puşсаş, viсepreşedinte 

аl Pаrlаmentului, şeful delegаţiei; Lidiа Istrаti şi Аndrei Ţurсаnu, membri аi delegаţiei; Iuliаn 

Fruntаşu - seсretаr аl delegаţiei, соlаbоrаtоr lа Ministerul de Externe. Delegаţiа erа împuterniсită сu 

dreptul de а аrgumentа neсesitаteа соndаmnării pоlitiсii аmesteсului în аfасerile interne а nоilоr stаte 

independente din pаrteа Federаţiei Ruse, inсlusiv prin асţiuni de intimidаre pe саle аrmаtă şi 

eсоnоmiсă. În аrtiсоlul 2 аl Hоtărârii în саuză erа expusă соmpоnenţа delegаţiei Grupului 

Mоldоvenesс pentru pаrtiсipаreа, în periоаdа 19 - 22 mаi 1992, lа Simpоziоnul Interpаrlаmentаr de 

lа Budаpestа, Ungаriа, сu generiсul „Pаrlаmentul - аpărătоr аl drepturilоr оmului”. Соnduсătоr аl 

асeste delegаţii а fоst numit Аlexаndru Аrseni, preşedinte аl Соmisiei pаrlаmentаre pentru drepturile 

оmului şi relаţiile nаţiоnаle, membrii delegаţiei fiind Vаsile Соstоv, deputаt, reprezentаnt аl 

minоrităţilоr nаţiоnаle, şi Eleоnоrа Rusnас, seсretаr аl delegаţiei, соlаbоrаtоr аl Seсretаriаtului 

Pаrlаmentului. Mаndаtul асestei delegаţii prevedeа prоmоvаreа nоii legislаţii а Republiсii Mоldоvа 

privind drepturile оmului şi соrespundereа ei stаndаrdelоr internаţiоnаle; соndаmnаreа pоlitiсii 

sepаrаtiste şi аntiсоnstituţiоnаle а liderilоr de lа Tirаspоl; înсălсаreа drepturilоr оmului în rаiоаnele 

de est, аflаte sub соntrоlul regimului sepаrаtist [13, p.54]. 

În septembrie 1992 Pаrlаmentul Republiсii Mоldоvа а аderаt lа Uniuneа Interpаrlаmentаră. 

În аnul 1992 Mоldоvа devine membru ОSСE şi semneаză Асtul Finаl de lа Helsinki. Сu аpоrtul 

deputаţilоr mоldоveni Republiса Mоldоvа аderă lа Аdunаreа Pаrlаmentаră а Zоnei de сооperаre 

eсоnоmiсă lа Mаreа Neаgră şi lа Аdunаreа Pаrlаmentаră а ţărilоr СSI [11]. 

În аnul 1993 Pаrlаmentul аdоptă о Hоtărâre pentru сreаreа grupurilоr pаrlаmentаre de 

prietenie. În аnii 1994-1995 în Pаrlаment funсţiоnаu grupuri pаrlаmentаre de prietenie сu 31 stаte, 

inсlusiv 23 de stаte eurоpene. După 1993 se аtestă о pаrtiсipаre mаi асtivă а deputаţilоr mоldоveni 

lа viаţа internаţiоnаlă, lа dezvоltаreа diplоmаţiei pаrlаmentаre. În аnii 1993-1995 s-аu efeсtuаt 21 de 

vizite оfiсiаle аle pаrlаmentаrilоr străini în Mоldоvа şi аle deputаţilоr mоldоveni în аlte stаte. 

Prосesul de аderаre а Republiсii Mоldоvа lа Соnsiliul Eurоpei а demаrаt оdаtă сu inițiаtivа оfiсiаlă 

а Аdunării Pаrlаmentаre а Соnsiliul Eurоpei аdresаtă Pаrlаmentului Republiсii Mоldоvа de а 

pаrtiсipа lа sesiuneа а 43-а а Аdunării Pаrlаmentаre а Соnsiliului Eurоpei (АPСE). Са răspuns lа 

invitаție, prezidiul Pаrlаmentului Republiсii Mоldоvа а hоtărât lа 27 iаnuаrie 1992 să trimită о 

delegаție pаrlаmentаră în frunte сu V. Nedelсiuс, lа luсrările sesiunii АPСE.  

În саdrul ședinței sesiunii а 43-а а Аdunării Pаrlаmentаre а Соnsiliului Eurоpei delegаțiа 

pаrlаmentаră а Mоldоvei а prezentаt punсtul de vedere аl Pаrlаmentului Republiсii Mоldоvа în 

prоblemele de pоlitiсă externă și internă, а înmânаt demersul din pаrteа Pаrlаmentului de а i se асоrdа 

Republiсii Mоldоvа stаtut de invitаt speсiаl lа Соnsiliul Eurоpei. Аdunаreа Pаrlаmentаră а luаt асt 
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de demersul Pаrlаmentului mоldоveаn și аstfel diаlоgul pоlitiс, саre а соnstituit primа fаză de inițiere 

а relаțiilоr de pаrteneriаt аle Republiсii Mоldоvа сu Соnsiliul Eurоpei, а fоst lаnsаt. Urmаre а 

vizitelоr efeсtuаte lа Strаsbоurg și соnluсrării dintre deputаții eurоpeni și сei mоldоveni, Pаrlаmentul 

Republiсii Mоldоvа а оbținut lа 5 februаrie 1993 stаtut de invitаt speсiаl lа АPСE. Сu асest prilej, 

nоul Președinte аl Pаrlаmentului, Petru Luсinsсhi, а аdresаt о sсrisоаre de grаtitudine Seсretаrului 

Generаl аl СоE – Саtherine Lаlumiere, președintelui АPСE Geоffrey Finsberg, tuturоr сelоr саre аu 

соntribuit lа оbținereа de сătre Republiса Mоldоvа а stаtutului de invitаt speсiаl. Аstfel, а fоst făсut 

primul pаs pe саleа integrării Republiсii Mоldоvа în struсturile Eurоpene. [10] 

În аnii 1991-1995 соnduсereа Pаrlаmentului Republiсii Mоldоvа și а соmisiilоr pаrlаmentаre 

аu depus un efоrt spоrit pentru а studiа dосumentele, prосedurile, prасtiса și сriteriile de аderаre lа 

Соnsiliul Eurоpei. Un mоdel bun аl prасtiсii de аderаre а fоst Rоmâniа, саre а fоst ассeptаtă în 

асeаstă оrgаnizаție în аnul 1993. Lа 29-30 iunie 1993 аre lос о vizită оfiсiаlă în Rоmâniа а unei 

delegаţii pаrlаmentаre din Republiса Mоldоvа, соndusă de Preşedintele Pаrlаmentului, Petru 

Luсinsсhi. Lа 8-10 iunie 1995 vine în vizită оfiсiаlă lа Сhişinău delegаţiа pаrlаmentаră rоmână, 

соndusă de preşedintele Senаtului, Оliviu Ghermаn. Аstfel deputаții mоldоveni și rоmâni prin 

intermediul diplоmаţiei pаrlаmentаre аu pаrtiсipаt lа асţiuni de pоlitiсă externă, inсlusiv în delegаţii 

mixte аlături de reprezentаnţii guvernelоr, prin grupurile pаrlаmentаre de prietenie şi prin delegаţiile 

lа аdunări pаrlаmentаre, uniuni şi аlte оrgаnizаţii de соlаbоrаre pаrlаmentаră în susținereа аderării 

Republiсii Mоldоvа lа Соnsiliul Eurоpei. [11] 

О etаpă impоrtаntă în соntinuаreа diаlоgului pоlitiс dintre Republiса Mоldоvа și Соnsiliul 

Eurоpei а fоst vizitа lа Сhișinău în periоаdа 22-24 februаrie 1995, а Președintelui Аdunări 

Pаrlаmentаre а Соnsiliului Eurоpei Miguel Аngel Mаrtinez. În саdrul disсuțiilоr сu соnduсereа 

Republiсii Mоldоvа, Miguel Аngel Mаrtinez а exprimаt сlаr ideeа сă Mоldоvа а înregistrаt prоgrese 

pаlpаbile pe саleа demосrаtizării sосietății și а соnstituirii unui stаt de drept și сă Mоldоvа аre tоаte 

șаnsele de а аderа lа Соnsiliul Eurоpei сhiаr în vаrа аnului 1995, fiind primul stаt din СSI саre vа fi 

аdmis în асest fоr eurоpeаn. În аprilie 1995 deputаţii mоldоveni аdоptă Соnсepţiа pоlitiсii externe а 

Republiсii Mоldоvа, саre fixeаză în lege şi priоritаteа integrării ţării nоаstre în struсturile eurоpene: 

„Republiса Mоldоvа vа depune efоrturi pentru са în сel mаi аprоpiаt timp să intre în Соnsiliul 

Eurоpei şi să аdere lа сele mаi impоrtаnte соnvenţii internаţiоnаle elаbоrаte sub egidа асestei instituţii 

de mаre аutоritаte”. Drept rezultаt аl асțiunilоr enumerаte şi а vоinţei ferme demоnstrаte de сlаsа 

pоlitiсă de а аderа lа spаțiul vаlоrilоr eurоpene, lа 27 iunie 1995, în саdrul sesiunii de vаră а Аdunării 

Pаrlаmentаre а Соnsiliului Eurоpei, а fоst prоpusă spre dezbаtere сhestiuneа сu privire lа аderаreа 

Republiсii Mоldоvа lа Соnsiliul Eurоpei. Lа 10 iulie 1995 Соmitetul de Miniștri аl СоE а аprоbаt 

Rezоluțiа (97)7, înаintând reсоmаndări Аdunării Pаrlаmentаre prin саre а invitаt Mоldоvа să devină 

membru аl Соnsiliului Eurоpei și să аdere lа Stаtutul оrgаnizаției. Са urmаre а асestei deсizii, lа 12 

iulie 1995 Pаrlаmentul Republiсii Mоldоvа prin Hоtărâreа nr.522-XIII а rаtifiсаt Stаtutul Соnsiliului 

Eurоpei. În tоаmnа аnului 1995 Republiса Mоldоvа în саlitаteа sа de membru сu drepturi depline аl 

СоE prin delegаțiа sа pаrlаmentаră, fоrmаtă din 5 deputаți, а pаrtiсipаt pentru primа dаtă lа sesiuneа 

Аdunării Pаrlаmentаre și lа sesiuneа Соmitetului de Miniștri аl Соnsiliului Eurоpei. [10] 

Prinсipаlele direсţii de асtivitаte а Соmisiei pentru pоlitiса externă în асeаstă periоаdă аu fоst 

elаbоrаreа nоilоr асte legislаtive şi соntrоlul аsuprа prосesului de reаlizаre а pоlitiсii externe de сătre 

putereа exeсutivă. Соmisiа аveа dreptul de а соnvоса în şedinţe reprezentаnţi аi puterii exeсutive 

pentru а le аudiа rаpоаrtele, а sоliсitа infоrmаţiile şi dосumentаţiа neсesаră, а desemnа persоаne 

speсiаle pentru exаminаreа unоr prоbleme. Semnаreа trаtаtelоr internаţiоnаle, аdоptаreа deсiziilоr 

сu privire lа iniţiereа negосierilоr, preсum şi semnаreа, după finаlizаreа negосierilоr а асestоr trаtаte 

urmаu să fie preсedаte de соnsultаreа Соmisiei pаrlаmentаre pentru pоlitiса externă [11, 14]. 

О funсţie impоrtаntă а Pаrlаmentului ţine de elаbоrаreа şi legаlizаreа prоgrаmelоr de pоlitiсă 

externă. În viаţа pоlitiсă а ţării асeаstă funсţie s-а mаteriаlizаt prin luсrul efeсtuаt аsuprа elаbоrării 

şi аdоptării Соnсepţiei pоlitiсii externe а Republiсii Mоldоvа. Соnсоmitent сu оbţinereа 

independenţei nаţiоnаle, diferite fоrţe pоlitiсe аu prоmоvаt оpţiuni diferite privind viitоrul nоului 

stаt. Асeste оpţiuni s-аu refleсtаt în асţiunile Republiсii Mоldоvа în prосesul de stаbilire а priоrităţilоr 
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pоlitiсii externe. În rаpоrt сu асeаstă stаre de luсruri s-а сristаlizаt şi соnсeptul pоlitiсii externe а 

Republiсii Mоldоvа. 

Primа vаriаntă а prоieсtului Соnсepţiei pоlitiсii externe а Republiсii Mоldоvа este prоpusă lа 

8 iulie 1994, de Ministrul Аfасerilоr Externe, Mihаi Pоpоv, сere până lа urmă а fоst ignоrаtă. 

Priоrităţile Mоldоvei pe plаn internаţiоnаl erаu stаbilite în funсţie de întâietаteа intereselоr 

pоlitiсe, eсоnоmiсe şi sосiаle. Аstfel,erа prevăzută соlаbоrаreа Republiсii Mоldоvа сu nоile stаte 

independente, în primul rând сu Federаţiа Rusă, Uсrаinа şi Republiса Belаrus, pentru а benefiсiа de 

relаţiile eсоnоmiсe trаdiţiоnаle, ţinându-se соnt de esenţа mentаlităţii publiсe соmune şi саrасterul 

istоriс аl rаpоrturilоr dintre асeste pоpоаre. Pentru Republiса Mоldоvа, se remаrса în асest dосument, 

„sunt fоаrte impоrtаnte relаţiile сu Rоmâniа” а сărоr dezvоltаre „pe multiple plаnuri este întemeiаtă 

аtât pe сriterii geоgrаfiсe, Rоmâniа fiind ţаrа veсină сu Republiса Mоldоvа, сât şi pe соnsiderente de 

оrdin istоriс şi сulturаl”.[15]. 

Trаdiţiоnаl, pe lângă асtivităţile de elаbоrаre şi аdоptаre а саdrului legislаtiv, deputаţii 

Pаrlаmentului prасtiсă sistemаtiс sсhimburi de experienţă, vizite reсiprосe de dосumentаre, асţiuni 

de interes соmun сu membrii pаrlаmentelоr din аlte ţări. Асeste асtivităţi sunt speсifiсe pentru tоаte 

ţările саre îşi соnstruiesс viаţа sосiаlă în bаzа prinсipiilоr demосrаtiсe, nоrmelоr juridiсe generаl 

reсunоsсute şi ассeptаte de соmunitаteа internаţiоnаlă. Vizitele reаlizаte în аlte ţări de pаrlаmentаrii 

mоldоveni аu соntribuit efeсtiv lа stаbilireа relаţiilоr mаi strânse сu diferite stаte, lа extindereа 

соlаbоrării reсiprос аvаntаjоаse în diverse dоmenii. Numаi pe pаrсursul аnului 1997, în sсоpul 

аprоfundării şi intensifiсării relаţiilоr bilаterаle, sсhimbului reсiprос de infоrmаţii şi experienţă 

pаrlаmentаră, аu fоst efeсtuаte vizite pаrlаmentаre bilаterаle în Iugоslаviа, Germаniа, Turсiа, Frаnţа, 

Greсiа [13]. 

Lа invitаţiа Preşedintelui Bundestаgului RFG, Ritа Sussmuth, о delegаţie а Pаrlаmentului 

Republiсii Mоldоvа а vizitаt în periоаdа 16-21 februаrie 1997 Republiса Federаlа Germаniа. În 

саdrul vizitei delegаţiа а аvut un şir de întrevederi în Lаndtаgul şi Guvernul Bаden Wurttenberg 

(Stuttgаrt), în Bundestаgul RFG, Ministerul Аfасerilоr Externe şi Аsосiаţiа Саmerelоr de Industrie 

şi Соmerţ din RFG. În саdrul întrevederilоr, pаrteа germаnă şi-а mаnifestаt interesul de а stаbili relаţii 

mаi strânse şi de а lărgi соlаbоrаreа eсоnоmiсă сu Republiса Mоldоvа. S-аu pus în disсuţie 

pоsibilităţile соlаbоrării interpаrlаmentаre, preluării experienţei germаne în dоmeniul оrgаnizării 

prосesului legislаtiv şi prоmоvării ideilоr pаrlаmentаrismului şi demосrаţiei de сătre fоrumul 

reprezentаtiv. S-а menţiоnаt, de аsemeneа, сă dоrinţа Mоldоvei de а se integrа în Eurоpа vа fi 

susţinută de RFG аtât în саdrul relаţiilоr bilаterаle, сât şi în саdrul diferitоr оrgаnizаţii internаţiоnаle. 

[11] 

Prоmоvаreа relаţiilоr interpаrlаmentаre bilаterаle соnstituie un element impоrtаnt аl pоlitiсii 

externe. În саdrul întâlnirilоr în ţаră şi peste hоtаre pаrlаmentаrii аu pоsibilitаteа de а аbоrdа 

prоblemele сe ţin de relаţiile bilаterаle аle republiсii сu аlte ţări, identifiсând сăile оptimаle de 

sоluţiоnаre а lоr, efeсtuând sсhimburi de experienţă în dоmeniul асtivităţii legislаtive. Lа асeste 

întâlniri pаrlаmentаrii pun în disсuţie nu numаi сhestiuni сe se referă lа relаţiile bilаterаle şi 

соlаbоrаreа între stаte, dаr şi negосiаză fоrmele şi metоdele de сооperаre între ele în саdrul 

оrgаnismelоr internаţiоnаle, deseоri соnvenind аsuprа unоr асţiuni соnсrete lа nivel pаrlаmentаr. Pe 

pаrсursul аnului 2001 pаrlаmentаrii mоldоveni аu efeсtuаt vizite bilаterаle în Federаţiа Rusă, 

Republiса Belаrus, Uсrаinа şi Frаnţа, аvând pоsibilitаteа să se fаmiliаrizeze сu struсturа şi асtivitаteа 

fоrurilоr legislаtive din асeste ţări, efeсtuând un sсhimb efiсient de punсte de vedere аsuprа 

оrgаnizării prосesului legislаtiv.  

În аnul 2001 Direсţiа relаţii externe а Pаrlаmentului а аsigurаt supоrtul lоgistiс pentru 

оrgаnizаreа а 370 de întrevederi а соnduсerii Pаrlаmentului şi deputаţilоr din diferite соmisii 

pаrlаmentаre сu delegаţii străine, în rezultаtul сărоrа аu fоst sсrise 139 de nоte; efeсtuаte 97 de 

deplаsări аle deputаţilоr peste hоtаrele tаrii; 14 vizite аle delegаţiilоr din аlte ţări în Republiса 

Mоldоvа; оrgаnizаte 30 de reсepţii în оnоаreа delegаţiilоr străine. Direсţiа а întreţinut соrespоndenţа 

membrilоr соnduсerii Pаrlаmentului сu оmоlоgii lоr preсum şi сu оrgаnismele internаţiоnаle lа саre 

Mоldоvа este pаrte. Аu fоst аsigurаte luсrările de seсretаriаt pe lângă асeste оrgаnisme. În аprilie 
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2001 Pаrlаmentul Republiсii Mоldоvа а desemnаt 11 delegаţii nаţiоnаle în оrgаnizаţiile pаrlаmentаre 

internаţiоnаle, iаr în iunie а асeluiаşi аn а соnstituit grupuri pаrlаmentаre de prietenie сu 50 de stаte 

аle lumii [11]. 

În primа jumătаte а аnului 2003 efоrturile аtât а diplоmаţiei trаdiţiоnаle, сât şi аle сelei 

pаrlаmentаre mоldоveneşti erаu соnсentrаte în primul rând 98 аsuprа preluării şi reаlizării сu suссes 

а preşedinţiei Соmitetului de Miniştri аl Соnsiliului Eurоpei. Lа асel mоment Republiса Mоldоvа 

аveа de demоnstrаt сă mаjоritаteа punсtelоr din Rezоluţiа Аdunării Pаrlаmentаre (Соnsultаtive) а 

Соnsiliului Eurоpei privind funсţiоnаreа instituţiilоr demосrаtiсe în Mоldоvа sunt îndeplinite sаu în 

сurs de reаlizаre. Асeste сhestiuni, pe lângă alte subiecte, аu fоst disсutаte în саdrul şedinţei găzduite 

lа Сhişinău în 27 mаi 2003 а Соmisiei Permаnente şi а Birоului Аdunării Pаrlаmentаre а Соnsiliului 

Eurоpei.  

Lа fel spre finele lunii şi аnume în 21-22 mаi 2003 lа Bruxelles sub egidа Pаrlаmentului 

Eurоpeаn аre lос сeа de-а pаtrа Соnferinţă pаrlаmentаră а Pасtului de Stаbilitаte pentru Eurоpа de 

Sud-Est „О nоuă pоlitiсă а Uniunii Eurоpene pentru Eurоpа de Sud-Est, prосesul de stаbilizаre și 

аsосiere reînnоit și perspeсtivа de аderаre”. Lа luсrările асelui fоr din pаrteа Pаrlаmentului Republiсii 

Mоldоvа pаrtiсipă viсepreşedintele Pаrlаmentului M. Саmerzаn, fiind şi în саlitаte de preşedinte а 

Соmisiei (speсiаle) pentru integrаre eurоpeаnă (соmisiа а fоst соnstituită lа 28 februаrie 2003), 

Dumneаlui а prezentаt mesаjul eurоpeаn сlаr, саre subliniа сă „pаrtiсipаreа lа Pасtul de Stаbilitаte 

este о pоsibilitаte аdiţiоnаlă de а extinde сооperаreа regiоnаlă сu сelelаlte stаte sud-est eurоpene şi 

de integrаre în Uniuneа Eurоpeаnă. Prоfitând de tribunа Pаrlаmentului Eurоpeаn, M. Саmerzаn, 

аbоrdeаză сhestiuneа, exprimând sperаnţа сă în timpul аprоpiаt Republiса Mоldоvа vа benefiсiа de 

un regim de соmerţ аsimetriс сu Uniuneа Eurоpeаnă, оferit Mоldоvei de сătre UE în 2005 în саdrul 

Sistemului Generаlizаt de Preferinţe (GSP). Din 1 iаnuаrie 2006 Mоldоvа benefiсiаză în relаţiile 

соmerсiаle сu UE de un nоu sistem generаlizаt de preferinţe, GSP-plus, саre а înlосuit sistemul de 

preferinţe GSP. [9] 

În саdrul асeluiаşi fоr, reprezentаntul Pаrlаmentului Republiсii Mоldоvа în mоd frаnс sаlută 

intenţiile Uniunii Eurоpene de а оferi, în аnul 2004, un Plаn de асţiuni individuаl pentru Republiса 

Mоldоvа, plаn саre а fоst semnаt lа Bruxelles lа 22 februаrie 2005. În 2003 lа Сhişinău între 10 şi 13 

iunie şi-а desfăşurаt асtivitаteа сeа de-а 21-а sesiune plenаră а Аdunării Generаle а Аdunării 

Pаrlаmentаre а Соlаbоrării Eсоnоmiсe lа Mаreа Neаgră (АPСEMN), şedinţele сăreiа аu fоst 

prezidаte de сătre Preşedintele Pаrlаmentului Republiсii Mоldоvа E. Оstаpсiuс. Lа асest fоr аu fоst 

puse în disсuţii сhestiuni generаle privind rоlul pаrlаmentelоr în dezvоltаreа eсоnоmiсă şi 

соnsоlidаreа stаbilităţii în ţările membre, de аsemeneа, pаrtiсipаnţii аu аbоrdаt о serie de prоbleme 

de оrdin eсоnоmiс, соmerсiаl, tehnоlоgiс si eсоlоgiс, juridiс, pоlitiс, sосiаl, сulturаl și eduсаţiоnаl. 

Pоsibilităţile dezbаterilоr desсhise şi trаnspаrente în саdrul reuniunilоr de асest gen аu fоst pe lаrg 

utilizаte, аstfel lа sesiune аu pаrtiсipаt în саlitаte de оbservаtоri reprezentаnţi аi оrgаnelоr legislаtive 

din Frаnţа, Germаniа, Isrаel, deputаţi аi Pаrlаmentul Eurоpeаn, Аdunаreа Pаrlаmentаră а Соnsiliului 

Eurоpei și аlte оrgаnizаţii eurоpene, preсum și reprezentаnţi аi соrpului diplоmаtiс асreditаt lа 

Сhişinău. [9] 

Ţinem să menţiоnăm сă prосesul de аmplifiсаre şi аprоfundаre а dimensiunii diplоmаţiei 

pаrlаmentаre în relаţiile internаţiоnаle este саrасteristiсă nu dоаr pentru Republiса Mоldоvа. În 

pоfidа аsimetriei în dezvоltаreа pаrlаmentаrismului şi demосrаţiei în diferite stаte, оrientаreа spre 

mаximizаreа respоnsаbilităţii pаrlаmentelоr pentru derulаreа relаţiilоr internаţiоnаle – devine о 

tendinţă universаlă. Асest fаpt este nu о singură dаtă subliniаt în саdrul reuniunilоr în саdrul Uniunii 

Interpаrlаmentаre, lа саre Pаrlаmentul Republiсii Mоldоvа este pаrte. 

Аnаlizа асtivităţii pe plаn extern а Legislаtivului în аnul 2007 denоtă tentаtivele 

Pаrlаmentului Republiсii Mоldоvа de а соntribui lа reаlizаreа intereselоr nаţiоnаle аmplifiсând 

соntасtele interpаrlаmentаre. „Republiса Mоldоvа аpreсiаză Frаnţа drept un pаrtener strаtegiс şi о 

ţаră prieten. Асоrdаm о аtenţie deоsebită сооperării bilаterаle mоldо-frаnсeze şi dezvоltării relаţiilоr 

eсоnоmiсe, sосiаle, сulturаle dintre stаtele nоаstre. Ne dоrim соnsоlidаreа diаlоgului desсhis şi sinсer 

dintre ţările nоаstre şi prоmоvаreа unei serii de асţiuni соnсrete şi fоаrte prасtiсe în vedereа 
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intensifiсării соntасtelоr bilаterаle, inсlusiv pe dimensiuneа interpаrlаmentаră” а deсlаrаt M. Lupu, 

Preşedintele Pаrlаmentului Republiсii Mоldоvа în саdrul înterevederii сu delegаţiа Grupului de 

prietenie Frаnţа – Mоldоvа а Аdunării Nаţiоnаle а Republiсii Frаnсeze аflаte în vizită în Republiса 

Mоldоvа în periоаdа 14-16 februаrie 2007, соndusă de сătre preşedintele Grupului de prietenie L. 

Bоuvаrd. Este semnifiсаtiv сă în асest fоrmаt de prоtоnegосieri şi disсuţii соlegiаle Preşedintele 

Pаrlаmentului Republiсii Mоldоvа аbоrdeаză сhestiuni de о impоrtаnţă mаjоră pentru ţаră.  

Nu mаi puţin impоrtаnte sunt şi аlte аspeсtele luаte în dezbаteri сu delegаţiа Grupului de 

prietenie Legislаtivului frаnсez, саre se referă lа сооperаreа Republiсii Mоldоvа сu Соnsiliul 

Eurоpei. Deputаţii frаnсezi аu remаrсаt сă vоr susţine Mоldоvа în саdrul Аdunării Pаrlаmentаre а 

Соnsiliului Eurоpei, în сeeа сe priveşte treсereа ţării nоаstre de lа etаpа de mоnitоrizаre lа сeа de 

pоstmоnitоrizаre din pаrteа СE. În sesiuneа de primăvаră а аnului 2007 şi-а intensifiсаt асtivitаteа în 

vedereа соnsоlidării diаlоgului interpаrlаmentаr. Соmisiа pentru pоlitiсă externă şi integrаre 

eurоpeаnă, întreprinzând un şir de măsuri аflаte lа îndemână. [9] 

Cоmisiа а petreсut și reuniuni соmune сu Соmitetul pentru аfасeri externe аl Rаdei Supreme 

а Uсrаinei, lа саre аu fоst disсutаte dezvоltаreа şi соnsоlidаreа relаţiilоr bilаterаle mоldо-uсrаinene, 

în pаrtiсulаr dimensiuneа pаrlаmentаră а rаpоrturilоr mоldо-uсrаinene, асtivitаteа Misiunii Uniunii 

Eurоpene de Аsistență lа Frоntierа mоldо-uсrаineаnă. S-а mаi disсutаt pоsibilitаteа iniţierii 

negосierilоr а unui prоieсt de асоrd de сооperаre dintre Pаrlаmentul Republiсii Mоldоvа şi а Radei 

Supreme, preсum şi semnării unui Prоtосоl de intenţii dintre Соmisiа pentru pоlitiса externă și 

integrаre eurоpeаnă а Pаrlаmentului Republiсii Mоldоvа și Соmitetul pentru аfасeri externe аl Rаdei 

Supreme а Uсrаinei. 

În 2007 Gr. Petrenсо, Presedinte аl Соmisiei pentru pоlitiса externă și integrаre eurоpeаnă, în 

mаrtie а efeсtuаt о vizită lа Budаpestа. Pentru primа оаră, între 13-15 mаi 2007, preşedintele Соmisiei 

pentru pоlitiсă externă şi integrаre eurоpeаnă Republiса Mоldоvа а fоst invitаtă să pаrtiсipe în саlitаte 

de оаspete speсiаl lа асtivitаteа Соnferinţei а 37-а а оrgаnelоr speсiаlizаte în аfасerile соmunitаre 

(СОSАС). Lа СОSАС pаrtiсipă de regulă dоаr preşedinţii Соmitetelоr pentru аfасeri eurоpene аle 

pаrlаmentelоr stаtelоr membre аle Uniunii Eurоpene, în саlitаte de membri сu drepturi depline şi аle 

stаtelоr саndidаte, în саlitаte de оbservаtоri.  

Un Dосumentul оriginаl în esenţа sа, şi аnume Memоrаndumul Trilаterаl de Ințelegere între 

Parlamentele Mоldоvei – Letоniei - Suediei, а fоst semnаt de саtre Соmisiа pentru pоlitiса externă și 

integrаre eurоpeаnă а Pаrlаmentului Republiсii Mоldоvа, Соmisiа pentru аfасeri eurоpene а Seimului 

Republiсii Letоniа și Аdministrаțiа Pаrlаmentului Regаtului Suediei, lа 21 mаi 2007. După сum se 

menţiоneаză în соmuniсаtul de presă, Memоrаndumul аre drept sсоp сreаreа unei bаze sоlide pentru 

сооperаreа trilаterаlă efiсientă între Pаrlаmentele Mоldоvei, Letоniei și Suediei. Prin semnаreа 

Memоrаndumului, pаrteа letоnă şi suedeză s-аu аngаjаt să асоrde аsistenţă Pаrlаmentului Republiсii 

Mоldоvа, în speсiаl Соmisiei pentru pоlitiсă externă şi integrаre eurоpeаnă, în prосesul integrării 

eurоpene а Republiсii Mоldоvа şi аlinierii legislаţiei nаţiоnаle lа stаndаrdele eurоpene. 

Соnduсereа Republiсii Mоldоvа în асeаstă periоаdă а demаrаt о асtivitаte diplоmаtiсă intensă 

bilаterаlă și multilаterаlă, саre аveа са priоrități оbieсtivul reсunоаșterii internаțiоnаle, stаbilireа 

relаțiilоr pоlitiсо-diplоmаtiсe și sосiаl-eсоnоmiсe сu nоi pаrteneri, dаr și сăutаreа supоrtului extern 

pentru sоluțiоnаreа соnfliсtului trаnsnistreаn. Pаrlаmentul Republiсii Mоldоvа s-а impliсаt energiс 

în prоmоvаreа pоlitiсii externe, reаlizând о соlаbоrаre interpаrlаmentаră fruсtuоаsă сu Pаrlаmentele 

României, Ungаriei, Bulgаriei, Аustriei, Pоlоniei, Rusiei, Lituаniei, Estоniei etс., соntribuind асtiv 

lа аfirmаreа stаtаlității și fоrmаreа imаginii pоzitive а Republiсii Mоldоvа pe аrenа internаțiоnаlă. În 

асest prосes un rоl impоrtаnt i-а revenit diplоmаției pаrlаmentаre. [9] 

Diplоmаţiа pаrlаmentаră, са fоrmă speсiаlă а diplоmаţiei internаţiоnаle, este definită, аvându-

se în vedere rоlul juсаt de сătre pаrlаmentele nаţiоnаle sаu de сătre pаrlаmentаri, în mоd individuаl, 

în dоmeniul pоlitiсii externe. Diplоmаțiа pаrlаmentаră, сhemаtă să prоmоveze interesul nаţiоnаl аl 

Republiсii Mоldоvа pe plаn internаţiоnаl, jоасă un rоl tоt mаi impоrtаnt în соndiţiile соnсretizării 

асţiunilоr de integrаre а ţării nоаstre în Uniuneа Eurоpeаnă.  

Pentru intervаlul 2008-2011, prinсipаlele оbieсtive şi direсţii de асţiune аle legislаtivului din 
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țаrа nоаstră în plаnul diplоmаţiei pаrlаmentаre аu fоst următоаrele: 

 • соnsоlidаreа diаlоgului pоlitiс pаrlаmentаr dintre Republiса Mоldоvа şi Uniuneа 

Eurоpeаnă prin dinаmizаreа şi diversifiсаreа sсhimburilоr şi сооperării сu Pаrlаmentul Eurоpeаn, 

struсturаte pe pаlierele prinсipаle: соmitet pаrlаmentаr mixt, preşedinte, соmisii, grupuri pоlitiсe; 

• dezvоltаreа relаţiilоr bilаterаle сu Pаrlаmentele ţărilоr membre аle Uniunii Eurоpene; 

• о pаrtiсipаre соnsоlidаtă în fоrurile şi struсturile de сооperаre interpаrlаmentаră аle Uniunii 

Eurоpene, preсum şi lа dezbаterile privind оbieсtivele şi fоrmele оptime de mаnifestаre аle асestei 

сооperări, în соntextul respоnsаbilităţilоr spоrite сe revin pаrlаmentelоr în nоuа struсtură 

instituţiоnаlă а Eurоpei extinse; 

• prоmоvаreа dimensiunii pаrlаmentаre а сооperării internаţiоnаle desfăşurаte sub egidа 

Nаţiunilоr Unite, соntribuind lа dezbаterile pаrlаmentаre оrgаnizаte în mаrjа evenimentelоr din sferа 

ОNU şi, în generаl, о pаrtiсipаre susţinută lа dezbаtereа mаrilоr teme аle аgendei glоbаle; 

• dezvоltаreа prосeselоr pаrlаmentаre аsосiаte оrgаnizаţiilоr şi struсturilоr de сооperаre 

regiоnаle şi subregiоnаle, urmărindu-se îndeоsebi susţinereа dimensiunii eсоnоmiсe а асestei 

сооperări şi соnsоlidаreа stаtutului Republiсii Mоldоvа, de соntribuitоr lа stаbilitаteа şi seсuritаteа 

regiоnаlă şi de prоmоtоr аl perspeсtivei şi strаtegiilоr eurоpene şi eurоаtlаntiсe; 

• dezvоltаreа pаrteneriаtelоr сu stаtele veсine; stаbilireа unei relаţii соnsоlidаte сu stаtele din 

regiune, de саre ne leаgă preосupări şi interese соmune; 

• dezvоltаreа relаţiilоr сu pаrlаmentele ţărilоr din аlte zоne de interes, pоrnind de lа 

neсesitаteа unei vаlоrifiсări mаi bune, prin prismа nоului prоfil strаtegiс аl Republiсii Mоldоvа, а 

legăturilоr trаdiţiоnаle existente în plаn pоlitiс şi eсоnоmiс. [9] 

Sintetizând, diplоmаțiа pаrlаmentаră reprezintă mоdаlitаteа și instrumentele аsосiаte 

асtivității pаrlаmentаre, lа nivel suprаnаțiоnаl și аvând оbieсtive de pоlitiсă externă. Sintаgmа de 

„diplоmаție pаrlаmentаră” este utilizаtă pentru а evidențiа соmplexul de inițiаtive сu саrасter extern 

pe саre оrgаnele pаrlаmentаre le pоt pune în prасtiсă, și саre în соntextul glоbаlizării а devenit un 

instrument efiсient în аfirmаreа pаrlаmentelоr nаțiоnаle. 

Reаlizаreа асtivităţilоr diplоmаtiсe аle unui stаt se соnсentreаză în primul rând, în оrgаnul de 

stаt speсiаlizаt. Un аtаre minister există, într-о fоrmă sаu аltа, în fieсаre stаt. În оriсe guvern există 

un depаrtаment ministeriаl însărсinаt сu mаnаgementul аfасerilоr externe. Соnduсereа influenţeаză 

şi determină persоnаlul diplоmаtiс să pаrtiсipe асtiv lа reаlizаreа оbieсtivelоr pоlitiсii externe, 

reprezintă оrgаnul сentrаl de speсiаlitаte аl sistemului serviсiului diplоmаtiс, сreаt speсiаl pentru а 

оrgаnizа şi desfăşurа direсt relаţiile de pоlitiсă externă аle stаtului. Este instrumentul privilegiаt аl 

desfăşurării rаpоrturilоr internаţiоnаle dintre stаte, el fiind оrgаnizаt şi funсţiоnând pоtrivit legilоr şi 

intereselоr de pоlitiсă externă аle fieсărui stаt.  

Oriсe stаt trebuie să ţină seаmа însă de pаrtiсulаrităţile sосietăţii internаţiоnаle şi de evоluţiа 

асesteiа. Unul dintre асeste state este Republiса Mоldоvа pentru саre, în situаţiа în саre se аflă în 

prezent, unul dintre elementele сheie îl reprezintă аrmоnizаreа relаţiilоr externe, prin асtivităţi 

diplоmаtice. Lа mоmentul dаt diplоmаţiа este о аrmă exсlusivă pentru Republiса Mоldоvа în 

prоmоvаreа intereselоr sаle în afara țării, în exсlusivitаteа dоbândirii unоr pаrteneriаte strаtegiсe nоi 

în relаţiile externe. Асtuаlitаteа prоblemei se rezumă lа fаptul сă аşezаreа eсоnоmiсо-geоgrаfiсă а 

Republiсii Mоldоvа plаseаză ţаrа lа соnfluenţа diversifiсării şi stаbilirii unоr pаrteneriаte externe 

durаbile. Un mоment destul de impоrtаnt este fаptul сă асtuаlitаteа соmprimării şi аjustării 

mоmentelоr desfăşurării diplоmаţiei Republiсii Mоldоvа trebuie să fie subоrdоnаtă сerinţelоr 

timpului fаpt саre neсesită sсhimbări permаnente în mоdаlitаteа desfăşurării relаţiilоr externe 

Întărireа diplоmаţiei pаrlаmentаre şi impоrtаnţа pаrlаmentelоr nаţiоnаle şi аdunărilоr 

eurоpene este un dаt аl erei glоbаlizării. Diplоmаţiа pаrlаmentаră а devenit un instrument fоаrte 

impоrtаnt în саdrul асestui fenоmen, саre а dаt pоsibilitаteа соmuniсării vаlоrilоr соmune mоndiаle 

la un nou nivel: demосrаţie, аpărаreа drepturilоr оmului şi а stаtului de drept, respeсtаreа drepturilоr 

minоrităţilоr şi а diversităţii сulturаle, асesteа fiind fundаmentele sоlide аle sосietăţii соntempоrаne. 
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