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Introducere. Constituţia Repu-
blicii Moldova, adoptată la 24 

iulie 1994, a recunoscut drepturile 
şi libertăţile omului ca fiind valoarea 
supremă, a declarat viaţa, onoarea şi 
demnitatea ca fiind inviolabile, drept 
urmare a cărui fapt statul s-a văzut 
obligat de a crea mecanisme reale pen-
tru asigurarea vieţii, onoarei, demnită-
ţii, precum şi a altor drepturi fireşti ale 
persoanei umane. Organele puterii de 
stat ale Republicii Moldova au între-
prins, în ultima perioadă de timp, efor-
turi considerabile pentru construirea 
statului de drept.

În acest context, s-a materializat şi 
stringenta necesitate de a crea meca-
nisme sigure şi pe segmental apărării 
drepturilor şi libertăţilor persoanei în 
procesul efectuării activităţii speciale 
de investigaţii.

Materiale utilizate şi metode apli-
cate. Metodologia cercetării ştiinţifice 
este axată pe studierea doctrine, legis-
laţiei şi a activităţii practice în dome-

niul măsurilor speciale de investigaţii 
autorizate de către procuror. În calitate 
de metode ale cercetării ştiinţifice au 
servit metodele: istorică, sistematică, 
logică, comparativă, precum şi analiza 
şi sinteza.

Rezultate obţinute şi discuţii. 
Controlul judiciar asupra activităţii 
speciale de investigaţii este aspec-
tul obligatoriu al acesteia „legalizat” 
în condiţiile actuale. În acelaşi timp, 
controlul nominalizat constituie şi o 
etapă obligatorie a realizării activităţii 
speciale de investigaţii, care generea-
ză îngrădirea drepturilor şi libertăţilor 
persoanei [1, p. 135].

Controlul judiciar reprezintă o mo-
dalitate excelentă şi reuşită de protecţie 
a drepturilor şi libertăţilor persoanelor 
din partea statului în cadrul procesului 
penal. Activitatea procurorului şi con-
trolul judiciar, suplinindu-se şi asigu-
rîndu-se reciproc, urmează să asigure 
drepturile şi libertăţile persoanei în 
cadrul activităţii speciale de investi-

gaţii, descoperirii cu succes a faptelor 
infracţionale şi tragerii la răspundere a 
celor vinovaţi.

Fără a exagera, putem menţiona cu 
certitudine că în sistemul acestor ga-
ranţii, activitatea procurorului este cu 
mult mai importantă, deoarece anume 
el se află în epicentrul cîmpului juri-
dic, unde se realizează în mod practic 
şi nemijlocit cerinţele, îngrădirile şi 
indicaţiile asupra efectuării măsurilor 
speciale de investigaţii, care în mod 
direct sau indirect afectează drepturile 
persoanelor [2, p. 8].

Problema organizării controlului în 
procesul realizării activităţii speciale 
de investigaţii constă în lipsa unei le-
gături corespunzătoare între subiecte-
le, mijloacele şi scopurile controlului 
vizat. În situaţia data, în continuare 
vom încerca să expunem procedura de 
contestare a măsurilor speciale de in-
vestigaţii efectuate atît în afara, cît şi 
în cadrul urmăririi penale. 

Astfel, în conformitate cu prevede-
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rile art. 26 din Legea cu privire la ac-
tivitatea specială de investigaţii, nr. 59 
din 29.03.2012 [3], ordonanţa procuro-
rului prin care a fost autorizată măsura 
specială de investigaţii sau prin care 
s-a constatat legalitatea efectuării ei se 
contestă la procurorul ierarhic superior 
de către: 

a) ofiţerul de investigaţii care a so-
licitat autorizarea măsurii speciale de 
investigaţii şi/sau care a efectuat mă-
sura specială de investigaţii; 

b) persoana căreia, prin efectuarea 
măsurii speciale de investigaţii, i s-au 
încălcat drepturile şi libertăţile funda-
mentale. 

Persoanele menţionate sînt în drept 
să atace ordonanţa cu privire la: 

a) refuzul procurorului de a autori-
za măsura specială de investigaţii; 

b) legalitatea implementării măsu-
rii speciale de investigaţii; 

c) declararea nulă a rezultatelor 
măsurilor speciale de investigaţii. 

Cererea de contestare este adresată 
procurorului ierarhic superior în ter-
men de 15 zile de la data aducerii la 
cunoştinţă a ordonanţei şi se depune 
direct acestuia sau procurorului care a 
emis actul contestat. În cazul în care 
cererea de contestare a fost depusă pro-
curorului care a emis actul contestat, 
acesta este obligat ca, în termen de 48 
de ore de la primirea ei, să o înainteze 
procurorului ierarhic superior, însoţită 
de explicaţiile sale, de procesul-verbal 
privind efectuarea măsurilor speciale 
de investigaţii şi de materialele acu-
mulate în legătură cu efectuarea aces-
teia, după caz. 

Pentru a asigura examinarea cererii 
de contestare, ofiţerul de investigaţii 
sau conducătorul subdiviziunii spe-
cializate va pune la dispoziţia procu-
rorului ierarhic superior materialele 
necesare în legătură cu cererea de 
contestare, cu excepţia datelor despre 
persoanele care au contribuit în mod 
substanţial la efectuarea măsurii speci-
ale de investigaţii. 

Procurorul ierarhic superior exa-
minează cererea de contestare în ter-
men de 5 zile şi dispune: a) anularea 
ordonanţei procurorului, cu indicarea 
acţiunilor ce urmează a fi întreprinse 
de către acesta; sau b) menţinerea or-
donanţei în vigoare. 

Ordonanţa procurorului ierarhic 
superior este irevocabilă. Măsurile 
speciale de investigaţii autorizate de 

către conducătorul subdiviziunii speci-
alizate se contestă la conducătorul au-
torităţii a cărei subdiviziune efectuează 
activitatea specială de investigaţii.

În continuare, menţionăm că şi ca-
pitolul VII din Codul de procedură pe-
nală al Republicii Moldova [4] regle-
mentează controlul efectuat de către 
procuror asupra legalităţii acţiunilor, 
inacţiunilor şi actelor, acest control 
avînd implicaţii anume asupra acţiu-
nilor, inacţiunilor şi actelor realizate 
în cadrul urmăririi penale. În situaţia 
data, în conformitate cu prevederi-
le art. 298 Cod de procedură penală, 
împotriva acţiunilor, inacţiunilor şi 
actelor organului de urmărire penală 
şi ale organului care exercită activita-
te specială de investigaţii pot înainta 
plîngere bănuitul, învinuitul, reprezen-
tantul lor legal, apărătorul, partea vă-
tămată, partea civilă, partea civilmente 
responsabilă şi reprezentanţii acestora, 
precum şi alte persoane ale căror drep-
turi şi interese legitime au fost lezate 
de aceste organe. 

Plîngerea este adresată procuroru-
lui care conduce urmărirea penală şi se 
depune fie direct la acesta, fie la orga-
nul de urmărire penală. În cazurile în 
care plîngerea a fost depusă la organul 
de urmărire penală, acesta este obligat 
să o înainteze, în termen de 48 de ore 
de la primirea ei, procurorului împre-
ună cu explicaţiile sale sau ale orga-
nului care exercită activitatea specială 
de investigaţii, atunci cînd acestea sînt 
necesare. Plîngerea depusă nu sus-
pendă executarea acţiunii sau actelor 
atacate, dacă procurorul care conduce 
urmărirea penală nu consideră aceasta 
necesar.

Conform art. 299 din Codul de pro-
cedură penală, procurorul, în termen de 
cel mult 15 zile de la primirea plîngerii 
înaintate, este obligat să o examineze 
şi să comunice decizia sa persoanei 
care a depus plîngerea. În cazul în care 
plîngerea se respinge, procurorul, prin 
ordonanţă, urmează să expună moti-
vele pentru care o consideră neînte-
meiată, explicînd totodat, modalitatea 
contestării hotărîrii sale la judecătorul 
de instrucţie. 

În continuare, bănuitul, învinuitul, 
reprezentantul lor legal, apărătorul, 
partea vătămată, partea civilă, partea 
civilmente responsabilă şi reprezen-
tanţii acestora, precum şi alte persoa-
ne ale căror drepturi şi interese legiti-

me au fost lezate de aceste organe, în 
conformitate cu art. 2991, pot depune 
plîngere împotriva acţiunilor, inacţiu-
nilor şi actelor efectuate sau dispuse de 
procurorul care conduce urmărirea pe-
nală sau exercită nemijlocit urmărirea 
penală ori împotriva acţiunilor, inacţi-
unilor şi actelor care au fost efectuate 
sau dispuse în baza dispoziţiilor date 
de procurorul respectiv. 

Plîngerea împotriva acţiunilor, in-
acţiunilor şi actelor efectuate sau dis-
puse de procurorul teritorial sau de cel 
al procuraturii specializate, precum şi 
de adjuncţii lor, se examinează de că-
tre Procurorul General sau adjuncţii lui 
ori de procurorii-şefi de direcţii, secţii 
şi servicii ale Procuraturii Generale. 
Plîngerea împotriva acţiunilor, inacţi-
unilor şi actelor efectuate sau dispuse 
de procurorii-şefi de direcţii, secţii şi 
servicii ale Procuraturii Generale se 
examinează de Procurorul General sau 
adjuncţii lui. 

Plîngerea se adresează, în termen 
de 15 zile din momentul efectuării ac-
ţiunii, inacţiunii sau de cînd s-a luat 
cunoştinţă de act, procurorului ierarhic 
superior şi se depune fie direct la aces-
ta, fie la procurorul care conduce sau 
exercită nemijlocit urmărirea penală. 
În cazul în care plîngerea a fost depusă 
la procurorul care conduce sau exerci-
tă nemijlocit urmărirea penală, acesta 
este obligat să o înainteze, în termen 
de 48 de ore de la primirea ei, procu-
rorului ierarhic superior împreună cu 
explicaţiile sale, atunci cînd acestea 
sînt necesare. 

Ordonanţa prin care procurorul ie-
rarhic superior a soluţionat plîngerea 
poate fi contestată la judecătorul de 
instrucţie. 

Plîngerea se examinează de către 
procurorul ierarhic superior în terme-
nul şi în condiţiile prevăzute la art. 299 
Cod de procedură penală (în termen de 
15 zile), care se aplică în mod cores-
punzător. În cazurile în care plîngerea 
este admisă, procurorul ierarhic superi-
or este în drept: 1) să schimbe temeiul 
de drept al actului procesual contestat; 
2) să anuleze sau să modifice actul 
procesual contestat ori unele elemente 
de fapt în baza cărora s-a dispus actul 
contestat. 

În cazurile în care examinarea plîn-
gerii înaintate este de competenţa jude-
cătorului de instrucţie, procurorul sau, 
după caz, procurorul ierarhic superior, 
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în termen de 5 zile, trimite plîngerea 
împreună cu materialele respective de 
urmărire penală la judecătorul de in-
strucţie. Deci, în continuare, controlul 
privind măsurile speciale de investiga-
ţii autorizate de către procuror capătă 
un caracter judiciar, fiind înfăptuit de 
către judecătorul de instrucţie.

Activitatea judecătorului de instruc-
ţie referitoare la examinarea şi soluţio-
narea plîngerilor adresate de părţile în 
proces şi de alte persoane interesate 
împotriva acţiunilor şi actelor ilegale 
ale organelor de urmărire penală, ale 
organelor care exercită activitatea spe-
cială de investigaţii şi ale procurorului 
se include în sfera controlului judiciar 
al procedurii prejudiciare. Atribuţii-
le judecătorului de instrucţie în sfera 
controlului judiciar sînt reglementate 
de Codul de procedură penală, de Le-
gea cu privire la activitatea specială de 
investigaţii şi de alte legi care conţin 
anumite norme cu caracter procesual-
penal [5, p. 163].

Cu referire la instituţia controlului 
judiciar în procesul penal, cercetătorul 
N.N. Covtun menţionează următoare-
le: „Este necesar de a deosebi acele 
raporturi procesuale în cadrul cărora 
aspectul de control al activităţii pro-
cesuale (verificarea şi aprecierea) este 
dominant, mijloc de deplin determinat 
pentru soluţionarea unei sarcini proce-
suale concrete, mijloc de bază pentru 
atingerea unui scop strict determinat, 
şi unde figurează doar în calitate de 
element aparte în mecanismul reali-
zării scopului final, deoarece, în caz 
contrar, controlul prejudiciar „se di-
zolvă” în cadrul controlului procesual 
curent, cotidian, realizat în calitate de 
componentă a unui probatoriu unic” 
[6, p. 10].

În situaţiile în care potenţialul îm-
puternicirilor judecătoreşti este deter-
minat de scopurile controlului judiciar 
asupra activităţii procesual-penale, 
avem de a ne ciocni nemijlocit de 
controlul judiciar. Cînd însă împuter-
nicirile judecătoreşti nu sînt legate de 
scopurile controlului judiciar, ci ţin de 
alte scopuri importante ale procesului 
penal, cum ar fi, de exemplu, aplica-
rea pedepsei sau atingerea scopului 
procesului penal fără aplicarea ei, apoi 
nu sîntem în prezenţa controlului ju-
diciar propriu, ci în faţa unei forme a 
controlului procesual realizat de către 
instanţa de judecată. În acest fel, o par-

ticularitate aparte a controlului judiciar 
asupra activităţii procesual-penale ţine 
de faptul că el este legat nemijlocit de 
scopurile acestui gen de control.

Scopul controlului judiciar asupra 
activităţii procesual-penale îl reprezin-
tă apărarea judecătorească (asigurarea) 
a drepturilor constituţionale. În sens 
textual, scopul controlului judiciar 
asupra activităţii procesual-penale este 
analogic scopului controlului judiciar 
asupra activităţii speciale de investiga-
ţii. Scopul controlului judiciar asupra 
activităţii speciale de investigaţii ţine 
de asemenea de protecţia, de apărarea 
drepturilor şi libertăţilor constituţio-
nale [7, p. 189]. Astfel, primul semn 
esenţial şi delimitator al controlului ju-
diciar asupra activităţii speciale de in-
vestigaţii îl prezintă scopul acestuia – 
asigurarea drepturilor constituţionale.

Scopul controlului judiciar asupra 
activităţii speciale de investigaţii re-
prezintă nu doar unicul semn al noţiu-
nii de control judiciar asupra activită-
ţii speciale de investigaţii. De rînd cu 
scopul controlului judiciar, la catego-
ria semnelor (trăsăturilor) esenţiale ale 
controlului judiciar asupra activităţii 
speciale de investigaţii mai urmează 
a fi atribuită şi acea împrejurare că 
acest control figurează în calitate de 
condiţie generală a activităţii speciale 
de investigaţii. Prin control judiciar în 
calitate de condiţie generală a activi-
tăţii speciale de investigaţii urmează 
să înţelegem regula care este absolut 
obligatorie pentru a fi respectată în 
procesul efectuării măsurilor speciale 
de investigaţii, precum şi luarea de ho-
tărîri operativ-investigative, legate de 
îngrădirea drepturilor constituţionale 
ale persoanelor doar în modul cores-
punzător, reglementat de lege.

De asemenea, obiectul controlului 
judiciar asupra activităţii speciale de 
investigaţii îl reprezintă dreptul con-
stituţional al persoanei care urmează 
a fi îngrădit (sau care este încălcat). 
Obiectul controlului judiciar asupra 
activităţii speciale de investigaţii îl re-
prezintă legalitatea şi justificarea unei 
acţiuni (inacţiuni) speciale de investi-
gaţii concrete sau a unei hotărîri ope-
rativ-investigative.

Limitele controlului judiciar asu-
pra activităţii speciale de investiga-
ţii sînt indicate în lege. Conform lor, 
controlul asupra activităţii speciale de 
investigaţii este îngrădit de următoare-

le circumstanţe: în primul rînd, acest 
control este posibil în situaţia autoriză-
rii de către instanţa de judecată a mă-
surilor speciale de investigaţii, legate 
de îngrădirea drepturilor şi libertăţilor 
omului şi persoanei; în al doilea rînd, 
în cazurile adresării plîngerilor instan-
ţei de judecată de către persoanele 
care consideră că acţiunile organelor 
ce realizează activitatea specială de 
investigaţii au dus la încălcarea drep-
turilor şi libertăţilor lor; în al treilea 
rînd, în cazul adresării plîngerilor in-
stanţei de judecată de către persoanele 
a căror vinovăţie nu a fost dovedită în 
ordinea stabilită prin lege şi care dis-
pun de fapte (informaţii) referitoare la 
înfăptuirea în privinţa lor a măsurilor 
speciale de investigaţii, precum şi în 
privinţa refuzului de a prezenta infor-
maţii operativ-investigative în limitele 
cerinţelor conspiraţiei şi ale asigurării 
secretului de stat.

Cu toată considerabilitatea insti-
tuţiei controlului judiciar asupra acti-
vităţii speciale de investigaţii, ea este 
totuşi, într-o anumită măsură, episo-
dică. Totodată, un atare tratament al 
locului şi rolului controlului judiciar 
asupra activităţii speciale de investiga-
ţii urmează a fi considerat drept unul 
raţional, deoarece sarcina de bază pri-
vind legalitatea şi motivarea acţiunilor 
(inacţiunilor) investigativ-operative, 
precum şi a hotărîrilor corespunzătoa-
re ale persoanelor cu funcţii de răspun-
dere care efectuează activitatea specia-
lă de investigaţii este plasată şi asupra 
procurorului [7, p. 190-191].

Astfel, controlul legalităţii acţiuni-
lor şi actelor efectuate de organul de 
urmărire penală, de organul care înfăp-
tuieşte măsurile operative de investi-
gaţii sau ale procurorului care exercită 
nemijlocit acţiuni de urmărire penală 
va fi dispus judecătorului de instrucţie, 
după ce plîngerile persoanelor asupra 
actelor ilegale vor fi examinate de către 
procurorul care conduce urmărirea pe-
nală sau de procurorul ierarhic superi-
or. Judecătorul de instrucţie examinea-
ză plîngerile împotriva actelor ilegale 
ale organelor de urmărire penală şi ale 
organelor ce exercită activitatea ope-
rativă de investigaţii dacă persoana nu 
este de acord cu rezultatul examinării 
plîngerii sale de către procuror sau nu 
a primit răspuns la plîngerea sa de la 
procuror în termenul prevăzut de lege. 
De asemenea, judecătorul de instrucţie 
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examinează plîngerile împotriva acţiu-
nilor ilegale ale procurorului care exer-
cită nemijlocit acţiuni de urmărire pe-
nală, dacă persoana nu este de acord cu 
rezultatul examinării plîngerii sale de 
către procuror sau nu a primit răspuns 
la ea de la procuror în termenul prevă-
zut de lege. Demersurile şi plîngerile 
înaintate împotriva actelor ilegale ale 
organului de urmărire penală, ale sub-
diviziunilor care înfăptuiesc măsurile 
operative de investigaţii şi ale procu-
rorilor care exercită nemijlocit acţiuni 
de urmărire penală se examinează de 
către judecătorul de instrucţie la locul 
efectuării urmăririi penale sau a măsu-
rilor operative de investigaţii (art. 300 
Cod de procedură penală) [5, p. 165]. 

Examinarea plîngerii împotriva 
acţiunilor şi actelor ilegale ale orga-
nului care exercită activitate specială 
de investigaţii este reglementată de 
art. 313 Cod de procedură penală al 
Republicii Moldova. În conformita-
te cu această normă, „(1) Plîngerile 
împotriva acţiunilor şi actelor ilega-
le ale organului de urmărire penală 
şi ale organelor care exercită acti-
vitate specială de investigaţii pot fi 
înaintate judecătorului de instrucţie 
de către bănuit, învinuit, apărător, 
partea vătămată, de alţi participanţi 
la proces sau de către alte persoane 
drepturile şi interesele legitime ale 
cărora au fost încălcate de aceste 
organe, în cazul în care persoana nu 
este de acord cu rezultatul examină-
rii plîngerii sale de către procuror 
sau nu a primit răspuns la plîngerea 
sa de la procuror în termenul prevă-
zut de lege. 

(2) Persoanele indicate în alin.(1) 
sînt în drept de a ataca judecătorului 
de instrucţie: 

1) refuzul organului de urmărire 
penală: 

a) de a primi plîngerea sau denun-
ţul privind pregătirea sau săvîrşirea 
infracţiunii; 

b) de a satisface demersurile în ca-
zurile prevăzute de lege; 

c) de a începe urmărirea penală; 
2) ordonanţele privind încetarea 

urmăririi penale, clasarea cauzei pena-
le sau scoaterea persoanei de sub ur-
mărire penală; 

3) alte acţiuni care afectează drep-
turile şi libertăţile constituţionale ale 
persoanei. 

(3) Plîngerea poate fi înaintată, în 

termen de 10 zile, judecătorului de in-
strucţie la locul aflării organului care a 
admis încălcarea. 

(4) Plîngerea se examinează de că-
tre judecătorul de instrucţie în termen 
de 10 zile, cu participarea procuroru-
lui şi cu citarea persoanei care a depus 
plîngerea. Neprezentarea persoanei 
care a depus plîngerea nu împiedică 
examinarea plîngerii. Procurorul este 
obligat să prezinte în instanţă materi-
alele respective. În cadrul examinării 
plîngerii, procurorul şi persoana care a 
depus plîngerea dau explicaţii. 

(5) Judecătorul de instrucţie, con-
siderînd plîngerea întemeiată, adoptă 
o încheiere prin care obligă procurorul 
să lichideze încălcările depistate ale 
drepturilor şi libertăţilor omului sau ale 
persoanei juridice şi, după caz, declară 
nulitatea actului sau acţiunii procesu-
ale atacate. Constatînd că actele sau 
acţiunile atacate au fost efectuate în 
conformitate cu legea şi că drepturile 
sau libertăţile omului sau ale persoanei 
juridice nu au fost încălcate, judecăto-
rul de instrucţie pronunţă o încheiere 
despre respingerea plîngerii înaintate. 
Copia de pe încheiere se expediază 
persoanei care a depus plîngerea şi 
procurorului. 

(6) Încheierea judecătorului de in-
strucţie este irevocabilă, cu excepţia 
încheierilor privind refuzul în pornirea 
urmăririi penale, scoaterea persoanei 
de sub urmărirea penală, încetarea ur-
măririi penale, clasarea cauzei penale 
şi reluarea urmăririi penale, care pot fi 
atacate cu recurs la curtea de apel în 
termen de 15 zile de la data pronun-
ţării”.

Aşadar, cadrul juridic constituit în 
Republica Moldova este favorabil pro-
tecţiei drepturilor şi libertăţilor omului 
prin stabilirea modului de atacare a 
unor acţiuni şi acte ilegale ale organu-
lui de urmărire penală, ale organului 
care exercită activitatea operativă de 
investigaţii sau ale procurorului care 
exercită nemijlocit acţiuni de urmărire 
penală, judecătorului de instrucţie în 
scopul restabilirii drepturilor şi liber-
tăţilor lezate [5, p. 166].

Concluzii. Instituţia controlului 
judiciar asupra activităţii speciale de 
investigaţii este totuşi, într-o anumită 
măsură, episodică. Totodată, un atare 
tratament al locului şi rolului contro-
lului judiciar asupra activităţii speciale 
de investigaţii urmează a fi considerat 

drept unul raţional, deoarece sarcina 
de bază privind legalitatea şi motiva-
rea acţiunilor (inacţiunilor) investiga-
tiv-operative, precum şi a hotărîrilor 
corespunzătoare ale persoanelor cu 
funcţii de răspundere care efectuează 
activitatea specială de investigaţii este 
plasată şi asupra procurorului.

Obiectul controlului judiciar asu-
pra activităţii speciale de investigaţii îl 
reprezintă dreptul constituţional al per-
soanei, care urmează a fi îngrădit (sau 
care este încălcat). Obiectul controlu-
lui judiciar asupra activităţii speciale 
de investigaţii îl constituie legalitatea 
şi justificarea unei acţiuni (inacţiuni) 
speciale de investigaţii concrete sau a 
unei hotărîri operativ-investigative.
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Introducere. Sănătatea este de-
finită ca o „stare bună a unui 

organism în care toate organele func-
ţionează normal, nefiind bolnave” [8, 
p. 602]. Organizaţia Mondială a Sănă-
tăţii (OMS) a definit sănătatea ca „o 
situaţie de bună stare fizică, mentală 
şi socială completă, nu numai absenţa 
bolii sau a infirmităţii” [7, p. 198]. Cu 
toate acestea, în practica OMS nu s-a 
dat o interpretare clară şi un conţinut 
precis noţiunilor de „bună stare” sau 
de „bună stare socială” în legătură cu 
sănătatea.

Într-o definiţie mai recentă, OMS 
afirmă: „Orice fiinţă umană are drep-
tul la un mediu cu minimum de riscuri 
pentru sănătate şi are dreptul să aibă 
acces la servicii de sănătate care pot să 
prevină ori să aline suferinţa sa, să tra-
teze bolile şi să sprijine menţinerea şi 
promovarea sănătăţii de-a lungul vieţii 
sale” [10, p. 199]. Intru îndeplinirea 
acestor prevederi, rolul medicului şi al 
lucrătorilor medicali este indiscutabil. 
Activitatea medicală presupune, pe 
lîngă o serioasă pregătire, informare 
şi perfecţionare continuă şi o corectă 
aplicare a cunoştinţelor acumulate, 
abnegaţie, curaj, devotament, mergînd 

pînă la sacrificiul de sine pentru sal-
varea vieţii şi sănătăţii bolnavilor. În 
caz de urgenţă, indiferent de funcţia şi 
specialitatea sa, medicul este obligat 
să acorde îngrijirile medicale necesare 
bolnavului aflat în pericol cu imparţi-
alitate, fără deosebire de naţionalitate, 
religie, opinii politice sau filosofice şi 
făcînd abstracţie de sentimentele pe 
care bolnavul i le inspiră [11, p. 158].

Scopul studiului constă în analiza 
drepturilor şi obligaţiilor medicilor şi 
ale lucrătorilor medicali prin prisma 
prevederilor actelor naţionale şi inter-
naţionale în domeniu.

Rezultate şi discuţii. Principa-
lii prestatori de servicii medicale sînt 
medicii şi lucrătorii medico-sanitari şi 
farmaceutici. Medicul este acea per-
soană fizică, cu capacitate deplină de 
exerciţiu, care are studii superioare şi 
postuniversitare medicale şi care a de-
pus jurămîntul respectiv [9, p. 49]. 

Legea cu privire la exercitarea 
profesiunii de medic nr. 264-XVI din 
27.10.2005 [4], în art. 3, stabileşte care 
sînt principiile generale ale exercită-
rii profesiunii de medic. Aceste prin-
cipii sînt:

- pregătirea profesională corespun-

zătoare concepţiei de instruire univer-
sitară şi postuniversitară pe speciali-
tate a cadrelor de medici şi farmacişti 
în Republica Moldova, ajustată la 
standardele educaţionale profesionale 
internaţionale;

- competenţa, responsabilitatea 
profesională a medicului şi înzestra-
rea lui cu înalte calităţi etico-morale, 
respectarea principiului „Nu dăuna”;

- respectarea drepturilor şi intere-
selor pacientului, precum şi ale rude-
lor lui; 

- respectarea primatului vieţii şi 
al dreptului inerent la viaţă al fiinţei 
umane; 

- respectarea şi protejarea drepturi-
lor şi intereselor legitime ale medicu-
lui, indiferent de caracterul public sau 
privat al sistemului în care activează şi 
de forma de exercitare a profesiunii;

- asigurarea condiţiilor optime de 
exercitare a activităţii profesionale. 

Este de notat că, prin însăşi esenţa 
sa, profesiunea de medic are un carac
ter uman. Acest caracter se manifes-
tă prin faptul că orice act medical se 
exercită exclusiv în interesul păstrării, 
restabilirii şi fortificării sănătăţii indi-
vidului şi în interesul societăţii. În ori-

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE LUCRĂTORILOR MEDICO-SANITARI ŞI 
FARMACEUTICI ÎN EXERCITAREA ATRIBUŢIILOR DE SERVICIU. 

PREVEDERI INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE
Liliana ROTARU-MASLO,

doctor în drept, conferenţiar universitar

SUMMARY
It is well known the fact that the health is the condition of existence of the human being. That is why any society that 

wants to thrive must be directly interested in maintaining and restoring of the health of its members. But, this fact it is not 
possible without the work of the medical and pharmaceutical specialists. Namely doctors are those who fight for the life of 
the patient, often, against the clock. At the base of activity of any doctor are many years of studies, continuous trainings, de-
dication and devotion, and an enormous responsibility for the life and the health of every patient. In the specialty literature, 
the rights and obligations of the patients are more analyzed than those of doctors. For these reasons, we decided to make a 
study of rights and obligations of health care workers.

Keywords: health-care, conditions for the exercise of medical activity, rights and obligations of the health care workers, 
responsibility of doctors, liability of the medical and pharmaceutical specialists

REZUMAT
Este bine cunoscut faptul că sănătatea este condiţia existenţei fiinţei umane. De aceea, orice societate care doreşte să 

prospere, trebuie să fie direct interesată în menţinerea şi restabilirea sănătăţii membrilor săi. Dar acest lucru nu este posibil 
fără concursul nemijlocit al lucrătorilor medico-sanitari şi farmaceutici. Anume medicii sînt cei care luptă adesea contra cro-
nometru pentru viaţa pacientului. În spatele oricărui medic sînt mulţi ani de studii, perfecţionare continuă, abnegaţie, tărie 
şi devotament şi o responsabilitate enormă pentru viaţa şi sănătatea bolnavului. În literatura de specialitate se analizează cu 
precădere drepturile şi obligaţiile bolnavilor, iar cele ale medicilor – mai puţin. Din aceste considerente, am decis să facem 
un studiu al drepturilor şi obligaţiilor lucrătorilor medicali.

Cuvinte-cheie: sănătate, condiţiile exercitării meseriei de medic, drepturile şi obligaţiile lucrătorilor medicali, respon-
sabilitatea medicilor, răspunderea lucrătorilor medico-sanitari şi farmaceutici
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ce condiţii de exercitare a profesiunii, 
medicul trebuie să manifeste disponi-
bilitate, corectitudine, devotament şi 
respect faţă de fiinţa umană [4, art. 6].

O altă caracteristică a profesiunii 
de medic îl constituie respectul faţă 
de fiinţa umană. Astfel, sănătatea 
omului reprezintă valoarea supremă 
cu caracter personal şi social. Medicul 
este obligat, prin utilizarea tuturor ca-
pacităţilor şi cunoştinţelor profesiona-
le, să contribuie la protejarea sănătăţii 
populaţiei, să combată orice formă de 
cruzime şi înjosire a demnităţii umane, 
păstrînd respectul faţă de fiinţa umană 
[4, art. 7].

Prevederi similare se conţin şi 
Ghidul european de etică medicală, 
adoptat la Conferinţa Internaţională a 
Ordinelor şi Organismelor cu atribu-
ţii similare (Paris, ianuarie 1987) [1]. 
Astfel, în art. 1 se prevede că: „Vocaţia 
medicului constă în apărarea sănătăţii 
fizice şi mentale a omului şi uşurarea 
suferinţei, respectarea vieţii şi demni-
tăţii persoanei umane, fără discrimina-
re de vîrsta, rasă, religie, naţionalitate, 
de condiţie socială, de ideologie politi-
că şi pentru orice alt motiv, în timp de 
pace ca şi în timp de război”. Prin acest 
Ghid de etică medicală sînt interzise 
tortura şi tratamentele inumane [1, 
art. 23 şi 24]. 

În relaţiile cu colegii de breaslă tre-
buie să existe relaţii de confraternita
te (colegialitate). Codul International 
al eticii medicale [2] conţine prevederi 
ce vizează datoriile medicului faţă de 
colegii săi. Astfel, conform prevederi-
lor în cauză: 

Un medic se va comporta fata - 
de colegii săi tot aşa cum şi-ar dori ca 
aceştia să se comporte faţă de el.

Nu va submina relaţia pacient–- 
medic a colegilor în scopul de a atrage 
pacienţii.

Cînd este medical necesar, va - 
comunica cu colegii care sînt implicaţi 
în îngrijirea aceluiaşi pacient.

Aceasta comunicare va respecta - 
confidenţialitatea şi va fi limitată la in-
formaţia necesară.

Idei similare găsim şi în art. 19 
din Legea cu privire la exercitarea 
profesiunii de medic, nr. 264-XVI din 
27.10.2005 [4], şi în art. 29 din Ghi-
dul european de etică medicală [1]. La 
fel trebuie să fie şi raporturile dintre 
medic şi farmacist, care trebuie să se 
desfăşoare în spirit de colaborare, în 

limitele competenţelor specifice stabi-
lite. Raporturile dintre medic şi farma-
cist nu sînt raporturi de subordonare 
[4, art. 20].

În ceea ce priveşte formele exerci-
tării profesiunii de medic, apoi profe-
siunea dată poate fi exercitată indepen-
dent (libera practică) sau în cadrul unei 
instituţii medicale de stat. Exercitarea 
independentă a profesiunii de medic 
reprezintă activitatea profesională a 
medicului la o întreprindere persoană 
juridică sau la o persoană fizică agent 
al activităţi de întreprinzător, care pre-
stează servicii medicale în baza licen-
ţei şi acreditării. 

Drepturile şi obligaţiile lucrăto-
rilor medico-sanitari şi farmaceutici 
în exercitarea atribuţiilor de serviciu 
sînt reglementate de mai multe acte 
normative. În primul rînd, este vorba 
de Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-
XIII din 28.03.1995 [5] şi de Legea cu 
privire la activitatea farmaceutică nr. 
1456-XII din 25.05.1993 [6]. Aceste 
acte normative conţineau prevederi cu 
caracter general despre profesiunea de 
medic, pe lîngă domeniile reglementa-
te de ele. Dar odată cu adoptarea Legii 
cu privire la exercitarea profesiunii de 
medic nr. 264-XVI din 27.10.2005 [4], 
au fost reglementate toate aspectele 
importante ale acestei meserii nobile.

Pentru o mai bună elucidare a su-
biectului interesat, vom face o analiză 
a drepturilor şi obligaţiilor celor care 
exercită profesiunea de medic şi cea de 
farmacist prin prisma actelor normati-
ve enumerate mai sus. Astfel, profesi-
unea de medic poate fi exercitată de 
orice persoană care îndeplineşte urmă-
toarele condiţii [4, art. 4 alin. (1)]:

- este cetăţean al Republicii Mol-
dova; are domiciliu sau drept de reşe-
dinţă în Republica Moldova;

- are diplomă de licenţă în medi-
cină (studii integrate) şi diplomă de 
medic specialist sau diplomă de studii 
superioare profil medicină şi diplomă 
de licenţă după absolvirea studiilor de 
rezidenţiat/certificat după absolvirea 
internaturii, eliberate conform legisla-
ţiei Republicii Moldova sau obţinute 
într-un alt stat şi recunoscute şi echiva-
late în condiţiile stabilite de Guvern;

- îşi perfecţionează, pe parcursul 
întregii sale activităţi profesionale, 
cunoştinţele teoretice şi deprinderile 
practice conform regulamentelor ela-
borate şi aprobate de Ministerul Sănă-

tăţii, utilizînd în acest scop toate posi-
bilităţile accesibile;

- este apt, din punct de vedere me-
dical, pentru exercitarea profesiunii;

- nu cade sub incidenţa restricţii-
lor şi incompatibilităţilor prevăzute de 
prezenta lege.

Profesiunea de medic poate fi exer-
citată în Republica Moldova de către 
medici-cetăţeni străini şi apatrizi în 
condiţiile prezentei legi, pe bază de re-
ciprocitate stabilită prin tratatele inter-
naţionale la care Republica Moldova 
este parte (art. 4 din Legea cu privire 
la exercitarea profesiunii de medic).

Mai nou, în Lege a fost introdus 
art. 41, ce reglementează profesiunea 
de medic-rezident. 

Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-
XIII din 28.03.1995 (art. 8 alin. (1)), 
spre deosebire de Legea cu privire la 
exercitarea profesiunii de medic nr. 
264-XVI din 27.10.2005, face referire 
nu doar la medici pentru care sînt obli-
gatorii studiile superioare, ci şi la per-
sonalul medico-sanitar şi farmaceutic 
cărora această condiţie nu li se aplică. 
Cu alte cuvinte, pentru unele categorii 
de lucrători este suficient să fie titu-
larul unei diplome de studii medii de 
specialitate. 

De asemenea, pentru menţinerea 
calificării şi ridicarea nivelului de pre-
gătire şi de responsabilitate profesiona-
lă, medicii sînt supuşi atestării cu o pe-
riodicitate de cel puţin cinci ani, în ve-
derea stabilirii gradului de calificare [4, 
art. 12 alin. (1)]. Atestarea este o etapă 
importantă în perfecţionarea continuă a 
cadrelor medicale [14, p. 234].

Ţinînd cont de progresul tehnico-
ştiinţific, precum şi de modernizările 
permanente în medicină, continuita
tea studiilor medicale este o cerinţă 
absolut indispensabilă în exercitarea 
profesiunii de medic. Acest lucru poa-
te fi realizat prin: 

a) pregătire profesională continuă, 
conform programului elaborat şi apro-
bat de Ministerul Sănătăţii;

b) perfecţionare sistematică a cu-
noştinţelor şi deprinderilor practice ale 
medicilor la cursuri de reciclare şi prin 
alte forme de stagiu;

c) atestare a cunoştinţelor teoretice 
şi a deprinderilor practice ale medici-
lor, cu aprecierea gradului de califica-
re, în modul stabilit de Ministerul Să-
nătăţii, ţinându-se cont de avizul Ligii 
Medicilor din Republica Moldova;
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d) stimulare a activităţii medicale 
de înaltă calificare;

e) susţinere din partea statului a me-
dicilor în dorinţa lor de perfecţionare a 
cunoştinţelor profesionale [4, art. 10]. 

Incompatibilităţile şi restricţiile 
fac obiectul de reglementare al art. 8 
din Legea cu privire la exercitarea pro-
fesiunii de medic nr. 264-XVI. Astfel, 
exercitarea profesiunii de medic este 
incompatibilă cu:

a) activitatea farmaceutică: prepa-
rarea, eliberarea, distribuirea şi comer-
cializarea produselor farmaceutice şi 
parafarmaceutice;

b) orice activitate sau ocupaţie care 
diminuează sau aduce prejudicii dem-
nităţii profesionale şi încalcă codul de-
ontologic;

c) starea de sănătate necorespunză-
toare profilului medical, atestată prin 
certificat medical eliberat conform le-
gislaţiei;

d) folosirea cunoştinţelor medicale 
în defavoarea sănătăţii pacienţilor sau 
cu scop criminal.

Nu poate exercita profesiunea de 
medic:

- persoana care a fost condamnată 
pentru săvîrşirea cu intenţie a unei in-
fracţiuni, în împrejurări legate de exer-
citarea profesiunii de medic;

- persoana căreia i s-a aplicat pe-
deapsa interdicţiei de a exercita profe-
siunea de medic, pe o durată stabilită 
prin hotărîre judecătorească definitivă;

- persoana care a fost declarată, 
prin hotărîre judecătorească, avînd ca-
pacitate de exerciţiu restrînsă ori inca-
pabilă;

- persoana care nu deţine actele de 
studii prevăzute necesare. 

O altă cerinţă cu caracter de impe-
diment în exercitarea profesiunii medi-
co-sanitare sau farmaceutice ar fi pentru 
persoanele care nu au practicat aceste 
meserii mai mult de trei ani de zile. 
Astfel, aceste persoane, dacă doresc să 
exercite profesiunea, îşi vor actualiza 
cunoştinţele în instituţii de perfecţiona-
re sau în alte instituţii, urmînd să li se 
autorizeze ulterior exerciţiul profesiu-
nilor medico-sanitare sau farmaceutice, 
în modul stabilit [5, art. 9 alin. (3)].

Este de notat că la absolvirea in-
stituţiei de învăţămînt superior medi-
cal se depune jurământul medicului. 
Modul de depunere a jurămîntului se 
stabileşte de Ministerul Sănătăţii [4, 
art. 9].

Legea cu privire la exercitarea 
profesiunii de medic nr. 264-XVI din 
27.10.2005, în art. 5 alin. 1, face o 
enumerare a conţinutului activităţii 
de medic. Astfel, activitatea de medic 
include:

a) acordarea de asistenţă medicală 
în caz de îmbolnăvire sau accidentare 
a pacientului, indiferent de sex, vîrstă, 
apartenenţă naţională şi rasială, stare 
socială şi materială, viziune politică şi 
confesională, religie, limbă, opinie; 

b) promovarea educaţiei pentru să-
nătate; 

c) organizarea măsurilor profilac-
tice; 

d) perfecţionarea calităţilor profe-
sionale şi acumularea experienţei me-
dicale; 

e) activitatea de instruire în institu-
ţiile medicale de pregătire preuniversi-
tară, universitară şi postuniversitară.

De asemenea, medicul, indiferent 
de forma de proprietate a instituţi-
ei medicale în care activează, poate 
conlucra cu organizaţii profesionale 
şi obşteşti din domeniul sănătăţii pu-
blice, cu parteneri sociali, cu autorităţi 
publice. Medicul poate să exercite şi 
alte activităţi în limitele legislaţiei în 
vigoare [4, art. 5 alin. (2)-(3)].

Prevederi similare se conţin şi în 
Ghidul european de etică medicală 
(Paris, ianuarie 1987), art. 25-28. 

Legea cu privire la exercitarea pro-
fesiunii de medic (art. 17) face o gene-
ralizare a obligaţiunilor profesionale 
ale medicului. Astfel, medicul este 
obligat: 

să respecte cu stricteţe drepturile 	
şi interesele legitime ale pacientului;

să-şi perfecţioneze în permanen-	
ţă cunoştinţele profesionale; 

să asigure tratamentul pînă la în-	
sănătoşirea pacientului sau pînă la tre-
cerea lui în îngrijirea unui alt medic;

să evite îmbolnăvirile iatrogene; 	
să păstreze secretul informaţiilor 	

personale de care a luat cunoştinţă în 
exercitarea profesiunii, cu excepţia ca-
zurilor prevăzute de prezenta lege şi de 
legislaţia privind accesul la informaţii.

Deşi legea nu prevede expres şi 
alte situaţii în tratarea bolnavilor, con-
siderăm că trebuie să atenţionăm şi 
asupra lor. O primă situaţie neacope-
rită de prezenta lege este necesitatea 
alegerii între pacienţi pentru acordarea 
unui anumit tratament în situaţia în 
care acest tratament există în măsură 

limitată. În acest sens sînt dispoziţii-
le Declaraţiei Promovării Drepturilor 
Pacienţilor în Europa [3], care în art. 
5.5 prevede următoarele : „În împre-
jurările în care furnizorii trebuie să 
aleagă între pacienţii potenţiali pentru 
un anume tratament care există în mă-
sura limitată, toţi pacienţii pentru acel 
tratament au dreptul la o procedură de 
selecţie cinstită pentru tratamentul re-
spectiv. Alegerea trebuie să se bazeze 
pe criterii medicale şi trebuie făcută 
fără discriminare”.

O altă situaţie este cea a bolnavilor 
pentru care nu mai este necesară inter-
narea spitalicească. În acest sens, De-
claraţia respectivă, în art. 5.7, dispune: 
„Pacienţii pentru care nu mai există 
motive medicale de internare într-un 
institut de îngrijiri de sănătate au drep-
tul la o explicaţie cuprinzătoare înainte 
de a fi transferaţi intr-un alt loc sau de 
a fi trimişi acasă. Transferul poate avea 
loc numai după ce o alta instituţie de 
îngrijiri de sănătate a acceptat să pri-
mească pacientul. Atunci cînd acesta 
este externat şi cînd condiţiile sale o 
cer, serviciile comunitare şi cele la do-
miciliu trebuie sa fie disponibile”.

Şi o ultimă situaţie – cea mai dis-
perată – este situaţia bolnavilor mu-
ribunzi. În aceste condiţii, pacienţii 
au dreptul de a-şi uşura suferinţele în 
conformitate cu starea actuală a cu-
noştinţelor. De asemenea, pacienţii au 
dreptul la îngrijiri terminale umane, 
pentru a putea muri cu demnitate [3, 
art. 5.10 şi art. 5.11]. Este imperativ ca 
muribundul sa fie asistat pana la sfîrşit 
şi să se acţioneze în aşa fel încît să i se 
permită să-şi păstreze demnitatea”.

Un alt calificativ indispensabil ac-
tivităţii medicului, precum şi a perso-
nalului medico-sanitar şi farmaceutic, 
îl constituie respectarea secretului 
profesional.

Informaţiile despre solicitarea asis-
tenţei medicale, despre starea sănătăţii, 
diagnostic şi alte date obţinute de medic 
în examinarea şi tratamentul pacientu-
lui constituie informaţii personale şi se-
cretul profesional al medicului şi nu pot 
fi divulgate. Cu acordul pacientului sau 
al reprezentantului său legal, se permite 
transmiterea informaţiei care constituie 
secret profesional unor alte persoane, în 
interesul examinării şi tratării pacientu-
lui, al efectuării unor investigaţii ştiin-
ţifice, utilizării acestor date în procesul 
de studii şi în alte scopuri.
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Prezentarea informaţiilor care con-
stituie secret profesional către alte per-
soane fără consimţământul pacientului 
sau al reprezentantului său legal se ad-
mite în următoarele cazuri:

a) în scopul examinării şi tratamen-
tului pacientului care nu este în stare, 
din cauza sănătăţii, să-şi exprime do-
rinţa;

b) în cazul posibilităţii extinderii 
unor maladii contagioase, intoxicaţii şi 
unor alte maladii care prezintă pericol 
în masă;

c) la cererea organelor de urmă-
rire penală, a procuraturii şi instanţei 
judecătoreşti în legătură cu efectuarea 
urmăririi penale sau cercetării judecă-
toreşti;

c1) la cererea Avocatului Poporului 
sau, după caz, a Avocatului Poporului 
pentru drepturile copilului, în scopul 
asigurării protecţiei persoanelor îm-
potriva torturii şi a altor pedepse sau 
tratamente cu cruzime, inumane sau 
degradante;

c2) la solicitarea membrilor Consi-
liului pentru prevenirea torturii, în ca-
drul vizitelor efectuate de ei şi în limi-
tele necesare desfăşurării vizitelor;

d) în caz de acordare a ajutorului 
medical unei persoane ce nu dispune 
de capacitate de exerciţiu deplină, in-
capabilă să informeze părinţii sau re-
prezentanţii săi legali;

e) în cazul unor circumstanţe în al 
căror temei se poate presupune că pre-
judiciul cauzat sănătăţii persoanei re-
prezintă consecinţa unei acţiuni ilegale. 

Persoanele cărora le-au fost trans-
mise informaţii ce constituie secret 
profesional poartă răspundere pentru 
divulgarea informaţiei transmise lor, în 
condiţiile legii. Secretul profesional nu 
poate fi divulgat nici după terminarea 
tratamentului sau moartea pacientului 
[4, art. 13 alin. (2) – (9)]. Prevederi si-
milare întîlnim şi în literatura de speci-
alitate [13, p. 263].

În Declaraţia Promovării Drepturi-
lor Pacienţilor în Europa, adoptată la 
Amsterdam în martie 1994 [3], respec-
tarea secretului profesional este expres 
prevăzut în punctul 4 – Confidenţiali-
tatea. La fel şi în Ghidul european de 
etică medicală, adoptat la Conferinţa 
Internaţională a Ordinelor şi Organis-
melor cu atribuţii similare (Paris, ianu-
arie 1987) [1] secretul profesional este 
consemnat în articolele 7–9. Astfel, 
medicul este obligat:

să înceapă tratamentul numai 	
după o examinare medicală efectuată 
personal, iar în cazuri excepţionale, de 
urgenţă, să dea indicaţii de tratament 
prin mijloacele de telecomunicaţie; 

să acorde primul ajutor medical 	
de urgenţă, indiferent de timpul, locul 
şi de alte circumstanţe ale situaţiei; 

să ceară consimţămîntul paci-	
entului pentru orice prestare medicală 
conform legislaţiei.

să cunoască şi să exercite în per-	
manenţă atribuţiile de serviciu; 

să consemneze refuzul pacientu-	
lui pentru orice prestare medicală; 

să informeze pacientul direct 	
sau prin intermediul reprezentanţilor 
legali ori al rudelor lui apropiate des-
pre starea sănătăţii acestuia; 

să respecte normele etico-profe-	
sionale; 

să execute alte obligaţii prevă-	
zute de legislaţie. 

În executarea obligaţiilor sale pro-
fesionale, medicul nu este în drept să 
supună pacientul unui risc nejustifi-
cat, nici chiar cu acordul acestuia. De 
asemenea, se interzice satisfacerea 
rugăminţii bolnavului de a i se curma 
viaţa (eutanasierea) [4, art. 17 alin. (2) 
– (3)]. Prevederi similare se întîlnesc 
şi în Codul internaţional al eticii me-
dicale [1.12].

În termenii Legii cu privire la exer-
citarea profesiunii de medic nr. 264-
XVI din 27.10.2005 (art. 14), dreptu-
rile profesionale ale medicului sînt: 

a) să fie asigurat cu loc de muncă 
după încheierea studiilor postuniver-
sitare şi să-şi desfăşoare activitatea 
medicală conform specializării şi cali-
ficării obţinute;

b) să fie asigurat cu condiţii pentru 
a-şi desfăşura activitatea profesională 
cu respectarea regulilor şi tehnologii-
lor de acordare a asistenţei medicale;

c) să-şi ridice nivelul de pregătire 
profesională şi să fie atestat; 

d) să fie remunerat conform funcţi-
ei ocupate, gradului de calificare pro-
fesională, ştiinţifico-didactică, rezulta-
telor activităţii sale; 

e) să i se repare prejudiciul cauzat 
prin vătămare a sănătăţii în legătură cu 
activitatea profesională;

f) să-şi apere, inclusiv pe cale judi-
ciară, dreptul la muncă şi alte drepturi 
profesionale;

g) să cunoască drepturile şi obliga-
ţiile sale de serviciu;

h) să exercite alte drepturi, în con-
formitate cu legislaţia în vigoare.

Menţionăm că dreptul exercitării 
profesiunii de medic este protejat de 
stat. Dar, pentru apărarea drepturilor 
sale profesionale şi cetăţeneşti, medi-
cul poate apela la mai multe modalităţi 
de apărare a drepturilor sale [4, art. 
15]. Astfel, medicul este în drept: 

a) să apeleze la organele de drept 
naţionale şi internaţionale conform le-
gislaţiei în vigoare;

b) să ceară soluţionarea de către 
instanţa contenciosului administrativ a 
unui litigiu generat de un act adminis-
trativ, fie de nesoluţionarea în termene 
legale a unei cereri privind recunoaşte-
rea unui drept consfinţit de lege, în care 
cealaltă parte este o autoritate publică 
sau un funcţionar al acestei autorităţi, 
potrivit legislaţiei în vigoare;

c) să i se repare prejudiciul cauzat 
prin vătămare a sănătăţii în legătură 
cu activitatea profesională specifică în 
condiţii de permanent risc pentru sănă-
tate şi viaţă;

d) să apeleze la susţinerea organiza-
ţiilor neguvernamentale întru apărarea 
drepturilor şi intereselor profesionale;

e) să i se garanteze independenţă 
morală, economică şi profesională, 
protecţie socială;

f) să fie susţinut de angajator la 
etapa examinării în instanţă a litigiilor 
în cazul exercitării activităţii conform 
reglementărilor în vigoare;

g) să folosească fără restricţii orice 
mijloc de transport din contul statului 
pentru exercitarea de urgenţă a obliga-
ţiilor profesionale, în funcţie de situaţii 
concrete;

h) să se asocieze în organizaţii sin-
dicale, asociaţii obşteşti ce vor parti-
cipa la apărarea şi promovarea drep-
turilor şi intereselor profesionale ale 
medicului;

i) să apeleze la Liga Medicilor 
din Republica Moldova, care apără 
interesele profesionale ale medicului, 
participă la aprecierea exercitării func-
ţiei de medic, la susţinerea prestigiului 
acestei profesiuni în societate.

Medicul are dreptul la apărare 
contra intervenţiei unor persoane şi 
autorităţi ale administraţiei publice în 
exerciţiul profesiunii sale, excepţie fă-
cînd cazurile de incompetenţă şi culpă 
profesională.

Iar în termenii art. 16, pentru apă-
rarea drepturilor şi intereselor lor, me-
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dicii sînt în drept să se asocieze, pe 
principii benevole, conform legislaţiei 
cu privire la organizaţiile necomercia-
le, în asociaţii profesionale locale, cen-
trale şi internaţionale, în baza calităţii 
de membru individual sau colectiv, şi 
să le înregistreze în modul stabilit. 

Întru asigurarea monitorizării pro-
cesului exercitării profesiei de medic, 
la 10 martie 2014 a intrat în vigoare 
Legea cu privire la Colegiul Medicilor 
din Republica Moldova, nr. 261 din 
01.11.2013. Potrivit legii, Colegiul 
Medicilor este o organizaţie profesio-
nală a corpului medical din ţară, care 
are ca obiectiv principal de activitate 
monitorizarea şi supravegherea exerci-
tării profesiunii de medic. Printre atri-
buţiile Colegiului în domeniul formării 
şi dezvoltării profesionale a medicilor 
se regăsesc: 

evaluarea nivelului de calificare •	
profesională a medicilor; 

examinarea petiţiilor şi adresă-•	
rilor persoanelor fizice şi juridice pri-
vind cazurile de abateri ale medicilor 
de la normele de etică profesională, 
deontologie medicală şi de la regulile 
de bună practică profesională; 

aplicarea sancţiunilor profesi-•	
onale disciplinare membrilor săi con-
form prevederilor legii.

De jure, a fost creată o structură 
cu atribuţii în domeniile de activita-
te profesional-ştiinţific şi învăţămînt; 
etică profesională şi deontologie me-
dicală; jurisdicţie profesională şi liti-
gii; avizări şi acreditări; economico-
social; administrativ şi organizatoric. 
De facto, Colegiul nu a fost organizat, 
iar Legea nr. 261 pare a fi una nefunc-
ţională. 

Pe de o parte, organizaţia profesio-
nală a corpului medical din ţară cu atri-
buţii de monitorizare şi supraveghere 
a exercitării profesiei de medic este 
investită cu dreptul de a evalua nivelul 
de calificare profesională a medicilor, 
de a examina petiţiile şi adresările pri-
vind cazurile de abateri de la normele 
de etică profesională, deontologie me-
dicală şi de la regulile de bună practi-
că profesională, de a aplica şi a ridica 
sancţiunile profesionale disciplinare. 

Pe de altă parte, calitatea de mem-
bru al Colegiului medicilor se obţine 
în urma depunerii cererii în baza libe-
rului consimţămînt al medicului şi se 
confirmă prin certificat de membru, 
care se eliberează după achitarea taxei 

de înscriere stabilite conform Statu-
tului Colegiului. În condiţiile acestei 
legi din start a fost clar că structura în 
cauză va fi una ineficientă, cel puţin 
pe segmentul „etica profesională, de-
ontologia medicală şi bunele practici 
profesionale”, şi nu va avea impactul 
dorit iniţial [12, p. 21].

Concluzii. Avînd în vedere cele 
expuse mai sus, putem afirma că Legea 
cu privire la exercitarea profesiunii de 
medic, nr. 264-XVI din 27.10.2005, 
este primul act normativ intern care a 
făcut o încercare de a trasa principalele 
drepturi şi obligaţii ale medicilor. Deşi, 
în opinia noastră, nu toate aspectele au 
fost acoperite cu prevederile sale, to-
tuşi sîntem de părerea că este un bun 
început în reglementarea relaţiilor din-
tre medic şi pacient. 

Considerăm că prezenta lege ne-
cesită şi va suferi careva modificări 
şi îmbunătăţiri, doar că la elaborarea 
acestora ar trebui să îşi dea concursul 
şi medicii, adică cei care nemijlocit 
sînt vizaţi de obiectul de reglementare 
a prezentei legi. 
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Introducere. Cercetarea științifică 
a legislației naționale privind 

activitatea de depozitare pe piața de 
capital a Moldovei este o oportunitate 
în vederea consolidării atît a pieței de 
capital, cît și a decontărilor și clearin-
gului cu valorile mobiliare în Republica 
Moldova.

Piaţa de capital din Moldova, care 
reprezintă un ansamblu de relaţii juri-
dice de natură financiară prin care se 
realizează transferul de capitaluri de la 
investitori către utilizatori, prin inter-
mediul unor instrumente, mecanisme şi 
operatori specifici, obligatoriu conține 
activități de decontare și clearing. Anu-
me aceste activități stau la baza pieței 
financiare naționale, formînd temelia 
sistemului de tranzacționare a valorilor 
mobiliare și a capitalurilor. Bursa de 
valori este cea mai importantă instituție 
a pietei de capital care, concentrînd ce-
rerea și oferta de valori mobiliare nego-
ciate în mod deschis și liber, nu poate 
tranzacționa valori mobiliare fără clea-
ringul/depozitarea lor. 

Categoria valorilor mobiliare care 
sînt produse bursiere formează totali-
tatea instrumentelor unei pieţe de capi-
tal reglementate. Acestea, din punct de 
vedere juridic, reprezintă instrumente 
financiare negociabile înscrise în cont, 
care oferă deţinătorilor anumite drep-
turi cu referință la emitentul lor, fiind-
că drepturile deținute sînt stabilite prin 
legislația națională, dar în particular și 
de condițiile de emisiune a acestora. 

Prin urmare, la bursa de valori, 
prin tehnici specifice strict reglemen-
tate [1], se realizează vînzări–cum-
părări de valori mobiliare (acțiuni, 

obligațiuni, valute, bonuri de tezaur), 
precum și moderne (opțiuni sau con-
tracte futures), fiind depozitate și ulte-
rior decontate contra sumelor bănești 
respective, la rîndul lor depozitate și 
apoi decontate. Numai în cazul în care 
activitatea de depozitare și clearing 
funcționează bine, putem vorbi despre 
circulația legală a capitalurilor, fiindcă 
titlurile financiare pot fi usor transfor-
mate în lichidități sau schimbate în alte 
titluri, prin vînzarea sau revînzarea lor 
pe această piață. Este de menționat că 
de la fondarea pieței de capital (anul 
1994), în Republica Moldova au fost 
înregistrate în total emisiile a 3778 de 
societăți pe acțiuni în valoare totală de 
21,1 miliarde lei, dintre care 12,6 mili-
arde lei au fost atrase în cadrul emisi-
unilor de constituire a societăților, iar 
8,6 miliarde lei – prin emisiuni supli-
mentare de acțiuni și obligațiuni [2]. 

Astfel, activitatea de depozitare, 
conform legislației naționale, este o 
activitate de prestare a serviciilor de 
păstrare a valorilor mobiliare și/sau de 
evidență a drepturilor deponenților asu-
pra valorilor mobiliare fiind desfășurată 
de depozitar [3], participantul profesio-
nist la piața valorilor mobiliare, care ac-
tivează în baza contractului de prestare 
a serviciilor de depozitare, incheiat cu 
deponentul. 

Este de remarcat că reglementă-
rile de rigoare privind licențierea [4], 
cerințele de menținere a capitalului 
minim și modelul contractului-tip de 
prestare a serviciilor de depozitare se 
stabilesc de CNPF. În acest context, 
menționăm că activitatea de depozitare 
o efectuează depozitarul central licențiat 

respetciv, care este în drept să desfăşoa-
re următoarele activităţi de bază: 

1) operaţiuni de depozitare a instru-
mentelor financiare; 

2) ţinerea registrului deţinătorilor de 
valori mobiliare ale entităţilor de inte-
res public; 

3) operaţiuni de clearing şi de de-
contare a instrumentelor financiare 
admise spre tranzacţionare pe o piaţă 
reglementată şi/sau un MTF; 

4) ţinerea registrului deţinătorilor 
de valori mobiliare ale companiilor ce 
nu sînt considerate entităţi de interes 
public; 

5) traininguri tehnice şi operaţio-
nale pentru angajaţii membrilor săi, 
participanţilor şi emitenţilor, legate de 
activitatea şi serviciile prestate de depo-
zitarul central.

Menționăm că licenţa de depozitar 
central se eliberează doar în cazul în 
care sistemul de clearing şi decontare, 
persoanele responsabile şi persoanele 
care deţin participaţiuni calificate în ca-
drul solicitantului îndeplinesc condiţiile 
prevăzute de legislația în vigoare ce re-
glementează activitatea acestuia [5]. 

Depozitarul central trebuie să dis-
pună, la momentul licenţierii şi pe par-
cursul desfăşurării activităţii sale, de 
personal calificat corespunzător obiec-
tului de activitate, de resurse financiare 
suficiente, pentru a facilita funcţionarea 
sa ordonată, şi de un echipament tehnic 
şi informaţional performant, avînd în 
vedere natura şi dimensiunea activită-
ţilor desfăşurate de acesta, precum şi 
tipurile şi gradul riscurilor la care este 
expus. Un alt aspect este că membrii 
consiliului şi conducătorii depozitarului 
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central sînt supuși confirmării individu-
ale de către Comisia Națională a Pieței 
Financiare (CNPF), care efectuează 
evaluarea și corespunderea acestora cu 
cerinţele stabilite în art. 82 alin. (5) din 
Legea nr. 171 din 11.07.2012.

Este important și faptul că sistemul 
informaţional folosit de depozitarul 
central trebuie să îndeplinească cel pu-
ţin următoarele funcţii: 

1) protejarea sistemului împotriva 
accesului neautorizat prin mecanisme 
informatice moderne, fiabile şi perfor-
mante; 

2) garantarea protecţiei intereselor 
investitorilor prin asigurarea unui sis-
tem de evidenţă a emitenţilor, a valori-
lor mobiliare şi a deţinătorilor acestora;  

3) executarea operaţiunilor de trans-
fer de proprietate asupra valorilor mo-
biliare; 

4) posibilitatea transmiterii electro-
nice a raportărilor de către participanţi 
în vederea consolidării structurii acţio-
nariatului unui emitent; 

5) administrarea riscurilor operaţio-
nale, în sensul minimizării acestora, în 
cadrul sistemului de clearing şi decon-
tare a valorilor mobiliare; 

6) stabilirea legăturilor electronice 
cu sistemele de tranzacţionare a instru-
mentelor financiare pentru care asigură 
depozitarea, clearingul şi decontarea, 
precum şi cu Sistemul Automatizat de 
Plăţi Interbancare menţinut de BNM; 

7) stabilirea legăturilor electronice 
securizate în vederea efectuării opera-
ţiunilor transfrontaliere de depozitare, 
clearing şi decontare;

8) menţinerea conturilor de valori 
mobiliare şi a istoricului operaţiunilor 
efectuate în aceste conturi, precum şi 
păstrarea documentelor care au stat la 
baza operaţiunilor; 

9) menţinerea înregistrărilor în for-
mat electronic, prin reducerea la minim 
a fluxului documentelor pe hîrtie.

Totodată, participanţii depozitaru-
lui central sînt obligați să creeze – în 
conformitate cu Regulile depozitarului 
central – un Fond de garanţie, predesti-
nat reducerii riscului la decontări în ca-
drul tranzacţiilor bursiere efectuate de 
către aceştia. Este important că Fondul 
de garanţie nu face parte din activele 
depozitarului central şi se utilizează în 
conformitate cu regulile sale, mijloace-
le acestui fond fiind plasate exclusiv în 
monedă naţională în depozite bancare 
şi/sau în valori mobiliare de stat. 

Materiale utilizate și metode apli-
cate. La efectuarea cercetării științifice 
a subiectului abordat au fost utilizate 
cercetările din domeniul juridic respec-
tiv de referință al Republicii Moldova și 
ale altor țări, inclusiv materialele CNPF, 
dar și legilsația națională relevantă în 
vigoare. În procesul studiului au fost 
utilizate metodele: analiza juridică, 
cercetarea comparativă, sinteza juridi-
că comparată, clasificarea practicii de 
reglementare în domeniul activității de 
depozitare și a edificării instituționale 
respective.

Rezultate obținute și discuții. La 
3 martie 2011, Parlamentul Republicii 
Moldova a adoptat Strategia de dezvol-
tare a pieţei financiare nebancare pe 
anii 2011–2014 [6] şi, respectiv, Planul 
de acţiuni pentru implementarea aces-
tei Strategii. Strategia conținea în pct. 
64 prevederi conform cărora, în scopul 
stimulării dezvoltării pieţei valorilor 
mobiliare, se preconiza modificarea ca-
drului legislativ şi normativ privind pia-
ţa valorilor mobiliare, pentru alinierea 
acestuia la standardele internaţionale şi 
acquis-ul comunitar, stimularea imple-
mentării unor noi instrumente financia-
re și perfecţionarea infrastructurii pieţei 
valorilor mobiliare.

Este de remarcat că pct. 3.3 al Pla-
nului respectiv prevede angajamentul 
statului de a forma structura modernă 
a Depozitarului Naţional al Valori-
lor Mobiliare, inclusiv prin preluarea 
funcţiei de ţinere a registrelor respec-
tive de la participanții profesioniști pe 
piața valorilor mobiliare – registratorii 
independenți. 

De asemenea, putem remarca faptul 
că subiectul depozitarului central s-a 
regăsit și în conținutul Legii privind 
piața de capital [7] unde, în art. 81, s-a 
prevăzut că ”Depozitarul central este 
persoană juridică, cu forma de organi-
zare juridică stabilită de Guvern, dar 
cu funcția deţinută de Banca Naţională 
a Moldovei pentru entităţile de interes 
public, care sînt instituţii financiare, şi 
de către Ministerul Justiţiei pentru enti-
tăţile de interes public, altele decît insti-
tuţiile financiare”. 

Atenționăm că legea vizată stipulea-
ză că, în limitele teritoriului Republicii 
Moldova, doar ”un Depozitar central 
este în drept să desfăşoare următoarele 
activităţi de bază: operaţiuni de depozi-
tare a instrumentelor financiare, ţinerea 
registrului deţinătorilor de valori mo-

biliare ale entităţilor de interes public, 
operaţiuni de clearing şi de decontare a 
instrumentelor financiare admise spre 
tranzacţionare pe o piaţă reglementată 
şi/sau un MTF, ţinerea registrelor deţi-
nătorilor de valori mobiliare ale compa-
niilor ce nu sînt considerate entităţi de 
interes public, alte activităţi stabilite de 
Comisia Naţională”.

Așadar, conform cerințelor legale, 
”o entitate de interes public trebuie să 
transmită ţinerea registrului deţinători-
lor de valori mobiliare către Depozita-
rul central în termen de o lună de la data 
la care emitentul cade sub incidenţa cri-
teriului entităţii de interes public”. Iar 
”tranzacţionarea valorilor mobiliare ale 
unei entităţi de interes public (şi toate 
transferurile care nu sînt tranzacţii cu 
astfel de valori mobiliare) va fi suspen-
dată, dacă entitatea de interes public nu 
transferă ţinerea registrului deţinători-
lor de valori mobiliare către Depozita-
rul central în termenul stabilit”.

Astfel, initial legilsația per-
mitea existența și a registratorilor 
independenți, participanți profesioniști 
la piața valorilor mobiliare, fiindcă pre-
vedea că ”emitenţii care nu sînt consi-
deraţi entităţi de interes public sînt în 
drept să transfere ţinerea registrelor lor, 
ale deţinătorilor de valori mobiliare că-
tre Depozitarul central autorizat” [8]. În 
așa mod, piața de capital a fost diviza-
tă în piața entităților de interes public 
și a acelora care nu cad sub incidența 
cerințelor aplicate față de entitățile de 
interes public. Totodată, fiind adoptată 
reglementarea potrivit căreia, începând 
cu 15 august 2014, funcțiile de Depo-
zitar central, cu forma de organizare 
juridică stabilită de Guvern, trebuiau 
preluate de Banca Naţională a Moldo-
vei pentru entităţile de interes public 
care sînt instituţii financiare, şi preluate 
de Ministerul Justiţiei, pentru entităţile 
de interes public, altele decît instituţiile 
financiare.

Era cert că Ministerul Justiției (noul 
deținător al funcției de Depozitar cen-
tral) nu era pregătit, din punct de ve-
dere institutional, juridic, operațional 
ș.a., să devină parte integrantă a pieței 
de capital, adică să interacționeze cu 
participanții profesioniști, cu instituții 
bursiere, emitenţi de valori mobiliare 
şi investitori, asigurînd funcționalitatea 
deplină la capitolul clearing și decon-
tări ale tranzacțiilor, sumelor de bani și 
valori mobiliare. De aceea, Ministerul 
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Justiției așa și nu a intrat în rolul respec-
tiv de  deținător al funcției de Depozitar 
central, normele de drept fiind ulterior 
modificate, la 03.10.2016 fiind aprobată 
Legea cu privire la Depozitarul central 
unic al valorilor mobiliare, nr. 234.

Este important de menționat că, pînă 
în prezent, pe piața de capital a Moldo-
vei a activat un singur depozitar autori-
zat de CNPF [9], care deţinea licenţa de 
activitate a depozitarului central – De-
pozitarul Naţional de Valori Mobiliare 
al Moldovei (DNVM), constituit în anul 
1998 în forma organizatorico-juridică 
de societate pe acţiuni „Depozitarul Na-
ţional de Valori Mobiliare al Moldovei”, 
care a fost înregistrată la Camera Înre-
gistrării de Stat cu nr. 1003600012333, 
cu certificatul de înregistrare de stat cu 
seria MD 0007533 din 08.12.2004, și 
care a efectuat și efectuează clearing şi 
decontări pentru tranzacțiile cu valori 
mobiliare operate la Bursa de Valori a 
Moldovei. Remarcăm că DNVM inițial 
şi-a desfăşurat activitatea de depozi-
tare şi de clearing în temeiul licenţe-
lor cu seria A MMII nr. 003621 şi nr. 
003622 din 23.03.2005, iar în confor-
mitate cu Hotărîrea CNPF nr. 11/11  din  
19.03.2010, DNVM a deţinut licenţa cu 
seria CNPF nr. 000574 din 23.03.2010, 
valabilă pînă la 23.03.2015, în baza 
căreia şi-a desfăşurat activitatea profe-
sionistă pe piaţa valorilor mobiliare de 
depozitar central de valori mobiliare 
şi care îi acordă dreptul de a desfăşu-
ra activităţile de depozitare, clearing 
şi decontare, de ţinere a registrului, ca 
activităţi de bază, şi activitatea de con-
sulting, ca activitate conexă. 

Ulterior intrării în vigoare a noii 
legislații privind piața de cpaital, 
DNVM a obținut și deține și actual-
mente licență acordată, în condițiile 
Legii privind piața de capital, pe un 
termen nelimitat. La momentul fondării 
pieței valorilor mobiliare în Republi-
ca Moldova (1998 – prezent), DNVM 
a fost unica entitate care a menținut 
funcționalitatea pieței bursiere prin asi-
gurarea clearingului și decontărilor tu-
turor tranzacțiilor bursiere efectuate în 
secțiile listing și non-listing ale Bursei 
de Valori a Moldovei. Totodată, activi-
tatea DNVM nu a implicat riscuri afe-
rente clearingului și decontărilor efec-
tuate în cadrul tranzacțiilor bursiere cu 
valori mobiliare corporative, ce repre-
zintă funcția principală pentru această 
structură. Menționăm că sistemul de 

clearing și decontări al DNVM este in-
tegrat cu Sistemul Automatizat Integrat 
de Tranzacţionare (SAIT) al Bursei de 
Valori a Moldovei şi concomitent cu 
Sistemul Automatizat de Plăţi Interban-
care (SAPI) al Băncii Naţionale a Mol-
dovei. Este de reținut un fapt important: 
începînd cu anul 2001, DNVM este un 
membru activ al Asociaţiei Euroasiatice 
a Depozitarilor Centrali.

În subiectul edificării unui singur 
depozitar central pe piața de capital 
a Moldovei, o poziție consecventă, 
argumentată și profesionistă a avut-o 
CNPF, care a avut consultări profe-
sioniste în perioada 2013-2016, con-
struind atent un parteneriat cu BNM 
și participanții profesioniști la piața 
valorilor mobiliare, realizînd strategia 
de modernizare a Bursei de Valori a 
Moldovei și a Depozitarului Naţional 
de Valori Mobiliare al Moldovei, în 
contextul implementării prevederi-
lor Legii privind piața de capital, nr. 
171 din 11.07.2012. Ținînd cont de 
recomandările experților FMI în sis-
teme de plăți și decontare, s-a dorit 
crearea unei noi structuri a depozita-
rului central unic (DCU) în Republi-
ca Moldova, care va deconta valorile 
mobiliare de stat și cele corporative, 
va deservi toate tranzacțiile bursiere 
și extrabursiere și care va fi singurul 
registrator pentru valorile mobiliare 
tranzacționate. Noua structură trebuie 
să fie accesibilă pentru toți participanții 
printr-o singură conexiune (sisteme 
IT moderne), activînd în conformitate 
cu standardele internaționale orien-
tate spre îmbunătățirea stabilității și 
eficienței decontărilor. 

Deci, odată cu aprobarea Legii 
cu privire la Depozitarul central unic 
al valorilor mobiliare, nr. 234 din 
03.10.2016, statutul juridic al depozita-
rului central unic în Republica Moldova 
a fost stabilit de societatea pe acțiuni cu 
capital social de 1000000 de euro, iar 
structura acționariatului în componența: 
BNM – cel puțin 76%, alte persoane ju-
ridice stabilite conform legii 234/2016, 
inclusiv care au fost anterior acționari la 
DNVM, fiecare fiind în drept să dețină 
o cotă de cel mult 5% din acțiunile emi-
se de Depozitarul central. DCU va fi 
administrat de BNM și supravegheat de 
CNPF prin intermediul BVM.

Concluzii și recomandări. Reie-
şind din analiza empirică de caz efec-
tuată, dar și din cercetarea stării de fapt 

create și a regimului juridic al DCU, 
deducem următoarele:

1. Crearea, sub auspiciul și în admi-
nistrarea unei autorități publice – BNM, 
a unei structuri noi – DCU, nu se înca-
drează în politica statului de a încura-
ja și a implica activ sectorul privat în 
toate domeniile economiei naționale. 
Menționăm că pînă la adoptarea Legii 
nr. 234/2016, DNVM era constituit to-
talmente din capital privat, fapt care de-
notă o naționalizare indirectă, avînd loc 
devalorizarea capitalului privat anterior 
investit, dar și stabilirea juridică a con-
trolului absolut al statului asupra DCU.

2. Opțiunea legilsativului de a crea 
o structură nouă a depozitarului central 
nu include estimarea impactului pentru 
piața de capital a Moldovei, dar nici nu 
exclude costurile investițiilor pentru 
participanți, inclusiv costul de conectare 
pentru participanți, costurile de conexi-
une între platformele de tranzacționare, 
costurile pentru emitenții de valori mo-
biliare pentru serviciile de ținere a re-
gistrului, riscurile de implementare etc.

3. Se presupune că tranzacțiile cu 
valori mobiliare se vor face similar 
tranzacționării valorilor mobiliare de 
stat prin intermediul platformei Blo-
omberg [10]. Considerăm că o ast-
fel de abordare contravine măsurilor 
prevăzute de Legea pentru aprobarea 
Strategiei de dezvoltare a pieţei finan-
ciare nebancare pe anii 2011-2014, nr. 
35 din 03.03.2011, şi Planului de acţi-
uni pentru implementarea Strategiei de 
dezvoltare a pieţei financiare nebancare 
pe anii 2011-2014. Totodată, examinînd 
practica mondială, se evidențiază un 
mecanism diversificat de plasare și 
tranzacționare a valorilor mobiliare 
de stat prin intermediul băncii centra-
le, prin intermediul bursei de valori 
sau cu utilizarea sistemelor de licitații 
– sistemul Bloomberg (anexa 1). Este 
de remarcat că practica internațională 
privind structura acționariatului depo-
zitarilor de valori mobiliare din mai 
multe state relevă că doar într-un sin-
gur stat european banca centrală deține 
poziția de control (anexa 2). Totodată, 
atenționăm că în lume există diferite 
modele de instituționalizare a activității 
de decontare și clearing organizat, va-
riind de la un depozitar central unic în 
ţară sau regiune la mai multe depozita-
re centrale în fiecare regiune sau ţară, 
care gestionează anumite tipuri de va-
lori mobiliare sau toate tipurile de va-
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lori mobiliare (anexele 3, 4, 5 și 6). Iar 
edificarea unui depozitar central unic 
care ar substitui DNVM și sistemul 
existent al registratorilor independenți 
nu oferă avantajele posibile în cazul 
integrării instituțiilor existente în baza 
tehnologiilor informaționale moderne, 

care acordă posibilități de a crea astfel 
de sisteme.

4. Crearea DCU de către BNM poa-
te fi considerată drept o naționalizare 
a DNVM, fără o recompensă oferită 
acționarilor acestuia. La situația din 
01.10.2015, capitalul propriu al DNVM 

a constituit 2,4 mil. lei, iar acționar cu 
cea mai semnificativă cotă este Bursa de 
Valori a Moldovei cu 15,66%. În situația 
respectivă există riscul unor contestări 
în instanțele de judecată internaționale, 
cu obligativitatea restituirii investițiilor 
de către Guvernul RM.  

Anexa 1. Mecanismul juridic de plasare și tranzacționare a valorilor mobiliare de stat

Nr. Țara

Autorități 
responsabile 
pe piața pri
mară / piața 
secundară

Metoda de 
plasare

Platfor ma 
utilizată

Partici
panți

Depozitarea 
VMS

Decontarea 
VMS

Apli
care 
prin
cip. 
DvP

Ciclul de decon
tare

Piața secun
dară

1 România Banca 
Națională a 
României 
Ministerul 
finanțelor 
publice / 
Comisia 
Națională 
a Valorilor 
Mobiliare 

Licitație
Subscrip ţie 
publică

Sistem elec-
tronic
 Mesaje 
SWIFT
Plic sigilat

Dealeri
primari

Sistemul 
Băncii cen-
trale (SaFIR)
pentru piața 
primară,
Depozitarul 
central, 
pentru piața 
secundară

Banca cen-
trală, prin 
SaFIR
Depozitarul 
central

 SaFIR
- pe bază netă cu 
decontare ulte-
rioară
- pe bază brută 
cu decontare în 
aceeași zi.
Depozitarul 
central
pe bază netă: 
T+2
pe bază brută:
T, T+1, T+2. 

Piaţa VMS 
administrată 
de Banca cen-
trală
Piața regle-
mentată – 
Bursa de Va-
lori București

2 Macedo-
nia

Ministerul 
Finanțelor 
Banca 
Națională a 
Macedoniei /
Comisia pri-
vind valorile 
mobiliare 

Licitație Sistem 
electronic al 
Băncii cen-
trale

Partici panți 
autori zați

Depozitarul 
central de
valori mobi-
liare

Banca cen-
trală
Depozitarul 
central de 
valori mobi-
liare

 Piața primară
T +1
Piața OTC
Imediat, dar nu 
mai târziu de 
T+1

Piaţa OTC 
administrată 
de Banca cen-
trală
Bursa de Va-
lori a Mace-
doniei

3 Bulgaria Ministerul 
Finanțelor 
Banca 
Națională a 
Bulgariei /
Comisia de 
supraveghere
financiară 

Licitație Sistemul 
Băncii cen-
trale (AGS)

Dealeri 
primari

Sistemul 
Băncii 
centrale (CB-
SRTGS)

Sistemul 
Băncii
centrale 
(GSS)

 T+2 Piaţa OTC 
administrată 
de Banca cen-
trală.
Posibilitate 
legală de a 
tranzacționa 
VMS pe piața 
reglementată 
sau MTF, dar 
deocamdată 
nu sînt VMS 
listate la Bur-
sa de Valori 
din Sofia.

4 Norvegia Banca 
Norvegiei 
Ministerul 
Finanțelor 

Licitație Bursa de 
Valori din 
Oslo

Dealeri
primari

Depozitarul 
central de 
valori mobi-
liare

Banca cen-
trală
Depozitarul 
central de 
valori mobi-
liare

Ciclu-standard 
pt VM T + 3
Posibilitate pen-
tru alte perioade 
de decontare

Toate VMS 
sînt listate la 
Bursa de va-
lori din Oslo
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5 Polonia Ministerul 
Finanțelor 
Banca 
Națională a 
Poloniei / 
Autoritatea 
de suprave-
ghere finan-
ciară 

Licitație Sistemul 
electronic se 
selectează 
periodic

Dealeri
primari

Banca cen-
trală
Depozitarul 
național de 
valori mobi-
liare

Banca cen-
trală,
pt tranzacții 
cu VMS pe 
termen scurt
Depozitarul 
central, pt 
tranzacții 
cu VMS pe 
termen me-
diu și termen 
lung

 Pt VMS: T+2
Pt restul 
tranzacțiilor pe 
piața reglemen-
tată:
T+3

Piața OTC 
91%, 
Platforma 
electronică 
pentru VMS 
Treasury 
BondSpot 
Poland 8,8%
Bursa de 
Valori din 
Varșovia 0,1%

6 Marea 
Britanie

Trezoreria de 
stat 
Agenția 
executivă a 
Trezoriei de 
stat 

Licitație 
directă
Minioferte
Sindicat de 
intermedi-
ere

Sistemul de 
licitație Blo-
omberg,
Poștal,
Personal 

Dealeri pri-
mari, care 
trebuie să 
fie membri 
ai bursei de 
valori

Computer-
share Inves-
tor Services 
PLC

Euroclear  T+1 Bursa de 
Valori din 
Londra

7 Cehia Banca 
Națională a 
Cehiei 
Ministerul 
Finanțelor

Licitație Sistemul 
SKD a Băn-
cii centrale, 
pt VM pe 
termen scurt 
Sistemul 
de licitație 
Bloomberg, 
pt VMS pe 
termen me-
diu și ter-
men lung 

Dealeri 
primari

Sistemul 
SKD al Băn-
cii centrale, 
pt. VM pe 
termen scurt 
Depozitarul 
central , pt 
VMS pe ter-
men mediu și 
lung

Sistemul 
SKD al Băn-
cii centrale, 
pt. VM pe 
termen scurt
Depozitarul 
central, pt 
VM pe ter-
men mediu 
și termen 
lung

Piața primară: 
T+3
Piața secundară: 
T+3

Platforma 
electronică 
MTS Cehia
Bursa de Va-
lori din Praga

8 Lituania Ministerul 
Finanțelor 
Banca Litu-
aniei

Licitație NASDAQ 
OMX AB 
Vilnius

Partici panți 
autori zați

Depozitarul 
central de 
valori mobi-
liare

Depozitarul 
central de 
valori mobi-
liare
Banca cen-
trală

 VMS: T +1
T+3 

NASDAQ 
OMX AB 
Vilnius

9 Ungaria Agenția de 
stat privind 
administrarea 
datoriei

Licitație Prin siste-
mul Bursei 
de Valori 
din Buda-
pesta

Dealeri 
primari

Keler - De-
pozitarul 
central

Banca cen-
trală
Keler - De-
pozitarul 
central

 T +2, dar se pot 
conveni alte for-
me de decontare
Pentru acțiuni – 
T+3

Piața OTC, 
prin sistem 
Reuters, Blo-
omberg, unde 
au loc cele 
mai multe 
tranzacții.
Platforma 
MTS Ungaria
Bursa de va-
lori din Buda-
pesta
Piața Bond 
Vision

10 Germa-
nia

Agenția 
financiară 
germană 
Banca cen-
trală a Ger-
maniei

Licitație
Emisiune- 
tap
Sindicat de 
intermedi-
ere

Sistemul 
Deutsche 
Bundesbank 
Bund Bid-
ding (BBS) 
al Băncii 
centrale

Grup de 
licitație

Agenția 
financiară, 
în Registrul 
federal al 
obligațiunilor
Clearstream 
Banking AG 
Frankfurt

Clearstream 
Banking AG 
Frankfurt
Banca cen-
trală

T +2 Toate bursele 
germane
Numeroase 
platforme 
internaționale
Piața OTC
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11 Slovenia Ministerul 
Finanțelor 
Banca Slove-
niei

Licitație Sistemul 
de licitație 
Bloom berg

Dealeri 
primari

Corporația 
centrală de 
clearing și 
decontare

Corporația 
centrală de 
clearing și 
decontare

 T +2 Bursa de Va-
lori din Ljubl-
jana

12 Letonia Banca Leto-
niei Trezore-
ria de stat

Licitație
Emisiune- 
tap

NASDAQ 
OMX Riga

Membrii 
Bursei de 
valori – 
NASDAQ 
OMX Riga

Depozitarul 
central

Banca Leto-
niei
Depozitarul 
central

 T +1, T+2 NASDAQ 
OMX Riga
Piața OTC

13 Israel Unitatea gu-
vernamentală 
de administa-
re a datoriei 
publice

Licitație Sistemul 
de licitație 
Bloom berg

Dealerii 
primari și /
sau pentru 
membrii 
Bursei de 
valori din 
Tel-Aviv și 
alte persoa-
ne autori-
zate

Casa de 
Clearing din 
Tel-Aviv

Casa de 
Clearing din 
Tel-Aviv

 T+1 Bursa de Va-
lori din Tel-
Aviv
Sistemul de 
tranzacționare 
al dealerilor 
primari a 
obligațiunilor 
de stat – MTS
Piața OTC

14 Austria Agenția fede-
rală austriacă 
de finanțare

Licitație
Sindicat de 
intermedi-
ere
Emisiune- 
tap

Sistemul 
de licitații 
electronice 
al Oester-
reichische 
Kontroll-
bank AG 
(Depozitar 
central al 
Austriei)

Grup de 
licitație

Oesterreichi-
sche Kontrol-
lbank AG
(Depozitar 
central al 
Austriei)

Oesterrei-
chische 
Kontroll-
bank AG 
(Depozitar 
central al 
Austriei)

T+3 Bursa de Va-
lori din Viena.
Piața OTC (pe 
piața inter-
bancară), în 
cea mai mare 
parte.
Sistemul 
electronic de 
tranzacționare 
a 
obligațiunilor 
euroMTS

15 Azerbai-
djan

Banca cen-
trală a Repu-
blicii Azerba-
idjan
Comisia de 
stat a valori-
lor mobiliare

Inițial are 
loc înre-
gistrarea 
de stat a 
emisiunii 
la Comisia 
de stat a 
valorilor 
mobiliare
Licitații 
directe
Licitații 
indirecte

Banca cen-
trală
Bursa de 
Valori din 
Baku

Membrii 
Bursei de 
Valori

Depozitarul 
central

Depozitarul 
central

Bursa de Va-
lori din Baku
Piața OTC 

16 Statele 
Unite al 
Americii

Securities 
and Exchan-
ge Commis-
sion (SEC)
Federal Re-
serve System
US Treasury

Licitație Treasury 
Automated 
Auction 
Processing 
System (TA-
APS)

Dealeri 
primari 
Posibil de 
licitat direct 
de investi-
tori

Federal Re-
serve Bank
Fedwire 
Securities 
Services

Prin siste-
mul Federal 
Reserve 
Fedwire 
Securities 
Services

 VMS: T+0, T+1
Pt acțiuni, 
obligațiuni cor-
porative, muni-
cipale : T+3

VMS sînt lis-
tate la bursă.
NYSe, NAS-
DAQ
Piața OTC

17 Hong 
Kong

Government 
of the Hong 
Kong Special 
Administrati-
ve Region
Autoritatea 
monetară

Licitație Sistemul 
Central 
Moneymar-
kets Unit 
Member 
Terminal

Dealeri 
primari 

Autoritatea 
monetară

Autoritatea 
monetară

T+1 Bursa de Va-
lori din Hong 
Kong
Platformă 
electronică de 
tranzacționare
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18 Turcia Banca Cen-
trală a Tur-
ciei
Consiliul 
pieței de ca-
pital
Subsecretarul 
de trezorerie

Licitație Sisteme 
electronice
fax
personal

Dealeri 
primari 

Agenția 
centrală de 
registru

Banca Cen-
trală
Casa centra-
lă de clea-
ring
Agenția 
centrală de 
registru

 VMS Standard 
– T+0, 
Posibilitate de la 
T+0 la T+90
Euroobligațiuni 
– T+3
Obligațiuni cor-
porative: T+0
Acțiuni: T+2

Bursa de 
Valori din 
Istanbul
O porțiune 
mare se 
tranzacționea-
ză pe piața 
OTC

19 Kazah-
stan

Ministerul 
Finanțelor
Banca 
Națională

Licitație Sistem elec-
tronic stabi-
lit de Banca 
centrală
Pe hîrtie

Dealeri 
primari 

Depozitarul 
central de 
valori mobi-
liare

Sistemul 
interbancar 
al Băncii 
Naționale
Depozitarul 
central

VMS: T+0
Piața OTC: pînă 
la T+3
VM și 
obligațiuni cor-
porative: T+0

KASE
Piața OTC

20 Bangla-
desh

Ministerul 
Finanțelor
Banca 
Națională
Comisia de 
Valori Mobi-
liare

Licitație Dealeri 
primari 

Depozitarul 
central de 
valori mobi-
liare 

Depozitarul 
central de 
valori mobi-
liare

Piața OTC, 
inclusiv VMS: 
T+0
Piața OTC pen-
tru investitori 
străini:T+5,
în rest: T+3, T+9

Piața OTC 
administrată 
de Banca cen-
trală.
Bursa de Va-
lori
- Dhaka Stock 
Exchange
- The Chitta-
gong Stock 
Exchange 
(CSE)

21 Japonia Ministerul 
Finanțelor
Administrația 
de stat a 
obligațiunilor
Banca Japo-
niei
Comisia de 
valori mobi-
liare

Licitație 
prin
Oferte 
publice pt 
piață
Oferte pt 
investitorii 
retail
Oferte pt 
sectorul 
public

BOJNET 
– sistem 
al băncii 
naționale

Dealeri 
primari 
Participanți 
speciali

Banca Ja-
poniei cu 
un sistem 
de evidență 
special
JGB Book-
Entry-system

Banca Japo-
niei

 T+3
Bursa de Valori 
Tokio (T+2)

Bursa de Va-
lori
(Tokyo, Osa-
ka, Nagoya)
Piața OTC (fi-
ind preponde-
rentă)

22 Ghana Banca 
Națională
Ministerul 
Finanțelor

Licitație Sistemul 
Depozitaru-
lui central

Dealeri 
primari 

Depozitarul 
central de 
valori mobi-
liare

Depozitarul 
central de 
valori mobi-
liare

 Piața primară
licitația de stat: 
T+1
Piața secundară 
pt VMS: T+0
Valori mobiliare: 
T+3

Bursa de Va-
lori Ghana

23 Bahrain Ministerul 
Finanțelor
Banca cen-
trală

Licitație Banca cen-
trală
Scripless 
Securities 
Settlement 
System

Invitații 
către bănci 
care pot 
participa la 
licitații

Banca cen-
trală
Scripless 
Securities 
Settlement 
System

Banca cen-
trală
Scripless 
Securities 
Settlement 
System

T+2

24 Argenti-
na

Comisia 
Națională de 
Valori Mobi-
liare
Banca cen-
trală

Licitație Sistemul 
SIOPEL – al 
Mercado 
Abierto 
Electróni co 
(MAE)

Dealeri 
primari 

ArgenCle-
ar – pentur 
MAe

de la T+0 la T+3 Piața electro-
nică OTC a 
dealerilor de 
obligațiuni de 
stat – Mer-
cado Abierto 
Electrónico 
(MAE) – pre-
ponderent
Bursa de Va-
lori din Bue-
nos Aires
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25 Botswa-
na

Banca cen-
trală

Licitație Dealeri 
primari 

Banca 
centrală

Banca cen-
trală

VM și 
obligațiuni cor-
porative: T+3
VMS: T+3

Bursa de va-
lori din Bots-
wana

26 Austra-
lia

Banca cen-
trală
Oficiul aus-
tralian de 
management 
financiar

Licitații 
competitive
Subscrieri 
oficiale

AOFM Ten-
der System 
– sistem al 
oficiului de 
manage ment

Partici panți 
la sistem

Registrul 
ținut de 
Agenția de 
management, 
operat de 
Banca cen-
trală
AustraClear 
– depozitarul 
central 

Banca cen-
trală

 Piața primară: 
T+1
Piața reglemen-
tată: T+3
Piața OTC: 
de la T+1 la T+3

VMS se 
tranzacționea-
ză de obicei 
pe piața OTC 
prin Sistemul 
băncii centrale

27 Brazilia Banca cen-
trală
Ministerul 
Finanțelor

Ofertă pu-
blică
Plasare di-
rectă

Sistemul 
SeLIC 
(Deposi tory 
System for 
the Settle-
ment of 
Securities), 
adminis trat 
de Banca 
centrală

Investi tori 
instituțio-
nali

Sistemul 
SELIC (De-
pository Sys-
tem for the 
Settlement of 
Securities), 
administrat 
de Banca 
centrală
Brazilian 
depository 
and clearing 
corporation

Banca cen-
trală prin 
sistemul 
SeLIC

 Acțiuni: T+3
Obligațiuni cor-
porative: T sau 
T+1
VMS: T sau T+n 
Piața OTC: T+3

Obligațiunile 
corporative 
și cele de stat 
sînt negociate 
pe piața OTC
Bursa de va-
lori – BMF & 
BOVESPA 

28 Egipt Banca cen-
trală
Ministerul 
Finanțelor

Licitație Scrisori 
sigilate

Dealeri 
primari 

Banca cen-
trală

Banca cen-
trală
Depozitarul 
central

 VMS : T+1
Acțiuni: 
T+1(vînzare), 
T+2(cumpărare)
Obligațiuni cor-
porative: T+2

Bursa de va-
lori din Egipt
Bursa de 
valori din Ale-
xandria

29 Oman Autoritatea 
pieței de ca-
pital
Banca cen-
trală

Licitație Bănci 
licențiate

Muscat Clea-
ring & Depo-
sitory (MCD) 
– Depozitarul 
central 

Banca cen-
trală
Depozitarul 
central

Acțiuni: T+3
Obligațiuni cor-
porative: T+1
Obligațiuni de 
stat: T+1

Bursa de 
valori din 
Oman – Mus-
cat Securities 
Market

30 Canada Banca Ca-
nadei
Ministerul 
Finanțelor

Licitație Communi-
cation, 
Auction and 
Reporting 
System 
(CARS) 
– sistemul 
băncii cen-
trale

Dealeri 
primari 

Depozitarul 
central de 
valori mobi-
liare

Canadian 
Derivatives 
Clearing 
Corporation 
(CDCC)
Depozitarul 
central de 
valori mobi-
liare

Obligațiuni de 
stat: T+2
Acțiuni, 
obligațiuni, 
OTC: T+3

Can Deal – 
platformă 
electronică de 
tranzacționare 
a 
obligațiunilor 
de stat și alte 
forme de 
obligațiuni 

Anexa 2. Practica internațională privind structura acționariatului depozitarilor de valori mobiliare

Nr. Ţara Bursa / Depozi
tarul Acţionari bursă Acţionari Depozitar Ciclul de decontare

1 Polonia Bursa de Valori din 
Varșovia
Depozitarul 
Național de Valori 
Mobiliare – 
KDPW

-Trezoreria de Stat
(acţ. preferenţiale) – 
51,7%,
-Alţi acţionari
(acţ. preferenţiale) – 
0,57%,
-Alţi acţionari
(acţ.la purtător) – 47,73%

Bursa de Valori din Varşovia – 1/3
Banca Naţională a Poloniei – 1/3
Trezoreria de Stat – 1/3

Depozitarul central
Tranzacțiile bursiere sau 
platforma Bondspot: 
T+2, T+3
Tranzacții pe piața OTC: 
T+0 – T+n.
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2 Austria Bursa de Valori din 
Viena
OeKB – Oesterrei-
chische Kontroll-
bank AG
(depozitarul central 
din Austria)

-UniCredit Bank Austria 
AG – 13.3605%
-Erste Group Bank AG 
–10.7699%
-Vienna Insurance Group 
AG Wiener Versicherung 
Gruppe –7.7869%
-Raiffeisen Bank Internati-
onal AG – 6.9656%
-Oesterreichische Kontrol-
lbank Aktiengesellschaft 
– 6.6046%
-UNIQA Versicherungen – 
AG 6.0491%
- Alte persoane juridice cu 
mai puţin de 5%

Acționari – preponderent bănci și 
companii financiare
CABET-Holding-GmbH, Vienna
(UniCredit Bank Austria Group)
24.750%
UniCredit Bank Austria AG, Vienna
16.140%
Erste Bank der oesterreichischen 
Sparkassen AG, Vienna
12.890%
Schoellerbank Aktiengesellschaft, 
Vienna
8.260%
AVZ Finanz-Holding GmbH, Vienna
8.250%
Raiffeisen Zentralbank Österreich 
Aktiengesellschaft, Vienna
8.120%
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und 
Wirtschaft und Österreichische Post-
sparkasse Aktiengesellschaft, Vienna
5.090%
Raiffeisen OeKB Beteiligungsgesell-
schaft mbH, Vienna
5.000%
Oberbank AG, Linz
3.890%
Bank für Tirol und Vorarlberg Akti-
engesellschaft, Innsbruck
3.055%
BKS Bank AG, Klagenfurt
3.055%
Österreichische Volksbanken-Aktien-
gesellschaft, Vienna
1.500%

Depozitarul central
Tranzacțiile bursiere – 
T+3
Decontarea la emisiunea 
obligațiunilor de stat prin 
procedura de licitație – 
T+3

3 Bulgaria Bursa de Valori din 
Sofia
Depozitarul Cen-
tral AD

-Ministerul de Finanţe 
50,05%
-Firme de broker şi bănci 
24,18%
-Alte persoane juridice 
9,85%
-Persoane fizice 9,09%
-Investitori instituționali 
6,83%

-Ministerul de Finanţe
-Bursa de Valori din Sofia
-Agenţia de privatizare
-băncile comerciale din Bulgaria și 
cele străine

Depozitarul central
Ciclul de Decontare pen-
tru tranzacțiile pe piața 
bursieră și extrabursieră 
este T+2

4 Croația Bursa de Valori din 
Zagreb
Central Depository 
& Clearing Com-
pany
(depozitarul cen-
tral)

-Hrvatska Poštanska Banka 
D.D. 16,3309%
- Croatia Banka D.D. 
8,6617%
-Interkapital Vrijednosni 
Papiri D.O.O. 8,6097%
-Alte persoane fizice și 
juridice, în principal bănci 
cu cote mai mici de 5%

-Republica Croaţia 62,30%
-Agenţia Financiară 16,61%
-Participanţi la piaţa de capital 
(bănci, 
case de brokeraj, emitenţi, pieţe orga-
nizate) 21,09%

Depozitarul central
Ciclul-standard de de-
contare este T+3

5 Cehia Bursa de Valori din 
Praga

Cel mai mare acţionar 
este CEE Stock Exchange 
Group Aktiengesellschaft, 
92,739%

100% Bursa de valori din Praga, re-
glementată de Banca Națională 
 a Cehiei

Depozitarul central
Ciclul-standard de de-
contare este T+3.
Totodată, decontarea 
tranzacțiilor care nu au 
loc conform condițiilor 
standardizate pot fi rea-
lizate cu un ciclu de de-
contare începînd cu T+1 
pînă la T+15
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6 Cipru Entitate publică – control 
deținut de stat

Bursa de valori din Cipru 100%

7 Bosnia şi 
Herţego-
vina

Bursa de Valori 
Banja Luka
Depozitarul central 
de valori mobiliare

-Bănci și companii de bro-
keraj
Cel mai mare acționar–- 
NLB Razvojna banka – 
18,91%

-Bănci 31,5%
-Republica Srpska 33%
-Bursa de Valori BANJA LUKA 
24,5%
-Companii de brokeri şi dealeri 11%

Depozitarul central
Ciclul-standard de de-
contare este T+3.
Pentru tranzacțiile cu va-
lori mobiliare pe termen 
scurt – T+0.

8 Vietnam Bursa de Valori 
HoChiMinh

Proprietar – statul Bursa de Valori
- Pentru obligațiuni – 
T+1
- Pentru acțiuni – T+3

9 Ucraina Bursa de Valori 
Ucraineană
Depozitare de va-
lori mobiliare

Cel mai mare acționar este 
Bursa de Valori RTS (Ru-
sia) – 43%
Restul – societăți de 
investiții locale

«Всеукраїнський депозитарій 
цінних паперів» – acționar Banca 
Națională a Ucrainei
«Национальный депозитарий 
Украины» – Comisia de stat de va-
lori mobiliare – 86%
Participanții pieței – 14%

Bursa de Valori
Ciclul de decontare stan-
dard – T+0
Pentru tranzacțiile ne-
gociate se poate conveni 
la perioade de decontare 
diferite.

10 Thailanda Bursa de Valori din 
Thailanda
Depozitarul de 
valori mobiliare 
din Thailanda

Statul este proprietar Subsidiar al Bursei de Valori din 
Thailanda

Ciclul de decontare stan-
dard – T+2.

11 Taiwan Bursa de Valori din 
Taiwan
Taiwan Depository 
& Clearing Corpo-
ration

Companii listate la bursă 
– 47%,
Companii și bănci de stat 
– 22%,
Companii de brokeraj – 
11%,
Alte persoane juridice – 
17%,
Persoane fizice – 2%

Bursa de Valori din Taiwan 50,43%
Yuanta Securities Finance Co., Ltd. 
17,96%
Companii de brokeraj și alți acționari 
31,61%

Bursa de Valori
Ciclul de decontare stan-
dard – T+2.

12 Africa de 
Sud

Bursa de Valori din 
Jonannesburg
Depozitarul central 
din Africa de Sud

Fondul de stat de pensii – 
12.8%
Skogen Kon-Tiki Verdipa-
pirfond – 7.4%
American Funds Small Cap 
World Fund – 5,9%
Alti acționari au mai puțin 
de 5%

Bursa de Valori din Jonannesburg - 
44.547%
și 4 bănci majore ale Africii de Sud.

Bursa de Valori
Depozitarul central
T+5
Se dorește trecerea la 
T+3

13 Slovenia Bursa de Valori din 
Ljubljana
Corporația centrală 
de clearing a va-
lorilor mobiliare 
– KDD

CEE Stock Exchange Gro-
up AG
(grup care include 4 burse 
de valori)

Bănci, companii de brokeraj, com-
panii de administrare a fondurilor, 
fonduri de stat, emitenți

Pentru tranzacțiile bursi-
ere – T+2

14 Slovacia Bursa de Valori din 
Bratislava
Depozitarul central 
de valori mobiliare

Fondul Național de Propri-
etate a Republicii Slovacia 
– 75.94%
Patria Finance, a.s. 11,77%
Allianz - Slovenská poisťo-
vňa, a.s. 5,07%
Slovenská sporiteľňa, a.s.
3,93%
Alții – 3.29%

Bursa de Valori din Bratislava – 
100%

Tranzacțiile bursiere – 
T+3. Pentru tranzacțiile 
OTC perioada de decon-
tare nu este limitată.

15 Singapore Bursa de Valori din 
Singapore
Depozitarul Cen-
tral Singapore

Investitori instituționali – 
38%
Investitori retail – 39%
Holdinguri SEL – 23%

Subsidiară a Bursei de Valori din 
Singapore

T+3
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16 Serbia Bursa de Valori din 
Belgrad
Depozitarul central 
de valori mobili-
are și 
casa de clearing

Acționari :
- statul
- companii de investiții
- bănci
- companii de asigurare
- alte persoane fizice și 
juridice

Statul – 100% T+3

17 Suedia NASDAQ OMX 
Inc.
Euroclear sweeden

NASDAQ OMX Inc. Euroclear Sweeden

18 Rusia Bursa de Valori din 
Moscova
Depozitarul 
național de decon-
tare

Banca Centrală a Rusiei – 
22,47%
Sberbank – 9,57%
Государственная 
корпорация
“Банк развития и 
внешнеэкономической 
деятельности 
(Внешэкономбанк)” – 8%
“ЮниКредит Банк” – 
5,71%
Банк ВТБ – 5,58%
Европейский банк 
реконструкции и 
развития – 5,80%
“ММВБ-Финанс” – 
10,05%

Национальный расчетный 
депозитарий
Bursa de Valori din Moscova – 
99.99%

Depozitar
T+4

19 România Bursa de Valori 
București
Depozitarul Central
Bursa de Valori 
Sibiu
Depozitarul Sibex

Bursa de Valori București
Acționari instituționali ro-
mâni – 71,27%
Acționari instituționali stră-
ini – 12,25%
Persoane fizice române – 
16,28%
Persoane fizice străine
Bursa de Valori Sibiu
Nici o persoană nu poate 
deține mai mult de 5%

Depozitarul Central
Bursa de Valori Bucuresti – 54,51%
Alți acționari cu dețineri mai mici de 
5% din drepturile de vot – 45,489%
(Camera de Comerț și Industrie a 
României
Societăți de investiții și Bănci)
Depozitarul Sibex
Bursa de Valori din Sibiu
și Societăți de investiții

Ciclul de decontare stan-
dard – T+3

20 Portugalia Euronext – Lisa-
bona
InterBolsa (depozi-
tarul central)

NYSE – Euronext – 100% Euronext Lisabona – 100%

21 Germania Deutsche Borse Deutsche Börse – 100% Investitori instituționali 95%
Investitori privați 5%

T+2

22 Ungaria Budapest Stock 
Exchange

CEE Stock Exchange Gro-
up 50,4%

Casa Centrală de clearing şi depo-
zitare
Banca Naţională Ungară – 53,33%
Bursa de Valori din Budapesta – 
46,67%

23 Letonia Proprietarul majoritar cu 
92.98% din NASDAQ 
OMX Riga este “NASDAQ 
OMX Nordic, Oy”, care 
este deținută de “NASDAQ 
OMX Group, Inc”. Alt 
acționar NASDAQ OMX 
Riga este AS “Rietumu 
Banka”, cu 7,02% din 
acțiuni.

Depozitarul Central din Letonia
NASDAQ OMX Riga 100%
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24 Lituania NASDAQ OMX Helsinki, 
Oy - 95.12%
Firme de brokeraj 2.03%
Proprietate privată 2.84%

Depozitarul Central de Valori Mobili-
are din Lituania
Banca Lituaniei – 60%
NASDAQ OMX Helsinki 32%
AB NASDAQ OMX Vilnius 8%

25 Malta Bursa de Valori din 
Malta

Statul prin intermediul unui 
grup de holdinguri deține 
controlul asupra Bursei de 
Valori

Bursa de Valori din Malta 100%

26 Belarus Республиканский Центральный 
Депозитарий Ценных Бумаг
Instituție de stat care se subordonea-
ză Ministerului de Finanțe

27 Estonia Bursa de Valori din 
Tallinn
Depozitarul central 
din Estonia

NASDAQ OMX Inc. AS Eesti
Väärtpaberikeskus
NASDAQ OMX – Tallinn – 100%

28 Danemar-
ca

NASDAQ OMX Inc. Banca Națională 24% 
Băncile Comerciale și Brokerii 32%
Companiile emitente de obligațiuni 
28%
Emitenții de acțiuni și investitorii 
instituționali – cîte 8%

Anexa 3. Modele de instituționalizare a activității de decontare și clearing organizat

Ţara DCVM 
unic

Denumirea 
DCVM Funcţii de bază

Forma or
ganizatorico 

juridică
Structura proprietăţii

Bulgaria Nu Bulgaria, depo-
sitar central AD 
(CDAD)

Oferă servicii de decontare Bursei 
de Valori din Bulgaria şi depozi-
tarului pieţei valorilor mobiliare 
OTC. 

SA MOF (21.9%), banca centrală 
(20%), BVB (3%), utilizatori 
(55.1%)

Bulgaria, Depozi-
tar VMS (GSD)

Decontează toate tipurile de tran-
zacţii cu VMS. 

Nu este o en-
titate juridică 
distinctă.

În proprietatea Băncii Naţionale 
din Bulgaria 

Republica 
Cehă 

Nu SCP Depozitar VM Organizaţie 
contribuitoare 
a Republicii 
Cehe 

Organizaţie contribuitoare a Repu-
blicii Cehe

SKD Decontaeză VM pe termen scurt 
cu venit fix. 

Nu este o en-
titate juridică 
distinctă.

În proprietatea Băncii Naţionale

Depozitar central 
valori mobiliare 
Praga (CSDP) 

Decontează VM comercializate 
pe PSE, OTC trades and trades 
on the Power Exchange Central 
Europe

SA În proprietatea BV Praga

RM-System Decontează VM listate pe piaţa 
RM-System 

SA În proprietatea BV Praga

Estonia Da Estonia CSD 
(ECSD) 

Clearing, decontare şi depozitar al 
BV şi vânzări OTC 

SA În propritatea BV (Tallinn Stock 
Exchange, owned by the NAS-
DAQOMX Group)

Ungaria Da KELER CSD, SSS şi CCP pentru BV şi 
derivative tranzacţionate pe BSE 
şi OTC 

SA În proprietatae BC Ungaria 
(53,33%), BVB (46.77%) 

Letonia Nu Depozitar Central 
Letonia

Clearing, decontare şi depozitar al 
VM private şi obligaţiuni de stat 
pentru non-banci. 

SA În proprietatea BV (NASDAQ 
OMX Riga, owned by the NAS-
DAQ OMX Group)

VNS Decontare pentru tranzacţiile cu 
obligaţiunile guvernului lituanian 

Nu este o en-
titate juridică 
distinctă.

În proprietatea BC (Latvijas Ban-
ka)
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Lituania Da DCVM Lituania 
(CDSL)

Servicii de clearing şi decontare 
pentru fonduri, obligaţiuni de stat 
şi alte valori mobiliare 

Companie pu-
blică cu scopuri 
speciale

60% Bank of Lithuania, 32% 
NASDAQ OMX Helsinki Oy and 
8% - NASDAQ OMX Vilnius

Polonia Nu KDPW Depozitar naţional pentru valori 
mobiliare 
Clearing şi decontare a numeraru-
lui şi tranzacţii cu derivative 

SA Deţinut în părţi egale de Trezoreria 
de Stat, BVV şi Narodowy Bank 
Polsky

Registru VM 
(RPW)

Clearing şi decontare şi depozitar 
pentru valorile mobiliare şi NBP-
Bills

Nu este o en-
titate juridică 
distinctă.

În proprietatea băncii centrale (Na-
rodowy Bank Polski)

România Nu RoClear Clearing, decontare şi depozitar al 
bursei e valori şi tranzacţii extra-
bursiere cu valori mobiliare

SA Bursa de valori (Bursa de Valori 
București),Camera de Comerţ şi 
Industrie din România şi utilizatorii

SaFIR DCVM şi SSS operate de BNR 
pentru valori mobiliare de stat 
şi certificate de deposit emise de 
BNR. 

Nu este o en-
titate juridică 
distinctă

În proprietatea băncii centrale (Na-
tional Bank of Romania)

Rusia Nu Centru Naţional 
Depozitar (NDC)

Depozitar şi decontare fonduri, 
oblugaţiuni de stat şi corporative 
tranzacţionate extrabursier pe 
Bursa de valori interbancară din 
Moscova (MICEX), Bursa de 
valori MICEX, Sankt Petersburg 
Bursa de valori (SPCEX) 

SA MICEX (50.17%); 
Central bank of the Russian federa-
tion (42.30%); 
users (7.53%)

Corporaţia de cle-
aring şi depozitar 
(DCC)

Depozitar, clearing şi decontarea 
tranzacţiilor cu valori mobiliare 
corporative executate pe toate 
platformele majore de tranzacţio-
nare din Rusia (RTS,MICEX)

SA Bursa de Valori (Bursa de valori cu 
sistem de tranzacţionare din Rusia) 
7.7567%; 
3 utilizatori împreună 2.2433%; 

Slovacia Da CDCP SR Clearing şi decontare a tranzac-
ţiilor, comercializate pe BSSE şi 
extraburisier 

Direcţie BVN Se află în proprietatea Bursei de 
Valori (Bursa de valori Bratislava, 
BSSE).
Statului îi aparţine o parte din 
BSSE.

Slovenia Da KDD Clearing şi decontarea valorilor 
mobiliare 
Acţionează în calitate de DCVM.

SA În proprietatea utilizatorului (mem-
brii KDD sînt instituţii de creditare 
şi intermediari în domeniul valori-
lor mobiliare; Bank Slovenije este 
de asemenea acţionar minoritar)

Ucraina Nu Depozitar VM 
Ucraina

Depozitar, decontare şi servicii 
clearing pentru VM

SA Banca Naţională a Ucrainei 
(22.86%); 2 bănci de stat şi 44 
bănci comerciale (52.94%) ; bro-
keri/dealeri (13.07%) ; patru orga-
nizatori de tranzacţii (8.95%); alţii 
(2.18%). 

DNVM Ucraina 
(NDU)

Depozitar, decontare şi servicii 
clearing pentru VM

Utilizat stat şi 
utilizatori 

Statul deţine 86% din acţiuni (i.c. 
Comisia de stat pentru valori mobi-
liare şi piaţa de valori); participanţi 
pe piaţa de valori 14 %.

Anexa 4. Autorităţi de supraveghere – banca centrală

Nr. 
o.

Ţara
Denumirea autorităţii

Depozitar Central unic pentru valori mobiliare de 
stat 

și valori mobiliare corporative
Acționari Depozitar Central Unic

1 Federaţia Rusă 
Banca Centrală

Небанковская кредитная организация ЗАО 
«Национальный расчетный депозитарий» www.
nsd.ru 

100% privat, 
inclusiv 99,997% Bursa de Valori 

2 Republica Kazahstan 
Banca Centrală

SA ”Depozitarul Central de Valori Mobiliare” www.
kacd.kz 

54,98% – de stat (Banca Națională); 
45,02% – privat,
inclusiv Bursa de Valori Kazahstan – 34,69%

3 Republica Armenia
Banca Centrală

Depozitar Central din Armenia www.nasdaqomx.am 100%–- privat (Bursa de Valori)
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4 Republica Georgia
Banca Centrală

Depozitar Central de VM din Georgia www.gcsd.ge 100% – privat,
inclusiv 99% – Bursa de Valori 

5 Republica Cehă
Banca Naţională

VM dematerializate www.centraldepository.cz 100% – privat (Bursa de valori)

6 Ungaria
Banca Națională

Tranzacții la Bursă și în afara bursei. Nu sînt specifi-
cate tipurile de VM www.keler.hu

53,33% – de stat (Banca Națională); 
46,67% – privat (Bursa de Valori) 

7 Republica Lituania 
Banca Centrală

www.csdl.lt 100% – privat

8 Republica Slovacă
Banca Centrală

www.cdcp.sk 100% – privat (Bursa de Valori)

Anexa 5. Autorităţile de supraveghere consolidate, altele decît banca centrală
Nr. 
o.

Ţara
Denumirea autorităţii Depozitar Centra  unic pentru valori mobili

are de stat și valori mobiliar  corporative
Acționari Depozitar Central 

Unic
1 Republica Austria 

Autoritatea Pieţei Financiare (Financial Market 
Authority – FMA)

Oesterreichische Kontrollbank AG
(Depozitarul Central) www.oekb.at

100% privat 

2 Republica Federală Germania 
Autoritatea Federală de Supraveghere Finan-
ciară (Federal Financial Supervisory Authority 
– BaFin) 

Clearstream oferă servicii de depozitar cen-
tral de valori mobiliare pe piețele interne din 
Germania și Luxemburg. www.clearstream.
com 

100% privat 

3 Republica Poloneză
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
(Financial Supervisory Authority – FSA)

KDPW
www.kdpw.pl

2/3 de stat, inclusiv Banca Na-
ţională -1/3,
Trezoreria de Stat – 1/3
1/3 – privat (Bursa de Valori)

4 Regatul Danemarcii 
Autoritatea de Supraveghere Financiară www.
finanstilsynet.dk

VP Securities 
www.vp.dk

24% – de stat (Banca 
Națională)
76% – privat 

Anexa 6. Piața de capital cu mai mulți regulatori ai pieței financiare

Nr. 
o.

Ţara
Denumirea autorităţii Depozitar Central unic pentru valori 

mobiliare de stat și valori mobiliare cor
porative

Capitalul acționar al
Depozitarului Central Unic

1 Republica Croaţia 
Agenţia de Supraveghere a Serviciilor Fi-
nanciare (Croatian Agency for Supervision 
of Financial Services – CFSSA)

Central Depository & Clearing Com-
pany
www.skdd.hr

45,28% – de stat (Agenţia Financiară 
Republica Croaţia)
54,72% – privat 

2 Republica Estonia
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
(Financial Supervision Authority – FSA)

Depozitarul central din Estonia
 www.nasdaqbaltic.com

100% privat (Bursa de Valori)

3 România
Autoritatea de Supraveghere Financiară 

Depozitar Central www.depozitarulcentral.
ro

100% privat (Bursa de Valori – 
69,04%) 

4 Republica Azerbaidjan
Comisia de Stat pentru Valori Mobiliare 

Centrul Depozitar Național al Republicii 
Azerbaidjan
www.mdm.az

100% – de stat în persoana Comisiei de 
Stat pentru Valori Mobiliare
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conceptul instituţiei înstrăinării 
bunurilor cu condiţia întreţine-

rii pe viaţă nu a fost univoc interpretat 
şi înţeles pe parcursul diverselor perioa-
de istorice. Această stare de lucruri îşi 
găseşte explicaţia, mai întîi de toate, în 
faptul că există un spectru foarte larg de 
probleme ce trebuie soluţionate ca pre-
misă a formulării şi determinării unei 
viziuni concrete asupra contractului de 
înstrăinare a bunurilor cu condiţia în-
treţinerii pe viaţă, vizavi de dezvoltarea 
social-economică a ţării.

Este limpede că algoritmul de că-
utare a răspunsurilor la întrebările ce 
preocupă specialiştii de domeniu, dar 
şi conţinutul şi caracterul răspunsuri-
lor aflate, depind de interpretarea nor-
melor în vigoare.

În Republica Moldova, relaţiile so-
ciale cuprinse în instituţia întreţinerii 
au fost reglementate iniţial de Codul 
civil al Republicii Sovietice Socialiste 
Moldoveneşti, adoptat la 26 decembrie 
1964 [2]. În conţinutul Codului civil al 
RSSM, înstrăinarea bunurilor cu con-
diţia întreţinerii pe viaţă se referea de 
fapt doar la un singur bun, şi anume 
al casei de locuit, care se întîlnea pe 
acele timpuri în calitate de bun aflat 
în proprietatea personală. Însă practic 
aproape nu se recurgea la această insti-
tuţie, din simplul motiv că foarte puţini 
cetăţenii dispuneau de această proprie-
tate personală [11, p. 236]. 

Conform art. 445 Cod civil al 
RSSM, în baza contractului de înstră-
inare a unei case de locuit cu condiţia 
întreţinerii pe viaţă, o persoană inaptă 
de muncă din cauza vîrstei sau în le-
gătură cu starea sănătăţii (transmiţă-
tor) transmite în proprietate unei alte 
persoane (dobînditor) o casă de locuit 
sau o porţiune de casă, în schimbul 
căreia dobînditorul se obligă să pro-
cure transmiţătorului, pînă la moartea 
acestuia, asigurare materială în natură 
– locuinţă, hrană, îngrijire şi ajutorul 
necesar [2].

La 6 iunie 2002, Parlamentul Re-
publicii Moldova a aprobat un nou Cod 
civil al Republicii Moldova, în vigoare 
de la 12.06.2003, graţie căruia această 
instituţie, prin intermediul contractului 
de înstrăinare de bunuri cu condiţia 
întreţinerii pe viaţă, a primit o regle-
mentare mai amplă. În capitolul IV din 
Titlul III al Codului civil al Republicii 
Moldova din 2002 sînt cuprinse regle-
mentările privind contractul de înstrăi-
nare a bunurilor cu condiţia întreţinerii 
pe viaţă. Aici sînt prevăzute opt arti-
cole ce reglementează expres această 
instituţie [11, p. 236].

Prin prisma art. 839 Cod civil al 
RM se consemnează că, „în baza con-
tractului de înstrăinare a bunului cu 
condiţia întreţinerii pe viaţă, o parte 
(beneficiarul întreţinerii) se obligă să 
dea celeilalte părţi (dobînditor) în pro-

prietate un bun imobil sau mobil, iar 
dobînditorul se obligă să asigure bene-
ficiarului întreţinerii în natură – locu-
inţă, hrană, îngrijire şi ajutorul necesar 
pe timpul cît va trăi, precum şi înmor-
mîntarea”. 

Potrivit reglementărilor actuale, 
bunul transmis de beneficiar poate fi 
atît mobil, cît şi imobil, spre deosebire 
de Codul civil al RSSM, care prevedea 
posibilitatea înstrăinării în schimbul 
întreţinerii doar a unei case de locuit.

Legea obligă dobînditorul întreţi-
nerii să asigure beneficiarului locuinţă, 
hrană, îngrijire şi ajutorul necesar în 
timpul vieţii, precum şi înmormîntarea 
la deces. 

Scopul părţilor este reciproc şi con-
stă în dobîndirea dreptului de proprie-
tate asupra unui bun în schimbul în-
treţinerii pe viaţă. În aceste aspecte se 
reflectă şi destinaţia acestui contract. 
Contractul de întreţinere pe viaţă pre-
zintă un deosebit interes pentru oame-
nii în etate, bolnavii, invalizii pensiile 
şi îndemnizaţiile cărora nici pe departe 
nu acoperă necesităţile de viaţă. Aceste 
persoane, avînd posibilitate de a înche-
ia un asemenea contract, sînt asiguraţi 
cu cele mai importante condiţii de via-
ţă pînă la deces [7, p. 469]. 

În special, merită atenţie faptul că 
legea nu stipulează careva restricţii faţă 
de beneficiarul întreţinerii, în această 
calitate poate fi orice persoană fizică 

REGLEMENTĂRILE PRIVIND INSTITUŢIA ÎNSTRĂINĂRII BUNURILOR 
CU CONDIŢIA ÎNTREŢINERII PE VIAŢĂ  ÎN LEGISLAŢIA REPUBLICII 

MOLDOVA ŞI A ALTOR STATE

Angela TĂLĂMBUŢĂ,
doctor în drept

SUMMARY
Research institution of disposal of goods provided maintenance for life involves a study of regulatory legislation in 

Moldova. At the moment, the legal rules governing the institution are found in the Civil Code of the Republic of Moldova 
and other laws, the fundamental course being represented by the Constitution. In any system where ownership is guaranteed 
by the Constitution, the crucial moment that confronts constitutional adjudication is selecting from a variety of regulatory 
decisions with re-distributional nature, as they affect direct or indirect ownership.

Keywords: lifetime maintenance, property transfer, legislation

REZUMAT
Cercetarea instituţiei înstrăinării bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă implică un studiu al reglementării legislaţiei în 

vigoare pe teritoriul Republicii Moldova. La moment, normele juridice ce reglementează instituţia dată se regăsesc în Codul 
civil al Republicii Moldova şi în alte acte normative, cel fundamental fiind reprezentat de Constituţia Republicii Moldova. 
În oricare sistem unde dreptul de proprietate este garantat prin Constituţie, momentul crucial pe care îl înfruntă adjudecarea 
constituţională este selectarea dintr-o varietate de decizii regulatorii cu caracter re-distribuţional, după cum acestea afectea-
ză direct sau indirect dreptul de proprietate.

Cuvinte-cheie: întreţinere pe viaţă, înstrăinare de bunuri, legislaţie



28 DECEMBRIE 2016

care dispune cu titlu de proprietate de 
un bun imobil sau mobil şi care poate 
servi drept obiect al acestui contract.

Norma articolului dat, prin alin. 2, 
admite pluralitatea părţilor. Astfel, în 
cazul pluralităţii de părţi, obligaţia de 
întreţinere este indivizibilă şi se aplică 
regulile generale ale contractului de 
întreţinere pe viaţă.

Legiuitorul, în alin. 3 al articolului 
comentat stipulează că întreţinerea este 
un drept pur individual şi inalienabil. 
Din aceste considerente, creanţa de în-
treţinere nu poate fi transmisă unei alte 
persoane şi nici urmărită de creditori.

Referitor la forma contractului de 
înstrăinare a bunului cu condiţia între-
ţinerii pe viaţă, legislatorul a stipulat un 
criteriu, luînd în consideraţie obiectul, 
scopurile părţilor, termenul contractu-
lui. Astfel, art. 840 din Codul civil al 
RM prevede forma scrisă a contractu-
lui care se aplică indiferent de obiectul 
contractului, însă dacă obiectul acestui 
contract este un bun pentru înstrăina-
rea căruia se cere respectarea formei 
autentice, atunci contractul se încheie 
în formă autentică.

Drept un temei pentru modificarea 
contractului de înstrăinare a unui bun 
cu condiţia întreţinerii pe viaţă (art. 
841 Cod civil al RM) poate servi aba-
terea dobînditorului de la obligaţia sa 
de bază de a-i presta beneficiarului în-
treţinere în natură. Doar beneficiarului 
întreţinerii îi poate aparţine iniţierea 
schimbării formei de întreţinere, iar ca 
temei poate servi neexecutarea de către 
dobînditor a obligaţiilor contractuale.

Pentru a proteja interesele patri-
moniale ale beneficiarului, art. 842 din 
Codul civil al RM stipulează două ga-
ranţii: prima garanţie constă în stabili-
rea interdicţiei de înstrăinare a bunului 
transmis de beneficiarul întreţinerii pe 
durata vieţii acestuia, iar a doua – în 
stabilirea gajului sau altor grevări ale 
obiectului contractului numai cu acor-
dul beneficiarului întreţinerii.

Pieirea bunului nu îl degradează pe 
dobînditor de obligaţiile pe care şi le-a 
asumat în bază de contract – prevede 
art. 843 Cod civil RM. Dobînditorul 
devine proprietarul bunului transmis 
la încheierea contractului de înstrăina-
re a unui bun cu condiţia întreţinerii pe 
viaţă. Prin această normă, legislatorul 
prevede încă o garanţie de asigurare 
a intereselor patrimoniale ale bene-
ficiarului întreţinerii, deoarece el îşi 

păstrează dreptul la întreţinere în cazul 
pieirii obiectului contractului.

În contextul studiului nostru, un 
interes mai pronunţat îl comportă 
compartimentele consacrate efectelor 
contractului de înstrăinare a bunurilor 
cu condiţia întreţinerii pe viaţă. Dato-
rită cadrului normativ relativ restrîns 
în domeniul dat, evidenţiem temeiuri-
le încetării (art. 846 Cod civil al RM) 
şi rezoluţiunii (art. 844-845 Cod civil 
aRM) contractului de înstrăinate a bu-
nurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă. 
Din conţinutul acestei norme rezultă 
că dreptul dobînditorului poate fi rezi-
liat în cazul imposibilităţii executării 
obligaţiei contractuale din cauza unor 
circumstanţe care nu depind de voinţa 
lui, şi respectiv, dreptul beneficiarului 
întreţinerii poate fi reziliat doar în ca-
zul în care nerespectarea obligaţiilor 
contractuale depind de însuşii dobîn-
ditor [1, p. 114].

Conform art. 846 din Codul civil al 
RM, la decesul dobînditorului, dreptu-
rile şi obligaţiile lui trec la succesorii 
lui. Prezenta normă stipulează o regulă 
nouă, care nu era cunoscută în legis-
laţia naţională veche, şi anume posibi-
litatea aplicării succesiunii de drept în 
cazul decesului dobînditorului.

Deşi legea nu prevede expres, con-
siderăm că neexecutarea obligaţiei de 
predare a bunului de către beneficiar 
sau existenţa viciilor ascunse reprezin-
tă o neexecutare esenţială a contractu-
lui, care oferă dobînditorului dreptul 
de a cere rezoluţiunea [7, p. 101].

În legislaţia din România, institu-
ţia înstrăinării bunurilor cu condiţia în-
treţinerii pe viaţă este reglementată, de 
actualul Cod civil al României (CCR) 
din 2011 [4], prin intermediul norme-
lor de drept ce reglementează separat 
contractul de întreţinere. CCR defineş-
te acest contract stabilind criteriile care 
îl delimitează de alte raporturi asemă-
nătoare şi îi determină specificul atît în 
ceea ce priveşte condiţiile de fond, cît 
şi în ceea ce priveşte efectele. În CCR, 
contractul de întreţinere are o regle-
mentare proprie în Capitolul XVIII – 
„Contractul de întreţinere”, din Titlul 
IX – „ Diferite contracte”, Cartea a V-a 
– „ Despre obligaţii”, art. 2254–2263. 

Articolul 2254 din CCR reglemen-
tează noţiunea contractului de întreţi-
nere: „(1) Prin contractul de întreţinere 
o parte se obligă să efectueze în folo-
sul celeilalte părţi sau al unui anumit 

terţ prestaţiile necesare întreţinerii şi 
îngrijirii pentru o anumită durată. (2) 
Dacă prin contract nu s-a prevăzut du-
rata întreţinerii ori s-a prevăzut numai 
caracterul viager al acesteia, atunci în-
treţinerea se datorează pentru toată du-
rata vieţii creditorului întreţinerii” [4]. 
Prin urmare, cum era interpretat pînă 
acum în practică, contractul de întreţi-
nere era acel contract prin care o parte 
înstrăina un bun al său, în schimbul 
obligaţiei asumate de către dobînditor 
de a o întreţine, fapt care în principal 
presupune efectuarea de către debi-
torul obligaţiei de întreţinere a unor 
prestaţii în natură – asigurarea între-
ţinerii – persoanei: asigurarea hranei, 
medicamentelor, asistenţei medicale 
etc., şi chiar în contract era prevăzută 
suportarea unor costuri eventuale cu 
intervenţii medicale, asigurarea unei 
persoane care să însoţească temporar 
sau chiar permanent, după caz, credi-
torul întreţinerii [13, p. 140]. 

Întinderea obligaţiei de întreţinere 
este prevăzută la art. 2257 în CCR: 
“(1) Debitorul întreţinerii datorează 
creditorului prestaţii stabilite în mod 
echitabil, ţinîndu-se seama de valoarea 
capitalului şi de condiţia socială ante-
rioară a creditorului. (2) Debitorul este 
obligat în special să asigure creditoru-
lui hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, 
menaj, precum şi folosinţa unei locu-
inţe corespunzătoare. Întreţinerea cu-
prinde de asemenea îngrijirile şi chel-
tuielile necesare în caz de boală” [4]. 

În ceea ce priveşte caracterele 
contractului de întreţinere, ar trebui 
menţionate aspectele de noutate adu-
se de CCR. Astfel, conform Codului 
civil Român din 1864 [5], contractul 
de întreţinere era un contract cu titlu 
oneros, pentru ca o parte (înstrăinează 
un bun) urmărind să obţină în schimb 
o contraprestaţie egală cu întreţinerea 
pe timpul cît va trăi, întreţinerea con-
stînd în hrană, îmbrăcăminte, îngrijiri 
medicale, şi invers: partea care pre-
stează întreţinerea se obligă la aceas-
ta urmărind, în schimb, un echivalent 
patrimonial constînd în lucrul dobîn-
dit. CCR oferă posibilitatea încheierii 
contractului de întreţinere (precum şi 
a contractului de rentă viageră) şi cu 
titlu oneros – art. 2243: „Renta viageră 
poate fi constituită cu titlu oneros, în 
schimbul unui capital de orice natu-
ră, sau cu titlu gratuit şi este supusă, 
sub rezerva dispoziţiilor capitolului de 
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faţă, regulilor proprii ale actului juri-
dic de constituire” [5]. 

În CCR din 1864 apărea caracterul 
aleatoriu al contractului de întreţinere, 
provenind din faptul că părţile nu cu-
noşteau exact şansele lor de pierdere 
sau de cîştig la încheierea lui: o parte 
înstrăinează un bun, astfel că atît ea, 
cît şi cealaltă parte ştiau de la început 
doar întinderea prestaţiilor la care se 
obliga creditorul întreţinerii; se mai 
ştia că cel ce prestează întreţinerea va 
face acest lucru pe tot parcursul vieţii 
creditorului. Însa, în actualul Codul ci-
vil Român din 2011, acest aspect poate 
fi precizat prin contract – întreţinerea 
poate fi stabilită pe tot parcursul vieţii 
creditatului, în cazul în care prin con-
tract nu s-a prevăzut durata întreţinerii 
ori s-a prevăzut numai caracterul vi-
ager al acesteia (alin. 2, art. 2254 din 
CCR prevede că dacă prin contract nu 
s-a prevăzut durata întreţinerii ori s-a 
prevăzut numai caracterul viager al 
acestuia, atunci întreţinerea se datorea-
ză pentru toată durata vieţii creditoru-
lui întreţinerii). 

Conform Codului civil Român din 
1864, contractul de întreţinere era în 
principiu un contract consensual, în-
trucît pentru formarea lui valabilă era 
necesar acordul de voinţă valabil ex-
primat al părţilor; actualul CCR modi-
fică acest aspect, dobîndind contractul 
solemn, prin impunerea formei auten-
tice sub sancţiunea nulităţii absolute 
[10, p. 12]. 

În Codul civil Român din 1864, 
condiţiile esenţiale ale contractului de 
întreţinere erau prevăzute în dispoziţi-
ile art. 948, conform cărora condiţiile 
esenţiale pentru validitatea unei con-
venţii sînt: capacitatea de a contracta, 
consimţămîntul valabil al parţii care se 
obligă, un obiect determinat şi o cauză 
licită [5]. Forma, în regula generală, nu 
era o condiţie esenţială a contractului 
de întreţinere. Trebuie însă precizat că 
în mod excepţional, atunci cînd lucrul 
înstrăinat drept obiect al întreţinerii era 
un imobil (un teren sau o locuinţă ori 
o unitate individuală), se cerea atît au-
torizaţia prealabilă de înstrăinare, cît şi 
încheierea contractului de întreţinere 
în forma autentică. De asemenea, oda-
tă cu intrarea în vigoare a Codului civil 
Român din 2011, contractual de între-
ţinere devine un contract numit, ce are 
o reglementare proprie. 

În Codul civil Român din 2011 nu 

se face deosebire între forma contrac-
tului de întreţinere cînd lucrul înstrăi-
nat este un imobil şi forma contractu-
lui de întreţinere cînd lucrul înstrăinat 
este un bun mobil [10, p. 13]. Astfel, 
potrivit art. 2255 din CCR, „contrac-
tul de întreţinere se încheie în formă 
autentică, sub sancţiunea nulităţii ab-
solute”. Forma autentică se impune 
datorită importanţei actului dată de 
efectele produse faţă de părţi, ducînd 
la ieşirea din obligaţiile creditorului a 
unor bunuri de valoare mare şi la gre-
varea patrimoniului debitorului pentru 
viitor cu o obligaţie ce poate depăşi 
emolumentul cules. 

Pe lîngă condiţia mai sus menţio-
nată, CCR mai conţine un element de 
noutate cu privire la condiţiile de va-
liditate. Astfel, apare o condiţie supli-
mentară de validitate atît în cazul con-
tractului de întreţinere, cît şi în cazul 
contractului de rentă viageră – acestea 
rămân lipsite de efecte dacă la data în-
cheierii contractului creditorul suferea 
de o boală din cauza căreia a murit în 
30 de zile de la acea dată [5]. 

În concluzie, avînd în vedere vi-
durile legislative care existau în con-
ţinutul contractului de întreţinere, ţi-
nînd seama de aplicarea neuniformă 
în practica judiciară a uneori dispoziţii 
legale, aceste modificări aduse prin 
Codul civil Român din 2011 nu erau 
doar obligatorii, ci chiar necesare, în 
vederea aplicării mai consecvente a 
legii. 

Legislaţia din Franţa este precur-
soarea genului respectiv de contract 
pentru întregul sistem de drept conti-
nental. Contractul de întreţinere este 
utilizat sub denumirea „bail a nourritu-
re”, ceea ce în traducere semnifică „în-
chirierea pentru hrană”. „Bail a nourri-
ture” este similar contractului de rentă 
viageră, însă, spre deosebire de acesta 
din urmă, întreţinătorul se angajează 
să asigure întreţinutul cu produse ali-
mentare. Necesităţile întreţinutului nu 
se limitează doar la hrană, ci la tot ceea 
ce se include în mod ordinar în obliga-
ţiile alimentare în sens larg: locuinţa, 
îngrijirea personală, precum şi cheltu-
ielile de înmormîntare [8, p. 38]. Noile 
modificări din 21 iunie 2014 aduse le-
gislaţiei civile franceze reglementează, 
prin prisma art. 1968-1983, doar con-
tractul de rentă şi de rentă viageră. 

Vînzarea de imobile în schimbul 
unei rente viagere a fost mult timp 

destul de practicată în Franţa, căci ea 
satisfăcea două tendinţe care, oricît de 
contradictorii ar fi, ambele sînt înrădă-
cinate în temperamentul naţional: ne-
voia de securitate şi căutarea speculei. 
Dar prelungirea duratei vieţii umane – 
uneori mai mult de 120 de ani – devine 
un factor de descurajare [9, p. 541].

Spre deosebire de Republica Mol-
dova, în Germania, Olanda, Italia, 
Spania nu se reglementează respecti-
vul contract în legislaţia civilă, cu toa-
te că acesta dispune de aplicabilitate 
practică. Contractul de înstrăinare a 
bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă 
în aceste ţări face parte din categoria 
contractelor nenumite. 

Conţine reglementări privind în-
străinarea de bunuri cu condiţia între-
ţinerii şi Codul civil din 1999 al Azer-
baidjanului. Aceste reglementări sînt 
prevăzute în capitolul 48, destinat ren-
tei, în care înstrăinările se fac doar sub 
condiţia de plată a rentei, care poate 
fi şi pe viaţă, dar nu şi cu întreţinere 
[13]. 

Prezintă interes şi reglementările 
Codului civil al Republicii Lituanie-
ne, adoptat la 23.01.1937, pus în apli-
care în 1992, cu modificări esenţiale 
din 29.08.2007, cu privire la instituţia 
dată [14]. Astfel, în conformitate cu 
art. 2096-2106 din cod, această insti-
tuţie se consideră instituţia întreţinerii, 
reglementată prin contractul de între-
ţinere care poate fi atît viager, cît şi 
în bază de bunuri. Un loc important 
în cadrul reglementărilor este acordat 
calculelor valorii atît a bunurilor ce 
servesc pentru întreţinerea beneficiaru-
lui, cît şi a bunurilor care vor fi trecute 
în proprietatea privată a întreţinătoru-
lui după deces. Valoarea întreţinerii 
în bani trebuie să fie transmisă cu cel 
puţin un sfert de an înainte beneficia-
rului, iar întreţinerea în natură trebuie 
să fie calculată şi acordată cu cel puţin 
o jumătate de an înainte [14]. Ca şi în 
legislaţia Republicii Moldova, legiui-
torul permite pluralitatea de părţi, iar 
în caz de rezoluţiune a contractului de 
întreţinere, beneficiarul întreţinerii nu 
este obligat să întoarcă preţul întreţine-
rii. Bine-venit este permiterea încheie-
rii unui asemenea contrat în favoarea 
unei terţe persoane, ceea ce nu se per-
mite în legislaţia Republicii Moldova.

Codul civil al Ucrainei reglemen-
tează înstrăinarea de bunuri cu condiţia 
întreţinerii pe viaţă asemănător cu pre-
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vederile Codului civil al RM. Capito-
lul 57, care se numeşte „Întreţinerea pe 
viaţă” reglementează contractul de în-
treţinere pe viaţă cu privire la definirea 
acestuia, drepturile şi obligaţiile părţi-
lor, obiectul contractului, care poate fi 
o casă sau o parte a acesteia, orice bun 
mobil sau imobil de preţ. Specific pen-
tru aceste reglementări sînt prevederile 
cu privire la obligaţia întreţinătorului 
de a-l asigura pe întreţinut cu spaţiu 
locativ, precum şi determinarea valorii 
băneşti lunare a întreţinerii [15]. Doc-
trina reflectă înstrăinarea de bunuri cu 
condiţia întreţinerii pe viaţă în conţi-
nutul manualelor şi monografiilor de 
drept civil [18, p. 238]. 

Nu putem să trecem cu vederea le-
gislaţia civilă din Georgia [17], unde 
contractul de întreţinere este reglemen-
tat prin prisma art. 537-541 într-un pa-
ragraf aparte şi conform căreia o parte 
transmite o casă, un apartament sau un 
alt bun imobil ce-i aparţine în propri-
etate unei alte părţi, numit plătitor de 
rentă, şi care se obligă să-l întreţină pe 
transmiţător tot parcursul vieţii cît va 
trăi sau pe o terţă persoană indicată de 
acesta. Este lăudabil faptul că legiuito-
rul a prevăzut nu numai întreţinerea în 
locuinţă, îmbrăcăminte, hrană şi îngri-
jire medicală, dar şi valoarea minimă 
a întreţinerii pe lună, care nu poate fi 
mai mică de două salarii minime stabi-
lite de lege (art. 538 alin. 3 din Codul 
civil al Georgiei).

Codul civil al Federaţiei Ruse re-
glementează înstrăinarea de bunuri cu 
condiţia întreţinerii pe viaţă în cadrul 
contractului de rentă. Capitolul 30, 
care se numeşte „Renta şi înstrăinarea 
bunului cu condiţia întreţinerii pe via-
ţă”, reglementează contractul de rentă 
şi de înstrăinare de bunuri cu condiţia 
întreţinerii pe viaţă, drepturile şi obli-
gaţiile părţilor, obiectul contractului 
care poate fi, în primul rînd, o casă de 
locuit, un teren, orice bun imobil de 
preţ. Specific pentru aceste reglemen-
tări sînt prevederile cu privire la obli-
gaţia întreţinătorului de a-l asigura pe 
întreţinut cu spaţiu locativ, precum şi 
determinarea valorii băneşti lunare a 
întreţinerii [16, p. 242]. Din cuprinsul 
capitolului respectiv s-ar deduce, în 
aparenţă, independenţa acestor con-
tracte faţă de alte contracte civile. Însă, 
în actul normativ se face referinţă doar 
la un singur contract – la contractul de 
rentă. Codul civil al Federaţiei Ruse 

atribuie contractul de întreţinere la una 
dintre varietăţile contractului de rentă, 
cu renta perpetuă şi cea viageră. 

Spre deosebire de legislaţia civilă 
a Federaţiei Ruse, Codul civil al RM 
reglementează contractul de înstrăina-
re a bunului cu condiţia întreţinerii pe 
viaţă ca contract de sine stătător, dis-
tinct de alte contracte civile. O părere 
contrară întîlnim în doctrina autohto-
nă. Se menţionează că, deşi contractul 
de întreţinere este reglementat în Co-
dul civil al RM într-un capitol separat, 
acesta rămîne a fi o varietate a contrac-
tului de rentă [12, p. 127]. 

Nu susţinem această opinie şi ne 
alăturăm specialiştilor autohtoni I. Mi-
halache şi O. Chelaru, care menţionea-
ză că, deşi contractul de înstrăinare a 
bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă 
are multe asemănări cu contractul de 
rentă, între ele persistă deosebiri majo-
re şi urmează a fi analizate ca contracte 
distincte [8, p. 38]. 
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Introducere. Modificarea con-
tractului individual de muncă 

reprezintă orice modificare care survi-
ne în conţinutul său. La general, mo-
dificarea contractului de muncă se re-
alizează în baza acordului dintre părţi, 
însă legislaţia în vigoare stabileşte şi 
excepţie de la această regulă, potrivit 
căreia angajatorul dispune de dreptul 
unilateral de a modifica contractul de 
muncă. Trimiterea în deplasare în in-
teres de serviciu reprezintă unul dintre 
cazurile de modificare a contractului 
de muncă fără acordul salariatului. Fi-
ind o modificare efectuată fără acordul 
salariatului, legislaţia muncii impune o 
serie de garanţii juridice pentru anga-
jatul trimis în deplasare în interes de 
serviciu, garanţii ce constituie obiect 
de cercetare în cadrul prezentului ar-
ticol ştiinţific.

 Materiale şi metode aplicate. 
În vederea realizării studiului au fost 
utilizate publicaţiile ştiinţifice din do-
meniul dreptului muncii şi actele nor-
mative în vigoare. În studiu au fost 
aplicate diferite metode de cercetare 
ştiinţifică: analitică, comparativă şi 
generalizatoare. Scopul prezentului ar-
ticol ştiinţific este analiza particulari-
tăţilor trimiterii în deplasare în interes 
de serviciu a salariaţilor, prin indicarea 
garanţiilor de care beneficiază salaria-
ţii în aceste situaţii.

 Rezultate şi discuţii
Definiţia legală a trimiterii în de-

plasare în interes de serviciu o regă-
sim în Hotărîrea Guvernului pentru 
aprobare Regulamentului cu privire 
la delegarea salariaţilor entităţilor 
din Republica Moldova nr. 10 din 

05.01.2012 [1]. Astfel, potrivit acestui 
act normativ, prin deplasare în interes 
de serviciu se înţelege delegarea sala-
riatului, conform ordinului (dispoziţi-
ei, deciziei, hotărîrii) angajatorului, pe 
un anumit termen, pentru executarea 
obligaţiilor de muncă în afara locului 
de muncă permanent. În acest context, 
trebuie de subliniat faptul că călătoriile 
de serviciu ale salariaţilor a căror ac-
tivitate permanentă are caracter mobil 
sau ambulant, precum şi îndeplinirea 
lucrărilor de prospecţiune, a celor ge-
odezice şi topografice pe teren, nu sînt 
considerate deplasări în interes de ser-
viciu, dacă angajatorul acordă trans-
portul de serviciu necesar. 

La modul practic, delegarea sala-
riatului se efectuează de către condu-
cătorul entităţii sau de altă persoană 
împuternicită prin aprobarea ordinu-
lui, cu indicarea scopului şi a terme-
nului delegării, precum şi a ţării-gaz-
dă. Delegarea salariatului pe teritoriul 
Republicii Moldova se efectuează în 
baza ordinului sau a legitimaţiei de 
deplasare.

În legitimaţia de deplasare în in-
teres de serviciu se va indica în mod 
obligatoriu următoarele: denumirea 
entităţii pe care o reprezintă, numele, 
prenumele salariatului, funcţia deţinu-
tă, localităţile de destinaţie şi denumi-
rea entităţii la care este delegat, scopul 
şi termenul delegării. De asemenea, în 
legitimaţia de deplasare se fac menţi-
uni despre plecarea în deplasare, sosi-
rea la punctele de destinaţie, plecarea 
din ele şi sosirea la locul de muncă 
permanent, care se autentifică prin 
ştampilele entităţilor corespunzătoare. 

La delegarea în cîteva localităţi, datele 
despre sosire şi plecare se fac aparte, 
în fiecare dintre ele. La delegarea în 
ţări străine, data trecerii hotarelor se 
determină potrivit însemnărilor efec-
tuate în paşaport la punctele de trecere 
şi control la frontieră.

Deşi regula generală stabileşte că 
în cazul trimiterii în deplasare în inte-
res de serviciu este necesară elibera-
rea unei legitimaţii de serviciu, totuşi, 
pentru cazurile în care salariatul revine 
din deplasare la locul permanent de 
muncă în aceiaşi zi în care a fost de-
legat, nu va fi necesară eliberarea unei 
legitimaţii de serviciu. În aceste cazuri 
va fi suficientă eliberarea unui ordin al 
angajatorului privind trimiterea în de-
plasare în interes de serviciu.

Durata trimiterii în deplasare 
în interes de serviciu. Codul mun-
cii  (CM) [2] al Republicii Moldova 
prevede că locul de muncă poate fi 
schimbat temporar de către angajator 
prin deplasarea în interes de serviciu 
sau prin detaşarea salariatului. Art. 70 
al CM prevede că termenul trimiterii 
în deplasare în interes de serviciu nu 
poate depăşi 60 de zile calendaristice. 
Respectiv, orice ordin al angajatorului 
care prevede trimiterea salariatului în 
deplasare în interes de serviciu pe un 
termen mai mare de 60 de zile calen-
daristice este nul şi nu produce efecte 
juridice. Chiar şi în ipostaza în care an-
gajatul şi-ar da acordul pentru o trimi-
tere în deplasare în interes de serviciu 
pe un termen mai mare de 60 de zile 
calendaristice, aceasta oricum repre-
zintă o încălcare a legislaţiei muncii, 
fiindcă orice înţelegere dintre salariat 

TRIMITEREA ÎN DEPLASARE ÎN INTERES DE SERVICIU

Tatiana MACOVEI, 
doctor în drept, lector universitar, USM

SUMMARY
Travelling for work purpose is one of the cases of unilateral modification of the labor contract by the employer. The 

employees who are sent on a trip with work purpose benefit of several legal guarantees. In this regard, present scientific 
article aims to research the next aspects of travelling with work purpose: the notion, the procedure, the duration and the legal 
guarantees of the employees who are travelling with work purpose.

Keywords: employer, employees, trip work, guarantees

REZUMAT
Trimiterea în deplasare în interes de serviciu este unul dintre cazurile de modificare unilaterală a contractului individual 

de muncă de către angajator. Salariaţii care sînt trimişi în deplasare în interes de serviciu beneficiază de o serie de garanţii 
juridice. În cadrul prezentului articol ştiinţific vor fi cercetate următoarele aspecte privind trimiterea în deplasare în interes 
de serviciu: noţiunea, procedura, durata şi garanţiile juridice de care beneficiază aceşti salariaţi.

Cuvinte-cheie: salariat, angajator, deplasare, compensaţii



32 DECEMBRIE 2016

şi angajator prin care salariatul renunţă 
la drepturile sale este nulă şi nu produ-
ce efecte juridice. Totuşi, interpretarea 
corectă a normei legale indică asupra 
faptului că o trimitere în deplasare în 
interes de serviciu nu poate depăşi 60 
de zile calendaristice. Respectiv, se 
permite o asemenea trimitere de mai 
multe ori pe parcursul unui an calen-
daristic, cu condiţia că fiecare trimitere 
în deplasare în interes de serviciu nu 
va depăşi termenul de 60 de zile. 

Compensarea cheltuielilor de de-
plasare se efectuează pentru zilele află-
rii efective în deplasare, determinate 
conform menţiunilor în ordinul sau în 
legitimaţia de deplasare şi în documen-
tele de călătorie prezentate, în limitele 
termenului pentru care salariatul a fost 
delegat.

Ziua plecării în deplasare se consi-
deră ziua plecării cu trenul, transportul 
aerian, auto sau alt mijloc de transport 
din locul permanent de lucru al dele-
gatului, iar ziua sosirii – ziua sosirii 
mijlocului de transport menţionat la 
locul permanent de lucru. În cazul ple-
cării mijlocului de transport pînă la ora 
24 inclusiv, ziua plecării în deplasare 
se consideră ziua curentă, iar de la ora 
0 şi mai tîrziu – ziua următoare. Dacă 
gara, debarcaderul, aerogara se află în 
afara localităţii, se ia în considerare 
timpul necesar pentru călătoria pînă 
la gară, debarcader, aerogară. Aceleaşi 
reguli se aplică şi pentru determinarea 
zilei sosirii salariatului la locul perma-
nent de muncă.

Regimul timpului de muncă şi de 
odihnă. Asupra salariaţilor aflaţi în de-
plasare în interes de serviciu se extinde 
regimul timpului de lucru şi de odihnă 
al acelor entităţi în care ei sînt delegaţi. 
La întoarcerea din deplasarea în inte-
res de serviciu, acestora nu li se acordă 
alte zile de odihnă în locul zilelor de 
odihnă nefolosite în timpul deplasării. 
Dacă salariatul este delegat pentru a 
lucra şi în zilele de odihnă sau de săr-
bătoare, compensarea pentru lucrul în 
aceste zile se efectuează în conformi-
tate cu legislaţia în vigoare. În cazul în 
care, conform ordinului conducătoru-
lui, salariatul pleacă în deplasare în zi 
de odihnă, la întoarcerea din deplasare 
acestuia i se acordă, în modul stabilit, 
o altă zi de odihnă. Chestiunea ce ţine 
de prezentarea la lucru în ziua plecării 
în deplasare sau în ziua sosirii se so-
luţionează de comun acord cu condu-
cătorul.

Garanţii juridice în cazul trimite
rii în deplasare în interes de serviciu. 
În general, garanţiile juridice de care 
beneficiază salariaţii care sînt trimişi 
în deplasare în interes de serviciu se 
referă la menţinerea locului de muncă 
şi la condiţiile speciale de salarizare. 
Prin contractul individual de muncă, 
sau prin cel colectiv încheiat la nivel 
de unitate, pot fi stabilite garanţii su-
plimentare în raport cu cele legale. 
Salariaţilor care pleacă peste hotarele 
republicii la stagiu, instruire, speciali-
zare şi schimb de experienţă din pro-
prie iniţiativă sau fiind delegaţi, avînd 
invitaţii personale, sau pentru a parti-
cipa la concursuri organizate de către 
diverse fundaţii şi entităţi din alte ţări, 
li se vor păstra locurile de muncă, pre-
cum şi li se vor compensa cheltuielile 
de deplasare, potrivit deciziilor luate 
de conducătorii entităţilor în care ac-
tivează, în conformitate cu prevederile 
articolelor 213 şi 214 din Codul mun-
cii al Republicii Moldova. 

Salariul mediu pentru timpul află-
rii salariatului în deplasare se menţine 
pentru toate zilele de lucru, conform 
graficului stabilit la locul permanent 
de muncă. Salariul mediu, la rugămin-
tea salariatului, se expediază acestuia 
din contul entităţii care l-a delegat. În 
cazul trimiterii în deplasare în interes 
de serviciu a cumularzilor, salariul me-
diu se păstrează la acea entitate care a 
delegat persoana respectivă. În cazul 
delegării în acelaşi timp de la lucrul de 
bază şi de la cel prin cumul, salariul 
mediu se păstrează la ambele funcţii, 
iar cheltuielile pentru plata deplasării 
se repartizează de comun acord între 
entităţile care îl deleagă.

Potrivit art. 174 din Codul muncii, 
salariaţii trimişi în deplasare în interes 
de serviciu beneficiază de următoarele 
garanţii juridice:

a) Cheltuieli de călătorie tur–retur. 
Potrivit documentelor primare, salari-
atului delegat i se achită cheltuielile de 
transport pînă la locul de destinaţie şi 
retur – spre locul permanent de muncă 
– cu transportul aerian, feroviar, naval, 
transportul auto public, cu excepţia 
taximetrelor, la tarifele clasei econo-
mice, incluzînd plata pentru asigura-
rea de stat a pasagerului la transport 
şi pentru serviciul prestat la vînzarea 
preliminară a biletelor de călătorie. 
Cheltuielile pentru utilizarea lenjeriei 
de pat în trenuri se compensează fără 
prezentarea documentelor primare. În 

cazul neprezentării documentelor de 
călătorie, compensarea cheltuielilor 
pentru serviciile de transport pe terito-
riul Republicii Moldova se efectuează 
conform tarifului minim.

De asemenea, salariatul trimis în 
deplasare în interes de serviciu are 
dreptul la compensarea cheltuielilor 
pentru călătoria în transportul public 
(cu excepţia taximetrelor) pînă la gară, 
aerogară, debarcader şi retur, în cazul 
în care ele nu sînt amplasate în raza 
localităţii în care a fost delegat, sau cu 
taximetrul în cazul în care ora sosirii 
sau plecării delegatului nu corespunde 
cu orarul de timp al transportului pu-
blic, conform actelor de călătorie pre-
zentate. 

În cazul trimiterii în deplasare în 
interes de serviciu în străinătate, sala-
riatului i se achită cheltuielile pentru 
deplasarea tur–retur pe distanţa dintre 
aeroport, gară sau debarcader şi locul 
de cazare cu transportul public sau cu 
taximetrul, în cazul în care ora sosirii 
sau plecării detaşatului nu corespunde 
cu orarul de timp al transportului public 
din ţara respectivă. Dreptul de a alege 
tipul de transport pe care urmează să îl 
folosească salariatul pe parcursul află-
rii în deplasare în interes de serviciu îi 
revine angajatorului. În cazul în care 
angajatorul nu şi-a exercitat dreptul 
invocat mai sus, salariatul rezolvă de 
sine stătător problema privind alegerea 
transportului.

Pentru cazurile în care salariatul 
utilizează transportul de serviciu sau 
transportul auto personal, acestuia i se 
compensează cheltuielile pentru com-
bustibil şi lubrifiante, în conformitate 
cu ruta şi kilometrajul aprobate de con-
ducătorul entităţii, precum şi cantitatea 
necesară de materiale de marca respec-
tivă, dacă sînt prezentate documentele 
(chitanţele, cecurile) eliberate de staţi-
ile de alimentare cu combustibil, care 
confirmă cheltuielile menţionate.

b) Cheltuieli de cazare. Salariatu-
lui delegat i se compensează cheltuie-
lile efective pentru locaţiune, inclusiv 
pentru serviciile obligatorii prestate în 
hoteluri, conform cerinţelor privind 
utilarea camerelor din hoteluri, în mă-
rime ce nu va depăşi plafoanele de ca-
zare pentru fiecare 24 de ore, prevăzute 
în anexa nr. 2 la prezentul Regulament. 
De asemenea, se compensează cheltu-
ielile pentru rezervarea locurilor în ho-
teluri în mărime de 50% din valoarea 
compensată a locului pentru 24 de ore.
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Cheltuielile efective pentru locaţi-
une se confirmă prin anexarea docu-
mentelor primare la decontul de avans. 
Nu se permite achitarea cheltuielilor 
pentru locaţiune în hoteluri în baza 
conturilor comune, fără a fi indicate în 
ele numerele camerelor ocupate, peri-
oada aflării, numele celor cazaţi, tipu-
rile cheltuielilor etc.

În acelaşi mod se compensează 
cheltuielile de locaţiune suportate în 
timpul opririi forţate în drum, confir-
mate documentar.

În situaţiile în care nu sînt prezen-
tate documente primare privind caza-
rea, eliberate de unităţile hoteliere sau 
de altele similare, în calitate de docu-
ment primar poate servi contractul de 
locaţiune încheiat între persoana dele-
gată şi proprietarul locuinţei. În acest 
caz, compensarea cheltuielilor se va 
efectua în conformitate cu documen-
tele prezentate, cu condiţia că aceste 
cheltuieli nu vor depăşi 70% din pla-
foanele de cazare stabilite prin anexa 
nr. 2 la prezentul Regulament pentru 
persoanele prevăzute la categoria „A”.

Membrilor delegaţiei oficiale, care 
se deleagă în străinătate pentru a parti-
cipa la diverse evenimente cu caracter 
internaţional, cu participarea reprezen-
tanţilor altor ţări şi cu organizarea de 
către ţara-gazdă a cazării participanţi-
lor în hotel cu tarife mai înalte decît 
plafoanele stabilite în anexa nr. 2 la 
prezentul Regulament, cheltuielile de 
locaţiune se restituie conform tarifelor 
hotelului respectiv, confirmate prin do-
cumentele primare şi recomandarea de 
cazare în hotelul dat eliberată în scris 
de partea organizatoare a evenimentu-
lui sau de misiunea diplomatică a Re-
publicii Moldova în ţara respectivă.

În cheltuielile de locaţiune se in-
clud, în afară de tarif, plăţile şi posi-
bilele taxe locale obligatorii, reflectate 
în conturile pentru chirie. Cheltuielile 
pentru hrană şi alte servicii personale 
(spălatul, călcatul, frizeria etc.), in-
cluse în conturile pentru locaţiune, se 
achită din contul diurnelor şi nu sînt 
supuse compensării. În cazul în care 
nu sînt prezentate documentele pri-
mare privind cheltuielile de locaţiune, 
aceste cheltuieli se compensează sala-
riatului la delegarea în hotarele Repu-
blicii Moldova în mărime de 25 de lei, 
iar peste hotare – în mărime de 10% 
din norma-limită a cheltuielilor de lo-
caţiune pentru fiecare noapte aflată în 
deplasare, excluzîndu-se timpul aflării 

în drum. Compensarea cheltuielilor 
nominalizate se efectuează în cazul în 
care salariatului delegat nu i s-a acor-
dat locuinţă fără plată.

c) Diurna reprezintă o indemniza-
ţie zilnică, în moneda naţională sau în 
valuta străină, acordată în scopul com-
pensării cheltuielilor suportate supli-
mentar de salariat în timpul delegării 
pentru hrană, diferite servicii, inclusiv 
costul transportului pe teritoriul locali-
tăţii în care a fost delegat şi alte cheltu-
ieli. Normele diurnelor sînt diferenţia-
te pe categorii, ţinîndu-se cont de pos-
turile deţinute de salariaţii delegaţi, de 
scopul şi caracterul misiunii, conform 
anexei nr. 1 la prezentul Regulament. 
Cuantumul diurnelor pentru fiecare zi 
de aflare în deplasare a salariatului sînt 
prevăzute în anexa nr. 2 la Regulamen-
tul privind detaşarea salariaţilor Repu-
blicii Moldova.

Dacă timpul aflării salariatului în 
statele de tranzit depăşeşte 24 de ore 
sau pe parcursul itinerarului (tur–retur) 
de deplasare au loc staţionări forţate, 
cu aflarea în hotel în statul de tranzit 
pe timpul nopţii, diurnele pentru zilele 
menţionate se plătesc conform normei 
stabilite pentru acel stat. În celelalte 
cazuri, diurnele se achită potrivit nor-
mei stabilite pentru punctul de destina-
ţie (delegare).

Pentru zilele de plecare şi sosire, 
diurnele se plătesc în mărime de 100% 
din normele stabilite. În cazul delegării 
pentru o singură zi în teritoriul Repu-
blicii Moldova, diurnele nu se plătesc, 
iar peste hotarele republicii, diurnele 
se plătesc în mărime de 50% din nor-
ma stabilită.

Dacă durata deplasării peste hota-
rele Republicii Moldova depăşeşte 30 
de zile calendaristice, cuantumul diur-
nei se reduce cu 20% pentru fiecare zi 
suplimentară.

În cazul în care organizatorul acor-
dă delegatului mijloace financiare sub 
formă de diurnă, burse, alte plăţi pen-
tru compensarea cheltuielilor curen-
te, entitatea care l-a delegat nu achită 
acestuia diurna stabilită. Dacă mijloa-
cele financiare acordate de organizator 
pentru o zi sînt mai mici decît normele 
pentru diurnă stabilite prin Regula-
mentul privind delegarea salariaţilor 
entităţilor din Republica Moldova, 
entitatea care a delegat va compensa 
diferenţa la prezentarea documentelor 
confirmative (demers oficial al organi-
zatorului).

La delegarea unei persoane în două 
şi mai multe ţări, diurna pentru ziua 
deplasării dintr-o ţară în alta se plăteş-
te în mărime de 100% în valută străină, 
în conformitate cu normele ţării în care 
se deplasează delegatul. Pentru reţine-
rea nemotivată în drum, diurna nu se 
plăteşte şi cheltuielile de locaţiune nu 
se compensează.

În cazul delegării salariatului într-o 
localitate de unde el are posibilitate să 
revină zilnic la locul său permanent 
de trai, diurnele nu se plătesc. Dacă 
persoana delegată, la încheierea pro-
gramului zilei de lucru, rămîne din 
propria iniţiativă la locul delegării, la 
prezentarea actelor de cazare lui i se 
restituie cheltuielile efective. Proble-
ma cu privire la posibilitatea reveni-
rii zilnice a salariatului de la locul de 
delegare la locul său permanent de trai 
este rezolvată, în fiecare caz concret, 
de către conducătorul entităţii la care 
activează salariatul.

Muncitorilor, conducătorilor şi spe-
cialiştilor entităţilor, delegaţi în terito-
riul Republicii Moldova pentru exe-
cutarea lucrărilor de montaj, ajustare, 
construcţie, reparaţie şi restaurare, în 
locul diurnelor li se plăteşte, în modul 
stabilit, un supliment la salariul tarifar 
(de funcţie). La efectuarea lucrărilor 
menţionate peste hotarele Republicii 
Moldova, problema cu privire la achi-
tarea diurnelor sau suplimentelor la 
salariul tarifar (salariul de funcţie) se 
soluţionează de către conducătorii en-
tităţilor respective de comun acord cu 
beneficiarii. În aceste cazuri, potrivit 
înţelegerii dintre părţile menţionate, 
mărimea diurnelor poate fi mai mică 
decît normele stabilite.

În cazul executării lucrărilor de 
cercetări ştiinţifice, de proiectare şi 
experimentare peste hotarele Republi-
cii Moldova, mărimile diurnelor pot fi 
stabilite, potrivit înţelegerii cu benefi-
ciarii, în limitele normelor prevăzute.

d) Alte cheltuieli ce ţin de depla-
sare. Salariatului delegat i se restituie, 
potrivit documentelor primare prezen-
tate de el, cheltuielile pentru:

obţinerea paşaportului străin şi a •	
vizei, precum şi a vizei de reşedinţă în 
paşaport şi alte taxe aferente obţinerii 
acestora;

comisioanele şi taxele bancare •	
pentru schimbarea valutei străine, la 
utilizarea cardului bancar sau a cecului 
de numerar în bancă în moneda cores-
punzătoare;
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telefaxuri, internet, convorbiri •	
interurbane de serviciu cu entitatea 
care l-a delegat sau cu alte entităţi, ce 
ţin de scopul delegării şi care se com-
pensează conform ordinului conducă-
torului;

asigurarea medicală obligatorie •	
în străinătate;

taxele rutiere şi alte cheltuieli •	
specifice la plecarea salariatului cu 
transportul auto care nu este de uz pu-
blic;

transportul bagajelor;•	
spezele pentru asistenţa medica-•	

lă în condiţiile şi în cazurile stabilite 
de Ministerul Sănătăţii, cum ar fi vac-
cinarea şi procurarea medicamentelor 
specifice ţărilor şi localităţilor cu o 
climă greu de suportat, spitalizarea şi 
intervenţiile chirurgicale, în caz de ne-
cesitate acută (pentru zilele de spitali-
zare diurna nu se acordă);

cheltuielile în legătură cu dece-•	
sul salariatului în străinătate şi trans-
portarea lui în patrie.

În cazul incapacităţii temporare de 
muncă a persoanei delegate, aceste-
ia i se restituie, pe principii generale, 
cheltuielile pentru locaţiune (în afara 
cazurilor în care se află în staţionar la 
tratament) şi i se plătesc diurnele pe 
întreaga perioadă de timp pînă cînd, 
conform stării sănătăţii, poate intra în 
exerciţiul funcţiilor sau poate reveni 
la locul permanent de trai, dar nu mai 
mult de două luni. Incapacitatea tem-
porară de muncă a salariatului delegat, 
precum şi imposibilitatea de a reveni 
la locul permanent de trai din cauza 
bolii, urmează să fie confirmate în mo-
dul stabilit.

Pentru perioada de incapacitate 
temporară de muncă, salariatului dele-
gat i se plăteşte, pe principii generale, 
o indemnizaţie pentru pierderea tem-
porară a capacităţii de muncă. Zilele 
de incapacitate temporară de muncă nu 
se includ în termenul de deplasare.

 Autorii Eduard Boişteanu şi Ni-
colai Romandaş au identificat urmă-
toarele trăsături caracteristice ale 
trimiterii în deplasare în interes de ser-
viciu:

Deplasarea în interes de serviciu 1. 
este o măsură obligatorie luată prin 
dispoziţia conducătorului unităţii, ast-
fel încît refuzul neîntemeiat al salaria-
tului de a pleca în deplasare în interes 
de serviciu reprezintă o încălcare a dis-
ciplinei muncii.

Deplasarea în interes de servi-2. 
ciu se dispune pe o anumită durată de 
timp. Avînd în vedere reglementările 
existente, această măsură poate fi dis-
pusă pe un termen de cel mult 60 de 
zile calendaristice – în hotarele Repu-
blicii Moldova.

În cazul deplasării în interes de 3. 
serviciu, elementul contractului de 
muncă supus modificării este locul de 
muncă permanent (obişnuit). Astfel, 
deplasarea se poate realiza în cadrul 
aceleiaşi unităţi, la o unitate compo-
nentă sau o subunitate ori la o altă 
muncă, în aceeaşi sau în altă localitate. 
Esenţial pentru deplasarea în interes de 
serviciu este ca locul în care aceasta se 
dispune să nu fie locul de muncă per-
manent (obişnuit) [3, p. 389].

În acelaşi timp, trebuie de menţi-
onat faptul că angajatorul este totuşi 
limitat în exercitarea drepturilor sale 
privind trimiterea în deplasare în in-
teres de serviciu. Astfel, potrivit art. 
249 alin. (1) din Codul muncii al RM, 
angajatorul nu poate dispune trimite-
rea în deplasare în interes de serviciu 
a persoanelor cărora deplasarea le este 
interzisă în baza certificatului de mi-
nor.

Privitor la salariaţii în vîrstă de 
pînă la 18 ani, aceştia de asemenea nu 
pot fi trimişi în deplasare în interes de 
serviciu, cu excepţia salariaţilor din 
instituţiile audiovizualului, din teatre, 
circuri, organizaţii cinematografice, 
teatrale şi concertistice, precum şi din 
cele ale sportivilor-profesionişti (art. 
256 din CM al RM) [4, p. 34].

Potrivit art. 249 din Codul mun-
cii, persoanele cu dizabilităţi severe şi 
accentuate, femeile gravide, femeile 
aflate în concediul postnatal, părinţii 
singuri care au copii în vîrstă de pînă la 
14 ani, salariaţii care au copii în vîrstă 
de pînă la 6 ani sau copii cu dizabili-
tăţi, persoanele care îmbină concediile 
pentru îngrijirea copilului, prevăzute 
la art. 126 şi 127 alin. (2), cu munca, 
precum şi salariaţii care îngrijesc de 
un membru al familiei bolnav, în baza 
certificatului medical, pot fi trimişi în 
deplasare numai cu acordul lor scris. 
Totodată, angajatorul este obligat să 
informeze în scris salariaţii menţionaţi 
despre dreptul lor de a refuza plecarea 
în deplasare.

Concluzii. Trimiterea în depla-
sare în interes de serviciu a salariaţi-
lor reprezintă un caz de modificare a 

contractului de muncă din iniţiativa 
angajatorului. Pentru realizarea acestei 
modificări, angajatorul nu are nevoie 
de consimţămîntul salariaţilor, cu ex-
cepţiile prevăzute de art. 249 din Co-
dul muncii al R. Moldova. 

Salariaţii trimişi în deplasare în in-
teres de serviciu dispun de o serie de 
garanţii juridice, şi anume: menţinerea 
locului de muncă şi a salariului mediu, 
precum şi compensarea cheltuielilor 
aferente trimiterii în deplasare în inte-
res de serviciu.
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Introducere. Aplicarea mijloa-
celor tehnice în procedura pe-

nală presupune neapărat necesitatea 
respectării unor principii şi reguli fun-
damentale, astfel încît folosirea lor să 
nu dăuneze vieţii şi sănătăţii omului. 
Cunoscutul savant-criminalist A.A. 
Levi, vorbind despre astfel de princi-
pii, menţionează, pe drept, că mijloa-
cele tehnico-ştiinţifice „trebuie să se 
bazeze pe diverse fenomene profund 
studiate de ramurile fizicii, chimiei, bi-
ologiei etc. Este inadmisibil obţinerea 
cu ajutorul lor a informaţiei incomplete 
sau denaturării ei în procesul de fixare, 
păstrare, transmitere, examinare şi re-
producere. Aplicarea acestor mijloace 
şi metode în niciun caz nu poate umili 
onoarea şi demnitatea cetăţenilor; ea 
trebuie să fie inofensivă pentru viaţa şi 
sănătatea oamenilor şi să se manifeste 
ca garant al respectării drepturilor par-
ticipanţilor la proces” [8, p. 16-17]. 

Rezultate şi discuţii. Despre te-
meinicia ştiinţifică, inofensivitatea, ca-
racterul etic şi economicos ca principii 
de admisibilitate a mijloacelor tehni-
co-ştiinţifice de mult timp şi insistent 
vorbesc şi alţi cercetători-criminalişti 
(R. Belkin, M. Saltevski, N. Seliva-
nov, V. Colodrovski ş.a. [5, p. 223; 10 
p. 13; 13, p. 125; 1, p. 78]). Totoda-
tă, într-un şir de cazuri, în calitate de 
astfel de principiu se menţionează, de 
rînd cu altele, şi „legalitatea”. Indica-
rea acestui principiu general şi priori-
tar al procesului penal în contextul dat 
este, în opinia noastră, discutabil. Pe 
de o parte, nu încape îndoială că prin-
cipiul în cauză trebuie respectat. Orice 

instrument tehnic sau metodic, cu toa-
tă eficacitatea lui, nu poate fi folosit, 
dacă el contravine normelor de drept. 
Pe de altă parte, trebuie însă observat 
că aplicarea mijloacelor tehnico-crimi-
nalistice în procesul penal este orienta-
tă tocmai pentru a asigura legalitatea. 
Deci, principiul în cauză nu poate fi 
privit alături şi de rînd cu altele, întru-
cît doar sistemul celor din urmă asigu-
ră această legalitate – scopul suprem al 
procesului penal, iar tehnica crimina-
listică se manifestă ca mijloc de atin-
gere a acestui scop. 

Legat de principiile admisibilităţii 
metodelor şi mijloacelor tehnico-cri-
minalistice în procesul penal, prezintă 
interes şi experienţa Republicii Ka-
zahstan, care, în art. 126 al CPP [15], 
stipulează că organele de urmărire pe-
nală, experţii şi specialiştii, în cadrul 
realizării sarcinilor procesuale, sînt în 
drept să aplice mijloace tehnico-şti-
inţifice. Aplicarea lor se va considera 
admisibilă dacă acestea: 1) sînt expres 
prevăzute de lege sau nu contravin 
normelor şi principiilor ei; 2) sînt va-
lidate ştiinţific; 3) asigură eficacitatea 
activităţilor în cauza instrumentată; 4) 
sînt inofensive. 

Observăm că în legislaţia procesu-
ală a acestei ţări s-au realizat propune-
rile majorităţii criminaliştilor şi pro-
cesualiştilor de a fixa în lege condiţi-
ile admisibilităţii folosirii mijloacelor 
tehnice, deschizînd astfel posibilităţi 
de a asigura, pe de o parte, elaborarea 
şi adaptarea cu scop bine determinat a 
mijloacelor criminalistice, cu luarea în 
calcul a cerinţelor procesuale, fixate 

în lege, iar pe de altă parte – înlătura-
rea piedicilor în implementarea largă 
a inovaţiilor tehnice şi progresive în 
practica judiciară. 

Cu toate acestea, acceptînd în fond 
raţionamentele indicate mai sus, trebu-
ie subliniat faptul că aspectele admi-
sibilităţii aplicării mijloacelor tehnice 
urmează a fi suplimentate şi cu crite-
riul etic. Utilizarea a astfel de mijloa-
ce atît în cadrul procesării probelor la 
general, cît şi în activitatea de preluare 
a mostrelor de comparaţie pentru exa-
minările de expertiză, trebuie să cores-
pundă şi normelor morale, care nu pot 
fi cuprinse de criteriul inofensivităţii 
aplicării mijloacelor respective. Un şir 
de metode, procedee şi mijloace folo-
site pot fi inofensive pentru viaţa şi să-
nătatea omului, rămînînd însă, totoda-
tă, neconforme moralităţii şi normelor 
etice, aducînd astfel atingere drepturi-
lor şi libertăţilor ocrotite de Constituţia 
Republicii Moldova. 

Pornind de la cele menţionate, con-
siderăm posibil a indica în CPP al R. 
Moldova, într-un articol dedicat utili-
zării mijloacelor tehnice în activitatea 
de urmărire penală cu un alineat care 
să stipuleze expres: Aplicarea meto-
delor şi mijloacelor tehnice se admite 
dacă acestea sînt validate ştiinţific, nu 
înjosesc onoarea şi demnitatea omu-
lui, sînt inofensive pentru mediu, viaţa 
şi sănătatea lui. 

Criteriul temeiniciei ştiinţifice în 
cazul dat se manifestă în exactitatea 
şi autenticitatea rezultatelor aplicării 
mijlocului tehnic. În opinia savantu-
lui N. Selivanov, „mijloacele fondate 
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ştiinţific trebuie să ofere imagine co-
rectă despre obiectele din realitatea 
înconjurătoare ce urmează a fi fixate şi 
examinate” [11, p. 125]. Este unanim 
acceptat faptul că indiciul de bază al 
validării ştiinţifice a metodelor şi mij-
loacelor tehnice este corespunderea lor 
stării contemporane a ştiinţei şi tehni-
cii, posibilitatea previziunii ştiinţifice a 
rezultatelor aplicării lor [6, p. 93-94]. 

Este la fel important a observa că 
actualele teze ştiinţifice cuprind multe 
momente discutabile, ipoteze polemi-
ce neverificate, de aceea aplicarea unor 
tehnici sprijinite pe astfel de date şti-
inţifice litigioase poate conduce la di-
verse erori – lucru inadmisibil în sfera 
justiţiei. Dincolo de aceasta, utilizarea 
oricărui mijloc tehnic se realizează în 
cadrul unor metodici şi, în funcţie de 
situaţia în care se preconizează aplica-
rea lor, urmează a se elabora şi anumiţi 
algoritmi situaţionali care de aseme-
nea trebuie să aibă suport ştiinţific. În 
fine, folosirea metodelor şi mijloacelor 
tehnico-ciminalistice este orientată 
spre atingerea unui rezultat concret, 
iar posibilitatea prognozării ştiinţifice 
a acestuia ne va ajuta să organizăm ac-
tivitatea respectivă. 

În baza celor expuse, putem evi-
denţia următoarele semne ale temeini-
ciei ştiinţifice a metodelor şi mijloace-
lor tehnice: 

corespunderea lor nivelului con-•	
temporan de cunoştinţe unanim accep-
tate; 

posibilitatea creării algoritmului •	
situaţional al aplicării mijlocului sau 
metodei respective; 

fezabilitatea prognozării ştiinţifi-•	
ce a rezultatelor aplicării metodelor şi 
mijloacelor tehnice.

Cît priveşte aspectul etic al acti-
vităţii de descoperire şi cercetare a 
infracţiunilor, el a fost şi rămîne în 
permanenţă actual. Nu încape îndoială 
că legiuitorul, reglementînd activitatea 
subiecţilor investigării infracţiunilor, 
s-a condus inclusiv şi de principii-
le morale: respectul faţă de onoarea, 
demnitatea şi inviolabilitatea persoa-
nei, apărarea drepturilor şi libertăţilor 
omului şi cetăţeanului, secretul co-
respondenţei, convorbirilor, comuni-
caţiilor etc. Are dreptate cercetătorul 
T.N. Moskalikova care consideră că, 
„vorbind despre normele procesual pe-
nale noi, de regulă, apelăm la noţiuni 
precum: drepturi şi obligaţiuni, legi-

tim – nelegitim, legal – ilegal, pe cînd 
normele morale de care ne conducem 
în cadrul investigaţiilor sînt legate, în 
principal, cu alte categorii de factură 
etică, precum: bine şi rău, just – injust, 
cinste – onoare, conştiinţă – datorie” 
[9, p. 15]. În fond, respectarea eticii 
în activitatea de aplicare a metodelor 
şi mijloacelor tehnice pentru desco-
perirea şi cercetarea infracţiunilor se 
sprijină mai cu seamă pe închipuirile 
fiecărui subiect al acestor activităţi 
despre onoare şi demnitate, respect 
faţă de persoană, morală, etică.

În opinia noastră, criteriul eticii în 
acest context cuprinde corespunderea 
metodelor şi mijloacelor tehnice sco-
pului, procesului şi rezultatelor apli-
cării lor. 

Legat de aceasta, apare întrebarea: 
cine şi în ce ordine va stabili corespun-
derea metodelor şi mijloacelor tehnicii 
criminalistice principiilor admisibili-
tăţii? Pentru soluţionarea unei astfel 
de sarcini, savantul-criminalist rus N. 
Selivanov, în anul 1979, recomanda 
de creat o comisie specială interde-
partamentală privind elaborarea şi im-
plementarea tehnicii criminalistice în 
practica luptei cu criminalitatea [12, 
p. 22]. Dezvoltînd ideea lui N. Seliva-
nov, cercetătorul moldovean V. Colo-
drovschi propunea de format, în cadrul 
Consiliului Ştiinţific Consultativ pe 
lîngă Curtea Supremă de Justiţie a Re-
publicii Moldova, o secţie de experţi 
care va avea funcţia de a promova po-
litica tehnico-ştiinţifică în activitatea 
de combatere a criminalităţii, va coor-
dona activitatea organelor de ocrotire 
a normelor de drept în acest sens. În 
obligaţiunile acestei secţii tehnice de 
experţi se pot include şi problemele 
privind admisibilitatea utilizării unor 
sau altor mijloace şi metode tehnico-
criminalistice în procedura penală. 
Secţia în cauză va putea să decidă la 
modul concret ce mijloace, procedee, 
tehnologii pot fi admise în procedura 
penală, în ce scopuri şi în ce limite, 
precum şi valoarea juridică a rezulta-
telor aplicării lor [1, p. 79]. 

Această propunere o credem vala-
bilă şi pentru ziua de astăzi, de aceea 
trebuie să fie susţinută, întrucît secţia 
în cauză ar putea să determine opera-
tiv care mijloace şi metode, la concret, 
corespund principiilor admisibilităţii 
în procesul penal, oferind posibilitatea 
de a normaliza şi procesul implemen-

tării celor mai noi mijloace şi metode 
ale tehnicii criminalistice în activitatea 
practică a organelor de drept. Decizii-
le unui consiliu specializat cu privire 
la admisibilitatea anumitor metode şi 
mijloace ar putea fi publicate în actele 
bazate pe lege (recomandări, instrucţi-
uni), ca unul dintre cele mai dinamice 
sisteme de reglementare normativ-ju-
ridică. La fel şi cu procedura de alege-
re şi aplicare a tehnicii criminalistice, 
care poate fi expusă în indicaţiile me-
todice departamentale, ca să nu devină 
obiect de reglementare legislativă.

La ora actuală, posibilităţile mij-
loacelor tehnice contemporane permit 
a simplifica şi a perfecţiona însăşi or-
dinea procesuală a aplicării lor. Astfel, 
mijloacele moderne de audio-videoîn-
registrare permit a reproduce informa-
ţia în paralel cu înscrierea ei, procesul 
videoînregistrării poate fi urmărit pe 
ecranul televizorului, iar în condiţii de 
teren – pe display-ul videocamerei ce 
funcţionează cu cristal lichid. Dincolo 
de aceasta, videoînregistrările oferă 
posibilitatea fixării caracteristicilor 
temporale, duratei înregistrării, timpu-
lui în regim real, ne permit să folosim 
reproducerea fragmentară sau accele-
rată, ceea ce poate reduce şi din timpul 
efectuării acţiuni procesuale. 

În legătură cu aceasta, în literatura 
de specialitate se înaintează propuneri 
întemeiate de a renunţa la dublarea de-
plină a informaţiei fixate cu ajutorul 
mijloacelor audio-video în procesul-
verbal al acţiunii de urmărire penală, 
reducînd partea descriptivă a acestuia 
pînă la expunerea sumativă a datelor 
faptice mai importante. Plus la aceas-
ta, reproducerea (parţială sau totală) a 
materialelor audio-videoînregistrării 
la finele acţiunii procesuale să se facă 
doar la cererea cuiva din participanţii 
ei [14, p. 15].

Rămîne deocamdată problemati-
că chestiunea ce ţine de reglementa-
rea aplicării obligatorii a metodelor 
şi mijloacelor tehnico-criminalistice. 
Această întrebare a fost deja obiect de 
discuţii ale savanţilor-criminalişti (G. 
Gramovici, A. Levi, E. Utkin, A. Exar-
hopulo ş.a.). Esenţa opiniilor exprima-
te de ei se reduce la faptul că decizia 
utilizării obligatorii a mijloacelor teh-
nicii criminalistice trebuie să emane 
din imposibilitatea de a asigura prin 
altă modalitate înregistrarea datelor 
faptice în materialele dosarului penal, 
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adică din necesitatea practică iminentă 
de a recurge la o astfel de modalitate. 
O altă cauză care, în opinia noastră, 
determină necesitatea reglementării 
imperative a unor mijloace tehnice este 
sporirea nivelului criminalităţii şi a pa-
rametrilor ei negativi, majorarea cazu-
rilor opunerii rezistenţei din partea lu-
mii interlope procesului de investigare 
a infracţiunilor. Relativa diminuare în 
legislaţia procesual-penală a posibi-
lităţilor mijloacelor şi metodelor teh-
nico-criminalistice conduce inevitabil 
la o atitudine formală faţă de acestea 
şi din partea subiecţilor aplicării lor. 
Rezultatele studiului nostru a 350 de 
procese-verbale din dosarele penale 
soluţionate denotă că chiar şi cele mai 
răspîndite şi accesibile ofiţerilor de ur-
mărire penală mijloace de fotografie-
re au fost aplicate doar în 189 cazuri 
(54%), mijloacele de audio-videoînre-
gistrare – în 21 cazuri (6%).

Aceşti indici, atît de nesemnifica-
tivi, ai utilizării mijloacelor tehnice de 
fixare tehnică a locului faptei se expli-
că, în opinia noastră, nu numai prin 
insuficienţa dotării tehnice a organelor 
de drept, la care au făcut referire şi alţi 
cercetători autohtoni ai acestei proble-
me [2, p. 6], ci şi din cauza imperfec-
ţiunii reglementării juridice a practi-
cii respective. Pînă la urmă, legea nu 
numai că stabileşte ordinea aplicării 
mijloacelor şi metodelor tehnice, dar 
formează şi ideologia, psihologia atitu-
dinii faţă de acestea şi de posibilităţile 
lor în sistemul general al procedurii ju-
diciare penale, atît a ofiţerilor de urmă-
rire penală, procurorilor, judecătorilor, 
avocaţilor etc., cît şi a societăţii în an-
samblu. Este dificil, dacă nu imposibil, 
să ne aşteptăm la succese în soluţiona-
rea acestei probleme fără ca societatea, 
inclusiv legiuitorul, să ofere sprijin în 
acest sens organelor ocrotirii normelor 
de drept.

Analiza lapidară a normelor CPP 
al R. Moldova demonstrează că arti-
colele ce reglementează aplicarea mij-
loacelor tehnice fac referire la metode 
şi procedee cu ajutorul cărora pot fi 
create mijloace de probă (fotografie-
rea, filmarea, audio-videoînregistrarea 
etc.) sau la rezultatele aplicării tehni-
cilor respective (schiţele, fotografiile, 
peliculele, casetele audio şi video etc., 
indicate în art. 260 CPP). O astfel de 
abordare, destul de clară şi justificată, 
ne permite să conchidem că normele 

obligatorii urmează a fi formulate doar 
în privinţa mijloacelor tehnicii crimi-
nalistice, rezultatele utilizării cărora 
poartă caracter probator. Deci, diverse 
mijloace de căutare şi de examinare 
preliminară a urmelor la faţa locului, 
alte tehnici speciale de investigaţii 
nu necesită nemijlocit reglementare, 
întrucît rezultatele folosirii lor nu ob-
ţin importanţă probantă, cu toate că 
în anumite situaţii aplicarea acestora 
poate fi recunoscută de rigoare. 

Concluzii şi propuneri. Avînd în 
vedere cele menţionate, considerăm 
necesar a reglementa aplicarea obli-
gatorie a mijloacelor şi metodelor 
tehnice, pe lîngă cazurile prevăzute 
de articolele CPP (art. 110, 1101, 116, 
1326-13211, 1341-1344), şi în situaţiile 
în care nu este posibil a utiliza mate-
rialele de probă în starea lor iniţială. 
Avem în vedere acele obiecte ale lumii 
materiale care, din cauza diverselor 
caracteristici neobişnuite ale acestora 
(dimensiuni mari, masă excesivă, uşor 
alterabile etc.), nu pot fi administrate 
la dosar, sau în cazul în care ele pot fi 
percepute de către participanţii la pro-
cesul penal doar când se aplică mijloa-
ce tehnico-criminalistice (de exemplu, 
microurme, microobiecte, microcanti-
tăţi de substanţe). 

În această ordine de idei, luînd în 
considerare tematica studiului nostru, 
legată de cercetarea la faţa locului, şi 
recomandările pertinente ale cercetă-
torului moldovean C. Pisarenco [4, p. 
150] cu privire la valorificarea micro-
obiectelor în cadrul investigării locului 
infracţiunii, propunem a modifica art. 
118 alin. (3) şi (4) al CPP al R. Moldo-
va în următoarea redacţie:

(3) „Organul de urmărire penală 
cercetează toate obiectele de la locul 
faptei, iar în caz de necesitate, atrage 
specialişti pentru depistarea şi ridi-
carea urmelor şi a microobiectelor 
infracţiunii, permite accesul la ele în 
măsura în care nu se încalcă drepturi-
le omului. În anumite cazuri, persoana 
care efectuează urmărirea penală, dacă 
este necesar, execută diferite măsurări, 
fotografieri, videoînregistrări, întoc-
meşte desene, schiţe, face mulaje şi 
tipare de pe urme de sine stătător sau 
cu ajutorul specialistului în materia 
respectivă. Locul cercetării poate fi în-
conjurat de colaboratorii organelor de 
menţinere a ordinii publice”. 

(4) „Obiectele descoperite în tim-

pul cercetării la faţa locului se exami-
nează la locul efectuării acestei acţiuni 
şi rezultatele examinării se consem-
nează în procesul-verbal al acţiunii 
respective. Dacă pentru examinarea 
obiectelor şi documentelor se cere un 
timp mai îndelungat, precum şi în alte 
cazuri, persoana care efectuează ur-
mărirea penală le poate ridica pentru 
a le examina la sediul organului de 
urmărire penală. Dacă obiectele ce 
pot constitui corpuri delicte nu pot 
fi ridicate, ele vor fi obligatoriu foto-
grafiate sau fixate prin alte mijloace 
tehnice. Obiectele şi documentele ri-
dicate se împachetează, se sigilează, 
pachetul se semnează. Despre aceste 
activităţi se face menţiune în proce-
sul-verbal”. 

Aici însă trebuie de notat că pro-
blema aplicării obligatorii a mijloa-
celor tehnice în cadrul acţiunilor pro-
cesuale este mult mai largă. Dincolo 
de situaţiile expuse mai sus şi legat de 
albia studiului nostru, credem necesar 
a reglementa obligatoriu fotografierea 
şi amprentarea cadavrelor cu identi-
tate necunoscută, efectuate în cadrul 
cercetării la faţa locului (art. 120 CPP 
RM); fotografierea materialelor de 
probă în privinţa cărora s-a adoptat 
decizia de a le nimici sau a le transmi-
te posesorului.

Literatura de specialitate [17, p. 
103] semnalează necesitatea videoîn-
registrării şi altor activităţi privind ur-
mărirea penală: a declaraţiilor persoa-
nelor aflate pe moarte şi recunoscute 
victime sau martori unici ai infracţiu-
nii, la efectuarea acţiunilor de urmărire 
penală cu participarea persoanelor cu 
defecte ale văzului. În cazul dat este 
vorba despre asigurarea familiarizării 
acestui grup de persoane cu conţinu-
tul declaraţiilor depuse de ei şi fixate 
în procesele-verbale, întrucît audioîn-
registrarea pentru slab-văzători ar fi 
obiectivă şi necesară asigurării ascul-
tării fonogramei respective.  

Prof. V.P. Lavrov recomandă folo-
sirea videoînregistrării în cazurile în 
care este îngreunat însuşi procesul ob-
ţinerii informaţiei în cursul audierii. El 
face referire la audierea surdomuţilor, 
persoanelor analfabete, cu deficienţe 
psihice, în cazul în care videoînregis-
trarea va servi drept mostră de com-
paraţie pentru expertiza fonoscopică, 
la audieri cu participarea interpretului, 
care, în opinia lui, va permite a verifi-
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ca corectitudinea traducerii, ş.a. [7, p. 
411-412].

Dincolo de cazurile menţionate, 
aplicarea mijloacelor tehnice în pro-
cesul penal contribuie şi la asigurarea 
obiectivităţii investigaţiilor. Se are în 
vedere nu numai colectarea, fixarea şi 
examinarea materialelor de probă, ci 
şi respectarea strictă a regulilor pro-
cesuale de realizare a activităţilor pre-
văzute de CPP. Şi în acest caz, unica 
modalitate reală de a asigura legali-
tatea în cursul efectuării acţiunilor de 
urmărire penală (mai cu seamă a ace-
lora ce sînt legate de apărarea dreptu-
rilor bănuiţilor şi învinuiţilor) este, în 
opinia noastră, fixarea deplină a pro-
cesului respectiv cu mijloace tehnice 
de videoînregistrare. Aceasta permite, 
pe de o parte, să sporim obiectivitatea 
cercetărilor şi să excludem eventualele 
falsificări ale proceselor-verbale şi alte 
încălcări ale legii procesual penale, 
iar pe de altă parte, să protejăm drep-
turile învinuiţilor şi ale bănuiţilor, să 
reducem posibilităţile de contestare a 
rezultatelor acţiunilor de urmărire pe-
nală din partea apărării. Şi aceasta pen-
tru că efectuarea lor va fi documentată 
cu camera de luat vederi, înregistrările 
fiind uşor verificabile din punctul de 
vedere al procedurii efectuării actului 
respectiv. 

Actualmente este evident că, oda-
tă cu modificările introduse în CPP 
al R. Moldova prin legea nr. 66 din 
05.04.2012 [9] şi dezvoltarea în gene-
ral a ştiinţei procesului penal autohton, 
se produc reevaluări progresive şi în 
atitudinea legiuitorului faţă de proble-
ma aplicării mijloacelor tehnico-crimi-
nalistice, de rezultatele folosirii lor în 
cadrul investigaţiilor. Unii autori con-
sideră chiar că „mijloacele tehnice, din 
instrumente auxiliare de investigaţie, 
treptat se transformă în instrumente de 
bază, căpătînd statut procesual şi im-
portanţă tot mai decisivă” [16, p. 94]. 

Pe bună dreptate, la ora actuală, 
utilizarea mijloacelor tehnice a obţi-
nut o însemnătate atît de evidentă, în-
cît realizarea urmăririi penale fără ca 
acestea să fie luate în calcul devine nu 
numai că dificilă, ci, în anumite cazuri, 
chiar imposibilă,. Se au în vedere as-
pectele colectării şi fixării materialelor 
de probă, efectuarea cercetărilor de 
laborator în cadrul expertizelor judici-
are, realizarea unor acţiuni procesuale 
care necesită documentare audio-vizu-

ală detaliată, relevarea microurmelor, 
microparticulelor, microcantităţilor 
de substanţe inaccesibile cu ochiul 
neînarmat. În astfel de cazuri, aplica-
rea mijloacelor tehnico-criminalistice 
joacă un rol hotărîtor, manifestându-
se ca pîrghie de bază în investigaţiile 
infracţiunilor. Posibilitatea mijloacelor 
tehnice de a oglindi obiectiv eveni-
mentele cu relevanţă criminalistică şi 
întipărirea lor cu cele mai mici deta-
lii, precum şi capacitatea acestora de 
a le păstra pentru o durată lungă şi de 
a le reproduce de multiple ori le fac să 
devină un instrument de asigurare a in-
vestigării obiective a cauzelor penale, 
factor ce poate contribui şi la respecta-
rea drepturilor şi libertăţilor cetăţeni-
lor, la stabilirea adevărului judiciar în 
limitele legii procesual penale.
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Introducere. Fenomenul mi-
graţiei ilegale şi traficul de 

persoane sînt două probleme de 
importanţă majoră pentru Repu-
blica Moldova şi România. Studii 
internaţionale au arătat că acestea 
pot ameninţa stabilitatea socioeco-
nomică a statelor şi chiar pacea şi 
securitatea acestora, motiv pentru 
care autorităţile din ambele ţări ca-
ută parteneri internaţionali pentru 
combaterea acestor tipuri de in-
fracţiuni.

Avînd modalităţi de manifestare 
care ţin de crima organizată (trafi-
cul de droguri, de arme, terorismul), 
traficul de fiinţe umane poate crea 
vulnerabilităţi în privinţa stabilităţii 
economico-sociale a statelor, chiar 
a păcii şi securităţii acestora, prin 
tulburarea echilibrului demografic, 
etnic, cultural, prin incapacitatea 
mecanismelor de protecţie socială 
sau de sănătate publică, prin depă-
şirea capacităţii de absorbţie a pie-
ţei legale a muncii şi, implicit, prin 
bulversarea raportului de forţe din-
tre structurile de control ale legali-
tăţii şi ordinii publice şi partea din 
populaţie canalizată spre activităţi 
infracţionale [1].

Conform Strategiei naţionale 
împotriva traficului de persoane 
pentru perioada 2012–2016, adop-
tate prin HG nr. 1142/2012, traficul 
de fiinţe umane, ca şi corupţia, eco-

nomia subterană sau fraudele finan-
ciare, a înregistrat la nivel mondial 
proporţii îngrijorătoare pentru so-
cietatea modernă, devenind o pro-
blemă majoră atît la nivel naţional, 
cît şi la nivel internaţional, repre-
zentînd una dintre cele mai extinse 
forme ale criminalităţii [2].

Atît traficul de fiinţe umane, cît 
şi traficul de migranţi au căpătat 
o dinamică şi o amploare îngrijo-
rătoare, ajungînd să se înscrie în 
rîndul celor mai profitabile infrac-
ţiuni, situate din punct de vedere 
al veniturilor realizate pe al treilea 
loc în lume, respectiv al patrulea, 
precedate doar de traficul de arme 
şi cel de droguri. 

Rezultate obţinute şi discuţii. 
Statistici ale ONU relevă că profi-
turile obţinute din traficul interna-
ţional cu fiinţe umane – aici intrînd 
proxenetismul internaţional, trafi-
cul cu cerşetori, cu handicapaţi, cu 
copii, precum şi migraţia ilegală 
– de la începutul secolului XXI şi 
pînă în prezent, au fost mai mari cu 
aproape 50% decît cîştigurile ob-
ţinute din traficul internaţional cu 
autoturisme furate şi cu circa 25% 
mai mari decît cele obţinute din 
traficul de droguri. Aşadar, cunoaş-
terea fenomenului migraţiei ilegale 
este importantă pentru orice stat.

Termenul de migraţie provine 
din franceză (migration) şi latină 
(migratio, -onis) şi reprezintă feno-

menul de deplasare în masă a unor 
populaţii de pe un teritoriu pe altul, 
deplasare determinată de factori 
economici, sociali, politici sau na-
turali [3].

Vorbind despre migraţie, trebuie 
să ne referim la cele două compo-
nente ale acesteia: emigraţia şi imi-
graţia. A emigra reprezintă acţiunea 
de a pleca din patrie şi a se stabili 
(definitiv sau temporar) în altă ţară 
(din fr. émigrer, lat. emigrare) [4]. 
A imigra reprezintă acţiunea de a 
veni dintr-o ţară străină pentru a 
se stabili aici (din fr. immigrer, lat. 
immigrare) [5].

Conform definiţiilor date de 
majoritatea dicţionarelor, inclusiv 
al limbii române, prin migraţie se 
înţelege „deplasarea în masă a unei 
populaţii de pe un teritoriu pe al-
tul, determinată de factorii naturali, 
economici, sociali, politici sau de 
altă natură” [6].

Abordînd problema migraţiei, 
trebuie să facem distincţie între 
formele acesteia: internă/externă 
şi legală/ilegală. Emigraţia în sen-
sul migraţiei oamenilor, legală sau 
ilegală, către alte state reprezintă 
un factor de interes major pentru 
statul-sursă şi instituţiile sale. In-
teresul statului este acut, întrucît 
acesta are nevoie de o cunoaştere 
cît mai precisă a populaţiei care 
emigrează, a cauzelor ce favorizea-
ză sau împiedică acest fenomen. 

TENDINŢE ACTUALE ALE TRAFICULUI DE PERSOANE 
Nadia-Elena DODESCU, 

doctorandă ULIM

SUMMARY
In the XXI century human trafficking has become an issue of great interest and debate for the governments of nation sta-

tes , international organizations and civil society. Initially criminalization of trafficking activity has proved difficult due to 
its assimilation with other facts incorrectly considered crimes such as slavery, forced labor, smuggling, pimping and illegal 
border crossing. Governments, international associations and non-governmental organizations have all tried to end human 
trafficking with various degrees of success. 

Keywords: human trafficking, prostitution, exploitation, forced labor, organized crime, victim of traffic

REZUMAT
În secolul XXI, traficul de fiinţe umane a devenit o problemă de maxim interes şi dezbatere pentru guvernele statelor 

naţionale, organizaţiile internaţionale, dar şi pentru societatea civilă. Iniţial, incriminarea penală a activităţii de trafic s-a 
dovedit dificilă, din cauza asimilării ei în mod eronat cu alte fapte considerate infracţiuni, precum sclavia, munca forţată, 
traficul de migranţi, proxenetismul sau trecerea ilegală a frontierei. Guvernele, asociaţiile internaţionale şi organizaţiile 
neguvernamentale acţionează pentru eradicarea fenomenului de trafic de fiinţe umane cu diferite grade de reuşită.

Cuvinte-cheie: trafic de persoane, exploatare, muncă forţată, crimă organizată, victime ale traficului
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Aceste cauze sînt dezvoltate ulteri-
or în studii care iau în considerare 
o multitudine de factori – de la cei 
politico-sociali la cei economici, 
culturali, etnici, religioşi.

Pe baza acestor studii se pot 
elabora prognoze pe termene scurt, 
mediu şi lung cu privire la aspecte-
le demografice pe regiuni, zone şi 
ţări, pot fi fundamentate acte nor-
mative, precum şi politici sectoria-
le adecvate. 

Plecarea multor persoane la 
muncă în străinătate a creat în 
unele zone decalaje demografice 
serioase. Sînt sate întregi din estul 
şi sud-estul Europei în care nu au 
mai rămas decît bătrînii, ca urmare 
a plecării la muncă în străinătate a 
populaţiei active, sate care riscă să 
dispară, cu toate consecinţele care 
decurg de aici.

Imigraţia are în vedere cetăţenii 
străini care, din diferite motive, mi-
grează în alte state. Este un factor 
de luat în seamă de către autorită-
ţile locale, întrucît ponderea celor 
care doresc să vină în statul de 
destinaţie provine din ţări subdez-
voltate sau în curs de dezvoltare. 
Aceştia acced, în general, din ace-
leaşi motive pentru care cetăţenii 
proprii pleacă în străinătate. Străi-
nii care migrează generează o serie 
de efecte pozitive şi negative, cu 
repercusiuni atît asupra lor, cît şi a 
populaţiei locale. 

Migraţia legală este forma una-
nim acceptată de către toate statele 
lumii, pentru că poate fi controlată 
ca număr de persoane, locuri şi do-
menii de muncă şi deopotrivă poa-
te fi determinată în timp. În acest 
sens, statele încheie acorduri, în-
ţelegeri, tratate sau convenţii prin 
care acordă facilităţi lucrătorilor 
care migrează legal şi se obligă să 
respecte condiţiile legale de muncă 
şi de protecţie socială ca şi pentru 
cetăţenii proprii.

La respectarea drepturilor şi 
obligaţiilor stipulate în acorduri 
veghează reprezentanţii statelor 
respective, care, în virtutea atribu-
ţiilor cu care sînt învestiţi, pot in-

terveni pe lîngă autorităţile statului 
beneficiar în vederea remedierii 
situaţiei. În acest mod, migraţia 
poate fi uşor controlată de statul 
beneficiar al muncii prestate, pen-
tru că acesta oferă numai locurile 
de muncă pe care cetăţenii săi nu 
le-au ocupat (sau nu au dorit să le 
ocupe) din diverse motive [7].

Migraţia legală dă posibilitatea 
statelor să-şi colecteze taxele şi im-
pozitele aferente cîştigurilor reali-
zate de propriii lucrători în străină-
tate şi să cuantifice aceste venituri, 
pentru a le stabili în mod just în 
raport cu deficitul bugetar. Nu tre-
buie uitat faptul că, în urma acestor 
acorduri, statele implicate cîştigă 
şi prin schimbul cultural, social şi 
tehnologic ce se realizează între 
populaţiile care intră în contact.

Migraţia ilegală este alternati-
va uzitată de către persoanele care 
nu pot folosi calea legală pentru a 
pleca în străinătate. Componentă a 
traficului de persoane, migraţia ile-
gală este un flagel din ce în ce mai 
extins şi mai greu de stăpînit din 
cauza reţelelor criminale implicate, 
a ingeniozităţii infractorilor.

Autorii ruşi susţin că la trecerea 
frauduloasă a persoanei a hotarelor 
statului pe teritoriul altui stat străin, 
ajunsă pe teritoriul ultimului stat, 
nu poate avea dreptul la reşedinţă, 
libertatea de a găsi un loc de muncă 
decent şi alte drepturi de care bene-
ficiază o persoană în cazul emigra-
ţiei legale [8, p. 105].

Alţi autori analizează concep-
tul de globalizare interconectat cu 
domeniul migraţiei internaţionale, 
referindu-se în mod special la de-
plasarea oamenilor între regiuni şi 
continente în căutarea unor locuri 
de muncă sau a unei vieţi mai bune. 
Se subliniază că procesul de globa-
lizare, privit din perspectiva migra-
ţiei, este un fenomen vechi, care 
a precedat formarea statelor naţi-
onale, cum ar fi: exodul de etnici 
germani din Europa de Est şi din 
Uniunea Sovietică în perioada de 
după cel de-al Doilea Război Mon-
dial sau fluxurile din Peninsula Ibe-

rică şi Italia către Europa de Nord 
din anii ‘50, ce au fost considerate 
ca forme de regionalizare sau de 
migraţie regională [9, p. 671]. La 
toate acestea se adaugă diferenţele 
în materie de legislaţie ale ţărilor-
sursă, de tranzit sau ţintă, care în-
greunează lupta autorităţilor pentru 
combaterea acestui fenomen. 

Nu trebuie uitat nici aportul 
migranţilor care, în îndeplinirea 
scopului la care aspiră sau la ame-
ninţările ori indicaţiile traficanţilor, 
preferă să păstreze tăcerea sau să 
nege orice legătură cu persoanele 
ori grupurile infracţionale care îi 
ajută.

Deşi cei doi termeni (traficul de 
migranţi – „human smuggling” şi 
traficul de persoane –

„human trafficking”) par foarte 
apropiaţi şi de multe ori sînt folosiţi 
ca sinonime, există diferenţe clare 
între cele două noţiuni, în special 
în privinţa scopului urmărit de su-
biectul activ al acţiunii (reţelele de 
trafic de persoane/migranţi). Din 
păcate, traducerea în limba română 
a acestor două noţiuni pune accent 
mai mult pe subiectul pasiv (mi-
granţi/persoane), decît pe activita-
tea propriu-zisă (trafic/facilitare).

Traficul de fiinţe umane pre-
supune transferul persoanelor din 
locul de origine în altul împotriva 
voinţei lor sau sub un pretext fals 
ori ascuns. 

Traficul de persoane reprezintă 
recrutarea, transportarea, trans-
ferarea, adăpostirea sau primirea 
unei persoane în scopul exploată-
rii acesteia, săvîrşită prin constrîn-
gere, răpire, inducere în eroare sau 
abuz de autoritate (lit. a), profitînd 
de neputinţa de a se apăra sau de 
a-şi exprima voinţa sau de starea 
de vădită vulnerabilitate a acelei 
persoane (lit. b), prin oferirea, 
darea, acceptarea sau primirea de 
bani ori de alte foloase în schim-
bul consimţămîntului persoanei 
care are autoritate asupra acelei 
persoane (lit. c) [10].

Referitor la copii, exploatarea 
poate să includă forţarea de a se 



41DECEMBRIE 2016

prostitua, adopţiile internaţionale 
ilicite, căsătoriile timpurii, recru-
tarea copiilor pentru a deveni sol-
daţi, cerşetori, sportivi sau adepţi ai 
unor culte religioase.

Femeile sînt predispuse în ge-
neral traficului sexual. Traficanţii 
exploatează o mulţime de oportuni-
tăţi, prin promiterea de slujbe bine 
plătite, studii în afara ţării, şi apoi 
forţează victimele să devină pros-
tituate. Traficul de copii implică şi 
exploatarea părinţilor care provin 
din familii sărace.

Bărbaţii sînt şi ei predispuşi tra-
ficării prin angajarea la munci ne-
calificate şi muncă forţată, neplătită 
corespunzător, care aduc traficanţi-
lor cîştiguri de milioane de dolari, 
conform statisticilor Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii. Alte forme 
de trafic includ căsătoriile aranjate 
şi muncile la domiciliu.

În ceea ce priveşte traficul de 
migranţi, în acest caz se presupune 
că există o înţelegere între traficant 
şi migrant, un fel de “contract” ce 
presupune asigurarea serviciilor de 
transport, uneori şi cazare şi masă 
contra unui anumit cost.

De multe ori, traficul de persoa-
ne are un caracter transnaţional, 
recrutarea victimelor făcîndu-se pe 
teritoriul României, iar exploatarea 
– în străinătate.

Nedefinirea clară a fenomenu-
lui de trafic de fiinţe umane, lipsa 
unor termeni normativi acceptaţi 
nu numai la nivel naţional, ci şi 
internaţional se consideră că vor 
avea un impact negativ asupra 
cooperării transfrontaliere vizînd 
descoperirea şi sancţionarea celor 
vinovaţi de săvîrşirea acestor in-
fracţiuni [11]. 

De asemenea, se afirmă că în 
unele ţări legea penală nu prevede 
traficul de persoane ca infracţiune 
distinctă, aceste fapte fiind pedep-
site prin intermediul altor legi. Ast-
fel, traficanţii de persoane sînt puşi 
sub acuzare pentru infracţiunea de 
contrabandă sau pentru fapte de 
proxenetism ori favorizarea pros-
tituţiei.

Din a doua jumătate a secolului 
XX, fenomenul migraţiei a consti-
tuit obiectul preocupărilor juriştilor 
şi al dreptului internaţional, o aten-
ţie deosebită fiind acordată dreptu-
lui la circulaţie, drept important din 
categoria drepturilor civile şi poli-
tice [12, p. 130]. 

Delimitarea conceptuală a fost 
instituită de Organizaţia Naţiunilor 
Unite prin norme juridice distinc-
te, care definesc şi reglementează 
aparte cele două fapte, ambele fiind 
considerate infracţiuni. 

Concluzii. Aşadar, în lipsa unor 
distincţii teoretice tranşante, tra-
ficul de persoane a fost de multe 
ori identificat cu traficul ilegal de 
migranţi. Din perspectiva practicii, 
aceste distincţii teoretice au fost 
considerate artificiale, deoarece di-
ficultăţile în încadrarea juridică fără 
echivoc a faptelor nu sînt înlătura-
te, fiind adesea greu de distins în-
tre cele două fapte, precum şi între 
calitatea de complice sau victimă a 
infracţiunii, în funcţie de consimţă-
mîntul exprimat anterior săvîrşirii 
acesteia. Drept urmare, traficanţii 
de persoane profită de aceste nelă-
muriri, fapta lor fiind încadrată ca 
trafic de migranţi, şi nu ca trafic de 
persoane, ei primind astfel pedepse 
mai mici. 

Uniunea Europeană a încercat 
să impună conceptul „migraţiune 
circulară”, în sensul reducerii for-
malităţilor pentru străinii care vor 
să revină în ţara în care deja au 
muncit o perioadă de timp, sau să 
prevină fluxul migraţiei cenuşii din 
spaţiul comunitar SUA, care recru-
tează numai munci intelectuale de 
mare performanţă. 
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Introducere. În art. 29 alin. 1 din 
Declarația Universală a Drep-

turilor Omului se conține prevederea 
conform căreia „individul are îndato-
riri faţă de colectivitate, numai în ca-
drul acesteia fiind posibilă dezvoltarea 
liberă şi deplină a personalităţii sale” 
[5]. La rîndul său, Constituția Republi-
cii Moldova stipulează în art. 58, alin. 
1 că „Cetățenii au obligația să contri-
buie, prin impozite și prin taxe, la chel-
tuieli publice [3]”.

Răspunderea pentru nerespectarea 
acestor prevederi legale în forme so-
cial periculoase anume este prevăzu-
tă de art. 244 CP al RM „Evaziunea 
fiscală a intreprinderilor, instituțiilor 
și organizațiilor” și de art. 2441 „Eva-
ziunea fiscală a persoanelor fizice”. În 
acest context este necesar de a preciza 
că în cadrul economiei de piață, siste-
mul financiar și de drept al statului se 
confruntă cu un fenomen evazionist ce 
ia proporții de masă din cauza tentației 
de a fi sustrase de sub incidența legii ve-
nituri impozabile cît mai substanțiale. 
Evaziunea fiscală a fost concepută și 
este reglementată din necesitarea sta-
bilirii și incasării conforme a impo-
zitelor, taxelor și a celorlalte venituri 
publice. Prevederile legislației fiscale 
sunt supuse celor mai variate încălcări, 
îndeosebi normele privind stabilirea și 

plata impozitelor și taxelor, făptuitorul 
intenționînd a plăti impozite și taxe mai 
mici și a se sustrage de la obligațiile de 
acest fel. Totodată, nu sunt excluse și 
alte încălcări ale legislației fiscale.

Pentru încălcările normelor juri-
dice fiscale, care au drept consecință 
financiară plata unor impozite și taxe 
mai mici decît cele legal datorate ori 
chiar neplata unor impozite și taxe, în 
limbajul fiscal modern s-a încetățenit 
denumirea „evaziune fiscală”. Cu toa-
te acestea, legislatorul nu dă o definiție 
legală a evaziunii fiscale la general și 
a evaziunii fiscale penale în special, 
oferind această posibilitate doctrinei 
juridice [11, p. 24]. Evaziunea fiscală 
reprezintă o stare de fapt a economiei, 
ca urmare a comportamentului econo-
mico-social al indivizilor și a cărei ge-
neză constă și în principiile convețuirii 
sociale. Deoarece se află dincolo de 
frontierele legalității, din punct de ve-
dere al reglementărilor fiscale, evaziu-
nea fiscală antrenează riscuri ridicate, 
dar, în același timp, asigură o remu-
nerare superioară pentru expunerea 
la aceste riscuri (comparativ cu eco-
nomia oficială). Profiturile superioare 
sunt înlesnite și de o concurență relativ 
redusă din sectorul subteran al econo-
miei, datorită restricțiilor legislative și 
a formelor de coerciție care limitează 

numărul „competitorilor”, deși uneori 
sunt evidente luptele pentru supremație 
dintre grupurile crimei organizate din 
domeniul afacerilor [7, p. 95].

Metode și materiale aplicate. 
Această componentă a articolului este 
constituită din principiile și metodele 
de cercetare științifică unanim recu-
noscute: în mod aparte a fost aplicată 
metoda observării, comparării, ana-
lizei sistemice, sintezei, deducției și 
inducției. Temelia acestui articol o 
reprezintă prevederile dialecticii ma-
terialiste. Mai mult: printre sarcinile 
urmărite se identifică nu doar deter-
minarea, ci și utilizarea consecutivă a 
anumitor noțiuni, categorii și concept 
științifice. În acest fel, baza metodo-
logică a cercetării este constituită din 
metodele și tehnicile contemporane 
ale perceperii (cunoașterii), aprobate 
de către știință.

Rezultate obținute și discuții. 
Gradul prejudiciabil al infracțiunilor 
fiscale este determinat de semnificația 
deosebită a impozitelor în activitatea 
economică a societății, care nu trebu-
ie însă redusă la înțelegerea impozi-
telor exclusiv în calitate de surse ale 
veniturilor bugetare (funcția fiscală), 
precum și de proporțiile prejudiciu-
lui real cauzat bugetului, de forma 
vinovăției. Gradul prejudiciabil al 

REFLECȚII ASUPRA PARTICULARITĂȚILOR DE INCADRARE JURIDICĂ 
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Nadejda BUSUIOC,
doctorand (ICJP al AȘM)

SUMMARY
The transition to a market economy, which implies a broad development of entrepreneurship, improvement of orga-

nizational structures of enterprises, institutions and organizations, the variety of property - all these are directly related to 
development of tax legislation and appearance of new fiscal legal relations. That is natural because, currently, the basis share 
of income of the state budget consists of tax perceptions. At the same time, we have to recognize that in recent time have 
gained a widespread acts of tax evasion committed by individuals and legal entities. This is not accidental because the mar-
ket economy actually is like any other complex social phenomenon and is itself contrary to social and hence, respectively, 
and criminal.

Keywords: tax evasion, taxpayer, crime, natural person, legal entity, budget, tax, financial-fiscal document, income 
statement, accounting.

REZUMAT
Trecerea la economia de piață, care presupune dezvoltarea largă a antreprenoriatului, perfecționarea structurilor 

organizaționale ale intreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor, varietatea formelor de proprietate, - toate acestea sunt 
legate nemijlocit de evoluția legislației fiscale, de apariția unor noi raporturi juridice fiscale. Faptul este absolut firesc, de-
oarece, actualmente, baza părții de venit a bugetului de stat este constituită din perceperile fiscale. Totodată, suntem nevoiți 
să constatăm și adevărul că în ultima perioadă de timp au căpătat o răspîndire largă faptele de evaziune fiscală comise de 
către persoanele fizice și cele juridice. Acest lucru nu este întîmplător, deoarece economia de piață, de fapt ca și oricare alt 
fenomen complex de natură socială, este ca atare social contrar și, deci, respectiv, și criminogen.

Cuvinte-cheie: evaziune fiscală, contribuabil, infracțiune, persoană fizică, persoană juridică, buget,  impozit, document 
financiar-fiscal, declarație pe venit, impozitare, contabilitate.
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infracțiunii de evaziune fiscală se 
determină conform semnelor ce ca-
racterizează elementele infracțiunii: 
obiectul, latura obiectivă, subiectul și 
latura subiectivă [11, p. 261].

Multitudinea obligațiilor pe care le-
gea fiscală le impune contribuabililor, 
sau mai ales povara acestor obligații 
au făcut să stimuleze, în toate timpu-
rile, ingeniozitatea contribuabililor 
de a inventa diverse procedee de elu-
dare a obligațiilor fiscale. Evaziunea 
fiscală a fost întotdeauna, în special, 
activă și ingenioasă pentru motivul că 
fiscul, lovind indivizii în averea lor, 
îi atinge în cel mai sensibil interes: 
interesul bănesc. Evaziunea fiscală e 
o noțiune foarte dificil de precizat, în 
plus nu există o definiție legală a fra-
udei fiscale. Dacă se vorbește de fra-
udă, se vorbește în aceeași măsură de 
fraudă legală sau legitimă, de fraudă 
ilegală, de evaziune internațională, 
evaziune legală, de evaziune ilegală, 
de paradisuri fiscale sau de refugii, 
de abuzul dreptului de a fugi din fața 
impozitului, de libertatea alegerii căii 
celei mai puțin impozitate sau subes-
timarea fiscală, fraudă la lege sau eco-
nomia subterană. Cel mai adesea fra-
uda fiscală desemnează stricto senso, 
o infracțiune la lege, și se dintinge de 
evaziunea fiscală care se definește ca 
o utilizare abilă a posibilităților oferite 
de lege [6, p. 44].

Impozitele reprezintă atributul, ele-
mentul obligatoriu al oricărui stat. În 
condițiile actuale ele figurează în cali-
tate de pîrghii de bază prin intermediul 
cărora sunt reglementate procesele 
economice și sociale care au loc în so-
cietate. Totodată, în acest context, este 
necesar controlul stării faptice a fiecă-
rui subiect al activității gospodărești, 
deoarece baza părții de venituri a bu-
getului de stat o reprezintă anume im-
pozitele incasate [14, p. 252].

În opinia autorilor Costică Voicu 
și Alexandru Boroi, infracțiunile de 
evaziune fiscală atentează la „relațiile 
sociale referitoare la circuitul financiar 
și fiscal și protejarea bugetului general 
consolidat, a căror naștere și dezvolta-
re este condiționată de o comportare 
cinstită a contribuabililor în procedu-
rile de rambursare, compensare sau re-
stituire a diferitelor sume de la bugetul 
național consolidat [10, p. 152]”.

În acest context, încercînd de a 
efectua o delimitare a infracțiunilor 

fiscale de alte fapte infracționale și de 
a evidenția particularitățile de inca-
drare juridică a acestora, menționăm 
că în opinia cercetătorilor V. Cușnir 
și V. Berliba, este clar că legiuitorul 
nu poate prevedea în legea penală 
toate infracțiunile concrete care au 
loc în realitate. Astfel, deci, descri-
erea infracțiunii constituie în acest 
sens abstractizarea și generalizarea 
acestor infracțiuni. Numărul de sem-
ne care caracterizează un conținut 
al infracțiunii este mai mic compa-
rativ cu fapta infracțională săvîrșită. 
Legislația penală cunoaște numai 
conținuturi concrete de infracțiuni. La 
rîndul lor, acestea posedă și astfel de 
semne care, fiind imanente și necesare 
pentru existența acestor componențe, 
sunt totodată comune și pentru altele. 
Este cazul existenței unor trăsături cu 
caracter general, comune pentru toa-
te conținuturile normative, cum ar fi 
cele care descriu obiectul incrimină-
rii, subiectul ei, aspectul obiectiv și 
cel subiectiv al infracțiunii. În teoria 
dreptului penal sunt întîlnite cazuri de 
interpretare greșită a unui ori a altui 
conținut normativ al infracțiunii și în 
rezultat calificarea faptei infracționale 
devine, în asemenea situație, incorec-
tă. Această concluzie poate fi referită 
la întreg cumulul de cauze legate de 
aplicarea legislației cu privire la urmă-
rirea impozitelor, taxelor și altor plăți 
obligatorii [4, p. 139].

Ca urmare a acetui fapt, sursele 
doctrinare constată faptul că evaziunea 
fiscală a intreprinderilor, instituțiilor 
și organizațiilor - săvîrșită prin 
evidențierea unor cheltuieli care nu au 
la bază operațiuni reale ori care au la 
bază operațiuni ce nu au existat – ur-
mează a fi deosebită de optimizarea 
fiscală, care nu este sancționabilă. În 
cazul optimizării fiscale, contribuabi-
lul recurge la metode – permise sau 
neinterzise de legislație – de reducere 
a mărimii impozitului pe care-l achi-
tă. Aceasta cu condiția că operațiunile 
efectuate de către contribuabil au ur-
mărit un scop socialmente util, nu sco-
pul de neachitare în condiții de ilegali-
tate a impozitului [8, p. 14].

Prin „minimalizare” sau „optimi-
zare” a impozitării se subînțeleg forme 
specifice de planificare a activității, de 
angajare a forței de muncă și de plasa-
re a surselor financiare a organizației 
cu scopul diminuării maxime a posi-

bilelor obligațiuni fiscale [16, p. 13]. 
În acest fel, optimizarea fiscală se 
prezintă a fi o varietate absolut legală 
a activitățiii, pentru care sunt selecta-
te doar modalitățile legale. Ca asolut 
contrară celor menționate se prezintă a 
fi „pseudooptimizarea” a cărei esență o 
constituie ficțiunea, înșelăciunea, cre-
area unei aparențe externe cu scopul 
de a ascunde situația economică, pre-
zentă în realitate [12, p. 118.]. În acest 
fel, principala deosebire în situația 
dată ține de prezența înșelăciunii în 
acțiunile contribuabilului. Totoda-
tă, stabilirea faptului unei astfel de 
înșelăciuni este dificilă și problemati-
că, din care considerent întrebarea re-
feritoare la delimitarea optimizării de 
evaziunea fiscală se prezintă a fi una 
extrem de actuală. În particular, cu re-
ferire la acest subiect se duc discuții 
teoretice în latura urmărilor fiscale ale 
tranzacțiilor [13, p. 7].

De asemenea, evaziunea fis-
cală a intreprinderilor, instituțiilor 
și organizațiilor – săvîrșită prin 
evidențierea unor cheltuieli care nu au 
la bază operațiuni reale ori care au la 
bază operațiuni ce nu au existat – ur-
mează a fi deosebită de fapta presu-
punînd imitarea transferului de mijloa-
ce bănești pentru marfă sau serviciile 
livrate, precum și de taxa pe valoarea 
adăugată corespunzătoare, pe contul 
bancar al furnizorului. Printr-o astfel 
de imitare a efectuării de operațiuni, 
făptuitorul creează artificial premise 
pentru „restituirea„ din buget a taxei 
pe valoare adăugată, deși aceasta nu a 
fost niciodată vărsată în bugetul public 
național. În ipoteza dată, răspunderea 
trebuie aplicată pentru escrocherie 
(conform art. 190, Cod penal al Re-
publicii Moldova). De această dată, 
scopul făptuitorului este nu cel de ne-
achitare a impozitului, dar cel de sus-
tragere prin înșelăciune a mijloacelor 
bănești aparținînd bugetului public 
național [8, p. 14].

Deasemenea, constatăm că 
tangența art. 244 CP RM cu art. 249 
CP RM constă în faptul că ultimul in-
criminează, printre altele, una dintre 
formele evaziunii fiscale: eschivarea 
de la achitarea taxei vamale, a TVA, a 
accizului (impozite generale de stat), a 
taxei pentru a vinde în zona vamală, a 
taxei pentru trecerea frontierei de stat 
(impozite locale). Însă, spre deosebi-
re de art. 244 CP RM, sub incidența 
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art. 249 CP RM cade doar neachitarea 
propriu-zisă a impozitelor, neținîndu-
se cont de justețea informației cuprin-
se de documentele contabile, fiscale 
sau financiare. În plus, la art. 249 CP 
RM legiuitorul nu face deosebire în 
calitatea subiectului infracțiunii. În 
cazul acestei infracțiuni, subiect poate 
fi atît persoana juridică, cît și petsoana 
fizică (ca titular de drepturi personale 
și nu reprezentant sau administrator al 
persoanei juridice), în timp ce art. 244 
CP RM admite în calitate de subiect 
doar contribuabilul-persoană juridică 
[11, p. 106].

Desfășurarea activității de intre-
prinzător fără înregistrare (în sensul 
art. 241 Cod penal al Republicii Mol-
dova) nu poate fi privită ca o modali-
tate specifică de tăinuire a unor obiec-
te impozabile: subiectului infracțiunii 
îi lipsește calitatea de persoană care 
este sau reprezintă un contribuabil. 
De aceea, în astfel de cazuri, art. 241 
și 244 Cod penal al Republicii Mol-
dova nu pot fi privite ca norme con-
curente, nici ca norme care stabilesc 
răspunderea pentru infracțiuni aflate 
în concurs [8, p. 14].

Cercetătorul Igor Vremea, dimpo-
trivă, afirmînd că practicarea activității 
de întreprinzător fără înregistrare este, 
în esență, o modalitate specifică de 
tăinuire a veniturilor obținute și a al-
tor obiecte impozabile, menționează 
că răspunderea pentru aceasta este 
prevăzută expres la art. 241 CP RM 
și deaceea nu necesită o calificare 
suplimentară. Un cumul ideal al eva-
ziunii fiscale și al practicării ilegale a 
activității de întreprinzător nu poate fi. 
Însă o cumulare reală este posibilă. De 
exemplu, intreprinderea înregisstrată 
poate tăinui obiecte atît de la activita-
tea permisă, cît și de la cea nepermisă. 
Cele relatate nu exclud, însă posibi-
litatea tragerii la răspundere în baza 
art. 244 CP RM, spre exemplu, pentru 
tăinuirea obiectelor impozabile  în ca-
zul cînd nu este dovedită proveniența 
ilegală a veniturilor și este identificată 
sursa de proveniență. În acest caz, se 
prezumează proveniența lor legală și, 
prin urmare, necesitatea impozitării 
acestora [11, p. 109].

Toate cele trei modalități de la art. 
244 Cod penal al Republicii Moldova 
presupun înșelăciune sau abuz de în-
credere. Din această perspectivă, art. 
196 Cod penal al Republicii Moldova 

îndeplinește rolul de normă generală 
în raport cu art. 244 Cod penal al Re-
publicii Moldova. Aceasta întrucît art. 
196 Cod penal se aplică ori de cîte ori 
are loc o cauzare de daune materiale în 
proporții mari, însoțită de înșelăciune 
sau abuz de încredere, cu condiția să 
nu opereze prevederile unei norme 
speciale (de exemplu, art. 244 Cod pe-
nal al Republicii Moldova). Respect-
înd regula fixată la art. 116 Cod penal 
al Republicii Moldova, autorii Sergiu 
Brînză și Vitalie Stati menționează că, 
în cazul concurenței dintre norma ge-
nerală (art. 196 Cod penal al Republi-
cii Moldova) și cea specială (art. 244 
Cod penal al Republicii Moldova), se 
va aplica numai norma specială [2, p. 
147-148].

La rîndul său, savantul Viorel 
Berliba menționează că infracțiunea 
de cauzare de pagube materiale prin 
înșelăciune sau abuz de încredere are 
un conținut mai vast decît evaziunea 
fiscală a intreprinderilor, instituțiilor 
și organizațiilor, prima normă jucînd 
rolul general pentru cea din urmă – 
norma specială. Concursul ideal între 
aceste două fapte prevăzute de legea 
penală nu poate exista [1, p. 518].

Savantul Vitalie Stati afirmă că 
aplicarea art. 244 Cod penal al Repu-
blicii Moldova (în ipoteza de include-
re în documentele contabile, fiscale 
sau financiare a unor date denaturate 
privind veniturile sau cheltuielile, 
a unor cheltuieli care nu au la bază 
operațiuni reale ori care au la bază 
operațiuni ce nu au existat) exclude 
aplicarea art. 3521 Cod penal al Re-
publicii Moldova. Or, în ipoteza ana-
lizată, art. 244 Cod penal trebuie privit 
ca o normă specială în raport cu art. 
3521 Cod penal al Republicii Moldo-
va. Același autor nu trece cu vederea 
și faptul că întotdeauna, situația pre-
misă în cazul infracțiunii de spăla-
re a banilor constă în existența unei 
infracțiuni anterioare (principale) care 
constituie sursa mijloacelor bănești, a 
bunurilor sau a veniturilor ilicite care 
urmează a fi „spălate” în procesul de 
săvîrșire a infracțiunii prevăzute la 
art. 243 Cod penal al Republicii Mol-
dova. Atunci cînd infracțiune ante-
rioară (principală) este infracțiunea 
de evaziune fiscală a intreprinderilor, 
instituțiilor și organizațiilor, vom fi 
în prezența concursului real dintre 
infracțiunile prevăzute la art. 243 și 

244 Cod penal al Republicii Moldova. 
În alt context – dacă cele comise nu 
implică producerea urmărilor prejudi-
ciabile sub forma neachitării impozi-
tului, a cărui mărime depășește 1500 
unități convenționale – fapta poate fi 
calificată conform art. 295 din Codul 
contravențional [8, p. 15].

Cît privește infracțiunile prevăz-
zute la art. 244 CP RM și la art. 250 
CP RM (Transportarea, păstrarea sau 
comercializarea mărfurilor supuse ac-
cizelor, fără marcarea lor cu timbre de 
control sau timbre de acciz), autorul 
Igor Vremea menționează că din însăși 
denumirea lor rezultă că subiect al ul-
timei, ca și în cazul infracțiunii regle-
mentate la art. 249 CP RM, poate fi și 
persoana juridică, și persoanaa fizică. 
Dar principala delimitare se conține 
în faptul incriminat. Și anume: art. 
250 CP RM nu incriminează sustra-
gerea propriu-zisă de la impunere, ci 
operațiunile care pot însoți evaziunea. 
Persoana este sancționată penalmen-
te pentru transportarea,păstrarea sau 
comercializarea mărfurilor supuse ac-
cizelor fără marcarea acestora cu tim-
bre de acciz. Activitatea ce are la bază 
actul de nemarcare cu timbre de acciz, 
adică nerespectarea regulilor fixate la 
art. 123 (6) CF, nu este incriminată 
conform art. 250 CP RM. Nemarcarea 
mărfurilor supuse accizului, dacă are 
la bază tăinuirea obiectului impoza-
bil, urmează a fi calificată în baza art. 
244 CP RM (cu condiția că subiect al 
impunerii este persoana juridică). În 
celelalte cazuri survine răspunderea în 
baza art. 250 CP RM [11, p. 107].

De asemenea, art. 244 și 361 Cod 
penal al Republicii Moldova nu pot 
fi considerate norme concurente. În 
situația de includere în documente-
le contabile, fiscale sau financiare a 
unor date denaturate privind veniturile 
sau cheltuielile, nu se pune problema 
posibilității calificării suplimentare 
conform art. 361 Cod penal al Republi-
cii Moldova: expresiile „includerea în 
documentele contabile, fiscale sau fi-
nanciare a unor date denaturate privind 
veniturile sau cheltuielile” (utilizată la 
alin. 1, art. 244 Cod penal al Republicii 
Moldova) și „confecționarea documen-
telor false” (utilizată în art. 361 Cod pe-
nal al Republicii Moldova) sunt două 
expresii care nu au puncte de tangență. 
De aceea, nu alin. 1, art 244 Cod pe-
nal al Republicii Moldova, dar art. 361 
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Ciod penal al Republicii Moldova se 
va aplica în ipoteza de confecționare 
(contrafacere) a documentelor conta-
bile, fiscale sau financiare. Aceasta nu 
înseamnă că infracțiunea prevăzută la 
alin. 1, art. 244 cod penal al Republicii 
Moldova nu poate să formeze concurs 
real cu una dintre infracțiunile specifi-
cate la art. 361 Cod penal al Republicii 
Moldova [2, p. 148-149].

După cum menționează cercetă-
torul Viorel Berliba, comparativ cu 
falsul în actele publice, evaziunea 
fiscală a intreprinderilor, instituțiilor 
și organizațiilor este o infracțiune 
complexă. Ea cuprinde un fals, dar 
însuși falsul nu constituie o evaziune 
fiscală. Concursul ideal dintre aceste 
infracțiuni este exclus. Sunt aplicabile 
regulile concurenței dintre norma-în-
treg și norma-parte. ca normă-întreg 
apare evaziunea fiscală a intreprinderi-
lor, instituțiilor și organizațiilor. Con-
cursul real este posibil în toate cazurile 
[1, p. 518].

Nu se aplică art. 244 Cod penal 
al Republicii Moldova în ipoteza în 
care – fie includerea în documentele 
contabile, fiscale sau financiare a unor 
date denaturate privind veniturile sau 
cheltuielile, a unor cheltuieli care nu 
au la bază operațiuni reale ori care au 
la bază operațiuni ce nu au existat, fie 
tăinuirea unor obiecte impozabile – 
nu a urmărit un astfel de scop și, în 
consecință, nu s-a soldat cu neachita-
rea la bugetul public național a impo-
zitului a cărui mărime depășește 1500 
unități convenționale. Astfel, de exem-
plu, omisiunea cu rea-voință a conta-
bilizării unei plăți, săvîrșită în scopul 
disimulării sau tăinuirii unor acte de 
corupție, nu poate atrage răspundere 
conform art. 244 Cod penal al Repu-
blicii Moldova. În această ipoteză, se 
aplică răspunderea fie conform art. 
3351 Cod penal, fie potrivit alin. 5, art. 
42 și art. 324, 325, 326, 333  sau 334 
Cod penal al Republicii Moldova.

În cazul infracțiunii prevăzute la 
art. 244 Cod penal al Republicii Mol-
dova, nu se poate vorbi despre eschi-
varea de la plata unui impozit a per-
soanelor care au obținut scutirea de la 
plata acestui impozit în temeiul unor 
prevederi normative [8, p. 16-17]. 

De asemenea, sub incidența alin. 
1, art. 2441 intră numai includerea în 
declarația cu privire la impozitul pe 
venit a unor date denaturate de către 

declarant. Nu se aplică această normă 
în ipoteza falsificării documentului 
respectiv pe calea fie a contrafacerii 
(adică a confecționării declarației cu 
privire la impozitul pe venit false), fie 
a modificării conținutului declarației 
autentice cu privire la impozitul pe 
venit. În astfel de cazuri, în funcție de 
calitatea subiectului, se va aplica pre-
vederea corespunzătoare din art. 332 
sau 361 CP RM [2, p. 162].

Săvîrșirea infracțiunii prevăzute la 
art. 244 CP RM de către persoana cu 
fucnție de răspundere (persoana care 
gestionează o organizație comercială, 
obștească sau altă organizație nestata-
lă) cre a făcut abuz de atribuțiile sale 
de serviciu nu necesită o calificare su-
plimentară în baza art 327 sau 335 CP 
RM din considerentele că persoanele 
respective includ în documentele con-
tabile, fiscale sau financiare unele date 
vădit denaturate privind veniturile sau 
cheltuielile ori tăinuiesc alte obiecte 
impozabile, ceea ce constituie un caz 
particular al folosirii situației de servi-
ciu, cauzînd daune intereselor publice; 
adică, se comite un abuz de serviciu. 
Astfel, infracțiunea prevăzută la art. 
327 și 355 CP RM este o normă gene-
rală vizavi de cea prevăzută la art. 244 
CP RM, care este o normă specială. Iar 
în cazul concurenței dintre norma ge-
nerală și cea specială trebuie să se apli-
ce norma specială (art. 116 CP RM), 
dacă nu este prezent un concurs real de 
infracțiuni [11, p. 110].

Este de menționat și faptul că apli-
carea alin. 1 art. 2441 CP RM (în ipo-
teza de includere în declarația cu pri-
vire la impozitul pe venit a unor date 
denaturate) exclude aplicarea art. 3521 
CP RM. Or, în ipoteza analizată, alin. 
1, art. 2441 CP RM trebuie privit ca o 
normă specială în raport cu art. 3521 
CP RM. Din morive similare, nu va fi 
necesară nici aplicarea suplimentară 
a uneia dintre prevederile art. 361 CP 
RM (avîndu-se în vedere ipoteza de 
folosire a documentelor oficiale false, 
care acordă drepturi sau eliberează de 
obligațiuni) [9, p. 282]. O opinie con-
trară în acest sens este expusă de auto-
rii O. Ș Petrosean, Iu. V. Trunțevschi, 
E. N. Baricaev și A. J. Sarchisean care 
menționează că, în situațiile în care 
persoana, în vederea eschivării de la 
achitarea taxelor și impozitelor reali-
zează falsificarea documentelor ofici-
ale care acordă drepturi sau eliberează 

de obligații, precum și a imprimatelor, 
ștampilelor sau sigiliilor false, cele 
comise de către ea va atrage răspunde-
rea penală pentru cumul de infracțiuni 
– evaziune fiscală și confecționare, 
deținere sau folosire de documente, 
imprimante, ștampile sau sigilii ofici-
ale false [15, p. 31].

Concluzii. Trecerea la eco-
nomia de piață, care presupune 
dezvoltarea largă a antreprenori-
atului, perfecționarea structurilor 
organizaționale ale intreprinderilor, 
instituțiilor și organizațiilor, varietatea 
formelor de proprietate, - toate aces-
tea sunt legate nemijlocit de evoluția 
legislației fiscale, de apariția unor noi 
raporturi juridice fiscale. Faptul este 
absolut firesc, deoarece, actualmente, 
baza părții de venit a bugetului de stat 
este constituită din perceperile fiscale. 
Totodată, suntem nevoiți să consta-
tăm și adevărul că în ultima perioadă 
de timp au căpătat o răspîndire largă 
faptele de evaziune fiscală comise de 
către persoanele fizice și cele juridice. 
Acest lucru nu este întîmplător, deoa-
rece economia de piață, de fapt ca și 
oricare alt fenomen complex de natură 
socială, este ca atare social contrar și, 
deci, respectiv, și criminogen.

Infracțiunile de evaziune fiscală 
creează nu doar probleme financiare, ci 
și urmări morale. Prejudicial financiar 
este cu mult mai evident în situațiile 
în care de la achitarea impozitelor și 
taxelor se eschivează marea majorita-
tea a cetățenilor, dar și intreprinderile, 
instituțiile și organizațiile de proporții. 
Problema se acutizează în cazurile cînd 
povara impozitelor este în creștere 
din contul cetățenilor contribuabili 
de bună credință, care sunt nevoiți să 
achite și pentru cei care se eschivea-
ză de la obligațiunile fiscale. Și dacă 
aceștia din urmă nu sunt sancționați, 
faptul dat influențează desigur într-un 
mod total negativ asupra subiecților de 
bună credință, conștiincioși, care, pier-
zînd încrederea în echitatea sistemului 
fiscal, încep și ei a se eschiva de la 
achitarea taxelor și impozitelor. Orga-
nele fiscale au un anumit grad de res-
ponsabilitate față de contribuabilii de 
bună-credință, ea fiind și una morală 
pe sens. Oricum, ele urmează să intre-
prindă toate eforturile pentru incasarea 
deplină a taxelor și impozitelor de la 
toți cetățenii și intreprinderile-contri-
buabili.
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Introducere. În doctrina consti-
tuţională, problema minorităţilor 

naţionale, etnice, lingvistice, culturale 
şi religioase este tratată în contextul 
propriului stat, cu unele referinţe la 
dreptul comparat şi la reglementările 
constituţionale respective. În Republica 
Moldova, această temă este reflectată 
în lucrările constituţionaliştilor T. Cîr-
naţ, I. Guceac, A. Arseni, V. Popa, iar în 
doctrina românească – de cercetătorii T. 
Drăganu, G. Vrabie, I. Muraru, E.S. Tă-
năsescu. Însă nu găsim o analiză integră 
a reglementărilor în ţările europene care 
au semnat şi/sau au ratificat Convenţia-
cadru pentru protecţia minorităţilor na-
ţionale. Din acest motiv, acest articol 
reflectă rezultatele studiului comparat 
al reglementărilor constituţionale pri-
vind problema minorităţilor în toată 
complexitatea ei. În urma studiului s-a 

reuşit să se identifice şi să se facă ur-
mătoarele clasificări în funcţie de uti-
lizarea sau nu a sintagmei „minoritate 
naţională”, şi anume:

state care utilizează în Constitu-−	
ţie sintagma „minoritate naţională”;

state care utilizează în Constitu-−	
ţie sintagma „minoritate etnică”;

state ce operează în Constituţie −	
cu sintagma „comunităţi etnice”;

state care nu utilizează în tex-−	
tul Constituţiei niciuna din sintagmele 
enumerate.

Este de remarcat faptul că facto-
rul geografic ori zonal nu influenţea-
ză asupra clasificărilor propuse. Însă, 
indiferent de sintagme, se conturea-
ză o tendinţă generală, şi anume de 
aplicare a principiilor universalităţii: 
egalităţii şi nondiscriminării pe orice 
motiv, inclusiv pe motiv de „minori-
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Articolul reprezintă un studiu comparat al prevederilor constituţiilor state-

lor europene cu referire la minorităţi. Aceste state reglementează, suplimentar 
la drepturile şi libertăţile fundamentale cetăţeneşti, anumite garanţii persoanelor 
care se află în minoritate faţă de naţiunea majoritară, care este considerată ca 
naţiune titulară a bazei sociale. Cu toate acestea, practica constituţională, abor-
dînd această „discriminare pozitivă”, o reflectă sub diferite formulări şi conţinut 
în textul constituţional. Analiza textelor constituţionale arată că, indiferent de 
formulările juridice şi utilizarea sintagmelor „minoritate naţională”, „minoritate 
etnică”, „grup etnic” sau fără a utiliza aceste sintagme, principalele prevederi 
se rezumă la aplicarea în calitate de garant a principiilor egalităţii în drepturi şi 
nondiscriminării.

Cuvinte-cheie: minoritate naţională, minoritate etnică, grup etnic, egalitate, 
nondiscriminare, naţionalitate, limbă, religie



47DECEMBRIE 2016

tate”. Totodată, se constată o legătură 
între minorităţile naţionale sau etnice 
şi minorităţile lingvistice, culturale şi 
uneori religioase, deoarece şi în ca-
drul majorităţii întîlnim diferite con-
fesiuni.

State care utilizează în Constituţie 
sintagma „minoritate naţională”

Constituţia Armeniei, prin art. 20 
alin. (1), stipulează că persoanele care 
aparţin minorităţilor naţionale exercită 
drepturile şi libertăţile fundamentale 
ale omului în plină egalitate cu legea. 
Şi mai mult, în alin. (2) se stabileşte 
că persoanele aparţinînd minorităţilor 
naţionale au dreptul la libera expri-
mare, fără interziceri sau constrîngeri 
la apartenenţa lor etnică, religioasă, 
culturală şi lingvistică. Art. 41 vor-
beşte de aplicarea mai largă şi prevede 
că fiecare cetăţean are dreptul de a-şi 
păstra identitatea naţională şi etnică, 
iar persoanele ce aparţin minorităţilor 
naţionale au dreptul la păstrarea şi dez-
voltarea propriilor tradiţii, a religiei, 
limbii şi culturii [35].

Constituţia Bosniei şi Herţegovi
nei, prin art. 5 şi 6, stabileşte că nicio 
persoană nu trebuie să fie privată de 
dreptul de a obţine cetăţenia Federaţi-
ei pe motiv de sex, rasă, culoare, lim-
bă, religie, apartenenţă politică, origine 
socială sau naţională, asocierea la vreo 
minoritate naţională, proprietate, sau 
orice alt statut [4].

Constituţia Croaţiei porneşte de la 
principiul egalităţii şi în art. 15 prevede 
că membrii tuturor minorităţilor naţi-
onale trebuie să aibă drepturi egale în 
Republica Croaţia. Egalitatea şi protec-
ţia drepturilor minorităţilor naţionale 
sînt reglementate de legea organică şi, 
pe lîngă drepturile generale electorale, 
minorităţile naţionale au dreptul de a 
alege reprezentaţii lor în Parlamentul 
Croaţiei [5].

În preambulul Constituţiei Munte
negrului se stipulează că toţi cetăţenii, 
inclusiv persoanele aparţinînd minorită-
ţilor naţionale, sînt liberi şi egali în faţa 
legii. Aceste stipulări sînt dezvoltate în 
art. 79, în care se prevede că persoane-
lor aparţinînd minorităţilor naţionale 
trebuie să li se asigure drepturi şi liber-

tăţi, pe care le pot exercita individual 
sau colectiv [6].

În Constituţia României, art. 6 sta-
bileşte că statul recunoaşte şi garan-
tează persoanelor aparţinînd minorită-
ţilor naţionale dreptul la păstrarea, la 
dezvoltarea şi la exprimarea identităţii 
lor etnice, culturale, lingvistice şi reli-
gioase, iar măsurile de protecţie luate 
de stat pentru păstrarea, dezvoltarea şi 
exprimarea identităţii persoanelor apar-
ţinînd minorităţilor naţionale trebuie să 
fie conforme cu principiile de egalitate 
şi de nediscriminare în raport cu ceilalţi 
cetăţeni români [7].

Suplimentar, prin art. 62 se pre-
vede că organizaţiile cetăţenilor apar-
ţinînd minorităţilor naţionale care nu 
întrunesc în alegeri numărul de voturi 
pentru a fi reprezentate în Parlament 
au dreptul la cîte un loc de deputat, 
în condiţiile legii electorale. Prin art. 
128 se recunoaşte dreptul cetăţenilor 
români aparţinînd minorităţilor naţio-
nale de a se exprima în limba maternă 
în faţa instanţelor de judecată, în con-
diţiile legii organice [7]. 

Constituţia Serbiei menţionează, în 
art. 14, că Republica Serbia trebuie să 
protejeze drepturile minorităţilor naţi-
onale şi că statul va garanta protecţie 
specială minorităţilor naţionale în sco-
pul exercitării egalităţii depline în men-
ţinerea identităţii lor [8]. Art. 75 stipu-
lează că persoanelor ce aparţin minori-
tăţilor naţionale li se va garanta drepturi 
colective sau individuale suplimentar 
drepturilor garantate tuturor cetăţenilor. 
Textul constituţional prevede că persoa-
nele care aparţin minorităţilor naţionale 
urmează să ia parte la deciziile luate în 
anumite probleme referitoare la cultura, 
educaţia, informarea lor, precum şi la 
limba pe care ei oficial o utilizează în 
conformitate cu legea. În cele din urmă, 
art. 79 adaugă că membrii minorităţi-
lor naţionale trebuie să aibă dreptul la 
exprimare, dezvoltare şi promovare a 
specificului lor naţional, etnic, cultural 
şi religios [8].

Constituţia Slovaciei operează cu 
două sintagme – „minoritate naţională” 
şi „grup etnic”. Astfel, conform art. 34, 
cetăţenii aparţinînd minorităţilor naţio-
nale sau grupurilor etnice în Republica 

Slovacă le este garantată dezvoltarea 
lor deplină, dreptul lor particular de a-şi 
promova cultura cu alţi cetăţeni apar-
ţinînd aceleiaşi minorităţi naţionale, să 
recepţioneze informaţia în limba lor 
maternă, să formeze asociaţii şi să cre-
eze instituţii educaţionale şi culturale. 
Suplimentar, minorităţile naţionale sau 
grupurile etnice au dreptul de a parti-
cipa la luarea deciziilor în problemele 
referitor la etnia lor [9].

Constituţia Estoniei reflectă princi-
palele prevederi în articolele 50 şi 52. 
Potrivit acestor reglementări, minori-
tăţile naţionale au dreptul, în interesul 
culturii naţionale, să stabilească agenţii 
autonome sub condiţiile prevăzute de 
Actul autonom cultural referitor la mi-
norităţile naţionale. În conformitate cu 
prevederile art. 52, se permite utilizarea 
limbilor străine, inclusiv a limbilor mi-
norităţilor naţionale, în agenţiile de stat 
şi în instanţele de judecată, în conformi-
tate cu legea organică [10]. 

State care utilizează în Constituţie 
sintagma „minoritate etnică”
Constituţia Poloniei, prin art. 35, 

stabileşte că republica trebuie să asi-
gure cetăţenilor polonezi care aparţin 
minorităţilor etnice libertatea de a men-
ţine şi dezvolta limba lor, să-şi păstreze 
obiceiurile şi tradiţiile şi să-şi dezvolte 
cultura. De asemenea, minorităţile et-
nice trebuie să aibă dreptul de a stabili 
instituţii educaţionale şi culturale, insti-
tuţii desemnate pentru protecţia identi-
tăţii religioase, precum şi să participe în 
rezolvarea problemelor legate de iden-
titatea lor culturală [2]. 

Constituţia Spaniei, prin art. 2, 
stipulează că este necesar de a pro-
mova măsuri pentru ca minorităţile 
etnice, lingvistice şi religioase să îşi 
păstreze şi să-şi dezvolte viaţa socială 
şi culturală [11].

În preambulul Constituţiei Leto
niei se menţionează că Letonia este 
un stat democratic, social responsabil 
şi naţional bazat pe supremaţia legii 
şi pe respectul faţă de libertatea şi 
demnitatea oamenilor, un stat ce re-
cunoaşte şi protejează drepturile fun-
damentale ale omului şi respectă mi-
norităţile etnice [12].
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State care operează în Constituţie cu 
sintagma „comunităţi etnice”
Constituţia Lituaniei atribuie pro-

blemei minorităţilor trei articole. Ast-
fel, potrivit art. 29, drepturile persoa-
nelor nu trebuie să fie restricţionate, ni-
cio persoană nu trebuie privilegiată pe 
motiv de sex, rasă, naţionalitate, limbă, 
origine, statut, credinţă, statut social, 
convingeri sau viziuni. În conformitate 
cu art. 37, cetăţenii care aparţin comu-
nităţilor etnice trebuie să aibă dreptul de 
a-şi păstra limba, cultura şi tradiţiile. Iar 
art. 45 stabileşte autonomia comunită-
ţilor etnice, care pot independent să-şi 
dirijeze activităţile lor etnice, culturale, 
educaţia, caritatea şi asistenţa reciprocă, 
asigurată prin susţinerea statului [13].

Constituţia Suediei, aplicând prin-
cipiul nediscriminării prin art. 2, stipu-
lează că instituţiile publice trebuie să 
combată discriminarea persoanelor pe 
motive de sex, culoare, origine etnică 
sau naţională, afiliere religioasă sau 
lingvistică, dizabilitate, orientare se-
xuală, vîrstă sau alte circumstanţe care 
afectează persoana privată. Oportuni-
tăţile trebuie promovate pentru mino-
rităţile etnice, lingvistice şi religioase, 
pentru a păstra şi dezvolta viaţa socială 
şi culturală a acestora [14].

State care nu utilizează în textul 
Constituţiei niciuna dintre 

sintagmele enumerate 
În Constituţia Bulgariei, în art. 6 

alin. (2) se menţionează că toţi cetăţenii 
sînt egali în faţa legii, fără restricţii de 
drepturi pe motive de rasă, origine soci-
ală sau naţională, identitate etnică, sex, 
religie, educaţie, opinie, afiliere politi-
că, statut personal sau social [15].

Constituţia Ciprului, în art. 28 
alin. (2), stipulează că orice persoană 
trebuie să beneficieze de toate dreptu-
rile şi libertăţile prevăzute de Consti-
tuţie, fără nicio discriminare directă 
sau indirectă împotriva oricărei per-
soane pe motivul comunităţii sale, 
rasei, religiei, limbii, sexului, convin-
gerilor politice sau altele, descenden-
ţei sociale sau naţionale, naşterii, cu-
lorii, averii, clasei sociale sau oricărui 
alt motiv, decît cel expres prevăzut în 
textul acestei Constituţii [16].

Danemarca nu utilizează şi nu pre-
vede în Constituţie careva prevederi 
specifice în acest sens [17].

Constituţia Elveţiei de asemenea 
nu face referinţe la minoritatea naţi-
onală [18].

Constituţia Finlandei, în art. 17, 
prevede că Sami (persoanele indige-
ne) au dreptul de a-şi păstra şi dezvolta 
propria lor limbă şi cultură, dar nu uti-
lizează vreo noţiune de determinare a 
acestui grup [19].

Germania tratează problema mino-
rităţilor în mod specific. Astfel, în art. 3 
alin. 3 din Constituţie se stipulează că 
nicio persoană nu trebuie favorizată sau 
defavorizată din cauza sexului, descen-
denţei, rasei, limbii, apartenenţei şi ţării 
natale, credinţei sau opiniilor religioase 
ori politice [34].

Constituţia Greciei, prin art. 5 alin. 
2, stabileşte că toate persoanele care 
locuiesc pe teritoriul Greciei trebuie să 
beneficieze pe deplin de drepturile şi de 
protecţia vieţii, onoarei şi libertăţii, in-
diferent de naţionalitate, rasă sau limbă, 
religie ori opinii politice [20]. 

Constituţia Irlandei, prin art. 44, 
stipulează că statul garantează că ni-
meni nu va fi pedepsit ori discriminat 
pe motiv de statut, profesie sau credinţă 
religioasă [21].

Constituţia Islandei stipulează prin 
art. 65 că oricine trebuie să fie egal în 
faţa legii şi trebuie să beneficieze de 
drepturile omului, indiferent de sex, 
religie, opinie, origine naţională, rasă, 
culoare, proprietate, naştere sau alte 
statuturi [22].

Constituţia Italiei, prin art. 6, stabi-
leşte că Republica protejează minorită-
ţile lingvistice prin intermediul măsuri-
lor prevăzute de lege [23].

Constituţia Olandei statuează prin 
art. 1 că toate persoanele din Olanda 
trebuie să fie tratate egal în circumstan-
ţe egale, iar discriminarea pe motive de 
religie, credinţă, opinie politică, rasă, 
sex sau orice alt motiv nu este permisă 
[24].

Constituţia Federaţiei Ruse, prin 
art. 19 alin. 2, stabileşte că statul rus 
garantează egalitatea drepturilor civi-
le şi umane. Orice forme de limitări 
ale drepturilor omului pe motive soci-

ale, rasiale, naţionale, lingvistice sau 
religioase sînt interzise. Mai mult, 
art. 26 adaugă că fiecare are dreptul 
de a-şi determina şi declara naţiona-
litatea şi nimeni nu poate fi forţat în 
acest sens [25].

Constituţia statului San Marino 
stipulează doar că toţi sînt egali în faţa 
legii, fără vreo distincţie a statului per-
sonal, economic, social, politic sau re-
ligios [26].

În Constituţia Sloveniei, art. 64 
menţionează că comunităţilor naţi-
onale autohtone italiene şi ungare, 
precum şi membrilor acestora li se 
garantează dreptul de a-şi folosi liber 
simbolurile naţionale pentru a-şi păs-
tra identitatea naţională, dreptul de a 
desfăşura activităţi economice, cul-
turale, ştiinţifice, precum şi activităţi 
din sfera publică [27].

În preambulul Constituţiei Ungariei 
se stipulează că naţionalităţile care lo-
cuiesc pe teritoriul acestei ţări fac parte 
din stat şi că statul le va proteja şi pro-
mova limba şi cultura. Aceste dezidera-
te sînt reflectate în art. 29, în conformi-
tate cu care naţionalităţile care locuiesc 
pe teritoriul Ungariei trebuie să aibă 
dreptul de a-şi folosi propria limbă, de 
a-şi promova culturile şi de a fi educaţi 
în limba nativă [28].

În art. 8 al Constituţiei Austri
ei se menţionează că limba germană 
este limba oficială a Republicii, fără 
a prejudicia drepturile minorităţilor 
lingvistice [29].

O abordare opusă întîlnim în Consti-
tuţia Azerbaidjanului, care prin art. 44 
stipulează că orice persoană are dreptul 
de a-şi păstra identitatea naţională/et-
nică şi că nimeni nu poate fi privat de 
dreptul de a-şi schimba identitatea naţi-
onală/etnică [30].

Constituţia Georgiei, prin art. 14, 
prevede că oricine este liber de la naşte-
re şi egal în faţa legii în pofida rasei, cu-
lorii, limbii, sexului, religiei, opiniilor 
politice şi altele, apartenenţei sociale, 
etnice, naţionale, originii proprietăţii şi 
titlului, locului de reşedinţă. Dezvolta-
rea principiului egalităţii în art. 38 sti-
pulează că cetăţenii Georgiei trebuie să 
fie egali în viaţa lor socială, economică, 
culturală şi politică, indiferent de apar-
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tenenţa lor naţională, etnică, religioasă, 
lingvistică. În concordanţă cu principi-
ile şi regulile recunoscute universal de 
dreptul internaţional, cetăţenii au drep-
tul la libera dezvoltare a culturii lor, 
fără vreo discriminare şi interferenţă, 
precum şi dreptul de a-şi folosi limba 
maternă în privat, dar şi în public [31].

Constituţia Portugaliei a rezervat 
două articole privind garantarea drep-
tului la identitate personală. Astfel, 
conform art. 26 alin. 1, fiecare cetăţean 
are dreptul la păstrarea identităţii per-
sonale, a bunului nume şi a reputaţiei, 
a protecţiei vieţii sale private şi vieţii 
familiei sale şi pentru protecţia juridică 
împotriva oricărei forme de discrimina-
re. Totodată, art. 35 alin. 3 stipulează 
că tehnologiile informaţionale nu pot fi 
utilizate pentru a manipula cu informa-
ţii referitoare la convingerile filosofice 
sau politice, afilieri, religie, viaţă priva-
tă sau origine etnică [32]. 

Constituţia Belgiei, prin art. 11, sta-
bileşte că legile ordinare şi legile fede-
rale garantează drepturile şi libertăţile 
ideologice şi filosofice ale minorităţilor, 
fără vreo discriminare [33].

Constituţia Republicii Moldova nu 
operează cu sintagma „minoritate na-
ţională”, ci garantează dreptul la iden-
titate în baza principiului universalită-
ţii şi egalităţii. Astfel, potrivit art. 10 
alin. 2, statul recunoaşte şi garantează 
dreptul tuturor cetăţenilor la păstrarea, 
la dezvoltarea şi la exprimarea identi-
tăţii lor etnice, culturale, lingvistice şi 
religioase. În contextul art. 15 se stipu-
lează că cetăţenii Republicii Moldova 
beneficiază de drepturi prin Constituţie 
şi prin alte legi şi au obligaţiile prevă-
zute de acestea. Iar art. 16 (2) stabileşte 
că toţi cetăţenii republicii sînt egali în 
faţa legii şi a autorităţilor publice, fără 
deosebire de rasă, naţionalitate, origine 
etnică, limbă, religie, sex, opinie, apar-
tenenţă politică, avere sau de origine 
socială [1].

De asemenea, există un şir de state 
care nu includ referinţe în Constituţiile 
lor privitor la minorităţi: Liechtenstein, 
Malta şi Norvegia. Este de remarcat că 
ţările enumerate garantează în Consti-
tuţiile lor dreptul la identitate naţională, 
etnică, lingvistică, culturală şi religioa-

să, aplicînd principiul nediscriminării, 
universalităţii şi egalităţii între cetăţeni. 

Concluzii. Toate statele prezentate 
în acest studiu au cetăţeni care se înca-
drează în grupul persoanelor aparţinînd 
minorităţilor naţionale, etnice, lingvisti-
ce, culturale sau religioase. Această sta-
re este reflectată şi în textele constituţi-
ilor, fiind utilizate sintagme „minoritate 
naţionale”, „minoritate (grup) etnic(ă)”, 
„comunitate etnică”, sau există un nu-
măr de state care nu utilizează niciuna 
dintre sintagmele enumerate.

În rezultatul cercetării, formulăm 
următoarele concluzii:

Persoanele aparţinînd minorită-1. 
ţilor sînt cetăţeni ai respectivelor state, 
statutul lor fiind clar definit în consti-
tuţii.

Oportunitatea reglementărilor 2. 
constituţionale adiţionale se reglemen-
tează în legile ordinare sau organice, în 
funcţie de sistemul constituţional.

Sintagma utilizată pentru defi-3. 
nirea acestor grupuri are o importanţă 
redusă, în comparaţie cu importanţa 
respectării principiilor universalităţii, 
egalităţii şi nediscriminării cetăţenilor 
pe orice motiv.
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Introducere. Una dintre preo-
cupările permanente ale doctri-

nei juridice a fost de a cunoaşte dacă 
drepturile subiective pot fi exercitate 
după bunul plac al titularului acestora, 
conform interesului acestuia sau, dim-
potrivă, acestea trebuie exercitate în 
asemenea mod încît să se evite anumite 
excese, abuzuri sau prejudicii. Este de 
menţionat că această preocupare nu 
se referă numai la un anumit drept, în 
particular, ci în general la multitudinea 
drepturilor subiective. Explicaţia pentru 
această preocupare a variat în funcţie de 
schimbările în abordarea gîndirii juridi-
ce în funcţie de situaţia social-econo-
mică, care au fost reflectate în diverse 
raţionamente juridice. Astfel, în sec. 
XIX, reprezentativ pentru ideile libe-
rale şi pentru respectul faţă de norma 
legală, era salutabilă exercitarea libe-
ră a drepturilor, fără careva restrîngeri 
sau obstacole, cu excepţia celor pe care 
însuşi titularul dreptului şi le-a stabi-
lit. Promotorii gîndirii juridice libera-
le considerau că numai legea poate şi 
trebuie să marcheze limitele acţiunilor 
umane, iar oamenii trebuie să acţione-
ze în limitele stabilite de lege şi nu este 
necesar să ne preocupăm care a fost in-
tenţia titularului dreptului sau dacă prin 
acţiunile sale acesta cauzează un preju-
diciu unor terţi. 

O situaţie distinctă se conturează 
în secolul XX, secol în care au domi-
nat ideile reacţionare la individualis-
mul tipic secolului XIX. Secolul XX 
este perioada în care a apărut doctrina 
abuzului de drept, acea care a stabilit că 
drepturile subiective nu sînt absolute, ci 
sînt limitate de drepturile şi interesele 
legitime ale celorlalţi membri ai comu-

nităţii. În această perioadă, abuzul de 
drept reprezintă un element indispen-
sabil al edificării unei societăţi bazate 
pe echitate, solidaritate şi securitate. 
În acest context, putem să afirmăm că 
abuzul de drept reprezintă un postulat 
propriu unei viziuni solidariste a lumii 
juridice şi care răspunde afirmativ la 
întrebarea dacă drepturile subiective 
trebuie să fie exercitate în anumite limi-
te, insistînd asupra ideii că trebuie să se 
evite anumite excese şi să se protejeze 
şi interesele celorlalţi subiecţi ai rapor-
tului juridic. 

Menţionăm că, atunci cînd vorbim 
despre drepturile subiective, ne referim 
la toate drepturile în general şi nu la 
particular; altfel spus, acest principiu îşi 
găseşte aplicabilitatea în întreg sistemul 
de drept, începînd cu instituţia persoa-
nelor pînă la succesiuni, avînd incidenţe 
atît în materia drepturilor subiective pa-
trimoniale (obligaţii, contracte, drepturi 
subiective reale), cît şi în materia drep-
turilor nepatrimoniale (dreptul familiei, 
dreptul de autor etc.). 

Materiale utilizate şi metode apli-
cate. Prezentul articol este elaborat în 
baza unei analize a literaturii ştiinţifice 
de specialitate şi a jurisprudenţei naţi-
onale şi a celei străine în domeniu. De 
asemenea, au fost supuse cercetării un 
şir de acte normative, atît naţionale, cît 
şi străine. În studiu au fost utilizate me-
todele: analitică, logică, hermeneutică 
şi sistemică, precum şi metoda com-
prehensivă în scopul consolidării actu-
lui de înţelegere a materialelor supuse 
cercetării.

Rezultate şi discuţii. Doctrina civi-
listă a enunţat o multitudine de criterii 
pentru a determina situaţiile de confi-

gurare a abuzului de drept. Unii autori 
consideră două elemente ca fiind con-
stitutive ale abuzului de drept, şi anume: 
elementul subiectiv al relei-credinţe şi 
cel obiectiv al deturnării dreptului de 
la raţiunea sa intrinsecă. Alţi autori nu 
procedează la o clasificare propriu-zisă 
a elementelor constitutive, ci le descriu 
în totalitatea lor. În ceea ce ne priveşte, 
sîntem de părerea că criteriul mixt este 
cel care determină existenţa abuzului 
de drept, constituindu-se în cele două 
elemente: de ordin subiectiv şi de ordin 
obiectiv. 

Din analiza elementului subiectiv 
rezultă că sîntem în prezenţa abuzului 
de drept atunci cînd subiectul de drept 
acţionează cu intenţia de a-l prejudicia 
pe altul (intenţie răuvoitoare) şi atunci 
cînd acesta acţionează din culpă. În 
acest caz, abuzul de drept poate fi con-
fundat cu reaua-credinţă. La fel, abuzul 
de drept poate fi săvîrşit şi din uşurin-
ţă sau dintr-o simplă neglijenţă, deci 
din culpă obişnuită. În ambele cazuri, 
abuzul de drept este contrar bunei-cre-
dinţe, abuzul de drept şi reaua-credinţă 
constituind cele două forme opuse ale 
bunei-credinţe, dar fiecare dispune de o 
sferă de acţiune proprie: reaua-credinţă 
se circumscrie în sfera înşelăciunii, fra-
udei, pe cînd abuzul de drept are ca fun-
dament intenţia de a-l păgubi pe altul, 
neglijenţă şi uşurinţă în exerciţiul unui 
drept subiectiv, comise pentru a deturna 
acest drept de la finalitatea sa economi-
că şi socială. 

Criteriul subiectiv a fost agreat ini-
ţial de către doctrina franceză. Totuşi, 
acest criteriu nu este suficient pentru 
a determina abuzul de drept, iar întru 
susţinerea acestei poziţiei venim cu ur-
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mătorul exemplu: atunci cînd un cămă-
tar împrumută bani cu o dobîndă foarte 
mare, nu putem afirma că acesta acţi-
onează fără interes sau din intenţia de 
a-l prejudicia pe debitorul împrumutat; 
în asemenea situaţie nu putem califica 
conduita cămătarului drept una abuzi-
vă. Autoarea Veronica Pribac afirmă că 
„în cazul în care pe primul plan se află 
deturnarea dreptului de la finalitatea sa 
legală, nu se poate considera că aceasta 
constituie unicul element definitoriu al 
abuzului de drept, deoarece o deturna-
re a dreptului de la scopul prevăzut de 
lege – exercitarea lui în vederea unui alt 
scop – presupune şi o atitudine subiec-
tivă a titularului său, care îmbracă, de 
cele mai multe ori, forma intenţiei. În 
esenţă, pentru stabilirea existenţei abu-
zului de drept se impune confruntarea 
motivelor autorului actului abuziv, ele-
ment personal şi subiectiv a cărui ma-
terializare o reprezintă actul sau faptul, 
element social şi obiectiv” [1, p. 33]. 

Referitor la reglementarea abuzu-
lui de drept, ţinînd cont de elementul 
subiectiv al instituţiei, menţionăm art. 
9 alin. 1 Cod civil al RM, care stabi-
leşte că „persoanele fizice şi juridice 
participante la rapoartele juridice civile 
trebuie să îşi exercite obligaţiile cu bu-
nă-credinţă, în acord cu legea, cu con-
tractul, cu ordinea publică şi cu bunele 
moravuri”. De asemenea, menţionăm 
aici art. 9 alin. 2 din Codul muncii al 
RM, care incumbă salariatului obligaţia 
de a-şi îndeplini conştiincios obligaţii-
le prevăzute în contractul individual de 
muncă.

Analizînd elementul obiectiv, ajun-
gem la concluzia că sîntem în prezenţa 
abuzului de drept atunci cînd titularul 
deturnează dreptul de la raţiunea sa 
intrinsecă, de la finalitatea care îi jus-
tifică existenţa, chiar şi atunci cînd nu 
se acţionează cu dol sau din culpă. Unii 
doctrinari afirmă că elementul obiectiv 
al abuzului de drept se profilează atunci 
cînd dreptul subiectiv este exercitat 
contrar limitelor impuse de normele 
moralei, bunelor moravuri şi bunei-cre-
dinţe. Alţi autori examinează criteriul/
elementul obiectiv prin prisma morali-
tăţii, insistînd şi evidenţiind importanţa 
acesteia. 

Unul dintre doctrinarii progresişti 
francezi, Louis Josserand, a afirmat că 
„este de netolerat ca prerogativele le-
gale să poată servi drept arme ale relei-
intenţii, răutăţii şi relei-credinţe. Frauda 
care viciază toate actele, care face să 

înceteze aplicaţia tuturor regulilor juri-
dice nu trebuie să-şi dea frîu liber sub 
egida binevoitoare a drepturilor civile; 
ea trebuie să fie combătută fără milă, 
căci altfel dreptul însuşi – fiind pus în 
serviciul unor scopuri antisociale, paro-
diat în mod nedemn de către cei care îl 
folosesc – ar risca să sucombe sub lovi-
tura acestei profanări” [2, p. 51].

Ideea de morală a teoriei abuzului de 
drept, scoasă în evidenţă de către acesta, 
rezidă în faptul că orice drept subiectiv 
nu este absolut, per a contrario, drep-
tul subiectiv conferă titularului o putere 
limitată în conţinutul şi exerciţiul său. 
Dumitru Gherasim afirma că „faptul 
de a fi titularul unui drept subiectiv nu 
scuteşte persoana de a avea o voinţă 
onestă; conştiinţa morală nu poate fi ni-
ciodată înlăturată, căci există îndatoriri 
faţă de ceilalţi oameni pe care niciun 
drept nu le permite a le încălca.” [3, p. 
105]. Autoarea Veronica Pribac consi-
deră că elementul obiectiv al abuzului 
de drept constă în deturnarea dreptului 
de la funcţia sa social-economică, de la 
finalitatea sa legală, stabilind că „orice 
drept subiectiv este social prin originea 
sa, în esenţa şi prin misiunea pe care 
este chemat să o îndeplinească. Aceasta 
înseamnă că fiecare drept subiectiv pre-
văzut de legiuitor trebuie să se realizeze 
conform spiritului instituţiei dreptului 
subiectiv.” [1, p. 34]. 

Profesorul român Dumitru Petre An-
dreiu D. Florescu afirma următoarele cu 
privire la criteriul obiectiv al elemente-
lor constitutive ale abuzului de drept: 
„Elementul obiectiv al scopului social 
include şi criteriul economic, care a 
fost prezentat uneori ca un element, un 
criteriu independent, iar în unele cazuri 
ca un element exclusiv al abuzului de 
drept. Un corectiv adus acestei teorii 
a fost interpretarea noţiunii de interes 
economic, şi anume nu în mod necesar 
ca interes personal al autorului actului, 
ci ca un interes legitim care poate fi di-
ferit şi exterior personalităţii sale. Nu 
mai puţin, criteriul economic, scopul 
economic al dreptului, poate fi util pen-
tru identificarea unor abuzuri de drept, 
ca un criteriu subsidiar” [4, p. 89]. Se-
diul materiei în acest caz îl constituie 
art. 9 din C. civ. (enunţat mai sus) şi 
art. 1 alin. (2) C. civ.: „persoanele fizice 
şi juridice sînt libere să stabilească pe 
bază de contract drepturile şi obligaţi-
ile lor, orice alte condiţii contractuale, 
dacă acestea nu contravin legii”. De-
ducem această afirmaţie din analiza 

„Comentariilor la Codul civil al RM”, 
ai căror autori reiterează că, pornind de 
la importanţa principiului libertăţii con-
tractului, legiuitorul a consfinţit o dată 
în plus în alin. (2) că persoanele fizice şi 
cele juridice sînt libere să stabilească pe 
bază de contract drepturile şi obligaţiile 
lor. Drepturile şi obligaţiile prevăzute 
de contract trebuie să fie însă în concor-
danţă cu normele imperative şi să nu fie 
contrare ordinii publice, bunelor mora-
vuri, precum şi drepturilor şi intereselor 
ocrotite prin lege ale terţelor persoane 
[5, p. 110]. 

Avîndu-şi originea în viaţa socială 
şi fiind determinate de ea, drepturile su-
biective reprezintă atît semnificaţia ju-
ridică a libertăţii umane, cît şi expresia 
libertăţii ca necesitate înţeleasă. Ion De-
leanu consideră că acestea trebuie „va-
lorizate potrivit cu destinaţia lor econo-
mică şi socială, în deplină concordanţă 
cu sensurile majore ale mişcării sociale, 
sintetizate şi exprimate prin interesul 
obştesc. Destinaţia social-economică a 
dreptului subiectiv este – pentru el – un 
fel de tunică a lui Nessus, de care nicio-
dată nu se poate despuia” [6, p. 51].

Abuzul de drept presupune exerci-
tarea dreptului subiectiv în limitele sale 
externe: materiale sau juridice, după 
caz, dar prin încălcarea limitelor sale 
interne, din moment ce „s-a produs de-
turnarea dreptului de la scopul în vede-
rea căruia a fost recunoscut” [6, p. 75], 
deoarece „actul încalcă limitele interne 
obiective, teleologice ale dreptului su-
biectiv, nesocotind scopul social-econo-
mic în vederea căruia legea recunoaşte 
acest drept” [7, p. 166]. 

Dacă ne referim la elementul-cheie 
al instituţiei abuzului de drept, obser-
văm că însăşi sintagma “abuz de drept” 
semnifică faptul că fenomenul juridic 
desemnat prin ea implică existenţa unui 
drept subiectiv a cărui exercitare se re-
alizează în afara limitelor sale interne, 
prin deturnarea lui de la scopul econo-
mic şi social în vederea căruia a fost re-
cunoscut şi garantat [6, p. 78]. Problema 
abuzului de drept nu se poate pune decît 
acolo unde autorul daunei a exercitat un 
anumit drept definit: fie un drept su-
biectiv în sensul obişnuit al termenului 
(de ex., un drept real), fie o prerogativă 
legală, precum o acţiune în justiţie [8, p. 
673]. Este evident că abuzul de drept nu 
este posibil în lipsa dreptului subiectiv. 
Fapta ilicită săvîrşită fără vreo legătură 
cu existenţa unui drept subiectiv, avînd 
chiar aparenţa de legalitate şi confor-
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mitate cu normele sociale, nu indică un 
posibil abuz de drept, ci, eventual, un 
delict civil [8, p. 117]. 

Doar depăşirea limitelor interne 
ale unui drept subiectiv concret prin 
deturnarea acestuia de la scopul său 
social şi economic constituie un abuz 
de drept şi atrage răspunderea civilă a 
autorului, fiind un aspect prin care se 
diferenţiază abuzul de drept de fapta 
ilicită, care este săvîrşită în lipsa unui 
drept subiectiv sau prin depăşirea limi-
telor material ale acestuia. Distincţia 
dintre aceste două noţiuni este adesea 
greu de realizat, iar doctrina juridică ci-
vilă a formulat diverse opinii referitor 
la natura juridică a abuzului de drept. 
Există anumiţi autori care deosebesc 
abuzul de drept de fapta ilicită genera-
toare a răspunderii juridice sub forma 
răspunderii civile delictuale. De exem-
plu, Gheorghe Fekete şi Silviu Curti-
ceanu consideră că, deşi atît abuzul de 
drept, cît şi fapta ilicită au drept rezul-
tat încălcarea normelor juridice, totuşi 
în cazul abuzului de drept există – cel 
puţin formal – un drept subiectiv ce se 
manifestă ca atare, pe cînd fapta ilicită 
delictuală nu se întemeiază nici formal 
pe un asemenea drept, săvîrşindu-se în 
lipsa totală a acestuia [10, p. 65].

Caracterizarea abuzului de drept ca 
o faptă ilicită este realizată de diverşi au-
tori, precum Dumitru Rădescu, Mircea 
Costin, Mircea Mureşan şi Victor Ursa, 
iar pentru alţi autori (Ion Pitulescu, Ion 
Ranete) noţiunea de „abuz” este sinoni-
mă cu „fapta ilicită”. Asimilarea abuzu-
lui de drept cu fapta juridică ilicită este 
motivată prin faptul că abuzul de drept 
este prezent în cazul depăşirii limite-
lor stabilite ale dreptului subiectiv, iar 
atunci cînd aceste limite sînt depăşite, 
titularul dreptului se deplasează în do-
meniul ilicitului. În asemenea situaţie, 
subiectul de drept nu mai exercită ni-
ciun drept subiectiv al său, nici existent, 
nici aparent, conduita acestuia circum-
scriindu-se la fel domeniului ilicitului, 
precum conduita celui care, înainte de a 
se afla în domeniul ilicitului, nu se gă-
sea în exercitarea vreunui drept. Altfel 
zis, atunci cînd limitele dreptului civil 
se depăşesc, trecem în zona lipsei orică-
rui drept, deci în prezenţa unei fapte ili-
cite, care, dacă sînt întrunite condiţiile 
necesare, atrage răspunderea autorului. 
Totuşi, depăşirea limitelor externe ale 
unui drept nu semnifică faptul săvîrşirii 
abuzului de drept.

Analizînd diversele opinii din doc-

trina juridică, ajungem la concluzia că 
negarea oricăror deosebiri dintre abuzul 
de drept şi fapta ilicită este imposibilă. 
În acest sens, Ion Deleanu afirma că 
„abuzul de drept este fără îndoială o 
faptă ilicită, săvîrşită cu vinovăţie (in-
tenţie sau culpă). Aşa fiind, este impo-
sibil de contestat conexiunile ce există 
între responsabilitatea civilă angajată 
pe acest temei şi cea delictuală, care de 
asemenea izvorăşte din săvîrşirea unei 
fapte ilicite, dolosive sau culpabile, im-
putabile unei persoane, care are capaci-
tate delictuală. Dar asemenea, elemen-
te de conexiune şi altele – constatarea 
unui prejudiciu, existenţa raportului de 
cauzalitate între faptă şi rezultatul ei 
prejudiciabil – nu pot justifica identifi-
carea celor două forme de răspundere” 
[6, p. 73]. 

Dacă analizăm temeiurile şi condi-
ţiile care generează răspunderea civilă 
delictuală şi cele care generează răs-
punderea în cazul săvîrşirii abuzului de 
drept, ajungem la concluzia că abuzul 
de drept excedă cadrului răspunderii 
civile delictuale, iar în acest context 
semnalăm următoarele deosebiri între 
aceste două instituţii: 

a) fapta juridică ilicită reprezintă 
acea conduită umană prin care se în-
calcă normele imperative ale dreptu-
lui, pe cînd abuzul de drept semnifică 
încălcarea scopului social şi economic 
al dreptului recunoscut şi garantat, aba-
terea dreptului de la raţiunea sa, altfel 
spus respectarea literei legii, dar viola-
rea spiritului ei;

b) dreptul subiectiv reprezintă con-
diţia intrinsecă a instituţiei abuzului de 
drept, abuzul de drept săvîrşindu-se pe 
temeiul existenţei unui drept subiectiv 
şi în contextul exercitării acestuia; fapta 
juridică ilicită nu are vreo legătură cu 
existenţa şi exercitarea vreunui drept 
subiectiv, fiind ilicită prin ea însăşi, ne-
fiind vorba despre depăşirea limitelor 
unui drept, ci de încălcarea acestuia; 

c) în cazul săvîrşirii unui delict ci-
vil nu este relevantă existenţa intere-
sului legitim, pe cînd în cazul abuzului 
de drept este important ca exercitarea 
acestuia să se realizeze fără vreun inte-
res legitim; 

d) abuzul de drept săvîrşit în cazul 
unor drepturi care îşi au originea în anu-
mite contracte atrage răspunderea civilă 
contractuală, şi nu numai răspunderea 
civilă delictuală. Referitor la această 
distincţie între cele două instituţii, Ion 
Deleanu afirma că aceasta ar trebui eva-

luată într-un cadru mai larg, implicînd şi 
raportul dintre răspunderea contractuală 
şi cea delictuală, precum şi posibilitatea 
cumulului celor două responsabilităţi; 

e) o ultimă deosebire este cea referi-
toare la sfera de aplicare a acestor două 
instituţii. Reieşind din ideea că fapta să-
vîrşită ca urmare a exercitării abuzive a 
unui drept are valoare juridică inclusiv 
în situaţia producerii altora unor incon-
veniente, şicane etc., rezultă că dome-
niul de aplicare a abuzului de drept este 
mai larg decît cel al faptei ilicite. 

În mod particular agreăm ideea di-
ferenţierii abuzului de drept faţă de fap-
ta ilicită pe temeiul existenţei sau exer-
citării unui drept subiectiv. În această 
ordine de ideii, subliniem că abuzul de 
drept nu trebuie limitat doar la exercita-
rea unor drepturi subiective. În acelaşi 
timp, trebuie să menţionăm că abuzul 
de drept poate atrage şi alte măsuri de 
sancţionare decît cele civile (contraven-
ţionale, disciplinare, materiale şi pena-
le, după caz), calificîndu-l drept sursă 
distinctă de responsabilitate civilă. În 
acest sens, Dumitru Gherasim afirmă 
că, deşi în general abuzul de drept se 
fundează pe principiile generale ale 
răspunderii civile delictuale şi cvaside-
lictuale, acesta constituie totuşi o sursă 
distinctă de responsabilitate, constînd 
în particular în deturnarea dreptului de 
la scopul său social şi economic [3, p. 
113]. Aceeaşi poziţie este adoptată şi 
de către doctrinarul Ion Deleanu, care 
afirmă că „circumscrierea celor două 
instituţii nu trebuie, desigur, să condu-
că la neglijarea asemănărilor dintre ele. 
Condiţiile abuzului de drept vor dovedi 
cu prisosinţă că răspunderea pe care o 
atrage exercitarea abuzivă a dreptului 
se sprijină în considerabilă măsură pe 
principiile răspunderii civile delictuale. 
Fapta abuzivă este distinctă şi specifică 
instituţiei juridice a abuzului de drept, 
dar consecinţele sale – ca alt element al 
aceleiaşi instituţii – sau efectele faptei 
sînt comune sau chiar identice cu cele 
ale responsabilităţii civile delictuale” 
[6, p. 74].

În afară de delimitarea instituţiei 
abuzului de drept faţă de fapta ilicită ge-
neratoare a răspunderii civile delictuale, 
este necesar a puncta anumite asemă-
nări şi deosebiri existente între instituţia 
abuzului de drept şi noţiunea de cauză 
a actului juridic, în vederea determină-
rii naturii juridice a abuzului de drept. 
Articolul 195 al Codului civil al RM 
defineşte actul juridic drept manifesta-



53DECEMBRIE 2016

rea de către persoane fizice şi juridice a 
voinţei îndreptate spre naşterea, modi-
ficarea sau stingerea drepturilor şi obli-
gaţiilor civile. Avînd în vedere această 
definiţie, concluzionăm că exerciţiul 
abuziv al unui drept subiectiv se poate 
materializa sub forma unui act juridic. 
Articolul 207 al Codului civil al RM 
statuează că actul juridic civil încheiat 
fără cauză ori fondat pe o cauză falsă 
sau ilicită nu poate avea niciun efect. 
Deci, una dintre condiţiile fundamen-
tale pentru validitatea actului juridic o 
reprezintă cauza acestuia, care nu este 
altceva decît scopul, obiectivul urmărit 
la încheierea actului juridic civil. Acest 
scop (obiectiv) ne permite să răspundă 
la întrebarea „de ce?” sau „pentru ce?” 
încheiem un anumit act juridic. 

Pentru a fi valabilă, cauza actului 
juridic civil trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: a) să existe, b) să 
fie reală, c) să fie licită şi morală. La 
fel ca şi abuzul de drept, cauza constă 
din două elemente esenţiale: elementul 
obiectiv şi elementul subiectiv. Ele-
mentul obiectiv constă în scopul ime-
diat, direct, numit şi scopul obligaţiei, 
este abstract şi invariabil în cadrul unei 
anumite categorii de acte juridice civi-
le. Elementul subiectiv constă în scopul 
mediat, numit şi scopul actului juridic, 
este concret şi variabil de la act la act 
juridic şi de la persoană la persoană. 
Scopul mediat este motivul determinant 
al încheierii actului juridic civil şi se re-
feră sau la însuşirile unei prestaţii sau la 
calităţile unei persoane [5, p. 419]. 

Avînd în vedere aspectele indicate 
mai sus, scopul actului juridic prezintă 
o importanţă de ordin practic din urmă-
toarele considerente: a) cauza reprezin-
tă instrumentul cu ajutorul căruia su-
biectele actului juridic atribuie elemen-
tul esenţial sau motivul determinat unei 
anumite situaţii sau unui anumit aspect, 
care în alte împrejurări ar rămîne fără 
valoare juridică; b) cauza actului juridic 
reprezintă acel instrument juridic prin 
care jurisprudenţa asigură restabilirea 
legalităţii, respectarea bunelor moravuri 
şi concordanţa actelor juridice cu prin-
cipiile de drept şi ordinea publică. Acest 
aspect este precizat în art. 207 alin. 3 
din C. civ. al RM: „este ilicită cauza 
care contravine legii, ordinii publice 
sau bunelor moravuri”. Printre criteriile 
de determinare a abuzului de drept se 
regăsesc intenţia de a-l vătăma pe altul, 
reaua-credinţa şi absenţa vreunui motiv 
legitim în realizarea dreptului. 

Fără a neglija asemănările care 
există între aceste două instituţii, doc-
trina românească [6, p. 74] a conturat 
elementele distincte ale acestor două 
instituţii: a) teoria cauzei interesează 
actele juridice în general, mai ales sub 
aspectul scopului mediat, concret, su-
biectiv şi variabil al acestora, sub as-
pectul voinţei interne, reale (al „cauzei 
impulsive şi determinante”, al „cauzei 
substanţiale”), pe cînd abuzul de drept 
se referă la exerciţiul drepturilor subiec-
tive în general, sub aspectul scopului 
lor economic şi social; b) noţiunea de 
cauză, concepută ca înglobînd alături 
de scopul imediat (abstract, obiectiv şi 
invariabil) şi scopul mediat, îşi găseşte 
aplicare sub o dublă condiţie (de a se 
referi la o calitate ori fel de a fi al faptei 
sau personalităţii însăşi a contractantu-
lui şi, cea de-a doua, de a fi cunoscut ori 
de natură a fi presupus cunoscut); noţiu-
nea abuzului de drept este circumscrisă 
altor condiţii, despre care am vorbit mai 
sus; c) dacă nulitatea actului se poate 
întemeia şi pe absenţa sau inexistenţa 
cauzei, abuzul nu poate fi închipuit fără 
existenţa scopului dreptului subiectiv, 
căci abuzul semnifică chiar deturnarea 
dreptului de la scopul pentru care a fost 
recunoscut şi garantat; d) în sens larg 
vorbind, înţelegînd prin „fapt juridic” şi 
„act juridic”, putem afirma că abuzul de 
drept este însuşi „faptul” în integritatea 
lui, iar cauza este doar un element al 
acestuia. Pin prisma diferenţelor enun-
ţate mai sus, conchidem că aceste două 
instituţii sînt absolut distincte, chiar 
dacă în unele situaţii există anumite 
interferenţe, precum cele semnalate în 
materia denunţării contractului indivi-
dual de muncă.

O posibilă interferenţă a abuzului 
de drept cu interesul este abordată de 
către cercetătoarea Veronica Pribac, 
care abordează problematica exercitării 
abuzive a unui interes prin prisma rela-
ţiei dintre drept şi interes [1, p. 53]. Sub 
acest aspect este necesar a fi clarificat 
dacă exerciţiul abuziv al unui interes 
constituie abuz de drept, dacă implică 
răspunderea şi – pe cale de consecinţă – 
sancţionarea unei asemenea fapte. Ihe-
ring, fondatorul „teoriei interesului”, 
considera că dreptul subiectiv cuprinde 
două elemente: un element substanţial 
şi un element formal, primul constînd 
în utilitatea şi avantajul dreptului, iar al 
doilea – în acţiunea în justiţie. Utilitatea 
şi avantajul formează conţinutul drep-
tului subiectiv, care implică valoarea şi 

interesul. Valoarea determină limitele 
conţinutului, iar interesul se prezintă 
sub forma unui raport care există între 
ideea de valoare şi subiectul de drept. 
Deci, dreptul subiectiv exprimă intere-
sul. Şi întrucît legea acordă dreptului 
subiectiv protecţia sa printr-o acţiune 
în justiţie de care se poate uza cînd este 
necesar pentru asigurarea realizării in-
teresului, drepturile subiective nu re-
prezintă altceva decît „interese juridice 
protejate”. 

Evident că apare întrebarea: în ce 
constă interesul juridic protejat, cine 
îl determină? În concepţia lui Ihering, 
statul este factorul de decizie referitor 
la faptul care interese sînt susceptibile 
a fi transformate în drepturi subiective 
şi numai unor interese considerate ca 
atare statul le garantează protecţia sa. 
În acelaşi timp, simpla existenţă a unui 
interes nu semnifică neapărat existenţa 
unui drept, deoarece există o multitudi-
ne de interese care nu sînt drepturi. De 
exemplu, în dreptul muncii este situaţia 
cînd salariatul are interesul de a avansa 
în post pentru a obţine un salariu mai 
mare. Reputatul jurist şi filosof român 
Octavian Ionescu afirma că interesul nu 
poate fi identificat cu dreptul subiectiv, 
invocînd următoarele argumente: a) in-
teresul este o noţiune greu de precizat, 
nu constituie decît scopul dreptului su-
biectiv, fără a caracteriza prin el însuşi 
această noţiune; b) concepţia are în ve-
dere interesele materiale, or: există şi 
interese spirituale – valori morale, care 
fiind obiectul unor drepturi subiective 
se bucură şi ele de acţiuni în justiţie 
[11, p. 123] . În urma analizei acestor 
concepte, achiesăm la opinia enunţată 
de către autoarea Veronica Pribac, care 
consideră că „exerciţiul abuziv al unui 
interes nu constituie un abuz de drept, 
ci poate îmbracă cel mult – dacă este 
de natură să producă, cu vinovăţie, un 
prejudiciu – forma unei fapte ilicite, de 
vreme ce titularul său a acţionat fără 
drept, sau în măsură în care nu produ-
ce efecte juridice nici nu se poate lua 
în vedere sancţionarea legală a unei 
asemenea manifestări” [1, p. 53]. De 
altfel, această concluzie poate fi les-
ne trasă, urmărind cele două elemente 
constitutive ale abuzului de drept: ele-
mentul obiectiv şi elementul subiectiv. 
În situaţia promovării unui interes care 
nu beneficiază de protecţie juridică, nu 
este posibilă stabilirea finalităţii legale 
a acestui interes, deoarece, dacă acesta 
nu este protejat de legiuitor, atunci nu 
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pot fi stabilite nici limitele interne şi 
externe ale interesului. Conchidem că 
nu putem pune problema abuzului de 
drept, în situaţia promovării abuzive 
a unui interes în ceea ce priveşte sfera 
raporturilor juridice civile. O situaţie 
distinctă se profilează în ceea ce priveş-
te promovarea unui interes în materia 
raporturilor juridice de muncă, cu pre-
cădere în materia raporturilor colective 
de muncă, deoarece promovarea anu-
mitor interese beneficiază de protecţie 
juridică. 

Concluzii. Dreptul şi exerciţiul 
acestuia reprezintă două noţiuni dis-
tincte. În primul caz este vorba despre 
prerogativa conferită unui titular, iar al 
doilea caz se referă la modalitatea în 
care titularul face uz de această prero-
gativă. Anume această distincţie se cir-
cumscrie noţiunii de abuz de drept. 

Drepturile nu sînt absolute şi nu pot 
fi exercitate într-o manieră arbitrară, 
contrar preceptelor legale şi normelor 
morale şi sociale. În acest sens, abuzul 
de drept se conturează ca un principiu 
făuritor al justiţiei, iar judecătorilor le 
revine misiunea nobilă de a sesiza şi a 
nu admite deturnarea dreptului de la ra-
ţiunea sa intrinsecă.
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Introducere. Apariţia legilor spe-
ciale ce reglementează medierea 

în România [1] şi în Republica Mol-
dova [2] reprezintă un prim pas către 
o societate tolerantă, creatoare de legi 
care să iasă din crisparea unor norme 
de constrîngere pe care le aplică pentru 
absolut orice fel de infracţiune, chiar şi 
pentru infracţiunile cu un nivel scăzut 
de periculozitate, şi care pînă la apariţia 
medierii au condus la costuri judiciare 
ridicate din partea statelor noastre. În 
acest context, nu de puţine ori, iniţiato-
rii procesului penal apelează la această 
instituţie pentru a-şi rezolva diferendele 
penale cu un grad redus de periculozi-
tate, dar care au în componenţă şi ele-
mente de natură civilă pentru care ar fi 
trebuit să plătească taxe de timbru judi-
ciar, dacă s-ar apela la instituţia proce-
sual civilă, încercînd astfel să îşi rezol-
ve şi o problemă pentru care ar fi trebuit 
să se adreseze secţiei civile. De aceea, 
consider că apariţia Legii medierii adu-
ce aceste tendinţe de rezolvare a proble-
melor dintre părţi la parametri apropiaţi 
de normalitatea pactului social. 

Consider schimbarea percepţiei 
cetăţenilor cu privire la această nouă 
instituţie ca pe o necesitate socială şi 

care urmează să fie accesată în multe 
situaţii propice, datorită avantajelor 
sale, persoanele protejîndu-şi astfel 
bugetul personal, utilizînd servicii pu-
blice pentru care nu plătesc nimic sau 
o valoare minimă, pentru soluţionarea 
unor cauze penale, civile etc. cu un 
grad redus de pericol social.

Conform opiniei lui Huber, „le-
gislaţia nu poate fi şi nu trebuie să fie 
decît instrumentul destinat să formule-
ze aspiraţiile conştiinţei populare”[3]. 
Ca atare, se impune o înţelegere a 
acţiunilor juridice şi a celor morale 
de către fiecare individ ce doreşte să 
se adreseze unei instituţii juridice în 
momentul în care s-a comis o infrac-
ţiune. U. Pergola ş.a. fac o distincţie a 
dreptului faţă de morală: „Dreptul se 
distinge de morală, iar moralitatea fap-
tei se ia în seamă numai atît cît ea se 
exteriorizează. Cel căruia i se impută 
o faptă este în consecinţă responsabil, 
exceptînd cazul cînd el a acţionat al-
tfel din motive juridice justificative şi 
deci exonerabile. Omul normal ştie să 
deosebească faptele juridice de cele 
antijuridice. Imputabil şi responsabil, 
individul este un element al delictului, 
pentru că a voit fapta şi a comis-o. Din 
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instituţii înlătură răspunderea penală. 
Astfel că, potrivit art. 109 alin. (2) al 
CP RM, „împăcarea este personală şi 
produce efecte juridice din momen-
tul pornirii urmăririi penale şi pînă 
la sesizarea completului de judecată 
pentru deliberare”. Potrivit unor opi-
nii pe marginea CP al RM [6, p. 230], 
aceasta însemnînd că împăcarea poate 
să intervină în cursul procesului penal, 
în cursul cercetării penale, în perioada 
anchetei judiciare, însă numai pînă în 
momentul rămînerii definitive a hotă-
rîrii instanţei de judecată, iar caracte-
rul împăcării trebuind să fie total, ne-
condiţionat şi definitiv.

Asemănarea dintre instituţia împă-
cării şi cea a medierii o constituie fap-
tul că pentru realizarea oricăreia dintre 
acestea este necesar acordul de voinţă 
al ambelor părţi, atît al făptuitorului 
(bănuitului, suspectului, inculpatului), 
cît şi al victimei. „Împăcarea părţilor 
stinge şi acţiunea civilă. Extinderea 
efectelor juridice ale împăcării părţilor 
şi asupra laturii civile se explică prin 
faptul că acţiunea civilă este un acce-
soriu al acţiunii penale” [6, p. 230] , 
iar prin încetarea acţiunii penale nu 
mai justifică continuarea acţiunii civile 
în secţia penală. Organul judiciar, în 
faţa căruia s-a produs împăcarea sau 
căruia i s-a înfăţişat actul de împăca-
re, declară încetarea procesului penal 
atît în ceea ce priveşte latura penală, 
cît şi în ceea ce priveşte latura civilă, 
din momentul (de la data) în care s-a 
încheiat actul juridic al împăcării, şi 
nu din momentul cînd, după caz, s-a 
dispus încetarea urmăririi penale ori 
s-a pronunţat încetarea procesului pe-
nal [6, p. 230]. Bineînţeles că, dacă nu 
există nicio pretenţie de natură civilă 
din partea victimei, împăcarea poate fi 
realizată între cele două părţi. În cazul 
în care împăcarea se realizează între 
una dintre părţile participante la in-
fracţiune şi victimă, aceasta nu profită 
celorlalţi participanţi la infracţiune.

Şi în Codul penal al României, in-
stituţia împăcării este una dintre cau-
zele care înlătură răspunderea penală, 
fiind inserată în art. 159 şi explicată în 
alin. (1)-(6), astfel că împăcarea poate 
interveni în cazul în care punerea în 
mişcare s-a făcut din oficiu, dacă legea 
nu prevede altfel, aceasta avînd loc 
doar pînă la citirea actului de sesiza-
re a instanţei. Aşadar, după îndeplini-
rea acestei condiţii, împăcarea nu mai 

În ceea ce priveşte infracţiunea, în 
art. 14 alin. (2) din Codul penal al Re-
publicii Moldova [5] se face o foarte 
interesantă precizare: „Nu constituie 
infracţiune acţiunea sau inacţiunea 
care deşi, formal, conţine semnele unei 
fapte prevăzute de prezentul cod, dar, 
fiind lipsită de importanţă, nu prezin-
tă gradul prejudiciabil al unei infrac-
ţiuni.” Cu alte cuvinte, faptul că fapta 
nu are un grad ridicat de prejudiciabi-
litate şi nu prezintă caracteristica unui 
pericol social ridicat nu se încadrează 
în limitele unei infracţiuni, exprimare 
care este deosebit de democratică şi 
de umanistă. Aşadar, aceste fapte cu 
grad scăzut de prejudiciabilitate se în-
cadrează cu uşurinţă în categoria celor 
care pot fi mediate, pentru a rezolva 
conflictul dintre cele două persoane 
implicate în conflict.

Potrivit comentariilor explicative 
realizate pe marginea articolului 15 CP 
RM, „caracterul prejudiciabil reprezin-
tă caracteristica calitativă a pericolului 
unui grup de infracţiuni care atentea-
ză la una şi aceeaşi valoare socială. El 
depinde, în primul rînd, de caracterul 
valorii sociale împotriva căreia este 
îndreptată infracţiunea din grupul dat, 
adică de obiectul juridic al infracţiu-
nii” [6, p. 45]. 

În ceea ce priveşte clasificarea in-
fracţiunilor din art. 16 alin. (alin. 1) 
CP RM, acestea se împart în infrac-
ţiuni uşoare, mai puţin grave, grave, 
deosebit de grave, excepţional de gra-
ve, deosebirea dintre ele fiind evidentă 
datorită gradului prejudiciabil care le 
diferenţiază una de cealaltă. 

Infracţiunile uşoare se referă la 
faptele intenţionate sau săvîrşite din 
imprudenţă, pentru care legea penală 
prevede ca pedeapsă maximă închi-
soarea pe o perioadă de pînă la 2 ani 
inclusiv, conform art. 16, alin. (2) CP 
RM, iar infracţiunile mai puţin grave 
se referă la faptele săvîrşite cu intenţie 
sau din imprudenţă, pentru care legea 
penală prevede ca pedeapsă maximă 
închisoarea pe o perioadă de pînă la 5 
ani inclusiv conform art. 16, alin. (3) 
CP RM.

Infracţiunile uşoare şi infracţiunile 
mai puţin grave se pot încadra în cate-
goria faptelor care pot suporta medie-
rea. Instituţia medierii însă nu trebuie 
confundată cu instituţia împăcării, 
inserată în CP RM prin articolul 109, 
deşi urmarea utilizării acestor două 

punctul de vedere al dreptului, ală-
turi de om şi înaintea lui, în contextul 
obiectivităţii juridice, statul poate re-
acţiona contra acelora ce i-au ignorat 
legile” [4].

În pofida faptului că un stat de 
drept trebuie să-şi canalizeze activita-
tea, în special, pe metoda convingerii 
şi respectării benevole a dispoziţiilor 
legale, totuşi nu poate fi ignorată sem-
nificaţia şi indispensabilitatea recurge-
rii la aplanarea conflictelor prin medie
re, ca o nouă alternativă de soluţionare 
a unor litigii, cauze etc. cu un pericol 
social redus, subiect puţin studiat de 
doctrina juridică a României şi cea a 
Republicii Moldova. Astfel, scopul 
studiului de faţă a fost analiza dispo-
ziţiilor legale ce reglementează medi-
erea, în vederea determinării rolului 
important al medierii şi a limitelor ce 
trebuie respectate la aplicarea acesteia 
într-un stat de drept.

Consider că un obiectiv impor-
tant şi actual, mai ales pentru perioa-
da contemporană, în care societatea 
depune eforturi deosebite în vederea 
consolidării statului de drept în Româ-
nia şi în Republica Moldova, aplicarea 
medierii în limitele legii constituie una 
dintre cele mai importante garanţii ale 
respectării drepturilor şi libertăţilor 
omului.

Materiale şi metode aplicate. 
Principalele metode aplicate sînt ana-
liza, sinteza, comparaţia, investigaţia 
ştiinţifică etc. Materialele utilizate sînt 
legile speciale ce reglementează medi-
erea în România, Republica Moldova 
şi în unele state din Europa, precum şi 
Codurile penale ale României şi Re-
publicii Moldova, monografii, cursuri, 
tratate, jurisprudenţă etc. 

Rezultate obţinute şi discuţii. 
Analiza reglementărilor juridice pri
vind medierea în domeniul penal în 
România şi în Republica Moldova. În 
ceea ce priveşte principiul individua-
lizării răspunderii penale şi pedepsei 
penale, Codul penal al Republicii Mol-
dova, în art. 7 alin. (1), precizează că 
„la aplicarea legii penale se ţine cont 
de caracterul şi gradul prejudiciabil al 
infracţiunii săvîrşite, de persoana ce-
lui vinovat şi de circumstanţele cauzei 
care atenuează ori agravează răspunde-
rea penală”. Desigur că, în cazul indi-
vidualizării infracţiunii, se ţine seama 
în primul rînd de gradul prejudiciabil 
al infracţiunii săvîrşite [5].
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poate avea loc. Totodată, împăcarea 
înlătură răspunderea penală şi stinge 
acţiunea civilă, ceea ce înseamnă că, 
dacă părţile recurg la această instituţie, 
pretenţiile civile ale părţii vătămate 
se sting. Acest aspect este descurajant 
pentru partea care are de recuperat o 
pretenţie de natură civilă, însă desigur 
că, în situaţia în care victima nu are 
nicio pretenţie, ea poate apela la îm-
păcare. 

Ca şi în cazul medierii din legisla-
ţia română, şi medierea din legislaţia 
Republicii Moldova, împăcarea poate 
avea loc doar dacă există acordul de 
voinţă al ambelor părţi implicate în 
conflict – atît al făptuitorului, cît şi al 
părţii vătămate. 

În cadrul medierii, şedinţele de 
rezolvare a conflictului prin această 
metodă alternativă, pretenţiile de na-
tură civilă se pot negocia în prezenţa 
mediatorului, care este o persoană 
echidistantă şi care le poate sugera so-
luţii pe care nu le poate impune celor 
două părţi, decizia de a alege soluţiile 
rămînînd la latitudinea celor două per-
soane care solicită realizarea medierii. 
Desigur că, asemenea instituţiei împă-
cării, şi instituţia medierii nu profită şi 
celorlalţi participanţi la infracţiune.

În Republica Moldova, Legea 
cu privire la mediere, nr. 137 din 
03.07.2015 [2], precizează modalita-
tea asupra iniţierii medierii în art. 21 
alin. (1), şi anume: „Medierea poate 
fi iniţiată de către oricare dintre părţi, 
din proprie iniţiativă, precum şi la re-
comandarea autorităţilor publice, in-
stanţelor judecătoreşti sau organului 
de urmărire penală. În cadrul procesu-
lui judiciar, instanţa propune părţilor 
să participe la o şedinţă de informare 
cu privire la soluţionarea litigiilor prin 
mediere”. Art. 35 al Legii nr. 137/2015, 
cu privire la generalităţi privind me-
dierea în cauzele penale şi contra-
venţionale, face, desigur, precizarea 
că procesul de mediere nu substituie 
procesul penal sau contravenţional, iar 
faptul participării părţilor la mediere 
nu poate servi ca dovadă a recunoaş-
terii vinovăţiei. În acelaşi timp, tot art. 
35 face o foarte bine-venită menţiune 
cu privire la medierea dintre partea ci-
vilă şi partea civilmente responsabilă, 
în care se aplică corespunzător preve-
derile prezentei legi referitoare la me-
dierea litigiilor civile.

În ceea ce priveşte închiderea con-

flictului prin folosirea procedurii me-
dierii ori prin cea a împăcării părţilor, 
Codul de procedură penală al Republi-
cii Moldova, în art. 3441, precizează că 
în situaţia învinuirii persoanei pentru 
săvîrşirea unei infracţiuni uşoare ori 
mai puţin grave în privinţa cărora ur-
mărirea penală se porneşte numai în 
baza plîngerii prealabile a victimei, 
conform art. 276 alin. (1) din Codul 
de procedură penală al Republicii 
Moldova, instanţa de judecată, pînă la 
punerea pe rol a cauzei, în termen de 
cel mult 3 zile de la data repartizării 
cauzei, la solicitarea părţilor, adoptă o 
încheiere prin care dispune efectuarea 
procedurii medierii ori împăcării păr-
ţilor. Această încheiere trebuie să cu-
prindă date cu privire la persoana care 
a adoptat respectiva încheiere, date 
despre persoana învinuită şi natura în-
vinuirii, precum şi indicaţia de a între-
prinde măsuri de soluţionare a cauzei 
prin utilizarea procedurii medierii ori 
a împăcării părţilor, menţionîndu-se 
numele mediatorului care va efectua 
procedura de mediere şi stabilind un 
nou termen rezonabil pentru mediere. 
Această încheiere adoptată de către in-
stanţă se transmite mediatorului, pre-
cum şi persoanelor participante la pro-
cesul penal: persoanei învinuite, părţii 
vătămate, procurorului şi apărătorului. 

În această situaţie, mediatorul în-
cepe neîntîrziat efectuarea procedurii 
de mediere şi, în cazul în care părţile 
s-au conciliat, întocmeşte un contract 
de mediere, care trebuie să fie semnat 
de către părţi şi să fie prezentat instan-
ţei de judecată în procedura căreia se 
află cauza penală. Dacă concilierea 
între părţi nu s-a realizat, mediatorul 
întocmeşte un aviz motivat, pe care îl 
prezintă instanţei de judecată. 

Luînd în considerare aspectul în 
care medierea nu este aplicată conform 
recomandărilor europene cu privire la 
perioada în care poate fi folosită medi-
erea, propun de lege ferenda ca să se 
stabilească prin lege perioada în care 
se poate exercita medierea, astfel încît 
medierea să se poată realiza în orice 
stadiu al procesului penal, cu atît mai 
mult cu cît ea se poate aplica şi după 
executarea pedepsei, aceasta conferin-
du-i atributul de „justiţie restaurativă”. 
Argumentul nostru în acest sens este 
faptul că medierea nu este o împăcare, 
ci este o instituţie prin care persoana 
vătămată poate să îşi recupereze pre-

judiciul prin ducerea la bun sfîrşit a 
procedurii medierii, chiar dacă partea 
vătămată îşi retrage plîngerea.

Atît în România, cît şi în Republica 
Moldova, în ceea ce priveşte acţiunea 
civilă din procesul penal, medierea li-
tigiilor civile prezintă avantajul că par-
tea vătămată îşi poate recupera mult 
mai repede paguba suferită, aşadar îi 
pot fi îndestulate pretenţiile civile aco-
lo unde are loc o negociere reuşită în 
cadrul desfăşurării procedurii de medi-
ere, urmînd ca apoi procesul penal să 
îşi poată continua cursul stabilit în lite-
ra legii, dacă fapta săvîrşită este gravă 
sau deosebit de gravă. 

În general, medierea face ca părţile 
din proces să îşi poată încheia dispu-
ta în termeni satisfăcători pentru am-
bele părţi, conflictul stingîndu-se prin 
retragerea plîngerii de către persoana 
vătămată, în cazurile în care gravitatea 
redusă a infracţiunilor nu este contrară 
interesului public, însă sînt şi conflicte 
în care procedura medierii eşuează din 
variate motive.

Unele cerinţe ale Uniunii Europe
ne cu privire la mediere. Apărută ca o 
cerinţă a Uniunii Europene, medierea 
s-a dovedit a avea un impact scăzut în 
conştiinţa societăţii. Însă, societatea 
civilă a fost obişnuită prea mult timp 
să îşi încredinţeze unui complet de ju-
decată absolut orice problemă aflată în 
contradictoriu cu altă persoană, aştept-
înd de la instanţă ca să le fie rezolvată 
neînţelegerea pe care, cu un mic efort 
de voinţă şi înţelegere, ar fi putut-o re-
zolva în mod amiabil. De aceea, este 
nevoie de a se schimba conştiinţa soci-
etăţii, pactul social determinînd schim-
bări radicale în fiecare dintre noi.

În acest sens, în cadrul celui de-al 
treilea Summit al Consiliului Europei 
(Varşovia, mai 2005), şefii de state şi 
de guverne şi-au luat angajamentul „să 
facă uz din plin de potenţialul normativ 
al Consiliului Europei” şi să promove-
ze „punerea în aplicare şi dezvoltarea 
instrumentelor juridice şi mecanisme-
lor de cooperare juridică”. De aseme-
nea, ei au decis „să ajute statele-mem-
bre în înfăptuirea justiţiei cu echitate şi 
rapiditate şi să dezvolte mijloacele de 
alternativă de soluţionare a litigiilor”. 
În lumina acestor decizii, unul dintre 
obiectivele statutare ale CEPEJ [7] este 
acela de a permite o mai bună aplica-
re a instrumentelor juridice internaţi-
onale ale Consiliului Europei privind 
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eficacitatea şi echitatea justiţiei, astfel 
încît a înscris o nouă acţiune pe lista 
priorităţilor sale: facilitarea aplicării 
efective a instrumentelor şi reglemen-
tările Consiliului Europei cu privire la 
modurile de alternativă de soluţionare 
a litigiilor. Astfel că, la nivel european, 
în cadrul Consiliului Europei, a fost 
adoptat la Strasbourg, în data de 7 de-
cembrie 2007, CEPEJ (2007)13 – un 
Ghid pentru o mai bună implementare 
a recomandării cu privire la medierea 
în materie penală [8].

Toate eforturile Grupului de lucru 
privind medierea (CEPEJ-GT-MED) 
al Comisiei Europene pentru Eficien-
ţa Justiţiei (CEPEJ) de a construi ro-
lul justiţiei restaurative se aşteaptă ca 
aceasta să fie eficientă, fapt care este 
condiţionat de precizarea de a fi bine 
înţeleasă şi susţinută atît de către so-
cietate, cît şi de către profesionişti. Un 
lucru este neîndoielnic, şi anume că 
justiţia restaurativă depinde de parti-
ciparea şi implicarea persoanelor din 
societate – ca victime sau ca făptuitori, 
ca reprezentanţi ai comunităţii, ca fa-
cilitatori voluntari ori ca susţinători ai 
participanţilor, în aşa fel încît societa-
tea civilă să cunoască în mod corect ce 
este medierea şi modul în care fiecare 
poate beneficia de pe urma participării 
la procedura medierii. De asemenea, 
este necesar să fie implementate mă-
suri pentru a creşte gradul de înţelegere 
cu privire la justiţia reparatorie în rîn-
dul specialiştilor din justiţia penală şi 
care să fie asimilate de către agenţiile 
ce oferă sprijin, tratament şi consiliere. 
Pentru a avea încredere în justiţia re-
paratorie, fiecare individ din societate 
trebuie să ştie ce poate şi ce nu poate 
aştepta să obţină prin apelarea la pro-
cedura medierii. 

În egală măsură, se acţionează pen-
tru a recomanda măsuri specifice desti-
nate să faciliteze aplicarea lor efectivă, 
în scopul îmbunătăţirii implementării 
principiilor medierii conţinute în aceste 
recomandări. Acest document al Comi-
siei Europene pentru Eficienţa Justiţiei 
(CEPEJ) se referă la Recomandarea 
Rec(99)19 cu privire la medierea în 
materie penală. De la adoptarea Reco-
mandării, noţiunea medierii în materie 
penală a evoluat, apărînd conceptul mai 
larg de „justiţie reparatorie” (sau resta-
urativă), care cuprinde medierea dintre 
victimă şi delincvent. În acest sens s-au 
pronunţat şi Principiile de bază ale Na-

ţiunilor Unite referitoare la utilizarea 
programelor de justiţie reparatorie în 
materie penală, prin Rezoluţiile 2000/14 
şi 2002/12 ale ECOSOC [10]. 

În cerinţele Recomandării 
Rec(99)19, legislatorul şi autorităţile 
judiciare penale ale statelor-membre 
sînt încurajate să identifice atît conse-
cinţele posibile ale medierii, cît şi în-
curajarea şi acordurile de mediere cu 
privire la procedurile penale. Totodată, 
avînd în vedere diferenţa de egalitate 
între drepturile victimei şi ale delin-
cventului în urma unei infracţiuni, se ia 
în considerare faptul că statele-mem-
bre ar trebui să fie sensibilizate asupra 
faptului că victima, datorită situaţiei în 
care se află, necesită o atenţie deosebi-
tă atît înainte de mediere, în cursul me-
dierii, cît şi după mediere, iar din acest 
motiv, statele-membre sînt sfătuite să 
întreprindă cercetări cu privire la acest 
subiect.

Gradul foarte scăzut de sensibili-
zare a Ministerului Justiţiei, a Curţii 
Constituţionale, a întregului personal 
judiciar, a organelor de cercetare, a 
procurorilor şi a tuturor autorităţilor 
justiţiei penale, a victimelor şi delin-
cvenţilor, a organizaţiilor de susţinere 
a victimelor, a profesioniştilor juridici 
şi a publicului larg cu privire la justiţia 
reparatorie reprezintă unul dintre cele 
mai mari bariere pentru dezvoltarea 
medierii. Astfel, medierea trebuie să 
fie promovată prin cercetarea ştiinţi-
fică în domeniul medierii şi a justiţiei 
reparatorii dintre victimă şi infractor, 
pentru o mai bună predispoziţie de a 
obţine opinii sau influenţe clare despre 
beneficiile pentru întreaga societate 
prin utilizarea acestei proceduri.

În lumina Recomandării Rec(99)19, 
un număr mare de state-membre ale 
Uniunii Europene au adoptat măsuri 
legislative care încurajează instanţele 
juridice, atît prin judecători, cît şi prin 
procurori, să invite victimele şi delin-
cvenţii să solicite aplicarea procedurii 
medierii, şi au posibilitatea să permită 
trimiterea cauzei la mediere în vederea 
rezolvării conflictelor dintre cele două 
părţi. În acest scop, este necesar ca 
ambii participanţi la mediere să fie pe 
deplin informaţi cu privire la procedu-
ra de mediere şi să conştientizeze atît 
avantajele, cît şi posibilele sale riscuri 
cauzate de eventualitatea revictimiză-
rii victimei. Acest obiectiv ar putea fi 
realizat prin intermediul sesiunilor de 

informare, precum şi al programelor 
de formare iniţială şi de pregătire con-
tinuă, deoarece este de o importanţă 
considerabilă realizarea unor legături 
instituţionale statornice între birourile 
de mediatori şi organele de cercetare 
ori de judecată. Acest aspect ar putea 
fi realizat prin şedinţe comune, prin 
conferinţe şi seminarii care să deschi-
dă drumul unei bune colaborări între 
aceste instituţii.

Potrivit Anexei la Recomandarea 
nr. R(99)19, decizia de a deferi un caz 
penal medierii, precum şi de evaluare 
a rezultatelor unei proceduri de medi-
ere, trebuie adoptată de autorităţile de 
justiţie penală. De asemenea, în cadrul 
aceleiaşi Anexe, este precizat faptul că 
medierea în materie penală trebuie să 
fie un serviciu general disponibil, sub-
liniindu-se faptul că medierea în ma-
terie penală trebuie să fie disponibilă 
în toate etapele procesului justiţiei 
penale, legislaţia trebuind să faciliteze 
medierea în materie penală [10]. 

În ceea ce priveşte perioada de re-
alizare a medierii, în punctul 3 al Re-
comandării nr. (81)7 a CM (The Com-
mittee of Ministers) al CoE (Council of 
Europe) privind mijloacele de facilita-
re a accesului la justiţie, se face speci-
ficarea că trebuie luate măsuri pentru 
înlesnirea ori, după caz, încurajarea 
concilierii părţilor ori a soluţionării 
conflictelor pe cale amiabilă înainte de 
demararea procedurii judiciare sau pe 
parcursul unei proceduri deja iniţiate. 

În obiectivul 1 din Recomandarea 
nr. (86)12 a CM al CoE privind măsuri-
le de prevenire şi reducere a încărcătu-
rii instanţelor, se cere să se pună accent 
pe încurajarea de către statele-membre 
a rezolvării pe cale amiabilă a diferen-
delor fie în afara sistemului judiciar, 
fie înainte sau în timpul procedurii ju-
diciare, în cazurile care se pretează a fi 
rezolvate prin metode de alternativă. În 
urmărirea acestui obiectiv, recomanda-
rea precizează faptul că pot fi luate în 
considerare aplicarea anumitor măsuri: 
a) să prevadă, cu situaţiile potrivite, 
proceduri de conciliere în prealabil sau 
la începutul procedurii judiciare şi care 
ar avea drept scop rezolvarea litigiului; 
b) să încredinţeze judecătorilor, printre 
sarcinile lor principale, obligaţia de a 
căuta o soluţionare amiabilă a litigiului 
între părţi în toate cauzele în care este 
posibil, fie la începutul procedurii, fie 
în orice alt stadiu potrivit al acesteia.
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Principiul 5 al Recomandării nr. 
(94) 12 a CM al CoE privind indepen-
denţa, eficienţa şi rolul judecătorilor 
prevede că, acolo unde este adecvat, 
una dintre responsabilităţile judecăto-
rului ar trebui să fie încurajarea părţi-
lor de a ajunge la o înţelegere amiabi-
lă, din considerentul că discuţiile sînt 
mai bune decît litigiul, iar îndeplinirea 
acestei sarcini necesită mult tact şi bun 
simţ, într-o manieră în care imparţia-
litatea mediatorului să nu fie pusă la 
îndoială. 

Reglementarea juridică a medierii 
în unele state din Europa. În încer-
carea implementării recomandărilor 
Uniunii Europene, o serie de state au 
aplicat deja principiul utilizării medi-
erii în acţiunea penală, în condiţiile în 
care valoarea prejudiciului material şi 
social este redusă. 

În Danemarca, Legea nr. 467 din 
12 iunie 2009 privind medierea în ca-
uzele penale, care a intrat în vigoare la 
1 ianuarie 2010, prevede posibilitatea 
recurgerii la mediere în cadrul comi-
tetului de mediere (konfliktråd) în ca-
uzele penale. În acest sens, în fiecare 
circumscripţie teritorială, comisarul-
şef al poliţiei stabileşte un comitet de 
mediere în cadrul căruia, în cauzele 
penale, victima şi autorul faptei au 
posibilitatea de a se reuni în prezenţa 
unui mediator neutru. Pentru realiza-
rea medierii în cadrul comitetului de 
mediere, este necesar consimţămîntul 
ambelor părţi, pe baza căruia se poa-
te declanşa procedura medierii. Pot 
fi desemnaţi ca mediatori: judecători 
sau judecători supleanţi ai instanţei 
respective, ori avocaţii agreaţi de Di-
recţia daneză a serviciilor judiciare 
(Domstolstyrelsen), cu titlul de medi-
ator, în cadrul circumscripţiei teritori-
ale a instanţei respective, aspect care 
este neobişnuit, ţinînd cont de faptul 
că aceştia vor presta apoi activităţi în 
instanţă, lipsind medierea de aspectul 
principiului de confidenţialitate.

În ceea ce priveşte Olanda, deşi 
nu există încă o lege a medierii, exis-
tă totuşi o iniţiativă privind realizarea 
medierii la propunerea instanţei, aşa-
numita „Mediation naast rechtspraak”, 
prin care instanţa teritorială sau curtea 
de apel care instrumentează cauza in-
formează părţile cu privire la posibili-
tatea de a opta pentru mediere. În acest 
sens, instanţa teritorială poate face 
acest lucru în scris, astfel încît ambele 

părţi primesc o notificare însoţită de o 
broşură cu informaţii despre mediere, 
cu o autoevaluare în vederea medierii, 
precum şi un formular de răspuns. În 
Olanda, medierea este posibilă oricînd 
şi este utilizată cel mai adesea în acţi-
unile de drept civil, dar şi în acţiunile 
de drept public. Este necesar de reţinut 
faptul că în Olanda medierea se poate 
realiza cu uşurinţă, deoarece în fiecare 
instanţă districtuală şi în fiecare curte 
de apel se găseşte un ofiţer de mediere, 
care poate să răspundă la întrebări, să 
înainteze propunerea de mediere părţii 
adverse sau să ajute părţile la găsirea 
unui mediator. 

În ceea ce priveşte medierea în 
Germania, aici s-a elaborat deja o lege 
cu privire la mediere. La 26 iulie 2012 
a intrat în vigoare, pentru prima dată 
în Germania, o Lege cu privire la me-
diere (Mediationsgesetz), publicată în 
Jurnalul Oficial (Bundesgesetzblatt) I, 
p. 1577. Această lege transpune în le-
gislaţia germană Directiva 2008/52/CE 
a Parlamentului European şi a Consi-
liului din 21 mai 2008 privind anumite 
aspecte ale medierii în materie civilă şi 
comercială, publicată în JO L nr. 136 
din 24.5.2008, p. 3. Cu toate acestea, 
aria de aplicare a legii germane privind 
medierea depăşeşte în mod onorabil 
exigenţele directivei europene, legea 
germană acoperind toate formele de 
mediere din ţară, fără deosebire de ti-
pul litigiului sau de locul de reşedinţă 
al părţilor implicate în litigiu. 

În Regatul Unit al Marii Britanii, 
responsabilitatea pentru realizarea po-
liticii privind medierea îi revine Minis-
terului de Justiţie. 

Portugalia are un organism gu-
vernamental denumit „Oficiul pentru 
rezolvarea alternativă a litigiilor – 
GRAL” (Gabinete para a Resolução 
Alternativa de Litígios), care este res-
ponsabil de reglementarea activităţilor 
de mediere. Medierea cazurilor de fa-
milie, de muncă şi celor penale preve-
de structuri proprii, cu mediatori spe-
cializaţi în aceste domenii. Medierea 
civilă şi comercială are loc ca parte a 
unui proces judiciar în cadrul Curţilor 
de Pace (Julgados de Paz).

Regatul Spaniei încă nu are o lege 
a medierii, cu toate că Ministerul Jus-
tiţiei lucrează la transpunerea Direc-
tivei 2008/52/CE privind medierea. 
La nivel de stat există Serviciul Inter-
confederal de Mediere şi Arbitraj (el 

Servicio Interconfederal de Mediación 
y Arbitraje – SIMA), care oferă gra-
tuit servicii de mediere a conflictelor 
ce depăşesc competenţele instanţelor. 
În ceea ce priveşte justiţia minorilor 
(cu vîrste cuprinse între 14 şi 18 ani), 
medierea este definită în mod expres 
drept un mijloc de reeducare a minoru-
lui. În acest cadru, medierea este reali-
zată de echipe care sprijină Parchetul 
pentru minori (Fiscalía de Menores). 
În ceea ce priveşte justiţia adulţilor, 
medierea nu este reglementată, cu toa-
te că, în practică, în anumite provincii, 
medierea are la bază regulamentele şi 
procedurile penale, care permit redu-
cerea pedepsei prin remedierea preju-
diciului.

În Italia, medierea a căpătat de cu-
rînd un aspect de prioritate, însă aceas-
ta are rădăcini legislative începînd cu 
anul 1931, prin „Actul de Siguranţă 
Publică”, pentru medierea utilizată 
de către ofiţerii securităţii publice. În 
2011 este emisă Legea nr. 148, care în 
articolul 35 prevede integrarea norme-
lor Decretului legislativ nr. 28/2010. 
Italia a reuşit, începînd cu anul 2010, 
armonizarea legislaţiei naţionale cu 
legislaţia Comisiei Europene, raliin-
du-se Directivei 2008/52/CE a Parla-
mentului European şi a Consiliului din 
21 mai 2008 privind anumite aspecte 
ale medierii în materie civilă şi comer-
cială, publicate în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene nr. L136/3 din data 
24.05.2008. 

Concluzii. Procentul mare al con-
flictelor – atît între cetăţeni, cît şi între 
organizaţii – care se adresează justiţiei 
pentru rezolvarea neînţelegerilor, face 
ca profesia de mediator să devină o ne-
cesitate la nivelul UE, în aşa fel încît 
o mare parte din procesele pe rol ale 
tribunalelor să fie transferate la birou-
rile de mediere, realizîndu-se astfel o 
diminuare a cauzelor aflate pe rol din 
cadrul instanţelor judecătoreşti. 

Reprezintă o necesitate stringen-
tă asigurarea unei medieri de calitate, 
care să dea satisfacţie părţilor implica-
te în dispute, pentru crearea unui cli-
mat de încredere la nivel social.

Mediatorul nu poate fi obligat să 
furnizeze ulterior probe în instanţă cu 
privire la faptele aflate pe parcursul 
medierii într-un litigiu existent între 
părţile implicate în respectiva mediere, 
în acest mod asigurîndu-se confidenţi-
alitatea medierii.
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Este foarte important faptul că, 
chiar dacă părţile recurg la mediere, 
există garanţia că în situaţia în care una 
din părţi este nemulţumită de rezultatul 
final al medierii, aceasta nu îşi pierde 
dreptul de a se adresa instanţei de jude-
cată. Aşadar, medierea are drept scop 
determinarea unor subiecţi concreţi să 
acţioneze potrivit voinţei lor şi în rea-
lizarea drepturilor lor legitime.

Din punctul de vedere al formelor 
de exprimare, medierea ca fenomen 
social-juridic presupune un proces de 
aplicare a dreptului, o activitate juridi-
că concretă de exercitare a legalităţii. 
De aceea, pentru asigurarea legalităţii 
medierii este necesară reglementarea 
juridică şi realizarea acesteia sub for-
mă de raport juridic în strictă confor-
mitate cu prevederile legii.

Recenzent: 
Gheorghe ALECU,

doctor în drept, 
conferenţiar universitar
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diul „Sînt un simplu cetăţean & Prin ştiinţă şi credinţă spre 
adevăr” (Chişinău, „Tipografia Centrală”, 2015, 964 p.) 
Autor: Mihai CORJ, doctor în drept, conferenţiar universi-
tar, preşedinte al AO Institutul de Creaţie Legislativă „Lex 
Scripta”.

Nr. 7
Gheorghe COSTACHI. Funcţiile constituţiei – factor impor-
tant de configurare a regimului constituţional contemporan.
Djulieta VASILOI, Olga SPÎNU. Teorii criminologice 
naționale de anvergură universală.
Veronica GÎSCA. Cadrul normativ privind actul juridic de 
opţiune succesorală.
Andrei PÂNTEA. Libertatea şi siguranţa persoanei, anali-
zate prin prisma prevederilor Convenţiei europene pentru 
Drepturile Omului.
Andrian CREȚU. Perspectiva consacrării principiului pre-
zumţiei vinovăției în cauzele ce privesc contravențiile de 
mediu (ecologice).
Mihail SORBALA. Asigurarea drepturilor și intereselor 
legitime ale persoanei reținute sau arestate în contextul 
Hotărîrii Curții Constituționale a Republicii Moldova din 
23.02.2016.
Rita MUNTeANU. Cauzele răspîndirii nihilismului juridic, 
analizate prin prisma realității sociopolitice și juridice din 
Republica Moldova.
Murad Fikret oglu MEHDIYEV. Contractual problems of 
„production sharing agreements” and „host governmental 
agreements” in oil and gas sphere in the republic of azerba-
ijan (on the example of shah deniz gas value chain project).
Igor BÂCU. Excepţiile procesuale – un imperativ actual al 
justiţiei moderne. 
Б. СОСНА, А. СОСНА. О некоторых проблемах поряд-
ка обжалования судебных решений.
Д. БЕЛЕЦКИЙ. Историческая ретроспектива понима-
ния и регулирования способов прекращения права част-
ной собственности в гражданском праве.
И. АРСЕНИ. Отличие дистрибьюторского договора от 
смежных договорных конструкций.

Nr. 8
Zinaida LUPAȘCU. Procesul unificării legislaţiei vamale - 
mediu favorabil pentru eliminarea impedimentelor pentru 
armonizarea ei la standardele europene.
Veronica GÎSCA. Titularii dreptului de opţiune succesorală.
Pavel ȚURCAN. Considerații funcționale și metodologice 
privind stabilirea valorii mărfii în vamă.
Ana MORAR, Ilie ROTARU. Aspecte teoretice generale 
privind protecția juridică  a consumatorilor în Republica 
Moldova.
Rita MUNTEANU. Interconexiuni dialectice de conținut al 
nihilismului juridic în cadrul raportului drept – religie.
Adrian LEBEDINSCHI. Corelaţia definitorie dintre starea 
de încetare a plăţilor, incapacitatea de plată, insolvenţă, in-
solvabilitate, faliment, bancrută.
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Marin MEGHEREA, Sergiu CIOBANU. Regimul juridic al 
frontierei de stat din perspectiva protecţiei juridico-penale.
Ina BOSTAN, Elena NICOLAEV. Aspecte teoretice privind 
regimul juridic al sancţiunilor civile.
Тудор КАПША. Правовые аспекты трудо-устройства в 
учебных заведениях Молдовы.
Юрий ЗДОРОВ. Правовое регулирование отношений, 
возникающих из азартных игр и пари.

Nr. 9
Elena BUGUŢA, Victoria BOGOMOLOVA. Înfăptuirea 
justiţiei – funcţie exclusivă a autorităţii judecătoreşti.
Liliana ROTARU-MASLO. Stabilirea filiaţiei fireşti a copi-
lului în dreptul  internaţional privat – probleme şi soluţii.
Adelina BÂCU. Principiul autorităţii de lucru judecat –  ga-
rant al stabilităţii juridice.
Tatiana MACOVEI. Noţiunea şi clasificarea conflictelor co-
lective  de muncă.
Viorica URSU. Aspecte generale ale dezvoltării istorice a 
conceptului de vinovăţie în Rusia.
Larisa BUGA. Unele aspecte privind metodologia construi-
rii sancţiunii normei juridico-penale.
Б. СОСНА. Проблемы законодательства, регулирующе-
го дисциплинарную ответственность рабочих и служа-
щих.
А. СОСНА. Право на наследство и его защита.
И. АРСЕНИ. Место дистрибьюторского договора в 
системе гражданско-правовых договоров Республики 
Молдова.

Nr. 10
Георге КОСТАКИ. Правовая и политическая культура – 
необходимые условия для демократизации общества и 
консолидации конституционно-правового режима.
D. BALTAG, M. D. FRĂTOAICA. Particularităţile şi pro-
blemele formei procesuale de realizare a răspunderii juridi-
ce în diferite ramuri ale dreptului.
Radion COJOCARU, Terentie CARP. Elemente de Drept 
penal comparat privind infracţiunile contra familiei şi mi-
norilor.
Tatiana FOCŞA. Determinarea particularităţilor principiu-
lui interesului superior al copilului în contextul asigurării 
drepturilor lui.

Evgheni CARA. Fenomenul separatismului: metode şi mij-
loace de operare ale făptuitorilor, cazurile Irlanda de Nord 
şi Republica Moldova.
Liliana ZIDARU. Unele considerente privind statutul spe-
cial al subiectului răspunderii juridice în Teoria generală a 
dreptului.
Victor MICU.  Privire generală asupra răspunderii statului 
contemporan.
Gheorghi TATARU. Rolul instituţiei prezidenţiale  în cadrul 
sistemului puterii de stat.
Viorica URSU. Aspecte generale ale dezvoltării istorice  a 
conceptului de vinovăţie în Rusia.
Criterii pentru publicarea articolelor în revista „Legea și 
viața”.

Nr. 11
Tudor CAPŞA. Folosirea cu bună-credinţă a drepturilor şi 
obligaţiilor de muncă: unele aspecte juridico-practice.
Pavel ȚURCAN, Octavian CIOBANU. Expertiza mărfuri-
lor și mijloacelor de transport  ca instrument sumplimentar 
de efectuare  a controlului vamal.
Radion COJOCARU, Terentie CARP. Reglementări norma-
tive internaţionale privind ocrotirea familiei şi minorilor.
Veronica GÎSCA. Caracterele juridice ale testamentului.
Elena BUGUŢA, Victoria BOGOMOLOVA. Definirea con-
ceptului de autoritate judecătoreasca în contextul reglemen-
tărilor constituţionale.
Liliana ROTARU-MASLO. Filiaţia adoptivă a copilului: 
aspecte de drept naţional şi internaţional.
Angela TĂLĂMBUŢĂ. Particularităţile condiţiei de întreţi-
nere pe viaţă la înstrăinarea bunurilor prin intermediul con-
tractului civil.
Б. СОСНА,  Ю. ЗДОРОВ. Правовое регулирование 
азартных игр в Республике Молдова и в зарубежных 
странах.
Adrian BADIA. Tehnica criminalistică: exegeză istorico-
evolutivă.
Svetlana SLABU. Reflecţii cu privire la actul de justiţie pe 
teritoriul Uniunii europene.
Bianca MOLDOVEANU. Mecanismul puterii în stat: isto-
rie şi actualitate.
Valeriu KUCIUK, Udi RAHMANI. Paradigma fiscală a 
pieței de capital din Moldova.


