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Introducere. La 21 iulie 
2016 se împlinesc 24 de ani 

de la semnarea Acordului moldo-
rus din 1992 de încetare a focului 
la Nistru. Documentul este denu-
mit oficial „Convenţia cu privire 
la principiile de reglementare paş-
nică a conflictului armat din regi-
unea transnistreană a Republicii 
Moldova” şi a fost semnat la Mos-
cova în prezenţa liderilor transnis-
treni – toţi cetăţeni ai Federaţiei 
Ruse. Acordul prevedea încetarea 
imediată a focului, crearea unei 
,,zone de securitate”, constituirea 
unor forţe de menţinere a păcii din 
militari ai Rusiei, ai Republicii 
Moldova şi ai regiunii separatiste. 
Primul Preşedinte al Republicii 
Moldova, Mircea Snegur, susţine 
că prin semnarea acestui docu-
ment, Federaţia Rusă şi-a recunos-
cut calitatea de stat agresor [18]. 

Materiale şi metode aplicate. 
În procesul studiului dat au fost 
utilizate metodele analizei, sintezei 
şi comparaţiei. Materialele folosite 
sînt cercetările din domeniul poli-
tico-juridic al Federaţiei Ruse, al 

Republicii Moldova, CEDO şi UE, 
precum şi cercetările legislaţiei în 
vigoare.

Rezultate obţinute şi discu-
ţii. În urma studiului efectuat s-au 
format cîteva concepţii, principala 
dintre ele este că Curtea Europea-
nă a Drepturilor Omului a hotărît 
că Rusia poartă răspundere pentru 
starea de lucruri din Transnistria, 
deoarece a înarmat şi a sprijinit 
militar, politic, economic şi finan-
ciar regimul separatist condus de 
cetăţeni ruşi, iar prin semnarea cu 
Republica Moldova, la 21 iulie 
1992, a Acordului privind princi-
piile reglementării paşnice a con-
flictului armat din zona nistreană 
a Republicii Moldova, Rusia s-a 
identificat drept parte în conflict, 
şi nu ca mediator sau garant, ur-
mărind scopul de a păstra cu orice 
preţ R. Moldova ca satelit în orbita 
intereselor imperiale [11]. „Rusia 
a fost nevoită să declanşeze războ-
iul din Transnistria ca să oprească 
unirea Moldovei cu România”, a 
recunoscut Ghennadi Selezniov, 
ex. preşedinte al Dumei de Stat a 

Federaţiei Ruse în discursul din 22 
octombrie 2002 la Chişinău. 

Drept temei a servit, de altfel, 
actul istoric de proclamare a in-
dependenţei şi suveranităţii Repu-
blicii Moldova, la 27 august 1991, 
care a exprimat voinţa şi visul în-
tregului popor de a-şi făuri singur 
soarta şi viitorul, în deplină con-
cordanţă cu idealurile, tradiţiile 
şi valorile general umane. Făcînd 
primul, cel mai greu, dar şi cel mai 
hotărît salt din imperiul sovietic, 
din totalitarismul comunist şi dic-
tatura unui partid spre un stat al 
dreptului şi democraţiei, Republica 
Moldova a fost afectată de flagelul 
separatismului agresiv din regiu-
nea transnistreană şi s-a confrun-
tat cu o rezistenţă înverşunată din 
partea nomenclaturii partinice şi a 
liderilor şovini ai complexului in-
dustrial-militar [5].

Cercurile politice pro-imperiale 
sovietice, de comun cu forţele con-
servatoare şi revanşarde din această 
zonă a ţării, pentru a-şi păstra sta-
tutul privilegiat şi sub masca luptei 
pentru păstrarea URSS, au organi-
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SUMMARY
The Transnistrian conflict is determined not so much as fight of central power and separatist regions of border, but as 

a result of aspirations from outside, directed to the Moldova’s territorial division, weakening the country’s sovereignty, a 
process initiated, developed and actively supported by Russia, having the desire to maintain in the new created space CIS 
his dominant role in his Soviet unchanged interpretation.

Therefore, Russia does not want to escape these countries from its area of influence in a partnership with the EU, and 
on our territory it is using at maximum Transnistria as an instrument of blackmail and exercising control over Republic of 
Moldova.
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REZUMAT
Conflictul transnistrean este determinat nu atît ca luptă a puterii centrale şi a regiunilor separatiste de frontieră, ci ca 

un rezultat al aspiraţiilor din afară, îndreptate spre dezbinarea teritorială a Republicii Moldova, slăbirea suveranităţii ţării, 
proces iniţiat, realizat şi susţinut activ de Rusia, în dorinţa de a menţine în spaţiul nou-createi CSI a rolului său dominant 
în interpretarea sa sovietică neschimbată. De aceea, Federaţia Rusă nu vrea să scape aceste ţări din zona sa de influenţă în 
baza unui parteneriat cu UE şi pe teritoriul nostru foloseşte la maximum Transnistria, ca instrument de şantaj şi exercitare a 
controlului asupra Republicii Moldova.

Cuvinte-cheie: Rusia, Republica Moldova, convenţie, conflict, suveranitate, separatism, părţi, forţe, scop 
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zat o lovitură de stat, uzurpînd pu-
terea la nivel regional şi creînd, cu 
ajutorul armatei a 14-a, toate condi-
ţiile pentru apariţia nerecunoscutei 
republici moldoveneşti nistrene. 

,,Clarificarea tertipurilor şi cau-
zelor obscure, care ne ţin în această 
stare de suspans şi împiedică dez-
voltarea ţării, precum şi identifi-
carea căilor şi a mijloacelor adec-
vate de reglementare a conflictului 
transnistrean trebuie să pornească 
de la înţelegerea corectă a originii 
acestuia. Astfel, este necesar de 
reţinut faptul că scenariul conflic-
tului transnistrean a fost elaborat 
şi promovat de către cercurile po-
litice de la Moscova, cu scopul de 
a menţine cu orice preţ Republica 
Moldova în sfera de influenţă a Fe-
deraţiei Ruse.

Există multe probe plauzibile 
care demonstrează elocvent faptul 
cum Rusia contemporană, „ghi-
dîndu-se de vechiul principiu im-
perial Devide et impera, a inspirat, 
a stimulat şi a folosit cu abilitate 
focarele de conflicte de pe terito-
riile republicilor «rebele» pentru 
a-şi menţine controlul efectiv asu-
pra acestora, contracarînd totodată 
aspiraţiile lor fireşti de suverani-
tate, libertate şi renaştere naţio-
nală”, a menţionat în lucrarea sa 
Ambasadorul Republicii Moldova 
în Ucraina, dr. Ion Stavilă [27]. 

În toţi aceşti ani, Rusia duce 
o politică de distrugere a identită-
ţii româneşti din teritoriul ocupat, 
mai dură chiar decît Stalin în restul 
imperiului. Spre exemplu, conflic-
tele inspirate, apoi ,,îngheţate” de 
,,pacificatorii ruşi” din Abhazia, 
Osetia de sud, Karabahul de Mun-
te, Transnistria şi îndeosebi actul 
monstruos de anexare a Crimeii 
şi destabilizarea celei mai bogate 
regiuni din Ucraina demonstrează 
cu lux de amănunte amestecul con-
ducerii Federaţiei Ruse în treburile 
interne ale altor state prin ocuparea 
teritoriilor naţionale şi menţinerea 
armatei, prin organizarea cu regu-
laritate a şantajului şi a presiunilor 
politice, a blocadelor economice şi 

a controlului spaţiului informaţio-
nal etc.

În cazul nostru, prin îngheţarea 
acestui conflict, Rusia a reuşit să 
împiedice pînă acum orice avînt eu-
roatlantic al Republicii Moldova. 

Drepturile civile şi libertăţile 
politice în entităţile separatiste sînt 
flagrant încălcate şi subminează 
potenţialul Politicii Europene de 
Vecinătate, înrăutăţind astfel situ-
aţia drepturilor omului în imediata 
vecinătate a Uniunii Europene. 

După cum a menţionat în con-
textul dat Herta Muller, laureata 
Premiului Nobel pentru Literatu-
ră (2009), într-un interviu pentru 
La Repubblica, „Putin desfăşoară 
o propagandă antifascista, dar va-
lorile acesteia sînt caracteristice 
extremei de dreapta. El vede pre-
tutindeni duşmani, deoarece fieca-
re dictator are nevoie de duşmani 
pentru a fi în măsură să justifice în-
călcarea drepturilor omului. Putin 
este specialist în destabilizare: are 
personal instruit care îi antrenează 
pe separatişti. În esenţă, el nu vrea 
Ucraina. Vrea doar s-o destabilize-
ze, astfel ca ea să nu poată adera la 
UE. Este dezgustător. Atunci cînd 
naţionalismul devine ideologie, 
este cel mai periculos. În Cazul Ru-
siei există riscul să revină fantoma 
Naţiunii Alese. Totodată, Putin a 
venit din KGB, el este familiarizat 
doar cu o astfel de lume”.

O altă dovadă a intensificării 
politicii agresive a Kremlinului, 
promovate prin vocea tuturor fac-
torilor de decizie şi care a bulver-
sat mass-media, a fost legată de 
semnarea Acordului de asociere şi 
liber schimb cu Uniunea Europea-
nă de către Republica Moldova, 
Georgia şi Ucraina, acestea fiind 
avertizate că acest acord va atrage 
,,consecinţe grave”.

În prezent sînt simţite presiunile 
politice şi economice ale Federaţiei 
Ruse în scopul de a compromite şi 
a zădărnici valoarea istorică a aces-
tui eveniment, de a stopa dezvol-
tarea Republicii Moldova ca stat 
civilizat şi european [8].

Aici nu putem să nu facem re-
ferinţă la afirmaţiile bine cunoscu-
tului om politic american Henry 
A. Kissinger care, în lucrarea sa 
,,Noua ordine mondială”, în con-
textul analizelor sistemelor bazate 
pe echilibrul puterii a menţionat 
că: ,,Pentru cea mai mare parte a 
umanităţii şi cele mai lungi perioa-
de ale istoriei, imperiul a fost mo-
dul tipic de guvernămînt. Imperiile 
nu au niciun interes să opereze în 
cadrul unui sistem internaţional; 
ele aspiră A FI sistemul internaţi-
onal”. Aşadar, rezultă că imperiile 
nu au nevoie de un echilibru al pu-
terii [28].

Mulţi analişti explicau frecvent 
expansionismul rus ca izvorînd 
dintr-un sentiment de insecurita-
te, dar scriitorii ruşi au demascat 
mult mai adesea ieşirea Rusiei în 
afara graniţelor proprii ca pe o vo-
caţie mesianică. În acest context, 
nu putem să nu amintim şi despre 
recenta declaraţie a ministrului rus 
de Externe, Lavrov: „Acum, mul-
ţi dintre colegii noştri occidentali 
încearcă să convingă Chişinăul 
că perspectiva euroatlantică este 
viitorul acestei ţări. Explicaţiile 
noastre sînt simple: noi nu interzi-
cem nimic, însă realitatea este că 
Transnistria în NATO nu va merge. 
Şi dacă cineva va încerca să spargă 
această formulă, păstrarea neutra-
lităţii constituţionale, atunci acest 
lucru va duce la schimbarea car-
dinală a chestiunii transnistrene”. 
Mai clar nu se poate spune. 

Să ne amintim şi de anunţul fă-
cut, în ajunul semnării Acordului 
de Asociere cu UE, de către Amba-
sadorului Federaţiei Ruse în Repu-
blica Moldova, Farit Muhametşin, 
precum că ,,locuitorii din Autono-
mia Găgăuză şi cei din Taraclia vor 
avea parte de o atenţie specială din 
partea Moscovei”, afirmaţie ce con-
stituie o aţîţare a vrajbei, diferenţi-
erii şi dezbinării naţionale şi etnice, 
îndreptată spre a înjosi onoarea şi 
demnitatea naţională, acţiuni care 
nu sînt compatibile cu funcţia de 
diplomat. Acest fapt şi declaraţia 
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dlui Lavrov nu reprezintă un ames-
tec brutal în treburile interne ale 
Republicii Moldova?

Mai mult, actualmente condu-
cerea de la Kremlin susţine deschis 
partidele antinaţionale, iar prin pre-
siunile puternice de ordin politic, 
economic şi informaţional a pro-
vocat daune serioase economiei R. 
Moldova, totodată reuşind să divi-
zeze atît societatea moldovenească, 
cît şi clasa politică de la noi [15].

Aşadar, rezultă că regimul sepa-
ratist de la Tiraspol constituie cea 
mai mare ameninţare pentru rea-
lizarea obiectivelor de importanţă 
strategică stabilite în Programul de 
guvernare – integrarea europeană, 
bunăstarea poporului, dezvoltarea 
economică, modernizarea şi con-
solidarea societăţii. Această situ-
aţie trebuie să-i impună pe liderii 
politici să depăşească conflictele 
interne şi să se consolideze în faţa 
pericolului care planează asupra 
RM [1]. 

Analiză juridică a Acordului 
moldo-rus din 1992: semnificaţie 
şi consecinţe. Acordul moldo-rus 
de încetare a focului, din 21 iulie 
1992, semnat la Kremlin de către 
preşedinţii Boris Elţin şi Mircea 
Snegur, este un act bilateral, de 
suspendare a ostilităţilor şi de tre-
cere a diferendului interstatal din 
faza sa activă, „fierbinte”, într-o 
fază latentă, „îngheţată”. Semni-
ficaţia acestui document, semnat 
anume de aceste părţi, a fost menit, 
în primul rînd, să pună capăt doar 
confruntărilor militare pe Nistru. 

Părţile aflate în conflict au fost 
Federaţia Rusă, ca putere agresoa-
re, şi Republica Moldova, ca stat 
agresat. Ulterior, propaganda de la 
Moscova a deplasat accentele că-
tre definirea conflictului drept unul 
strict intern, nicidecum interstatal. 

Astfel, diferendul moldo-rus din 
Transnistria a ajuns să fie prezentat 
drept „conflictul transnistrean”. În 
termenii ideologilor şi propagan-
diştilor de la Moscova, părţile în 
conflict ar fi Republica Moldova, 
pe de o parte, şi Transnistria, ca 

entitate distinctă, pe de altă parte. 
Acesta este şi unul dintre motive-
le pentru care Moscova, iar apoi 
şi Kievul, şi Berlinul, iar uneori şi 
OSCE, au pledat pentru „înţelege-
rile dintre părţile implicate în con-
flict”, precum şi pentru formatul de 
negocieri „1+1”, adică ţinute între 
puterea legitimă de la Chişinău şi 
regimul ilegal de la Tiraspol.

Unul dintre elementele cele mai 
vulnerabile şi contradictorii ale 
Acordului, din punctul de vedere 
al consecinţelor juridice şi politice, 
se pare a fi crearea unui mecanism 
instituţional (departamental) de în-
deplinire a sarcinilor documentului 
(prevederile articolului 2).

În acest context, este îndeosebi 
de important de menţionat că pe 
lîngă lipsa unui mandat internaţio-
nal cuvenit al misiunii de pacificare 
desfăşurate, mandatul acestei misi-
uni, întocmit după şablon propriu, 
care mai mult pretinde de a deţine 
(dar nu deţine) statutul de misiune 
de pacificare, este contradictoriu şi 
neîntemeiat.

În privinţa „grupurilor de ob-
servatori militari” şi împuternici-
rilor acestora, Acordul face doar o 
singură referinţă la faptul că aceste 
grupuri, fiind deja create la mo-
mentul încheierii documentului în 
conformitate cu „înţelegerile ante-
rioare, inclusiv cvadripartite”, vor 
fi utilizate de către Comisie în ac-
tivităţile sale, iar Acordul semnat 
doar fixează faptul existenţei aces-
tor împuterniciri, astfel propagînd 
selectiv acţiunea sa nu doar asupra 
evenimentelor viitoare, ci şi ante-
rioare (altfel spus, stabilind carac-
terul retroactiv al acţiunii sale, al 
efectelor sale juridice).

Ce ţine de împuternicirile cate-
goriilor suplimentare de forţe ar-
mate – „contingentele militare cre-
ate pe bază voluntară”, distincte de 
„grupurile de observatori militari”, 
Acordul destul de clar prevede că 
unicul scop al acestor împuterniciri 
este îndeplinirea măsurilor specifi-
cate în articolul 1, şi anume: a) înce-
tarea focului şi a tuturor acţiunilor 

militare; b) retragerea efectivelor 
militare şi a altor unităţi militare, a 
tehnicii militare şi a armamentului 
din zona acţiunilor militare [11]. 
Astfel, se poate presupune că odată 
cu îndeplinirea completă a acestor 
măsuri, împuternicirile „contin-
gentelor militare” expiră şi acestea 
trebuie să fie desfiinţate. 

Mai departe, referitor la „con-
tingentele militare” se specifică 
că amplasarea şi utilizarea lor „se 
efectuează în conformitate cu de-
ciziile Comisiei de Control (CUC) 
în bază de consens”. Însă, în con-
formitate cu standardele interna-
ţionale la desfăşurarea forţelor de 
menţinere a păcii, este necesară 
aplicarea principiului neutralităţii 
(neparticipării, imparţialităţii) şi, 
de asemenea, după logica lucru-
rilor, deoarece este vorba de forţe 
militare, amplasarea lor sub co-
manda unui comandament militar 
unic, care conduce aceste forţe în 
baza ordinii militare [2]. 

În cazul Acordului din 1992, 
contingentele militare create, fie 
şi pe principii benevole, de către 
foştii inamici apriori nu puteau co-
respunde principiului neutralităţii. 
De asemenea, nu este clar meca-
nismul adoptării deciziilor CUC 
în bază de consens, care trebuie 
să conducă contingentele milita-
re transmise în subordinea sa cu 
scopul încetării focului în zona de 
securitate, retragerii unităţilor etc. 
Nu este clar ce se întîmplă în cazul 
răbufnirii noilor confruntări mili-
tare, iar consensul în cadrul CUC 
nu este posibil. 

O greşeală juridică conside-
rabilă a Acordului este lipsa unei 
definiri clare şi precise a părţilor. 
Există un şir de părţi specificate 
în Acord: „părţile în conflict” (art. 
1), „părţile participante la îndepli-
nirea prezentului Acord” (alin. doi 
al art. 1), „trei părţi, participante 
la reglementare” (alin. unu al art. 
1), „părţile” (art. 6, 7, 8), „părţile 
contractante” (art. 8). Se creează 
situaţia cînd responsabilitatea pen-
tru îndeplinirea Acordului cade pe 
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umerii diverselor părţi implicate, 
cu o configuraţie permanent schim-
bătoare. Totodată, soarta Acordu-
lui, în conformitate cu prevederile 
lui este hotărîtă de către „părţi” şi 
„părţile contractante”, adică cu o 
probabilitate mare: Republica Mol-
dova şi Federaţia Rusă. 

Situaţia devine şi mai com-
plicată atunci cînd Acordul pune 
anumite angajamente în sarcina 
Republicii Moldova şi a Federaţiei 
Ruse fără utilizarea termenului de 
„părţi” (alin. doi al art. 4), precum 
şi atunci cînd documentul face re-
ferinţă, fără mari explicaţii, la 
existenţa aşa-numitelor „înţelegeri 
cvadripartite anterioare”, care, este 
clar, presupun existenţa celor patru 
părţi (alineatul unu al art. 2).

Multe neclarităţi apar din cauza 
prevederilor privind unităţile Ar-
matei a 14-a a forţelor armate ale 
Federaţiei Ruse înscrise nu prea 
organic în conţinutul documentului 
(art. 4). Incontestabil rămîne faptul 
stabilirii de către Acord a corelaţiei 
juridice dintre obiectul nemijlocit 
al înţelegerilor atinse şi prezenţa 
Armatei a 14-a în regiunea trans-
nistreană.

Contingentele militare „trilate-
rale” moldo-ruso-transnistrene in-
troduse în zona de conflict în con-
formitate cu Acordul de „încetare a 
focului”, semnat la Moscova la 21 
iulie 1992, trebuie considerate doar 
convenţional drept „forţe de menţi-
nere a păcii”. 

Apropo, este unicul caz în lume 
cînd formatul pacificator actual din 
Zona de securitate este constituit 
din reprezentanţii părţilor antrena-
te în acţiunile de luptă de pe Nistru. 
De fapt, ele nu corespund rigorilor 
internaţionale în materie de pacifi-
care general acceptate, precum sînt 
acordarea mandatului unei orga-
nizaţii internaţionale de securitate 
(ONU, OSCE); imparţialitatea; ne-
implicarea părţilor beligerante; asi-
gurarea caracterului multinaţional; 
stabilirea unui termen concret etc. 

Trebuie să recunoaştem faptul 
că, în situaţia în care dialogul ofi-

cial cu administraţia de la Tiraspol 
este întrerupt, delegaţia Chişinău-
lui în Comisia Unificată de Control 
(CUC) este singura entitate care 
ţine piept la modul direct, faţă-n 
faţă, separatismului transnistrean şi 
războiului propagandistic şi psiho-
logic purtat de acesta. 

Aici aşi remarca faptul, ca ex-
membru al Comisiei, că reprezen-
tanţii Chişinăului în CUC, în dia-
logul cu secesioniştii şi sprijinitorii 
lor, demonstrează mai multă luci-
ditate, determinare, fermitate şi 
demnitate decît unii demnitari de 
stat şi instituţii abilitate. Este vor-
ba despre insuficienţa instituţiilor 
abilitate şi a mass-mediei privind 
îmbunătăţirea cadrului informaţi-
onal, ideologic, social-economic 
al populaţiei aflate sub jurisdicţia 
Transnistriei, în scopul propagării 
politicii unice a Republicii Mol-
dova faţă de cetăţenii din regiunea 
transnistreană, precum şi despre 
acţiunile criminale ale regimului 
de la Tiraspol.

Pînă în prezent nu s-au întreprins 
măsuri de instalare a turnurilor de 
amplificare tele-radio de comuni-
caţie pe segmentul transnistrean 
întru familiarizarea populaţiei din 
stînga Nistrului cu situaţia social-
politică reală din ţară, precum şi a 
instalaţiilor tehnice de bruiaj pen-
tru contracararea informaţiilor de-
naturate şi false în adresa organe-
lor constituţionale, informaţii care 
dezinformează opinia publică [3].

Este regretabil faptul că pe par-
cursul anilor acest format de pacifi-
care a devenit ineficient şi în prezent 
constatăm că nici CUC, nici forţele 
pacificatoare nu au posibilitatea de 
a influenţa sau a schimba situaţia în 
zona de securitate în favoarea inte-
reselor Republicii Moldova.

Cei care urmăresc activitatea 
Comisiei Unificate de Control cu-
nosc şi raportul de forţe din inte-
riorul ei: reprezentanţii Chişinăului 
sînt pe cont propriu, iar exponenţii 
Tiraspolului au sprijinul delegaţi-
lor ruşi, în timp ce delegaţia OSCE 
(organizaţie în care Federaţia Rusă 

deţine drept de „veto”) tot aşteaptă 
ca părţile să ajungă la consens.

Mai mult decît atît, odată cu 
semnarea Acordului de la Odesa în 
1998, s-a decis ca zona de securi-
tate să fie demilitarizată, în vede-
rea conformării cu recomandările 
comisarilor europeni, fapt ignorat 
de autorităţile transnistrene [2]. Nu 
întîmplător, din august 1992 pînă 
în prezent, partea transnistreană, 
fiind încurajată din exterior, unila-
teral, contrar Acordului menţionat 
şi prevederilor Comisiei Unificate 
de Control, a introdus în Zona cu 
regim sporit de securitate 3 brigăzi 
de infanterie motorizată, alte uni-
tăţi militare de grăniceri, miliţie şi 
cazaci în număr de peste 3 mii de 
persoane, în loc de 100 prevăzuţi 
de acordurile semnate anterior. 

Acestea sînt comenduirile şi 
unităţile militare, pichete de gră-
niceri, centre de instruire a milita-
rilor, nemaivorbind de circa 30 de 
posturi (puncte de trecere) instalate 
unilateral şi ilegal de către autori-
tăţile transnistrene de-a lungul r. 
Nistru, în cadrul cărora sînt antre-
naţi aşa-numiţii grăniceri, vameşi 
şi angajaţi ai serviciului migraţi-
onal transnistrean. Actualmente, 
se creează impresia că grănicerii 
transnistreni ar fi superiori forţelor 
de pacificare şi că ei decid ce este 
şi ce nu este legal în Zona de secu-
ritate, fapt abordat de nenumărate 
ori de către delegaţia Chişinăului la 
şedinţele CUC.

Posturile date au fost create şi 
activează fără acordul Comisi-
ei Unificate de Control şi încalcă 
flagrant prevederile punctului 1 al 
articolului 5 din Acordul din 1992, 
care ar trebui să asigure lichidarea 
tuturor impedimentelor privind cir-
culaţia liberă a cetăţenilor şi a măr-
furilor.

Aceste probleme create de re-
gimul secesionist au generat difi-
cultăţi serioase pentru punerea în 
aplicare pe întreg teritoriul ţării a 
prevederilor Pactului internaţional 
cu privire la drepturile economice, 
sociale şi culturale, precum şi ale 
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altor tratate internaţionale la care 
Republica Moldova este parte. 

Cu regret, sîntem nevoiţi să con-
statăm că pînă în prezent situaţia în 
această regiune nu s-a schimbat în 
sens pozitiv. În pofida eforturilor 
susţinute ale autorităţilor moldo-
veneşti, sprijinite de comunitatea 
internaţională, îndeosebi de OSCE, 
UE, Ucraina şi SUA, nu au fost în-
registrate progrese substanţiale în 
procesul de reglementare a conflic-
tului transnistrean [23].

Nu putem trece cu vederea pro-
blema organizării la comanda Mos-
covei a provocărilor frecvente, le-
gate de criza şcolilor cu predare în 
latină, ocuparea forţată a căii fera-
te şi a portului din Varniţa, precum 
şi a Secţiei de votare în s. Corjova, 
blocarea sistematică a accesului la 
terenurile agricole a ţăranilor din 
r-l Dubăsari, comiterea multiplelor 
acte de terorism în zona de securi-
tate, crearea ilegală a circa 30 de 
posturi de control prin care se în-
grădeşte dreptul la libera circulaţie, 
ba chiar şi circulaţia diplomaţilor 
străini şi reprezentanţilor misiuni-
lor internaţionale, reţinerea ilegală 
permanentă a poliţiştilor care acti-
vează în zona de securitate, abor-
darea nejustificată a problemei ac-
tivităţii comisariatului de poliţie şi 
a altor organe constituţionale din 
Bender. Aceste provocări au drept 
scop tensionarea şi destabilizarea 
situaţiei în Zona de securitate, pen-
tru a marca hotarul administrativ 
(graniţa) cu R. Moldova, precum 
şi pentru a întări şi dezvolta infra-
structura posturilor create ilegal în 
Zona de securitate, transformîndu-
le în terminale cu toate structurile 
necesare. 

Reieşind din cele menţionate, 
poate fi trasă concluzia că princi-
pala sarcină a Acordului – înceta-
rea confruntărilor armate – a fost 
atinsă, iar celelalte două funcţii ale 
documentului, şi anume: c) crearea 
zonei de securitate (ce înseamnă, de 
rînd cu stabilirea ei, asigurarea lip-
sei totale a armamentului şi milita-
rilor „părţilor beligerante” în zonă) 

şi d) neutilizarea oricăror sancţiuni 
şi blocaje şi îndepărtarea imediată 
a tuturor obstacolelor în calea cir-
culaţiei mărfurilor, serviciilor şi 
oamenilor, nu au fost îndeplinite. 

Acordul nu a creat terenul aş-
teptat pentru negocieri detaliate 
privind reglementarea problemei 
transnistrene şi astfel acest conflict 
a fost îngheţat, iar deciziile exis-
tente în privinţa acestei probleme 
reduc, de facto, la zero înţelegerile 
şi formatele de negocieri anterioa-
re, nepropunînd careva perspective 
tangibile. Documentul este incon-
secvent, contradictoriu şi incorect. 
În pofida acestui fapt, Acordul a 
devenit un punct, deşi greşit, de 
plecare al procesului de negocieri. 
Prin intermediul acestui instrument 
a fost instituit un mecanism nea-
utentic de pacificare, fără mandat 
corespunzător din partea unei orga-
nizaţii internaţionale sau regionale, 
cu încălcarea normelor şi principii-
lor internaţionale existente. 

Astfel, sensul prestabilit al în-
cheierii documentului menţionat a 
fost legalizarea cvasijuridică a con-
juncturii impuse Moldovei, care a 
început să se numească oficial con-
flict după participarea directă a Fe-
deraţiei Ruse în confruntarea mili-
tară pe teritoriul Moldovei. Rusia 
nu a reuşit elaborarea unei viziuni 
strategice şi complexe a problemei. 
Argumentările strategice au apărut 
cu mult mai tîrziu şi, evident, aces-
tea nu erau în favoarea soluţionării 
problemei [12].

Moscova implementa o situaţie 
vădit de impas. În ultimă instanţă, 
încercările Rusiei de a rămîne în 
afara cercului de responsabilitate 
după participarea la ciocniri nu s-a 
soldat cu succes. 

Problemele existente în pro-
cesul de negocieri pentru soluţi-
onarea problemei transnistrene. 
Consecinţele politico-juridice. 
Cauza principală a lipsei de pro-
gres în procesul de reglementare a 
problemei transnistrene o consti-
tuie poziţia obstrucţionistă şi in-
transigentă a liderilor secesionişti 

de la Tiraspol. Aceste „marionete 
ruseşti de la Tiraspol”, după cum a 
afirmat analistul politic Oazu Nan-
toi, aflîndu-se la masa de negocieri 
au o singură obligaţiune: să spună 
doar „Nu”, iar formatul de negoci-
eri pentalateral este o capcană pen-
tru Republica Moldova din simplul 
motiv că acest format de negocieri 
este unul formal – din anul 2000 şi 
pînă în prezent nu s-a obţinut nici 
o decizie pozitivă pentru Republica 
Moldova. 

Negocierile moldo-ruse desfă-
şurate în perioada 1992-1994 cu 
participarea reprezentanţilor de la 
Tiraspol, în vederea stabilirii statu-
tului, modalităţilor şi termenelor de 
retragere de pe teritoriul Republicii 
Moldova a formaţiunilor militare 
ruse care au succedat fosta Armată 
a 14-a, nu au dat rezultatele scon-
tate. Acordul semnat la 21 octom-
brie 1994, după încheierea nego-
cierilor de rigoare, care între altele 
prevedea „sincronizarea” retragerii 
trupelor ruse cu procesul de regle-
mentare politică a conflictului, a 
rămas buche moartă din cauza re-
fuzului Federaţiei Ruse de a-l pune 
în vigoare [1].

În anii 1996-2001, Chişinăul a 
făcut o serie de concesii care i-au 
subminat poziţiile la masa de nego-
cieri. Ne referim mai întîi la sem-
narea Deciziei „despre soluţiona-
rea unor probleme apărute în acti-
vitatea serviciilor vamale ale RM şi 
Transnistriei” din 7 februarie 1996, 
dar şi la declaraţia comună şi cele 
patru protocoale privind armoniza-
rea legislaţiei vamale, garantarea 
investiţiilor, stimularea mass-me-
diei, semnate în rezultatul a două 
întîlniri dintre Voronin şi Smirnov 
în 2001. Cel mai controversat do-
cument semnat de ambele părţi a 
fost Protocolul privind „recunoaş-
terea reciprocă” a actelor emise pe 
ambele maluri ale Nistrului, inclu-
siv a „paşapoartelor” transnistrene. 

Complicaţii şi mai mari în pro-
cesul de reglementare au apărut 
după întîlnirea lui Voronin şi Smir-
nov la Moscova, la 18 martie 2009, 
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cînd, în prezenţa Preşedintelui rus 
Medvedev, ei au semnat o declara-
ţie care dezavantaja serios RM, UE 
şi SUA, punînd pe picior de ega-
litate „Moldova şi Transnistria”. 
Respectiv, Federaţia Rusă a obţinut 
angajamentul Moldovei de a păstra 
actualul format de menţinere a pă-
cii pînă la soluţionarea conflictului, 
ceea ce reprezintă o doleanţă mai 
veche a Rusiei de a menţine pre-
zenţa militară sub formă de pacifi-
catori ruşi şi trupe paramilitare ale 
regimului din stînga Nistrului [27].

De această situaţie profită pe 
deplin Federaţia Rusă, care nu de-
mult, într-o manieră arogantă, a 
anunţat în ce condiţii îşi retrage pa-
cificatorii din Transnistria. Astfel, 
,,retragerea pacificatorilor ruşi din 
Transnistria este posibilă doar după 
ce părţile implicate vor înregis-
tra acorduri politice. Operaţiunea 
de pacificare nu reprezintă un su-
biect de negocieri în formatul 5+2. 
Mandatul consultărilor permanente 
pe marginea problemelor politice 
în cadrul procesului de negocieri 
este stipulat foarte clar şi aprobat 
în principiile şi procedurile de des-
făşurare a procesului de negocieri, 
aprobate acum doi ani la Viena. 
Atunci nu a fost vorba despre ni-
ciun fel de operaţiune de pacifica-
re”, a declarat reprezentantul spe-
cial al Ministerului rus de Externe 
pentru problema transnistreană, 
Serghei Gubarev. Cu totul sfidătoa-
re este opinia lui Gubarev precum 
că ,,operaţiunea de pacificare de pe 
Nistru este eficientă şi ar trebui să 
fie inclusă în manualele clasice de 
pacificare”. 

Este de menţionat faptul că afla-
rea trupelor ruse pe teritoriul trans-
nistrean a dus nu numai la preju-
dicii de ordin politic, economic şi 
ecologic, dar au afectat şi statutul 
de neutralitate pe care Republica 
Moldova încearcă să-l impună pe 
plan internaţional.

Un impact semnificativ asupra 
procesului de reglementare a di-
ferendului transnistrean l-a avut 
Summitul OSCE de la Istanbul, 

din noiembrie 1999. Angajamen-
tele asumate de către Federaţia 
Rusă în cadrul acestei reuniuni, 
precum şi al conferinţei la nivel 
înalt a statelor-părţi la Tratatul pri-
vind forţele armate convenţionale 
în Europa (FACE), de a-şi retrage 
pînă la sfîrşitul anului 2002 trupele 
şi muniţiile de pe teritoriul Repu-
blicii Moldova erau de natură, în 
cazul onorării acestora, să producă 
schimbări cardinale în situaţia din 
jurul Transnistriei. 

Eforturile întreprinse în vederea 
soluţionării problemei transnistre-
ne nu au dat rezultatele scontate şi 
din cauza greşelilor metodologice, 
de natură tactică şi strategică, co-
mise de către autorităţile moldove-
neşti pe parcursul anilor [24].

Concesiile unilaterale de prin-
cipiu făcute de oficialităţile de la 
Chişinău, în dorinţa de a înfrunta 
veleităţile liderilor de la Tiraspol şi 
de a-i încuraja pe aceştia să adopte 
o atitudine constructivă la masa de 
tratative, fără a obţine reacţii re-
ciproce adecvate, au avut un efect 
invers. În dorinţa de a impulsiona 
soluţionarea problemei transnis-
trene s-a manifestat o flexibilitate 
impresionantă, au fost întreprinse 
cedări serioase şi temerare care, în 
consecinţă, ne-au vulnerabilizat şi 
ne-au subminat poziţiile, fiind con-
cepute, în esenţă, ca tratate dintre 
doi subiecţi egali de drept interna-
ţional [2].

Respingînd cu desăvîrşire ide-
ea compromisului şi a reconcilie-
rii, regimul de la Tiraspol a profi-
tat din plin de avantajele obţinute 
de pe urma concesiilor, îndeosebi 
de ştampilele vamale şi de recu-
noaşterea dreptului de a întreţine 
relaţii externe în domeniul comer-
cial-economic, de conceptele de 
federalizare şi de „stat comun”, de 
tratarea ca „parte egală” la nego-
cieri, pentru a-şi edifica şi întări 
structurile unei entităţi secesionis-
te cu ambiţii de a fi recunoscute ca 
stat independent [20]. 

Evident că perpetuarea prezen-
ţei militare ruse în regiunea trans-

nistreană şi atitudinea părtinitoare 
a Federaţiei Ruse în calitatea sa de 
mediator au un impact negativ asu-
pra procesului de negocieri vizînd 
soluţionarea cît mai grabnică a pro-
blemei transnistrene şi, implicit, 
restabilirea suveranităţii şi integri-
tăţii teritoriale a Republicii Moldo-
va. Interesele imuabile ale Rusiei 
de a menţine ţara noastră în sfera sa 
„tradiţională” de influenţă au deter-
minat Moscova să pledeze mai de-
grabă în favoarea „îngheţării” con-
flictului în jurul Transnistriei decît 
să sprijine o soluţie de compromis, 
care ar răspunde intereselor tuturor 
actorilor implicaţi, în primul rînd 
ale Republicii Moldova. În perioa-
da examinată, partea rusă practic 
şi-a consolidat poziţia în procesul 
de negocieri în calitate trilaterală: 
„pacificator, mediator şi garant” 
(termenul „stat-garant” va fi „îm-
brăcat” în formă oficială un pic mai 
tîrziu) sau un astfel de participant 
în trei ipostaze: boxer, arbitru şi or-
ganizator al competiţiilor [15].

La Moscova, Duma de Stat şi-a 
asumat rolul de aşa-numit factor 
democratic, care „influenţează Kre-
mlinul” în problema soluţionării 
conflictelor în spaţiul ex-sovietic şi 
protecţiei drepturilor ruşilor în spa-
ţiul fostei URSS, regulat organiza 
audieri pe tematica transnistreană, 
iar în februarie 1998 chiar a fost 
creată Comisia pentru soluţionarea 
situaţiei economice şi politice în 
Transnistria. Reprezentanţii Dumei 
continuau să fie oaspeţi frecvenţi la 
Tiraspol [7].

Totodată, problema principală a 
conflictului – elaborarea şi adopta-
rea statutului juridic special al re-
giunii transnistrene (Transnistriei) 
în baza respectării suveranităţii şi 
integrităţii teritoriale a ţării – con-
tinuă să rămînă nesoluţionată. 

Experienţa acumulată timp de 
22 de ani în procesul de negocieri 
– în esenţă steril – de soluţionare 
a problemei transnistrene şi carac-
terul epuizat, lipsit de perspectivă 
a status-quoului modelat şi impus 
în raioanele de Est ale Republicii 
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Moldova, indică clar necesitatea 
readucerii negocierilor în siste-
mul de coordonate juridice, adică 
al dreptului internaţional şi celui 
intern al Republicii Moldova. Su-
biecţii dreptului internaţional im-
plicaţi în procesul de negocieri nu 
trebuie să creeze dreptul, ci mai 
degrabă să încerce aplicarea lui. În 
cadrul aplicării dreptului va fi po-
sibilă separarea noţiunilor care se 
utilizează în procesul negocierilor 
şi presupuselor prevederi în reale 
şi false. 

Politica şi geopolitica se vor 
retrage pe planul doi, iar sursele 
materiale veridice ale dreptului vor 
trece pe prim-plan. Actualmente, 
asocierea Ucrainei şi a Moldovei 
la Uniunea Europeană este un eve-
niment prea important pentru ca 
liderii tiraspoleni să nu realizeze 
că se intră într-o fază nouă, în care 
vechile reguli de joc pe care l-au 
practicat din anii ‘90 încoace îşi 
pierd valabilitatea [10]. Transfor-
marea internă democratică a ţării 
trebuie să devină adevăr în ultimă 
instanţă şi să plaseze Chişinăul în 
categoria partenerilor previzibili, 
cu care se pot crea relaţii amicale 
şi care trebuie ajutat în realizarea 
proiectului naţional. 

Concluzii. Ca urmare a refor-
melor instituţionale implementate, 
autorităţile moldoveneşti trebu-
ie treptat să obţină întregul set de 
instrumente necesare pentru so-
luţionarea problemei transnistre-
ne, iar Occidentul, „nostrificînd” 
realizările Moldovei, să refuze la 
discuţiile cu Moscova referitoare 
la Moldova, fără cunoştinţa şi fără 
participarea Moldovei. 

Conform afirmaţiei cunoscutu-
lui analist politic Nicolae Chirtoa-
că, ,,rezolvarea conflictului trans-
nistrean este o prioritate incontes-
tabilă a statului moldav şi orice 
guvernare trebuie să îşi asume 
responsabilitatea plenară, precum 
şi riscurile pentru restabilirea inte-
grităţii teritoriale a ţării. Perspecti-
va reală de soluţionare a problemei 
transnistrene depinde de eficienţa 

diplomaţiei moldave, de gradul 
de încredere reciprocă şi coopera-
re cu partenerii străini, în primul 
rînd de UE şi SUA, de insistenţa, 
tenacitatea Guvernului în dialogul 
constructiv cu Ucraina şi Federaţia 
Rusă” [2].

Este cert faptul că ne apropiem 
cu paşi siguri de Uniunea Europea-
nă şi Republica Moldova, într-ade-
văr, are foarte mult de lucrat atît pe 
plan intern, cît şi extern. În aceste 
condiţii, problema cea mai impor-
tantă care necesită o atenţie sporită 
din partea conducerii ţării şi a soci-
etăţii civile, în opinia noastră, este 
evacuarea trupelor ruse din Trans-
nistria.

Ameliorarea continuă a situaţiei 
social-economice, ridicarea nivelu-
lui de trai al populaţiei şi efectuarea 
unor transformări democratice car-
dinale în contextul politicii de in-
tegrare europeană ar spori, fără în-
doială, atractivitatea malului drept 
pentru populaţia de pe malul stîng 
al Nistrului, catalizînd în acest mod 
tendinţele integraţioniste.
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Introducere. Dreptul la mun-
că reprezintă un drept fun-

damental al omului. În exercitarea 
dreptului la muncă însă deseori pot 
apărarea anumite litigii, care poartă 
denumirea de litigii de muncă. Li-
tigiile de muncă reprezintă o parte 
importantă din litigiile deduse spre 
judecată, în cadrul cărora părţile 
contractuale, fie salariatul, fie an-
gajatorul, caută să-şi apere dreptu-
rile sale. Pentru a identifica corect 
litigiile de muncă, este necesar a 
califica juridic corect un raport de 
muncă şi astfel a se decide ce nor-
me legale urmează a fi aplicate.

Materiale şi metode aplicate. 
În vederea realizării studiului dat, 
au fost utilizate publicaţiile ştiinţi-
fice din domeniul dreptului muncii 
şi actele normative în vigoare. În 
studiu au fost utilizate metoda de 
analiză comparativă, metoda lo-
gică prin aplicarea procedeelor de 
deducţie şi de sinteză. 

Scopul prezentului demers şti-
inţific este analiza conceptului pri-
vind litigiile de muncă, prin iden-
tificarea aspectelor problematice 

care se referă la diferenţierea liti-
giilor de muncă de alte categorii de 
litigii, în special de cele civile ce 
ţin de prestarea unor munci. 

 Rezultate şi discuţii. Econo-
mia de piaţă nu poate exista fără 
piaţa muncii, unde se vinde şi se 
cumpără o asemenea „marfă” spe-
cială cum este forţa de muncă [1, 
p. 9]. Dreptul la muncă este unul 
dintre drepturile fundamentale pre-
văzute de Constituţia [2]. Republi-
cii Moldova, care prevede că orice 
persoană are dreptul la muncă, la 
libera alegere a muncii, la condiţii 
echitabile şi satisfăcătoare de mun-
că, precum şi la protecţia împotriva 
şomajului. În procesul unei evoluţii 
istorice, dreptul la muncă, ca drept 
fundamental al omului, şi-a găsit 
locul printre drepturile din a doua 
generaţie, fiind atribuit categori-
ei drepturilor social-economice şi 
culturale [3, p. 56]. Dreptul la mun-
că asigură în mare parte existenţa şi 
dezvoltarea persoanei şi presupune 
valorificarea capacităţilor fizice şi 
intelectuale proprii fiecăruia pentru 
obţinerea unui beneficiu material. 

NOŢIUNEA ŞI NATURA JURIDICĂ A LITIGIILOR 
DE MUNCĂ

Tatiana MACOVEI, 
doctor în drept, lector universitar, USM

SUMMARY
Disputes between employers and workers often prove intracteble, becasue it 

is unclear their legal nature. A major part of the expalanation of the difficulty of 
labour disputes relies upon an exploration of the structural features ok employ-
ment relations that create special tensions. Beyond this source of disputes, it is 
important to recognis two broader sources of concflict in the workplace. One 
concerns a contest about the link beetween ownership of the entreprise and the 
exclusive right to control its activities. The others concerns conflicts of interest 
within the workforce itself.

Keywords: labour, employment, employee, employer dispute

REZUMAT
Litigiile de muncă dintre salariaţi şi angajatori deseori se dovedesc a fi greu 

de soluţionat, deoarece nu este clară natura lor juridică. O parte de explicaţie se 
datorează faptului că divergenţele de muncă sînt apreciate în mod diferit de către 
salariat şi de către angajator, ceea ce creează disensiuni între părţile raportului 
juridic de muncă. Este important a se cunoaşte sursa divergenţelor de la locul 
de muncă. O parte a raportului juridic de muncă – angajatorul – are interes de 
a proteja proprietatea sa şi de a exercita nestingherit puterea sa de conducere. 
Iar cealaltă parte a raportului juridic de muncă – salariaţii – au interesul de a-şi 
proteja drepturile.

Cuvinte-cheie: muncă, salariat, angajator, litigiu
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Realizarea dreptului la muncă 
de către persoanele fizice se face, 
de regulă, pe calea încheierii con-
tractului individual de muncă. Co-
dul muncii al Republicii Moldova 
defineşte contractul individual 
de muncă drept „înţelegerea din-
tre salariat şi angajator, prin care 
salariatul se obligă să presteze o 
muncă într-o anumită specialitate, 
calificare sau funcţie, să respecte 
regulamentul intern al unităţii, iar 
angajatorul se obligă să-i asigure 
condiţiile de muncă prevăzute de 
prezentul cod, de alte acte norma-
tive ce conţin norme ale dreptului 
muncii, de contractul colectiv de 
muncă, precum şi să achite la timp 
şi integral salariul” [4].

În realizarea dreptului la mun-
că de către persoanele fizice dese-
ori însă apar diverse litigii care ţin 
de aplicarea legislaţiei muncii. Un 
element definitoriu al raporturilor 
juridice de muncă îl reprezintă 
subordonarea salariaţilor faţă de 
angajator. În realizarea dreptului 
de directivă al angajatorului în 
materia raporturilor juridice de 
muncă, deseori pot apărea diverse 
abuzuri din partea angajatorului 
reieşind din poziţia sa dominantă 
în cadrul raporturilor de muncă. 
Cu toate acestea, nu trebuie să tre-
cem cu vederea faptul că şi sala-
riaţii pot abuza de drepturile lor, 
ceea ce de asemenea reprezintă 
temeiuri de apariţie a litigiilor de 
muncă. Astfel, în general, diver-
genţele apărute între salariaţi şi 
angajator fac parte din categoria 
litigiilor de muncă. 

Nicolai Romandaş şi Eduard 
Boişteanu definesc litigiile de mun-
că drept divergenţe apărute între 
salariat şi administraţie, care nu pot 
fi soluţionate pe cale de tratative 
directe ale părţilor sau cu participa-
rea sindicatelor, în problemele de 
creare a condiţiilor de muncă şi de 
aplicare a lor, pentru soluţionarea 
acestora legea prevede o anumită 
ordine, stabileşte procedura şi ter-
menele de înaintare a plîngerilor în 
organele competente, examinarea 

lor, adoptarea unei hotărîri şi apli-
carea ei [3, p. 211]. 

Cercetătorii Dorin Josanu şi 
Iulia Drumea definesc litigiile de 
muncă ca fiind acele divergenţe 
apărute între părţile raportului de 
muncă, în legătură cu realizarea 
unui drept de muncă, ce nu pot fi 
aplanate prin intermediul negocie-
rilor benevole şi pentru soluţiona-
rea cărora este necesar de a apela la 
o procedură prevăzută de legislaţie 
[5, p. 5].

Autorul Boris Sosna însă face 
deosebire între două noţiuni tan-
gente litigiilor de muncă, şi anume: 
divergenţe nereglementate şi litigii 
de muncă. Autorul susţine că aces-
te fenomene au o natură diferită, 
întrucît pînă la soluţionarea diver-
genţelor direct de către părţi litigiul 
încă nu există. El apare doar atunci 
cînd divergenţele apărute sînt 
transmise spre soluţionare organe-
lor de jurisdicţie. Încercarea de a 
delimita divergenţele care se solu-
ţionează de către părţi şi litigiile de 
muncă examinate de către organele 
competente îl face pe autor să con-
cluzioneze că „în afara organelor 
jurisdicţionale litigii de muncă nu 
există” [6, p. 35-36]. 

În viziunea lui А. L. Anisimov, 
litigii de muncă constituie nu doar 
divergenţele care sînt remise spre 
examinare unui organ competent, 
deoarece existenţa divergenţelor 
între părţile raportului juridic de 
muncă vădeşte existenţa unui con-
flict de muncă” [7, p. 9]. 

În ceea ce ne priveşte, consi-
derăm că pentru a înţelege corect 
momentul apariţiei unui litigiu de 
muncă urmează a fi analizate con-
ceptul de divergenţă de muncă şi 
cel de litigiu de muncă.

Divergenţele de muncă implică 
un dezacord al părţilor raportului 
juridic de muncă cu privire la o 
anumită problemă, astfel diver-
genţa urmează a fi privită drept o 
categorie socială. În urma tentati-
vei de soluţionare a divergenţelor, 
putem avea mai multe situaţii. În 
cazul în care divergenţa a fost solu-

ţionată de către părţile litigiului de 
muncă, litigiu de muncă nu exis-
tă, deoarece acesta a fost aplanat 
pe cale amiabilă. Un alt caz poate 
fi atunci cînd divergenţa nu a fost 
soluţionată, însă titularul dreptului 
subiectiv civil încălcat sau contes-
tat nu recurge la apărarea acestuia 
în procedura prevăzută de lege. De 
asemenea, în acest caz nu sîntem în 
prezenţa unui litigiu de muncă. O 
ultimă situaţie o reprezintă cazurile 
în care divergenţa nu a fost soluţi-
onată, iar titularul dreptului subiec-
tiv recurge la apărarea sa – doar în 
această situaţie există un litigiu de 
muncă.

Avînd în vedere cele relatate su-
pra, putem menţiona că litigiul de 
muncă reprezintă o categorie juri-
dică şi pentru soluţionarea acestuia 
legea prevede o anumită procedură. 
Respectiv, litigiul de muncă repre-
zintă acele divergenţe care nu au 
fost aplanate de către părţi şi pentru 
soluţionarea cărora legea prevede o 
anumită procedură.

Încălcarea drepturilor angajato-
rului sau ale salariatului reprezintă 
temeiuri de apariţie a litigiilor de 
muncă, însă dacă titularul dreptu-
lui încălcat nu reacţionează asupra 
încălcării date, litigiu de muncă nu 
va exista şi, de asemenea, nu avem 
nici divergenţă. De exemplu, an-
gajatorul, pe parcursul unui an, a 
refuzat să acorde salariaţilor con-
cediu anual plătit în condiţiile în 
care nu a avut loc amînarea ofici-
ală a acestuia pentru anul următor. 
Dacă salariaţii vor accepta tacit 
această situaţie, litigiu de muncă 
nu avem, deşi, evident, sîntem în 
prezenţa unei încălcări a normelor 
legale, care garantează salariaţilor 
un concediu anual plătit. Dacă însă 
vreun salariat va decide să acţione-
ze angajatorul în judecată, atunci 
doar cu referire la acest salariat 
vom avea un litigiu de muncă. Un 
alt exemplu poate fi cazul în care 
un salariat este concediat fără acor-
dul organului sindical, în cazurile 
în care acest acord este necesar 
potrivit legii. Dacă salariatul nu 
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va contesta în instanţa de judecată 
concedierea pe motiv că nu s-au 
respectat prevederile legale, atunci 
litigiu de muncă nu va exista. Şi 
invers, dacă salariatul va acţiona 
angajatorul în judecată pe motiv de 
concediere ilegală, litigiu de mun-
că va exista. 

Respectiv, doar titularul drep-
tului subiectiv civil decide dacă 
îşi apără sau nu dreptul subiectiv 
încălcat sau contestat de către o 
altă persoană. Iar prin apărarea 
dreptului subiectiv civil urmează 
să înţelegem activitatea titularului 
dreptului subiectiv civil încălcat 
ori contestat şi/sau a unui organ 
jurisdicţional desfăşurată în vede-
rea restabilirii situaţiei anterioare 
încălcării, în scopul realizării fi-
reşti a dreptului încălcat ori con-
testat [8, p. 26].

Condiţii pentru calificarea 
unui litigiu drept unul de muncă

Pentru a califica un litigiu drept 
unul de muncă, este necesar de a fi 
îndeplinite cumulativ următoarele 
condiţii:

Existenţa unui raport juri-1. 
dic de muncă. Raportul juridic de 
muncă reprezintă forma juridică 
de exprimare a relaţiilor sociale de 
muncă, aflate sub incidenţa directă 
sau indirectă a legii, care iau naş-
tere pe piaţa forţei de muncă între 
o persoană fizică, pe de o parte, şi 
o persoană fizică sau juridică, pe 
de altă parte, ca urmare a prestării 
unei munci de către prima persoană 
în folosul sau sub autoritatea celei 
de a doua şi care este remunerată 
direct pentru munca prestată, sub 
formă de salariu sau indemnizaţie, 
sau indirect, sub formă de onorariu 
în condiţiile legii [9, p. 56].

În acelaşi timp, trebuie de men-
ţionat că nu trebuie de confundat 
conţinutul contractului individual 
de muncă cu cel al raportului juri-
dic de muncă, deoarece conţinutul 
contractului individual de muncă 
este format din totalitatea clauzelor 
contractuale, iar conţinutul rapor-
tului juridic de muncă este format 
din totalitatea drepturilor şi obliga-

ţiilor subiecţilor raportului juridic 
de muncă ce rezultă din contractul 
individual de muncă, contractul 
colectiv de muncă, precum şi din 
legislaţia muncii în general. Drep-
turile şi obligaţiile părţilor con-
tractului individual de muncă sînt 
subiectivizate sau, altfel spus, sînt 
drepturi şi obligaţii la purtător. De 
asemenea, se mai cere menţionat 
faptul că contractul individual de 
muncă este temei de apariţie a ra-
portului juridic de muncă.

În practică, deseori apare proble-
ma calificării raporturilor juridice de 
muncă, deoarece nu toate raporturi-
le care implică prestarea unei munci 
sînt raporturi juridice de muncă. În 
scopul facilitării determinării naturii 
juridice corecte a unui raport juridic 
de muncă se aplică „principiul su-
premaţiei faptelor”. În spiritul prin-
cipiului supremaţiei faptelor, atunci 
cînd urmează a califica un raport 
juridic de prestare a muncii drept 
unul ce ţine de legislaţia muncii ur-
mează a fi identificată voinţa reală 
a părţilor, şi nu forma/denumirea pe 
care o îmbracă raportul juridic re-
spectiv. Cu alte cuvinte, dacă părţile 
au numit un contract „prestări ser-
vicii”, dar de fapt acesta este unul 
de muncă, atunci vor fi aplicabile 
prevederile legislaţiei muncii. Sim-
plul fapt al denumirii unui contract 
drept prestări servicii nu este sufici-
ent pentru a determina aplicarea au-
tomată a normelor legislaţiei civile. 
Principiul supremaţiei faptelor este 
consacrat şi de legislaţia muncii a 
Republicii Molodva, care, în art. 2 
alin. (3) al Codului muncii, prevede: 
„În cazul în care instanţa de judecată 
stabileşte că, printr-un contract civil, 
se reglementează de fapt raporturile 
de muncă dintre salariat şi angaja-
tor, acestor raporturi li se aplică pre-
vederile legislaţiei muncii”.

Munca prestată în baza rapor-
turilor juridice de muncă şi munca 
prestată în baza raporturilor juri-
dice civile. Munca prestată în baza 
contractului individual de muncă 
prezintă cele mai multe asemănări 
cu munca prestată în baza contrac-

telor civile de prestări servicii şi 
antrepriză. De exemplu, art. 946 
al Codului civil [10] al Republicii 
Moldova prevede: prin (1) contrac-
tul de antrepriză o parte (antrepre-
nor) se obligă să efectueze pe ris-
cul său o anumită lucrare celeilalte 
părţi (client), iar aceasta se obligă 
să recepţioneze lucrarea şi să plă-
tească preţul convenit. (2) Obiectul 
contractului de antrepriză poate fi 
atît producerea sau transformarea 
unui bun, cît şi obţinerea unor alte 
rezultate prin efectuarea de lucrări. 
Iar art. 970 al Codului civil preve-
de că prin (1) contractul de prestări 
servicii, o parte (prestator) se obli-
gă să presteze celeilalte părţi (bene-
ficiar) anumite servicii, iar aceasta 
se obligă să plătească retribuţia 
convenită. (2) Obiectul contractu-
lui de prestări servicii îl constituie 
serviciile de orice natură. (3) Con-
tractele de muncă sînt reglementate 
prin legislaţia muncii.

Din reglementările enunţate mai 
sus se observă că între aceste con-
tracte civile şi cel de muncă există o 
serie de asemănări care fac dificilă 
înţelegerea reală a naturii juridice 
a diferitelor raporturi juridice care 
implică efectuarea unei munci din 
partea unei persoane fizice. Pen-
tru a califica dacă munca prestată 
trebuie reglementată de legislaţia 
muncii sau de cea civilă, se vor lua 
în considerare următorii factori ce 
caracterizează munca prestată în 
baza contractelor de muncă şi în 
baza celor civile:

În cadrul raporturilor juridice a) 
de muncă, salariatul este subor-
donat angajatorului. Subordona-
rea salariatului se manifestă prin 
drepturile angajatorului ce ţin de 
dirijarea activităţii de muncă a sa-
lariaţilor, precum şi prin dreptul 
angajatorului de a aplica sancţiuni 
disciplinare în cazul în care sala-
riatul încălcă disciplina muncii. 
În schimb, în cadrul raporturilor 
juridice civile ambele părţi se află 
pe poziţie de egalitate juridică. Nu 
trebuie să trecem cu vederea faptul 
că pînă la apariţia raportului juridic 
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de muncă părţile acestuia se află, 
de asemenea, pe poziţii de egalita-
te, însă odată încheiat contractul de 
muncă, salariatul trece în subordi-
nea angajatorului.

În cadrul raporturilor juridice b) 
de muncă există un regim stabilit 
de muncă – de regulă opt ore pe zi, 
timp de cinci zile lucrătoare; iar în 
cadrul raporturilor juridice civile 
antreprenorul sau prestatorul este 
liber în organizarea timpului său de 
activitate.

În cadrul raporturilor juridice c) 
de muncă există anumite condiţii 
prescrise de lege: vîrsta minimă de 
angajare în cîmpul muncii, munci 
interzise pentru anumite categorii 
de persoane, acordarea concediilor 
anuale şi sociale etc., iar în cadrul 
raporturilor juridice civile legisla-
ţia nu impune asemenea condiţii 
restrictive.

Raportul juridic de muncă are, d) 
de regulă, durată nedeterminată, iar 
ca excepţie – durată determinată; în 
schimb, raporturile juridice civile, 
de regulă, au caracter ocazional.

În cadrul raporturilor juridi-e) 
ce de muncă există norme legale 
care impun anumite limite de jos 
în ceea ce priveşte condiţiile de 
muncă şi cele de salarizare, pe 
cînd în cadrul raporturilor juridice 
civile, părţile sînt libere să stabi-
lească clauzele contractului, pre-
cum şi preţul acestuia.

Munca conducătorilor de uni-
tăţi. O atenţie deosebită urmează 
a fi acordată calificării raporturilor 
juridice ale administratorilor per-
soanelor juridice. Art. 61 al Co-
dului civil prevede că „raporturile 
dintre persoana juridică şi cei care 
alcătuiesc organele sale executive 
sînt supuse prin analogie regulilor 
mandatului, dacă legea sau actul de 
constituire nu prevede altfel”. 

Codul muncii, în titlul IX, capi-
tolul IV, reglementează munca con-
ducătorilor de unităţi şi prevede:

Articolul 258 – dispoziţii ge-•	
nerale:

Alin. (1). Prevederile prezen-−	
tului capitol (Codul muncii – n.a.) 

se aplică conducătorilor tuturor 
unităţilor, cu excepţia cazurilor 
cînd conducătorul (angajatorul) 
este concomitent şi proprietar al 
unităţii.

Alin. (2). Conducător al uni-−	
tăţii este persoana fizică care, în 
conformitate cu legislaţia în vigoa-
re sau documentele de constituire 
ale unităţii, exercită atribuţii de 
administrare a unităţii respective, 
îndeplinind totodată funcţiile orga-
nului executiv.

Articolul 259•	  – Baza juridi-
că de reglementare a muncii con-
ducătorului unităţii. Drepturile şi 
obligaţiile conducătorului unităţii 
în sfera raporturilor de muncă sînt 
reglementate de prezentul cod, de 
alte acte normative, de documen-
tele de constituire ale unităţii şi de 
contractul individual de muncă.

Articolul 260 – Încheierea •	
contractului individual de muncă 
cu conducătorul unităţii:

a) Contractul individual de 
muncă cu conducătorul unităţii se 
încheie pe durata indicată în docu-
mentele de constituire ale unităţii 
sau pe un termen stabilit în contract 
prin acordul părţilor.

b) Legislaţia în vigoare sau do-
cumentele de constituire ale unită-
ţii pot prevedea proceduri speciale 
ce vor preceda încheierea con-
tractului individual de muncă cu 
conducătorul unităţii (organizarea 
concursului, alegerea sau numirea 
în funcţie).

Avînd în vedere faptul că Codul 
muncii a fost adoptat ulterior Co-
dului civil, prevederea din Codul 
civil care dispune că „dacă legea 
sau actul de constituire nu prevede 
altfel”, urmează a fi aplicată în felul 
următor: raporturilor juridice ale 
administratorilor persoanelor juri-
dice li se aplică prevederile legisla-
ţiei muncii, deoarece anume Codul 
muncii reprezintă prevederea la 
care face trimitere art. 61 al Codu-
lui civil. Însă, de la această regulă 
există o singură excepţie, prevăzu-
tă de art. 258 alin. (1) din Codul 
muncii, care dispune: „Prevederile 

prezentului capitol se aplică con-
ducătorilor tuturor unităţilor, cu ex-
cepţia cazurilor cînd conducătorul 
(angajatorul) este concomitent şi 
proprietar al unităţii”. Respectiv, 
cu excepţia cazurilor în care admi-
nistratorul este şi proprietar al uni-
tăţii (norma nu se extinde şi asupra 
proprietăţii comune, astfel, în cazul 
coproprietarului, indiferent de cota 
de participare, excepţia nu va fi 
aplicabilă), se va aplica legislaţia 
muncii [11, p. 459].

Raporturile de serviciu ale 
funcţionarilor publici. Vizavi de 
raporturile de serviciu ale funcţio-
narilor publici urmează a fi specifi-
cat faptul că activitatea de muncă a 
acestora este reglementată printr-o 
lege specială – Legea cu privire la 
funcţia publică şi statutul funcţio-
narului public [12]. Această lege 
se va aplica şi în cazul în care o 
persoană contestă în instanţa de 
judecată refuzul de angajare la o 
funcţie publică. Anexa nr. 1 la Le-
gea 158/2008 cu privire la funcţia 
publică prevede autorităţile publice 
care cad sub incidenţa prevederilor 
prezentei legi, şi anume:

Secretariatul Parlamentului;−	
Aparatul Preşedintelui Repu-−	

blicii Moldova;
Cancelaria de Stat;−	
Secretariatul Consiliului Su-−	

perior al Magistraturii;
Secretariatul Curţii Constitu-−	

ţionale;
Secretariatul Curţii Supreme −	

de Justiţie;
Centrul pentru Drepturile −	

Omului;
Aparatul şi unităţile Curţii de −	

Conturi;
Centrul Naţional Anticorup-−	

ţie;
Aparatul Comisiei Electorale −	

Centrale;
Aparatul Academiei de Ştiin-−	

ţe a Moldovei ;
Aparatul Consiliului Naţional −	

de Acreditare şi Atestare;
Aparatul Comisiei Naţionale −	

de Integritate;
Aparatul Consiliului pentru −	
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prevenirea şi eliminarea discrimi-
nării şi asigurarea egalităţii;

Aparatele altor autorităţi pu-−	
blice instituite de către Parlament, 
Preşedintele Republicii Moldova 
sau Guvern;

Autorităţile administraţiei −	
publice centrale de specialitate şi 
alte autorităţi administrative (apa-
ratele centrale, serviciile publice 
desconcentrate, alte organe ale ad-
ministraţiei publice din subordinea 
autorităţilor administraţiei publice 
centrale de specialitate);

Aparatele autorităţilor admi-−	
nistraţiei publice locale, ale unităţii 
teritoriale autonome cu statut spe-
cial şi serviciile descentralizate ale 
acestora;

Secretariatele instanţelor ju-−	
decătoreşti; aparatele procuraturii; 
organele serviciului diplomatic, 
celui vamal; organele apărării, se-
curităţii naţionale şi ordinii publi-
ce (persoanele care deţin funcţii 
publice în autorităţile publice enu-
merate, a căror activitate nu este 
reglementată prin acte legislative 
speciale). 

Pentru soluţionarea litigiilor de 
muncă ale funcţionarilor publici se 
va aplica procedura contenciosului 
administrativ, şi nu procedura ge-
nerală de soluţionare a litigiilor de 
muncă.

În schimb, litigiile de muncă 
dintre autorităţile publice şi cele-
lalte persoane care au statut de an-
gajat/salariat, dar nu de funcţionar 
public, se vor judeca în procedura 
generală. De asemenea, se va apli-
ca procedura generală de judecare 
a litigiilor care au ca obiect răspun-
derea materială a funcţionarului 
public pentru prejudiciul cauzat 
autorităţii publice, deoarece proce-
dura contenciosul administrativ nu 
conţine prevederi în acest sens.

Apariţia divergenţelor între 2. 
părţile raportului material litigios

După cum am menţionat mai 
sus, divergenţe dintre subiecţii ra-
portului juridic de muncă apar în 
momentul în care părţile au viziuni 
diferite asupra unui aspect ce deri-

vă dintr-un raport juridic de mun-
că. De exemplu, salariatul solicită 
suspendarea contractului individu-
al de muncă pe motiv de îngrijire a 
copilului în vîrstă de la trei la şase 
ani, iar angajatorul refuză cererea 
salariatului. Momentul refuzului 
angajatorului în admiterea cererii 
salariatului reprezintă momentul 
debutului litigiului de muncă, de-
oarece anume în acest moment a 
apărut divergenţa dintre părţi.

Divergenţele dintre părţile ra-
portului material litigios pot rezul-
ta din neîndeplinirea sau îndeplini-
rea necorespunzătoare a obligaţi-
ilor. Chiar şi atunci cînd acţiunile 
subiectului de drept au fost legale, 
însă celălalt subiect consideră că 
acţiunile date sînt ilegale, în ase-
menea situaţie de asemenea poate 
apărea o divergenţă, deşi încăl-
cări ale legislaţiei nu sînt. Însăşi 
încălcarea sau prezumţia încălcă-
rii normelor de dreptul muncii nu 
trebuie considerată automat un li-
tigiu de muncă, deoarece aprecie-
rea acestei situaţii drept litigiu de 
muncă aparţine părţilor interesate. 
Un asemenea dezacord al părţilor 
poate deveni un litigiu de muncă 
atunci cînd situaţia iscată nu a fost 
soluţionată de către părţi de sine 
stătător şi din acest considerent a 
apărut necesitatea soluţionării li-
tigiilor de muncă de către organul 
jurisdicţional. 

Intervenţia organului de ju-3. 
risdicţie a muncii

În cazul în care părţile rapor-
tului material litigios nu au ajuns 
la un numitor comun privind solu-
ţionarea divergenţelor dintre ele, 
acestea au dreptul de a recurge la 
apărarea jurisdicţională a drepturi-
lor lor încălcate sau cel puţin pre-
zumate a fi încălcate. Soluţionarea 
litigiilor individuale de muncă 
reprezintă competenţa exclusivă 
a instanţelor de judecată. Spre de-
osebire de litigiile individuale de 
muncă, litigiile colective de mun-
că se vor soluţiona de comisiile de 
conciliere la o primă etapă. În ca-
zul în care părţile nu sînt de acord 

cu decizia adoptată de comisia de 
conciliere, ele sînt în drept să se 
adreseze în instanţa de judecată. 
La moment, în Republica Moldova 
nu există jurisdicţii specializate pe 
litigii de muncă, respectiv soluţio-
narea acestora se va face de către 
instanţele de drept comun. 

Trebuie de menţionat faptul că 
nu orice divergenţă dintre subiec-
ţii raportului material litigios de 
muncă poate duce la apariţia unui 
litigiu de muncă supus soluţionării 
în instanţa de judecată, deoarece 
părţile litigiului de muncă pot so-
luţiona conflictul pe cale amiabilă. 

Litigiile de muncă pot apărea 
din diferite motive şi la diferite 
etape de derulare a relaţiilor de 
muncă. Ele pot apărea nu doar în 
timpul desfăşurării propriu-zise a 
raporturilor de muncă, ci pot pre-
ceda raportul de muncă sau pot 
rezulta din încetarea raportului ju-
ridic de muncă. 

De asemenea, urmează a se ţine 
cont şi de factorul psihologic, de-
oarece majoritatea salariaţilor, cu 
toate că acţiunile angajatorului în-
calcă drepturile lor, totuşi evită să 
se adreseze la organele competente 
pentru apărarea drepturilor. Aceasta 
se explică prin faptul că, după solu-
ţionarea litigiului respectiv, salaria-
tul oricum rămîne „faţă în faţă” cu 
angajatorul în cazul în care rapor-
turile de muncă continuă, iar sala-
riatul întotdeauna se află în depen-
denţă faţă de angajator. Adresarea 
salariaţilor la organele de apărare a 
drepturilor lor implică deci un oare-
care risc [13, p. 7-8]. 

Concluzii. Litigiile de muncă 
reprezintă acele divergenţe ce nu 
au fost soluţionare de către salariat 
şi angajator şi pentru a căror solu-
ţionare legea prevede o anumită 
procedură, precum şi intervenţia 
unui organ de jurisdicţie a muncii. 

Litigiile de muncă sînt de defe-
rită natură şi pot apărea în diverse 
etape de desfăşurare a raportului 
juridic de muncă, şi anume: litigii 
precontractuale, contractuale şi 
postcontractuale.
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Актуальность темы обу-
словлена существенны-

ми недостатками закона Рм № 
156-XIV от 14.10.1998 года «О 
пенсиях государственного со-
циального страхования» (далее 
– закон) [1], в результате приме-
нения которого подавляющему 
большинству граждан Рм (рабо-
чим и служащим) были назначе-
ны пенсии в размере примерно 
1000 лей в месяц, в то время как 
депутатам парламента, судьям, 
прокурорам и другим государ-
ственным служащим были на-
значены пенсии, размер которых 
в несколько раз превышает пен-
сии большинства граждан, не 
являющихся государственными 
служащими.

Индексация пенсий произво-
дилась в одинаковых процентах 
ко всем пенсиям. В результате 
разрыв между государственными 
служащими, которым назначены 
пенсии в размере от 3000 лей до 

7000 лей, и служащими, которым 
назначена пенсия в размере от 
700 до 1000 лей, увеличился.

Закон Рм «О пенсиях госу-
дарственного социального стра-
хования» не предусматривает 
перерасчета пенсий работаю-
щим пенсионерам, несмотря на 
удержания из их заработной пла-
ты взносов в пенсионный фонд.

Отдельные нормы этого зако-
на носят явно дискриминацион-
ный характер: многим пенсионе-
рам назначены пенсии в размере 
700-800 лей в месяц, а отдель-
ным чиновникам в размере 7000-
10000 лей.

В статье освещается порядок 
назначения, исчисления и выпла-
ты пенсий по возрасту. Обраща-
ется внимание на нормы закона, 
которые требуют изменения.

 пенсии по возрасту назнача-
ются в соответствии со ст. 14,17, 
43-46, 462, 53, 56 и 561 закона Рм 
№ 156-XIV от 14.10.1998 года «О 
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пенсиях государственного соци-
ального страхования». 

Согласно части (1) ст. 15 зако-
на полная пенсия по возрасту на-
значается по достижении пенси-
онного возраста, предусмотрен-
ного ст. 41, при наличии страхо-
вого стажа, предусмотренного 
ст. 42.

Согласно части (1) ст. 41 зако-
на пенсионный возраст для муж-
чин составляет 62 года и 57 лет 
для женщин.

Исключение из этого правила 
установлено частями (2_ и (3) ст. 
41 этого закона.

Согласно части (2) ст. 41 за-
кона для женщин, родивших и 
воспитавших до восьмилетнего 
возраста пятерых и более детей, 
устанавливается льготный пен-
сионный возраст 54 года.

Согласно части (3) ст. 41 за-
кона с 1 января 2004 г. для лиц, 
занятых на работах с особо вред-
ными и особо тяжелыми усло-
виями труда (предусмотренных 
Списком № 1 производств, ра-
бот, профессий, должностей и 
показателей, дающих право на 
пенсию по возрасту на льготных 
условиях, утвержденным по-
становлением правительства № 
822 от 15 декабря 1992 года) [2], 
устанавливается пенсионный 
возраст для мужчин - 54 года, 
для женщин - 49 лет.

полная пенсия по возрасту 
назначается лицам, достигших 
пенсионного возраста, установ-
ленного ст. 41 закона, и имею-
щих страховой стаж, предусмо-
тренный ст. 42 закона.

Для определенных категорий 
граждан (депутатам парламента 
Рм, прокурорам, судьям, госу-
дарственным служащим и т.п.) 
ст. 43-46, 461 закона установлены 
весьма льготные условия назна-
чения пенсий с точки зрения воз-
раста, дающего права на пенсию 
по возрасту, продолжительности 
страхового стажа и порядка ис-
числения размера пенсии.

Согласно части (1) ст. 43 за-

кона застрахованное лицо, осу-
ществлявшее не менее двух лет 
полномочия депутата в парла-
менте, в том числе в Верховном 
Совете молдавской ССР двенад-
цатого созыва, за исключением 
лиц, полномочия которых были 
приостановлены досрочно за 
участие в работе антиконститу-
ционных органов и совершение 
действий, противоречащих Кон-
ституции и действующему зако-
нодательству, либо занимавшее 
не менее двух лет оплачиваемые 
должности в Верховном Совете 
молдавской ССР предыдущих 
созывов, достигшее пенсионно-
го возраста, указанного в части 
(1) статьи 41, и подтверждающее 
страховой стаж, предусмотрен-
ный в частях (1) и (11) статьи 42, 
имеет право на пенсию, исчис-
ленную в размере 42 % суммы 
всех месячных застрахованных 
выплат действующему депутату 
по соответствующей должности 
(должностям), которую оно за-
нимало в парламенте.

 Согласно части (2) ст. 43 за-
кона застрахованное лицо, осу-
ществлявшее не менее двух лет 
полномочия члена правитель-
ства, достигшее пенсионного 
возраста, указанного в части (1) 
статьи 41, и подтверждающее 
страховой стаж, предусмотрен-
ный в частях (1) и (11) статьи 42, 
имеет право на пенсию, исчис-
ленную в размере 42 % суммы 
всех месячных застрахованных 
выплат действующему члену 
правительства по соответствую-
щей должности, которую оно за-
нимало в правительстве.

Согласно части (1) ст. 44 за-
кона застрахованное лицо со ста-
тусом государственного служа-
щего, имеющее страховой стаж, 
предусмотренный в частях (1) и 
(11) статьи 42, и подтверждаю-
щее не менее 15 лет страхового 
стажа на государственной служ-
бе, пользуется правом на пенсию 
при достижении возраста, пред-
усмотренного в части (2) ст. 44. 

пенсия исчисляется в размере 75 
% среднемесячного застрахован-
ного дохода, определяемого в со-
ответствии со статьей 45 закона.

Согласно части (1) ст. 45 за-
кона пенсии, назначенные в со-
ответствии со статьей 44, исчис-
ляются из среднемесячного за-
страхованного дохода за послед-
ние 60 месяцев деятельности на 
государственной службе.

Согласно части (1) ст. 46 зако-
на застрахованное лицо, которое 
не менее 8 лет занимало долж-
ность председателя, заместителя 
председателя района (уездного 
совета, районного исполнитель-
ного комитета), примара (пред-
седателя городского, сельского 
совета), достигшее пенсионного 
возраста, указанного в части (1) 
статьи 41, и подтверждающее 
страховой стаж, предусмотрен-
ный в частях (1) и (11) статьи 42, 
имеет право на пенсию, исчис-
ленную в размере 75 % суммы 
всех месячных застрахованных 
выплат лицу, занимающему со-
ответствующую должность. 
Сумма всех месячных застрахо-
ванных выплат устанавливается 
на момент назначения пенсии. 
Застрахованное лицо со статусом 
государственного служащего, 
имеющее страховой стаж, пред-
усмотренный в частях (1) и (11) 
статьи 42, и подтверждающее не 
менее 15 лет страхового стажа на 
государственной службе, пользу-
ется правом на пенсию при до-
стижении возраста, указанного в 
таблице 6 закона.

Согласно части (1) ст. 462 за-
кона застрахованное лицо, до-
стигшее возраста, указанного 
в части (2), и подтверждающее 
страховой стаж, предусмотрен-
ный в части (3), из которого не 
менее 15 лет в должности про-
курора, имеет право на пенсию, 
исчисленную в размере 75 % 
суммы всех месячных застрахо-
ванных выплат действующему 
прокурору в последней занимае-
мой должности.
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Гражданам, не относящим-
ся к числу привилегированных 
лиц, указанных в ст. 43-46, 462 
закона, размеры пенсий исчисля-
ются в соответствии со ст. 53 и 
16 закона и приложениями 2 и 4 
к закону, которые являются неот-
ъемлемыми частями закона.

Согласно части (1) ст. 53 за-
кона размер пенсии по возрасту 
определяется как сумма пенсий 
за период, предшествовавший 
дню вступления в силу настоя-
щего закона, и период, после-
довавший за указанной датой. 
Формула для исчисления раз-
мера такой пенсии приводится в 
приложении 4, являющемся не-
отъемлемой частью закона.

Согласно части (2) ст. 53 зако-
на для застрахованных лиц, у ко-
торых страховой стаж, приобре-
тенный после вступления в силу 
настоящего закона, составляет 
не менее 20 лет, размер пенсии 
определяется в соответствии со 
статьей 16, на основании средне-
месячного застрахованного до-
хода, исчисленного после всту-
пления в силу закона, с учетом 
общего страхового стажа.

Часть (2) ст. 53 закона Рм № 
156-XIV от 14.10.1998 года «О 
пенсиях государственного соци-
ального страхования», вступив-
шего в силу с 01.01.1999 года, 
может быть применена только 
после 01.01.2019 года, т.е. через 
20 лет после вступления этого 
закона в силу, т.к. только к этому 
времени лицо может приобрести 
20 лет страхового стажа в период 
с 01.04.1999 года. поэтому в на-
стоящее время размер пенсий по 
возрасту для большинства граж-
дан определяется в соответствии 
с частью (1) ст. 53, ст. 16 этого 
закона и приложениями 2 и 4 к 
закону.

Согласно приложению 2 к 
закону пенсия по возрасту для 
большинства граждан исчисля-
ется по формуле, где указаны 
такие показатели как подтверж-
денный страховой стаж, средне-

месячный застрахованный доход 
и т.д.

Среднемесячный застрахо-
ванный доход, являющийся од-
ним из элементов приложения 
2 - формулы для исчисления 
размеров пенсии по возрасту, 
определяется согласно прило-
жению 1 к закону - Формула для 
исчисления среднемесячного за-
страхованного дохода.

Согласно части (1) ст. 53 за-
кона и приложениям 2 и 4 к за-
кону пенсия по возрасту состоит 
из 2-х пенсий:

пенсии за период, предше-1. 
ствующий дню вступления зако-
на в силу, т.е. до 01.01.1999 года;

пенсии за период, последо-2. 
вавший за этой датой, т.е. после 
01.01.1999 года.

Формула для исчисления та-
кой пенсии приводится в прило-
жении 4 к закону.

 Данная формула – приложе-
ние 4 к закону занимает около 
50 строчек и 5 формул, трудно 
понимаемых лицами, не имею-
щими специального математиче-
ского образования.

Согласно этой хитромудрой 
Формуле при определении раз-
мера пенсии рабочего или слу-
жащего учитывается даже такой 
показатель как среднемесячная 
заработная плата по стране за 
год, предшествовавший году 
выхода на пенсию, определен-
ная для каждой категории полу-
чателей, а в случае назначения 
пенсии в период с 1 января по 
31 марта включительно - сред-
немесячная заработная плата 
по стране, из расчета которой 
выплачивались взносы, за год, 
предшествовавший году, пред-
шествующему году назначения 
пенсии.

С точки зрения логики и здра-
вого смысла размер конкрет-
ной пенсии не должен никоим 
образом зависеть от размера 
среднемесячной заработной пла-
ты по стране, т.к. согласно ст. 4 
закона пенсии выплачиваются 

из средств пенсионного фонда, 
а средства пенсионного фонда 
формируются из взносов, вно-
симых работодателями, взносов, 
вносимых работниками, и дру-
гих средств.

Размер конкретной пенсии 
рабочего и служащего зависит 
также и от индивидуального 
коэффициента пенсионера. Со-
гласно части (3) приложения 4 
к закону индивидуальный коэф-
фициент пенсионера представ-
ляет собой отношение суммы 
его заработной платы за любые 
60 месяцев подряд (независимо 
от длительности перерывов в ра-
боте) из последних пятнадцати 
лет работы перед вступлением 
в силу настоящего закона и сум-
мы средней заработной платы 
по стране за этот период, однако 
он не может превышать 5,0.

Статьи 53 и 16 закона и при-
ложения 2 и 4 к этому закону 
способствовали тому, что инже-
неру, получавшему заработную 
плату в размере 150-200 рублей в 
месяц, были назначены пенсии в 
размере 300-400 лей, а полицей-
ским и судьям, получавшим та-
кую же заработную плату, были 
назначены пенсии в размере 
3000-4000 лей.

приложение 4 противоречит 
не только здравому смыслу, но и 
ст. 4 и 8 закона.

Согласно части (1) ст. 8 за-
кона основой для определения 
размера пенсии является средне-
месячный застрахованный до-
ход, исчисленный за весь период 
трудовой деятельности.

Очевидно, что размер пенсии 
конкретного рабочего или слу-
жащего не должен зависеть от 
размера средней заработной пла-
ты по стране.

полагаем необходимым отме-
нить приложения 2 и 4 к закону, 
как явно дискриминационные, 
и изменить ст. 16 и 53 закона, 
установив такой же порядок 
определения пенсий рабочим и 
служащим, который установлен 
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для привилегированных лиц ст. 
43-46, 462 закона.

Согласно части (2) ст. 6 за-
кона страховой стаж лицам, ра-
ботающим по индивидуальному 
трудовому договору, исчисляется 
путем суммирования месяцев, за 
которые уплачены взносы в уста-
новленных законодательством 
размерах и деления этой суммы 
на 12. Результат округляется до 
одного знака после запятой. ми-
нимальный размер месячного 
взноса не может быть меньше 
размера взноса, исчисляемого из 
минимальной заработной платы 
по стране, установленной зако-
нодательством.

Согласно ст. 7 закона страхо-
вой стаж подтверждается сведе-
ниями, содержащимися в инди-
видуальном коде, который ведет-
ся в соответствии с положениями 
Закона о государственной систе-
ме социального страхования.

порядок исчисления и под-
тверждения страхового стажа 
установлен положением о по-
рядке исчисления и подтверж-
дения страхового стажа для на-
значения пенсий, утвержденным 
постановлением правительства 
Рм от 03.05.2000 года № 417 (да-
лее - положение) [3].

Согласно пункту 1 положе-
ния страховой стаж - это сумма 
периодов трудовой деятельно-
сти, в течение которых взносы 
государственного социального 
страхования вносились в пенси-
онный фонд.

Согласно пункту 3 положения 
страховой стаж для назначения 
пенсии включает как страховые, 
так и нестраховые периоды.

Согласно пунктам 4, 5, 6 по-
ложения для застрахованных лиц 
к страховым периодам приравни-
вается период, в котором застра-
хованное лицо получало пособие 
по временной нетрудоспособно-
сти или по безработице.

период вынужденного от-
сутствия на работе, независимо 
от его срока, включается в стра-

ховой стаж, если за этот период 
был выплачен застрахованный 
доход и из него были перечисле-
ны страховые взносы.

К страховым периодам при-
равниваются следующие нестра-
ховые периоды: 

период исполнения сроч-
ной или сокращенной военной 
службы;

период ухода за ребенком в 
возрасте до трех лет одному из 
родителей или опекуну в случае 
смерти обоих родителей.

Согласно пунктам 7 и 8 поло-
жения в страховой стаж, кроме 
периодов, указанных в пунктах 
4-6, включаются следующие 
виды трудовой деятельности, 
осуществлявшейся до 1 января 
1999 г.:

работа в качестве члена кол-
хоза, независимо от ее характера 
и продолжительности. при ис-
числении стажа работы в колхозе 
за период после 1965 года, если 
член колхоза без уважительных 
причин не выполнял установ-
ленного минимума трудового 
участия в ведении общественно-
го хозяйства, учитывается время 
работы по фактической продол-
жительности;

творческая деятельность 
членов творческих союзов, под-
твержденная секретариатами 
правлений соответствующих 
творческих союзов;

деятельность в качестве слу-
жителей и работников культа, 
начиная с 1 апреля 1992 г.

В страховой стаж также вклю-
чаются следующие нестраховые 
периоды, имевшие место до 1 
января 1999 г.:

уход за инвалидом I группы;
уход за ребенком-инвалидом 

в возрасте до 16 лет;
уход за престарелым, достиг-

шим 75 лет;
обучение на дневных отделе-

ниях университетских учебных 
заведений (институты, универ-
ситеты, академии);

период военной службы или 

другой приравненной к ней 
службы.

Согласно части (3) ст. 41 зако-
на лица, занятые на работах с осо-
бо вредными и особо тяжелыми 
условиями труда (предусмотрен-
ных Списком № 1 производств, 
работ, профессий, должностей и 
показателей, дающих право на 
пенсию по возрасту на льготных 
условиях, утвержденным поста-
новлением правительства № 822 
от 15 декабря 1992 года), имеют 
право на пенсию по возрасту на 
льготных условиях: мужчины по 
достижении возраста 54 года, а 
женщины – по достижении воз-
раста 49 лет, при условии на-
личия специального страхового 
стажа, продолжительность кото-
рого согласно части (2) ст. 42 за-
кона должен составлять не менее 
10 лет для мужчин и не менее 7 
лет и 6 месяцев для женщин.

Согласно части (3) ст. 42 за-
кона специальный стаж учиты-
вается при определении права на 
пенсию при условии, что лица, 
указанные в части (2), были за-
няты на этих работах (с особо 
вредными и особо тяжелыми 
условиями труда) полный рабо-
чий день.

порядок подтверждения спе-
циального страхового стажа 
установлен пунктами 14-19 по-
ложения.

Согласно пункту 14 поло-
жения кроме страхового стажа 
устанавливается специальный 
страховой стаж.

при назначении пенсий в со-
ответствии с частью (3) ст.41 За-
кона о пенсиях определяющим 
является стаж работы установ-
ленной продолжительности, 
дающий право на получение 
пенсии на льготных основаниях. 
Страховой стаж, предоставляю-
щий право на получение пен-
сии на льготных условиях, - это 
стаж, приобретенный на рабо-
тах в должностях, профессиях 
и производствах, предусмотрен-
ных Списком № 1 производств, 
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работ, профессий, должностей и 
показателей, дающих право на 
пенсию по возрасту на льготных 
условиях, утвержденным поста-
новлением правительства Ре-
спублики молдова № 822 от 15 
декабря 1992 г., специфика кото-
рых дает право на льготное пен-
сионное обеспечение в связи с 
особо тяжелыми условиями тру-
да, приводящими к общей утрате 
трудоспособности.

Согласно пункту 17 положе-
ния для подтверждения занято-
сти работника на работах с осо-
бо вредными и особо тяжелыми 
условиями труда, предусмотрен-
ных Списком № 1, территориаль-
ный орган социального страхо-
вания должен провести проверку 
по следующей схеме: 

1) соответствие присвоения 
профессии Единому тарифно-
квалификационному справочни-
ку (далее - ЕТКС);

2) правильность внесения за-
писей в трудовую книжку;

3) соответствие записей, 
внесенных в трудовую книжку, 
ЕТКС и фактически выполняе-
мой работе;

4) документальное подтверж-
дение характера выполняемой 
работы (приказы, лицевые счета 
по зарплате, штатное расписа-
ние, наряды и др.);

5) наличие профессии в Спи-
ске № 1.

порядок подтверждения стра-
хового стажа установлен пункта-
ми 20-30 положения.

Согласно пункту 22 положе-
ния основным документом, под-
тверждающим страховой стаж, 
указанный в абзаце первом пун-
кта 21, является трудовая книж-
ка. при отсутствии трудовой 
книжки или в случаях, когда в 
трудовой книжке содержатся не-
правильные или неточные запи-
си либо не содержатся записи об 
отдельных периодах работы, в 
подтверждение стажа принима-
ются справки, выписки из при-
казов, лицевые счета, ведомости 

на выдачу заработной платы, 
удостоверения, характеристики, 
письменные трудовые договоры 
и соглашения с отметками об их 
исполнении, трудовые, послуж-
ные и формулярные списки, 
членские книжки членов коопе-
ративных артелей и иные доку-
менты, содержащие сведения о 
периодах работы.

пенсии отдельным категори-
ям гражданской авиации назна-
чаются в соответствии со ст. 56 
закона.

Согласно части (1) ст. 56 за-
кона отдельным категориям ра-
ботников гражданской авиации, 
независимо от ведомственной 
подчиненности предприятий, на 
которых они заняты, пенсии на-
значаются при условии оставле-
ния работы в занимаемых долж-
ностях. К таким категориям от-
носятся: 

a) летный состав, а также 
бортпроводники, имеющие стра-
ховой стаж, приобретенный в 
специальных условиях: мужчи-
ны - не менее 25 лет, женщины 
- не менее 20 лет, по достижении 
45 лет; 

b) работники, осуществляю-
щие управление воздушным 
движением и имеющие свиде-
тельство диспетчера: мужчины 
- по достижении 55 лет, женщи-
ны - по достижении 50 лет, при 
страховом стаже в занимаемых 
должностях не менее 12 лет и 6 
месяцев у мужчин, 10 лет у жен-
щин и общем страховом стаже 
не менее 25 лет у мужчин и 20 
лет у женщин; 

c) инженерно-технический 
персонал: мужчины - по дости-
жении 55 лет, женщины - по до-
стижении 50 лет - при страховом 
стаже в занимаемых должностях 
не менее 20 лет у мужчин, 15 лет 
у женщин и общем страховом 
стаже не менее 25 лет у мужчин 
и 20 лет у женщин. 

Согласно части (2) ст. 56 за-
кона порядок исчисления стра-
хового стажа для указанных в 

части (1) категорий работников и 
перечень должностей, дающих 
право на пенсию на условиях на-
стоящей статьи, устанавливают-
ся правительством. 

Согласно части (3) ст. 56 зако-
на размеры пенсий работников 
гражданской авиации составля-
ют 35 % среднемесячного застра-
хованного дохода за последние 
пять лет деятельности в должно-
стях, указанных в части (1).

Согласно части (4) ст. 56 за-
кона застрахованным лицам за 
каждый полный год, отработан-
ный сверх страхового стажа в 
должностях, указанных в части 
(1), размер пенсии увеличива-
ется на 2 % от среднемесячного 
застрахованного дохода, однако 
общий размер пенсии не может 
превышать 75 % среднемесячно-
го застрахованного дохода.

Согласно части (5) ст. 56 за-
кона застрахованный доход, по-
лученный до 1 января 1999 года, 
актуализируется путем умноже-
ния индивидуального коэффи-
циента, который не может пре-
вышать 5,0, определяемого за 
соответствующий период в по-
рядке, предусмотренном в при-
ложении 4, на среднемесячную 
заработную плату по стране за 
год, предшествующий году на-
значения пенсии.

Согласно части (6) ст. 56 за-
кона застрахованный доход, по-
лученный после 1 января 1999 
года, учитывается в реальном 
исчислении. Тем самым законо-
датель признает, что исчисление 
размера пенсии путём примене-
ния индивидуального коэффи-
циента пенсионера ведет к зани-
жению реального страхового до-
хода рабочих и служащих, а тем 
самым и к занижению размеров 
их пенсий.

пенсии отдельным работ-
никам культуры назначаются в 
соответствии со ст. 561 закона, 
который гласит: «при условии 
оставления работы в занимае-
мых должностях назначаются 



21APRILIE 2016

пенсии отдельным категориям 
работников государственных 
и муниципальных учреждений 
культуры и искусства нацио-
нального значения:

а) артистам балета, артистам 
профессиональных танцеваль-
ных ансамблей – при страховом 
стаже не менее 20 лет как у муж-
чин, так и у женщин;

b) артистам цирка, музы-
кантам, играющим на духовых 
инструментах, – при страховом 
стаже не менее 25 лет как у муж-
чин, так и у женщин.

порядок исчисления стра-
хового стажа для указанных в 
части (1) застрахованных лиц и 
перечень должностей, дающих 
право на пенсию в соответствии 
с настоящей статьей, устанавли-
ваются правительством.

Размер пенсии составляет 42 
% среднемесячного застрахован-
ного дохода за последние пять 
лет деятельности в должностях, 
указанных в части (1)».

Согласно части (1) ст. 17 зако-
на пенсии по возрасту выплачи-
ваются в полном размере, в том 
числе пенсионерам, имеющим 
доходы, подлежащие государ-
ственному социальному страхо-
ванию.

В части (1) ст. 34 не указана 
дата выплаты пенсии. 

Предложение. полагаем це-
лесообразным внести допол-
нение в часть (1) ст. 34 закона, 
установив, что пенсия по возра-
сту выплачивается в день рожде-
ния пенсионера.

Согласно части (2) ст. 34 за-
кона пенсия выдается лично 
получателю, его опекуну, попе-
чителю или доверенному лицу 
одного из них.

Согласно части (3) ст. 34 зако-
на доверенному лицу пенсия вы-
дается только при предъявлении 
доверенности, действительной 
не более шести месяцев подряд. 

Согласно части (5) ст. 252 
Гражданского кодекса Респу-
блики молдова № 1107-XV от 

06.06.2002 года (далее – ГпК 
Рм) доверенности на получение 
заработной платы или иных пла-
тежей по месту работы, пенсий, 
пособий, стипендий, корреспон-
денции, в том числе посылок 
и денежных переводов, могут 
быть удостоверены администра-
цией по месту работы или учебы 
лица, выдавшего доверенность, 
жилищно-эксплуатационной ор-
ганизацией по месту жительства 
лица, выдавшего доверенность, 
или администрацией лечебного 
учреждения, в котором находит-
ся на излечении лицо, выдавшее 
доверенность [4].

Согласно части (1) ст. 34 за-
кона выплата пенсии осущест-
вляется ежемесячно за текущий 
месяц выбранным получателем 
поставщиком платежных услуг. 
Выбранный получателем постав-
щик платежных услуг заключает 
договор с Национальной кассой 
социального страхования.

Согласно части (1) ст. 35 за-
кона назначенная и своевремен-
но не востребованная пенсия 
выплачивается не более чем за 
три года, прошедшие до дня об-
ращения.

Согласно части (2) ст. 35 за-
кона назначенная пенсия, не 
выплаченная своевременно по 
вине органа социального стра-
хования, назначающего или 
выплачивающего пенсии, вы-
плачивается без ограничения 
каким-либо сроком.

Согласно части (2) ст. 57 Ко-
декса Республики молдова о 
правонарушениях № 218-XVI 
от 24.10.2008 года (далее - Коп 
Рм) умышленное нарушение бо-
лее чем на два месяца установ-
ленного срока выплаты пенсий, 
стипендий, пособий, а также 
осуществления других выплат 
постоянного характера, уста-
новленных законодательством, 
влечет наложение штрафа на фи-
зических лиц в размере от 75 до 
100 условных единиц, на долж-
ностных лиц в размере от 110 до 

200 условных единиц и на юри-
дических лиц в размере от 220 до 
300 условных единиц [5].

Предложение. полагаем це-
лесообразным установить граж-
данскую ответственность за не-
своевременную выплату пенсий 
в виде пени в размере 1% от не-
своевременно выплаченной сум-
мы за каждый день просрочки.

Согласно части (1) ст. 40 за-
кона решения о назначении или 
об отказе в назначении пенсии, 
а также об удержании из пенсии 
или взыскании излишне выпла-
ченных сумм могут быть обжа-
лованы в Национальную кассу 
социального страхования. 

Согласно части (2) ст. 40 за-
кона в случае несогласия с реше-
нием, принятым Национальной 
кассой социального страхова-
ния, оно может быть обжаловано 
в компетентный административ-
ный суд.

порядок обращения в адми-
нистративный суд установлен 
законом Рм «Об административ-
ном суде» [6].

Согласно части (1) ст. 19 за-
кона Рм «Об административ-
ном суде» исковое заявление в 
административный суд подается 
в письменной форме в порядке, 
предусмотренном ГпК Рм.

Исковое заявление предъяв-
ляется в суд в соответствии со ст. 
166 и 167 ГпК Рм № 225-XV от 
30.05.2003 года [7]. 

Согласно части (2) ст. 166 
ГпК Рм исковое заявление 
должно содержать:

а) наименование судебной 
инстанции, в которую подается 
заявление;

b) имя или наименование ист-
ца, его место жительства или ме-
сто нахождения, а если истцом 
является юридическое лицо - его 
банковские реквизиты, фискаль-
ный код; имя представителя и его 
адрес, если заявление подается 
представителем в случае, если 
истец проживает за рубежом, – 
адрес в Республике молдова, по 
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которому ему могут направлять-
ся все сообщения о процессе;

b1) номер телефона, факса, 
адрес электронной почты или 
другие контактные данные ист-
ца;

с) имя или наименование от-
ветчика, его место жительства 
или место нахождения;

с1) номер телефона, факса, 
адрес электронной почты или 
другие контактные данные от-
ветчика, если истец располагает 
такой информацией;

с2) фамилию, имя, адрес, но-
мер телефона, факса, адрес элек-
тронной почты или другие кон-
тактные данные представителя 
истца;

d) в чем заключается наруше-
ние или угроза нарушения прав, 
свобод или законных интересов 
истца и его требование;

е) фактические и правовые 
обстоятельства, на которых ис-
тец основывает свое требование, 
и доказательства, которыми рас-
полагает истец на момент подачи 
заявления;

f) требование истца к ответ-
чику;

g) цену иска, если иск подле-
жит оценке;

h) сведения о соблюдении до-
судебного порядка разрешения 
спора, если таковой установлен 
законом для такого рода споров 
или предусмотрен договором 
сторон;

i) перечень прилагаемых к за-
явлению документов. 

Согласно части (3) ст. 16 за-
кона Рм «Об административном 
суде» истцы по искам, вытекаю-
щим из административных отно-
шений, освобождаются от упла-
ты государственной пошлины.

Согласно части (3) ст. 24 за-
кона Рм «Об административ-
ном суде» при рассмотрении в 
административном суде исково-
го заявления об аннулировании 
обжалуемого административно-
го акта представление доказа-
тельств вменяется в обязанность 

ответчика, а при рассмотрении 
требования о возмещении при-
чиненного ущерба - в обязан-
ность обеих сторон.

при приёме искового заяв-
ления административный суд 
не вправе требовать от истца 
представления доказательств, 
подтверждающих незаконность 
обжалуемого административно-
го акта, и не вправе выносить 
определение об оставлении ис-
кового заявления без движения 
по мотиву неприложения ист-
цом доказательств незаконно-
сти административного акта к 
исковому заявлению об аннули-
ровании этого акта. при рассмо-
трении иска административный 
суд не вправе отказать в удо-
влетворении иска по мотиву, что 
истец согласно части (1) ст. 118 
ГпК Рм не доказал обоснован-
ность иска.

Согласно части (3) ст. 6 зако-
на Рм № 780-XV от 27.12.2001 
года «О законодательных актах» 
в случае противоречия между 
нормой общего законодательно-
го акта и нормой специального 
законодательного акта, имею-
щих равную юридическую силу, 
применяется норма специально-
го законодательного акта [8].

Следовательно, при принятии 
и рассмотрении исковых заявле-
ний суды обязаны руководство-
ваться нормой специального за-
кона части (3) ст. 24 закона Рм 
«Об административном суде», а 
не противоречащим этой специ-
альной норме частью (1) ст.118 и 
пункту е) части (2) ст. 166 и пун-
кту с) части (1) ст. 167 ГпК Рм.

вывод. полагаем, что при 
приеме любых исковых заявле-
ний судьи не должны требовать 
представления доказательств, 
подтверждающих обоснован-
ность исковых требований и 
заверенных копий этих доказа-
тельств, т.к. это препятствует 
реализации права на свободный 
доступ к правосудию. Доказа-
тельства могут быть представ-

лены истцом и в процессе под-
готовки дела к судебному раз-
бирательству. пункт е) части (2) 
и пункт с) части (1) ст. 167 ГпК 
Рм позволяют судьям выносить 
определения об оставлении ис-
ковых заявлений без движения. 

Предложение. полагаем, что 
эти пункты должны быть отме-
нены, т.к. судьи не должны на 
стадии принятия исковых за-
явлений решать вопрос об их 
обоснованности, ибо это вопрос 
разрешается на других стадиях 
гражданского процесса.
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Актуальность темы. Од-
ним из основных трудо-

вых прав человека, закреплен-
ным в п. d) ч.1 ст.8 международ-
ного пакта об экономических, со-
циальных и культурных правах, 
принятого Резолюцией 2200 А 
(XXI) Генеральной Ассамблеи 
от 16 декабря 1966 года сторо-
ной которого является Респу-
блика молдова (Рм) - это право 
трудящихся на забастовки при 
условии его осуществления в со-
ответствии с законами страны.[1] 
В то же время, ч.4 ст. 6 Европей-
ской социальной хартии, ратифи-
цированной Рм, признает право 
работников и работодателей на 
коллективные действия в случа-
ях коллизии интересов, включая 
право на забастовку …[2] 

 Основные тезисы. Нормами 
ст.45 Конституции Рм признано, 
что право на забастовку является 
одним из важнейших основных 
прав человека и гражданина. при 
этом, забастовка может прово-
диться только с целью защиты 
профессиональных интересов 
работников экономического и со-
циального характера.[3] В зару-
бежной юридической литературе 
справедливо отмечается, что «на 
сегодняшний день, забастовки 
стали реальностью нашего со-

временного экономического мира. 
Если десять — двенадцать лет 
назад они казались событием 
экстраординарным, то теперь 
сообщения о подобных акциях 
звучат регулярно» [4, с.188].

 Основным законодательным 
актом, регламентирующим кон-
кретные условия и порядок осу-
ществления права на забастовку 
в молдове, является Трудовой 
кодекс Рм (ТК)[5]. Так, в соот-
ветствии с положениями ст.362 
ТК забастовка означает добро-
вольный отказ работников от 
исполнения трудовых обязан-
ностей (полностью или частич-
но) в целях разрешения коллек-
тивного трудового конфликта 
(КТК), начатого в соответствии 
с действующим законодатель-
ством (суть которого состоит 
в урегулирование разногласий 
между работниками/их пред-
ставителями и работодателя-
ми/их представителями по по-
воду установления и изменения 
условий труда и/или ведения 
коллективных переговоров). За-
бастовка может быть объявлена 
только с целью защиты профес-
сиональных интересов работни-
ков экономического и социаль-
ного характера и не может пре-
следовать политических целей. 

при этом, забастовка может быть 
объявлена, если исчерпаны все 
пути разрешения КТК в рамках 
примирительной процедуры. Ре-
шение об объявлении забастовки 
принимается представителями 
работников/профсоюзами и до-
водится ими до сведения работо-
дателя за 48 часов до ее начала.

 Таким образом, объявление 
забастовки юридически допу-
скается лишь тогда, когда все 
законные пути и средства раз-
решения КТК в рамках при-
мирительной процедуры были 
полностью исчерпаны. Иначе 
говоря, до завершения процеду-
ры примирения конфликтующих 
сторон (в процессе которой они 
ведут поиск путей и средств 
разрешения КТК) - объявление 
забастовки запрещается. Одна-
ко молдавский законодатель не 
определил четко, с какого момен-
та (после наступления которого, 
возможно правомерное объявле-
ние забастовки) считаются ис-
черпанными все пути и средства 
разрешения КТК в рамках при-
мирительной процедуры. 

 правовой анализ норм ст.359 
- 360 ТК, регламентирующих 
детально порядок разрешения 
КТК, позволяет констатировать, 
что отправным моментом (точ-
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кой отсчета времени), с которо-
го считается исчерпанными все 
пути/средства его урегулирова-
ния, необходимо признать этап, 
на котором конфликтующим 
сторонам не удалось достигнуть 
обоюдного взаимоприемлемого 
соглашения либо когда одна из 
сторон не согласна с решением 
примирительной комиссии.

В молдове организация за-
бастовок юридически разрешена 
на уровне предприятия (учреж-
дения/организации), а также на 
территориальном, отраслевом и 
национальном уровнях. 

В частности, нормы ч.(1) - (6) 
ст.363 ТК определяют, что на 
уровне предприятия представи-
тели работников выражают ин-
тересы бастующих работников 
в отношениях с работодателем, 
патронатами, центральными и 
местными органами публичной 
власти, а также в судебных ин-
станциях в случае возбуждения 
гражданских и уголовных дел. 
В период забастовки бастующие 
работники совместно с работо-
дателем обязаны сохранять иму-
щество предприятия и обеспе-
чивать бесперебойное функцио-
нирование оборудования и уста-
новок, приостановление работы 
которых могло бы создать угрозу 
жизни и здоровью людей или 
нанести непоправимый ущерб 
предприятию. Участие в заба-
стовке является добровольным. 

Никто не может быть принужден 
принять участие в забастовке. 
В случае, когда это возможно 
исходя из технологических со-
ображений (например, при осу-
ществлении ремонта грузовых 
автомобилей в транспортной 
кампании) или требований охра-
ны здоровья и безопасности тру-
да (к примеру, при обслуживании 
электрического оборудования 
цехов предприятия), работни-
ки, не участвующие в забастов-
ке, могут продолжить работу на 
своих рабочих местах (с опла-
той их труда в полном размере). 

Бастующие работники не могут 
препятствовать работодателю в 
осуществлении его деятельности 
(например, посредством блоки-
рования или принудительного 
закрытия ворот предприятия, 
либо отключения систем водо-
снабжения, электроснабжения, 
канализации, связи и информа-
тики). 

Особое правовое значение 
имеет правильное применение 
нормы ч.(7) ст.363 ТК, согласно 
которой работодатель не может 
принимать на работу лиц для 
замещения бастующих работ-
ников (независимо от продол-
жительности забастовки). Из 
смысла данной нормы следует, 
что на весь период забастовки 
не допускается только прием на 
работу других лиц из вне пред-
приятия с заключением сроч-
ных индивидуальных трудовых 
договоров (ИТД) согласно ст.45 
- 65 ТК для замещения бастую-
щих работников, как это вытека-
ет логически из содержания п.а) 
ст.55 ТК. 

Однако процитированная 
норма вовсе не запрещает рабо-
тодателю перевести или пере-
местить на определенный срок 
на работу иных лиц из числа 
внутренних работников пред-
приятия (не участвующих в за-
бастовке) согласно ст.74 ТК. 
Кроме того, эта норма не огра-
ничивает также работодателя в 
применении положений ст. 156 
ТК относительно исполнения 
трудовых обязанностей вре-
менно бастующих работников 
со стороны других работников 
предприятия, без их освобожде-
ния от своей основной работы (в 
пределах нормальной продолжи-
тельности рабочего времени), с 
выплатой им соответствующих 
надбавок за такое исполнение.

 С другой стороны необходи-
мо акцентировать, что действие 
ИТД бастующих работников 
(участвующих в законно объ-
явленной забастовке) приоста-

навливается по обстоятельствам, 
не зависящим от воли сторон на 
основании п.l) ст.76 ТК. прио-
становление действия ИТД ба-
стующих работников приводит, 
в силу предписаний ч.(2) ст.75 
ТК, к приостановлению выплаты 
им вознаграждений (заработной 
платы, надбавок, других выплат) 
работодателем. Исходя из тре-
бований п.а) ст.55 ТК на период 
временного отсутствия бастую-
щих работников, действие ИТД 
которых было приостановлено 
(на основании п.l) ст.76 ТК) – не 
допускается, как уже было отме-
чено выше, принятие на работу 
других лиц по срочному ИТД (в 
том числе по совместительству 
согласно ст.267 ТК).

Нормами ч.(8) - (10) ст.363 ТК 
также определено, что участие в 
забастовке или ее организация с 
соблюдением положений ТК не 
является нарушением трудовых 
обязанностей и не может иметь 
отрицательных последствий для 
бастующих работников (напри-
мер, путем применения к ним 
дисциплинарных взысканий, 
вплоть до увольнения согласно 
ст.206-210 ТК либо для их при-
влечения к материальной, ад-
министративной или уголовной 
ответственности). На период 
проведения забастовки за работ-
никами сохраняются все права, 
вытекающие из ИТД и коллек-
тивного трудового договора, 
коллективных соглашений, а 
также из норм ТК, за исключе-
нием прав, связанных с оплатой 
труда (содержащихся в ст.128 
- 145 ТК). В тоже время, оплата 
труда работников, не участвую-
щих в забастовке и простаиваю-
щих по причине ее проведения, 
осуществляется в соответствии 
с положениями ст. 80 ТК. Иначе 
говоря, не участвующие в заба-
стовке работники, которые ли-
шены фактически возможности 
нормально трудиться на своих 
рабочих местах вследствие ее 
проведения – приравниваются, 
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по сути, к лицам находящимся в 
техническом простое, которым 
гарантируется согласно ст. 80 ТК 
получение пособия в размере не 
менее 75 % основной заработной 
платы.

В контексте изложенного 
следует подчеркнуть, что по 
данным Государственной реги-
страционной палаты, в Рм на 
1 января 2016 года официально 
зарегистрированы 170 049 юри-
дических лиц и индивидуальных 
предприятий.[6] Следовательно, 
в каждом из упомянутых/зареги-
стрированных юридических лиц 
и индивидуальных предприятий, 
которые приняли в свое время на 
работу наемных работников на 
основании ИТД - теоретически 
могут возникать в определенных 
социально-экономических си-
туациях предпосылки для КТК. 
В свою очередь, возникновение 
предпосылок для КТК дает право 
представителям работников, при 
строгом соблюдении изложен-
ных выше правовых положений, 
объявить и организовать забасто-
вок на уровне соответствующих 
юридических лиц/предприятий 
(независимо от численности ра-
ботающих).

 Напомним, что согласно ст.1 
ТК к представителям работни-
ков относится профсоюзный ор-
ган, действующий, как правило, 
на предприятии в соответствии 
с законодательством и уставами 
профсоюзов, а в случае его от-
сутствия – иные представители 
работников предприятия, из-
бранные ими в порядке, установ-
ленном ст. 21 ТК. Относительно 
профсоюзного органа, действу-
ющего, как правило на пред-
приятии, следует уточнить, что 
такой орган избирается первич-
ной профсоюзной организацией, 
которая согласно ст. 1 Закона о 
профессиональных союзах № 
1129 от 7 июля 2000 года [7] соз-
дается из числа работающих, как 
правило, на одном предприятии. 

Из содержания изложенного 

выше вытекает, что профсоюз-
ный орган, избранный первич-
ной профсоюзной организаци-
ей, может действовать не только 
в рамках одного предприятия, 
но и в рамках нескольких пред-
приятий (например, в рамках 
трех баров и/или двух ресто-
ранов либо в рамках двух-трех 
предприятий различных отрас-
лей: одной транспортной фир-
мы и двух торговых компаний 
и т.п.).Такая юридическая воз-
можность позволяет, профсоюз-
ным органам, действующим в 
пределы нескольких предприя-
тий, более широко, независимо 
и смело использовать весь арсе-
нал своих правовых и уставных 
полномочий (поскольку взаимо-
действует одновременно с не-
сколькими работодателями), в 
том числе в плане объявления и 
организации забастовок.

Далее, из содержания ст.364 
ТК вытекает, что право объяв-
ления и организации забастовки 
на территориальном уровне 
принадлежит соответствующим 
территориальным профсоюз-
ным органам. Исходя из синтеза 
норм п.с) ст.18 ТК и ст.8, 12-15 
Закона об административно-
территориальном устройстве 
Республики молдова № 764 от 
27 декабря 2001 года [8] в мол-
дове на территориальном уров-
не действуют 32 района (Ане-
ний Ной, Басарабяска, Бричень, 
Кахул, Кантемир, Кэлэрашь, 
Кэушень, Чимишлия, Криулень, 
Дондушень, Дрокия, Дубэсарь, 
Единец, Фэлешть, Флорешть, 
Хынчешть, Яловень, Леова, Ни-
спорень, Окница, Орхей, Резина, 
Рышкань, Сынджерей, Сорока, 
Стрэшень, Шолдэнешть, Ште-
фан Водэ, Тараклия, Теленешть, 
Унгень) + 3 района в АТО Гагау-
зия (Комрат, Чадыр-Лунга, Вул-
кэнешть), а всего - 35 районов. 
К территориальному уровню от-
носятся также муниципии: Ки-
шинэу, Бэлць, Бендер, Комрат и 
Тирасполь. Таким образом, за-

бастовка на территориальном 
уровне в Рм может быть объ-
явлена территориальными про-
фсоюзными органами (точнее, 
территориальными отрасле-
выми или межотраслевыми 
профсоюзными центрами) в 35 
районах и 5 муниципиях, а все-
го в 40 (35+5) административно-
территориальных единицах. Не-
обходимо уточнить, что к упо-
мянутым 40 административно-
территориальным единицам 
примыкает юридически согласно 
ст.1 Закона о местном публичном 
управлении № 436 от 28 декабря 
2006 года[9] также АТО Гагау-
зия, как региональная террито-
рия, в которой функционируют 
законно свои профсоюзные ор-
ганы (межотраслевой и отрас-
левые профсоюзные центры) на 
территориальном/региональном 
уровне.

Статья 365 ТК определяет, 
что право объявления и органи-
зации забастовки на отрасле-
вом уровне принадлежит отрас-
левому профсоюзному органу. 
Следует отметить, что в настоя-
щее время на уровне отраслей/
секторов национальной эконо-
мики по данным Национальной 
конфедерации профсоюзов мол-
довы официально зарегистриро-
ваны 27 отраслевых профсоюз-
ных органов (названные также 
национально-отраслевыми про-
фсоюзными центрами), к ко-
торым относятся: Федерация 
профсоюза образования и науки; 
Национальная федерация про-
фсоюзов сельского хозяйства и 
продовольствия „Agroindsind”; 
профсоюз “Sănătatea”; Феде-
рация профсоюзов работников 
государственных учреждений 
“SINDASP”; Федерация профсо-
юзов работников сферы социаль-
ного обслуживания и производ-
ства товаров “Sindindcomservice”; 
Федерация профсоюзов работ-
ников связи; Федерация про-
фсоюзов работников культуры; 
Федерация профсоюзов мол-
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довы “SINDLEX”; Федерация 
профсоюзов работников энерге-
тики “SINDENERGO”; Федера-
ция профсоюзов строительства 
и промышленности строитель-
ных материалов „SINDICONS”; 
профсоюз железнодорожников 
молдовы; Федерация профсою-
зов работников химической про-
мышленности энергетических 
ресурсов; Федерация профсою-
зов работников банковских и 
страховых учреждений; Феде-
рация профсоюзов в области по-
требительской кооперации, тор-
говли и предпринимательства 
“Moldsindcoopcomerţ”; Совет 
профсоюза работников легкой 
промышленности; Республикан-
ский совет профсоюза работ-
ников воздушного транспорта; 
Федерация профсоюзов маши-
ностроения, приборостроения и 
профессионального образования 
«SINDRĂUTMAŞ»; Федерация 
профсоюзов транспортников 
и дорожного хозяйства; про-
фсоюзная федерация „Moldova-
business-sind”; Федерация про-
фсоюзов лесного хозяйства 
«SINDSILVA»; Федерация про-
фсоюзов энергетики; профсоюз 
работников кадастра, геологии 
и геодезии „SindGeoCad”; про-
фсоюз работников торговли, 
общественного питания, потре-
бительской кооперации, ресто-
ранного и гостиничного обслу-
живания “SindLUCAS”; про-
фсоюз охранных и детективных 
услуг; Республиканский комитет 
профсоюза работников промыш-
ленности автомобилестроения и 
сельхозмашиностроения; про-
фсоюз работников отраслей лес-
ного хозяйства и охраны окружа-
ющей среды; Союз профсоюзов 
культуры.[10]

Норма ч.(1) ст.366 ТК уста-
навливает, что право объявле-
ния и организации забастовки 
на национальном уровне при-
надлежит соответствующему 
национально-межотраслевому 
профсоюзному органу. Иначе 

говоря, объявление забастовки 
на уровне страны принадлежит 
в настоящее время Националь-
ной конфедерации профсоюзов 
молдовы (как национально-
межотраслевому профсоюзно-
му органу). 

Необходимо уточнить, что 
требования участников заба-
стовки рассматриваются соот-
ветственно территориальными, 
отраслевыми и национальной 
комиссиями по консультациям 
и коллективным переговорам 
по предложению заинтересо-
ванного социального партнера 
(скажем, по инициативе соот-
ветствующего профсоюзного 
органа). Забастовка объявляется 
и проводится в соответствии с 
положениями ТК и действующи-
ми коллективными соглашения-
ми (ст.364-366 ТК).

Следует особо подчеркнуть, 
что принуждение к участию или 
воспрепятствование участию в 
забастовке путем угрозы приме-
нения силы либо использования 
зависимого положения принуж-
даемого влечет для виновных 
лиц строгую административную 
ответственность на основании 
ст.68 Кодекса о правонарушени-
ях Рм.[11]

В то же время требуется от-
метить, что работодатель может 
потребовать через суд приоста-
новления забастовки на срок не 
более 30 календарных дней в 
случае, если ее проведение мо-
жет создать угрозу жизни и здо-
ровью людей или если считает, 
что забастовка была объявлена 
или проводится с нарушением 
действующего законодательства 
(ст.368 ТК). по этому поводу, в 
отечественной правовой литера-
туре обозначено, что «проведе-
ние забастовки может создать 
угрозу жизни и здоровью людей, 
очевидно или по всей вероятно-
сти, в том случае, когда работо-
датель вследствие забастовки 
(добровольного отказа работ-
ников от исполнения трудовых 

обязанностей полностью или 
частично) лишается возможно-
сти осуществления возложен-
ных на него основных обязан-
ностей по обеспечению охраны 
здоровья и безопасности труда 
на предприятии в соответствии 
с требованиями ст. 225 ТК... 
Относительно предположения 
работодателя о том, что за-
бастовка была объявлена или 
проводится с нарушением норм 
действующего законодатель-
ства, следует исходить из уста-
новленных фактов соблюдения 
или несоблюдения со стороны ее 
организаторов (представите-
лей работников) требований ст. 
362 - 369 ТК…».[12, с.594]

профсоюзным органам мол-
довы необходимо также учесть, 
что согласно ст.369 ТК прове-
дение забастовки запрещается 
во время стихийных бедствий, 
возникновения эпидемий, пан-
демий, а также во время чрез-
вычайного, осадного или во-
енного положения. Кроме того, 
не могут участвовать в заба-
стовке: медицинский персонал 
больниц и служб срочной меди-
цинской помощи; работники си-
стем энерго - и водоснабжения; 
работники системы связи; ра-
ботники служб управления воз-
душными перевозками; долж-
ностные лица центральных 
органов публичной власти; со-
трудники органов, обеспечива-
ющих общественный порядок, 
правопорядок и безопасность 
государства, судьи судебных 
инстанций, работники частей, 
организаций и учреждений Во-
оруженных сил; работники не-
прерывно действующих пред-
приятий; работники предприя-
тий, производящих продукцию 
для оборонных нужд страны. 

В свою очередь перечень 
предприятий, их участков и 
служб, работники которых не 
могут участвовать в забастовке, 
утвержденный постановлени-
ем правительства № 656 от 11 
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июня 2004 года детализирует, 
что не вправе принимать участие 
в забастовках следующие лица: 
руководитель, его заместите-
ли, начальники департаментов 
и управлений центральных ор-
ганов публичной власти (ми-
нистерств, советов, агенств, 
бюро и др.); все работники 
Парламента, Государственной 
Канцелярии и Президентуры; 
дежурный персонал Службы 
скорой медицинской помощи, де-
журный персонал районных, му-
ниципальных, республиканских 
государственных медицинских 
учреждений, государственных 
аптек, центров превентивной 
медицины, назначенный прика-
зом руководителя, ответствен-
ным за оказание скорой меди-
цинской помощи населению в 
период проведения забастовки; 
все работники предприятий си-
стемы связи, предприятий энер-
госнабжения, предприятий по 
водоснабжению и канализации; 
работники служб управления 
воздушными перевозками; все 
сотрудники: органов внутрен-
них дел; Службы информации и 
безопасности; Департамента 
пенитенциарных учреждений, 
Службы гражданской защи-
ты и чрезвычайных ситуаций, 
Службы государственной охра-
ны, прокуратуры; вся система 
судебных инстанций; сотрудни-
ки, имеющие специальные звания 
Национального центра по борь-
бе с коррупцией; военнослужа-
щие и все работники Вооружен-
ных сил; таможенные работни-
ки, имеющие специальные звания 
Таможенной службы.[13]

Из содержания нормы ч.(4) 
ст.369 ТК следует, что в запре-
щенных законодательством о 
труде случаях проведения заба-
стовок - КТК разрешаются ор-
ганами трудовой юрисдикции 
(примирительные комиссии и су-
дебные инстанции).

Заключение. правовой син-
тез изложенных выше тезисов и 

процитированных юридических 
норм позволяет сформулировать 
следующие выводы и рекомен-
дации.

С точки зрения между-1. 
народных, конституционных и 
национальных законодатель-
ных норм право на забастовку 
признано одним из важнейших 
трудовых прав с целью защиты 
профессиональных интересов 
работников экономического и 
социального характера и не мо-
жет преследовать политических 
целей.

В случае существования 2. 
организационно - технических 
возможностей или необходи-
мости обеспечения требований 
охраны здоровья и безопасности 
труда, работники, не участвую-
щие в забастовке, могут продол-
жить работу на своих рабочих 
местах с оплатой труда в полном 
размере. Бастующие работники 
не могут препятствовать рабо-
тодателю в осуществлении его 
деятельности.

Работодатель не может 3. 
принимать на работу других лиц 
для замещения бастующих ра-
ботников на период их времен-
ного отсутствия на своих рабо-
чих местах (независимо от про-
должительности забастовки), 
но они вправе перевести или пе-
реместить согласно ст.74 ТК на 
работу иных лиц из числа работ-
ников предприятия, не участву-
ющих в забастовке, для замеще-
ния временно отсутствующих/
бастующих работников либо 
применять положения ст.156 ТК 
относительно исполнения трудо-
вых обязанностей временно ба-
стующих работников.

Участие в забастовке с со-4. 
блюдением положений ТК не 
является нарушением трудовых 
обязанностей со стороны басту-
ющих и не может иметь для них 
отрицательных последствий. 
принуждение к участию или 
воспрепятствование участию в 
забастовке путем угрозы приме-

нения силы либо использования 
зависимого положения принуж-
даемого влечет строгую админи-
стративную ответственность.

На период проведения за-5. 
бастовки за бастующими сохра-
няются все трудовые права, за 
исключением прав, связанных с 
оплатой труда (содержащихся в 
ст.128 - 145 ТК). Не участвующие 
в забастовке работники, которые 
лишены фактически возможно-
сти нормально трудиться на сво-
их рабочих местах вследствие ее 
проведения – приравниваются к 
лицам находящимся в техниче-
ском простое, которые получают 
пособие в размере не менее 75 % 
основной заработной платы со-
гласно ст. 80 ТК.

В случае, когда проведе-6. 
ние забастовки создает угрозу 
жизни и здоровью людей или 
она объявлена с нарушением 
действующего законодательства 
- работодатель может потребо-
вать аргументированно в судеб-
ном порядке приостановления 
забастовки на срок не более 30 
календарных дней.

проведение забастовок за-7. 
прещается во время стихийных 
бедствий, возникновения эпиде-
мий, пандемий, а также во время 
чрезвычайного, осадного или во-
енного положения. В забастовке 
не могут участвовать четко опре-
деленные законом категории ра-
ботников. В случае запрещения 
забастовки, КТК разрешаются 
только органами трудовой юрис-
дикции. 

литература:

международный пакт об эко-1. 
номических, социальных и куль-
турных правах. принят Резолюцией 
2200 А (XXI) Генеральной Ассам-
блеи от 16 декабря 1966 года - www.
mpsfc.gov.md.

Европейская социальная хар-2. 
тия. принята Комитетом министров 
Совета Европы 18 октября 1961 



28 APRILIE 2016

года и пересмотрена 3 мая 1996 года 
-www.mpsfc.gov.md.

Конституция Республики 3. 
молдова, принятая 29 июля 1994 
года -Официальный монитор Респу-
блики молдова, 1994 г., № 1, ст. 1.

Бормисова И.В., Суфьянова 4. 
А.Р., Уметбаева Ю. И. Забастовка 
как способ разрешения коллектив-
ного трудового спора. В сборнике 
«Актуальные вопросы юриспруден-
ции»: материалы международной 
заочной научно-практической кон-
ференции (16 января 2013 г.) – Но-
восибирск: Изд. «СибАК», 2013г., 
с.187-190. 

Трудовой кодекс Республики 5. 
молдова № 154 от 28 марта 2003 
года - Официальный монитор Ре-
спублики молдова, 2003 г., № 159 
- 162, ст. 648.

Электронный ресурс - www.6. 
cis.gov.md.

Закон о профессиональных 7. 
союзах № 1129 от 7 июля 2000 года - 
Официальный монитор Республики 
молдова, 2000 г., № 130, ст. 919.

Закон об административно-8. 
территориальном устройстве Респу-
блики молдова № 764 от 27 декабря 
2001 года - Официальный монитор 
Республики молдова, 2002 г., № 26, 
ст.53.

Закон о местном публичном 9. 
управлении № 436 от 28 декабря 
2006 года - Официальный монитор 
Республики молдова, 2007 г., № 32-
35, ст. 116.

Электронный ресурс - www.10. 
sindicate.md.

Кодекс о правонарушениях 11. 
Республики молдова № 218 от 24 
октября 2008 года - Официальный 
монитор Республики молдова, 2009 
г., № 3 - 6, ст. 15.

Капша Тудор. Научно - прак-12. 
тический комментарий к Трудовому 
кодексу Республики молдова. - LAP 
LAMBERT Academic Publishing//
Saarbrucken, Deutschland, 2013 г. – 
682 c.

перечень предприятий, их 13. 
участков и служб, работники кото-
рых не могут участвовать в заба-
стовке, утвержденный постанов-
лением правительства № 656 от 11 
июня 2004 года - Официальный мо-
нитор Республики молдова, 2004 г., 
№ 104, ст.840.

Introducere. Perspectivele 
dezvoltării societăţii depind 

în mare măsură de natura relaţiilor 
persoanei cu statul. Importanţa sta-
tului în societatea de stat organizată 
este determinată de independenţa 
lui relativă şi autonomia considera-
bilă în raport cu omul şi societatea, 
de acele pîrghii de influenţă asupra 
relaţiilor sociale pe care le deţine 
ca monopol.

În zilele noastre, periodic apa-
re necesitatea abordării problemei 
relaţiilor dintre persoană, stat şi 
putere. 

Ideea statului bazat pe domnia 
legii, pe drept inspira gînditorii din 
Antichitate în căutarea unei vieţi 
sociale mai depline şi mai drepte: 
„Acolo unde lipseşte puterea legii, 
scria Aristotel, nu-şi are locul nici 
o formă a orînduirii statale“; „Aco-
lo unde puterea se bazează pe vio-

lenţă şi dezordine – stat nu există“, 
accentua Cicero. Mai tîrziu, Nicolo 
Machiavelli scria: „Scopul statului 
constă în asigurarea fiecăruia de a se 
folosi liber de avere şi securitate”. 

Metode aplicate şi materiale 
utilizate. În procesul investigării 
ştiinţifice au fost utilizate lucrări 
ale doctrinarilor jurişti, politologi, 
sociologi şi filosofi, fiind îmbinate 
metodele general-ştiinţifice de cer-
cetare cu metodele particulare şi 
specifice. Pentru analiza materială 
a temei au fost utilizate următoare-
le metode: logică (cu operaţiunile 
sale), istorică, comparativă, siste-
mic-structurală etc. 

Rezultate şi discuţii. Principa-
lele idei pentru dezvoltarea de mai 
departe a conceptului statului de 
drept au fost expuse încă de autorii 
antici. Printre ele pot fi menţionate 
existenţa puterii legii ca o corelaţie 
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REZUMAT
În acest articol este cercetat conceptul modern al relaţiilor personalităţii cu 
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înte forţă şi drept (Aristotel); core-
laţia dintre dreptul natural şi drep-
tul determinat de voinţa membrilor 
societăţii (Democrit, sofiştii); ega-
litatea oamenilor conform dreptu-
lui natural (sofiştii, juriştii romani) 
[3, p. 53].

Savantul român Gh. Boboş 
scria: „Fundamentarea teoretică a 
statului de drept se bazează pe teo-
ria autolimitării puterii de stat, po-
trivit căreia statul acordă drepturi 
subiective cetăţenilor, drepturi care 
se îndreaptă uneori împotriva sa, 
iar în relaţiile externe statul trebuie 
să respecte normele de drept inter-
naţional” [1, p. 51].

Însă, o analiză specială a aces-
tei probleme majore în contextul 
formării statului de drept încă nu 
a fost realizată. Deşi e clar că stu-
diul problemelor protecţiei drep-
turilor şi libertăţilor personalităţii, 
în baza şi cu ajutorul unui arsenal 
de mijloace a politicii în domeniul 
protecţiei drepturilor şi libertăţilor 
personalităţii, conduce la necesita-
tea aprobării unui model modern al 
relaţiilor dintre individ şi putere. 
De fapt, îndeplinirea sarcinii spo-
ririi eficienţei protecţiei drepturilor 
necesită, aproape automat, modifi-
carea stilului, formelor, probabil şi 
a naturii interacţiunii dintre perso-
nalitate şi stat. 

Statul de drept, desigur, are un 
şir al său de criterii, de parametri, 
dar unul dintre cele mai importan-
te pare a fi executarea sistematică, 
respectarea necondiţionată şi pro-
tecţia drepturilor şi libertăţilor per-
sonalităţii.

În istoria doctrinelor juridice, 
teoriei dreptului şi statului, tema 
personalităţii, statului şi puterii a 
ocupat întotdeauna un loc speci-
al. Orice doctrină semnificativă 
abordează aseastă problematică, 
oferind varianta sa, propria sa ver-
siune de construire a deosebitelor 
condiţii admisibile de interacţiune 
a personalităţii cu statul. Există 
teorii moderne ce fundamentează 
metodologic esenta relaţiilor de 
putere. Formal, diferite concepte 
pot fi împărţite în liberale, radica-

le, conservatoare, care în condiţii-
le actuale mai des sînt utilizate cu 
prefixul „neo”.

Astfel, sînt cunoscute conceptul 
de democraţie pluralistă, teoria sta-
tului bunăstării şi altele. Improba-
bil de util este repetarea lor chiar 
în cele mai generale, principale 
locaţii. 

Considerăm că o abordare mai 
productivă ar fi aceia în care, în 
baza materialului istorico-teoretic 
disponibil, se poate formula propria 
poziţie în această chestiune, ţinînd 
cont de realităţile timpului, în pri-
mul rînd, de începutul mileniului, 
în al doilea rînd, de particularităţile 
parcursului istoric al Moldovei.

„Vechiul concept al relaţiilor 
dintre stat şi personalitate astăzi nu 
este oportun. Viciul său principal 
a constat, în primul rînd, în faptul 
că-i da prioritate statului, şi nu per-
sonalităţii; personalitatea, contrar 
declaraţiilor grandilocvente, apă-
rea nu ca scop, ci ca mijloc. Chiar 
si noţiunea de personalitate mult 
timp nu a fost în topul lexiconului 
ştiinţific şi sociopolitic” [5, p. 475]. 
La punerea în aplicare a acestui 
concept nu rămîne loc nici dreptu-
rilor şi libertăţilor, nici propriu-zis 
personalităţii.

Tabloul contemporan al lumii 
este total diferit, iar noul secol mar-
chează pentru Moldova căutare şi 
afirmare a valorilor umane univer-
sale. Cu toate acestea, am dori să-i 
avertizăm pe susţinătorii vădiţi ai 
inovaţiilor şi capitalismului ascen-
sional în Moldova de la extremele 
de alt ordin. Pentru că radicalismul 
poate fi şi de dreapta, şi de stînga. 

Aculturaţia juridică, cu atît mai 
mult aculturaţia de stat, nu sînt ac-
ceptabile nici pentru o ţară, în cazul 
în care ţara pretinde la independen-
ţă, la originalitatea parcursului său 
istoric şi valorifică şansa sa în lu-
mea posibilităţilor civilizaţiei.

Moldova contemporană se con-
fruntă cu provocări care nu au fost 
abordate de-a lungul secolului XX. 
Ca subiect esenţial apare consti-
tuirea relaţiilor acceptabile pentru 
personalitate, în care o importanţă 

deosebită o au libertatea, domnia 
dreptului, legalitatea, respectul şi 
demnitatea personalităţii, nesupri-
marea indivizilor din partea puterii, 
ci parteneriatul cu ei. Pentru aceste 
realizări, ce este evident, e nevoie 
de timp, de schimbări semnificati-
ve în conştiinţa moldovenilor, însă 
care vin nu din lozinci din afara ţă-
rii şi directive pentru personalitate, 
ci care iau naştere în baza voinţei 
individuale, convertindu-se în vo-
inţă colectivă:

Schimbarea principială a 1. 
stării omului în spaţiul relaţii-
lor statal-politice şi juridice este 
una dintre cele mai importante cir-
cumstanţe în concepţia modernă 
a relaţiilor dintre personalitate şi 
stat. Această schimbare are semni-
ficaţie dublă.

„Activitatea omenească se poa-
te considera ca fiind reglementată 
de un sistem complex de norme; 
şi, într-adevăr, în orice fază istorică 
găsim un astfel de sistem“, susţi-
nea marele jurist italian Giorgio del 
Vecchio [3, p. 45].

În primul rînd, este necesar de a 
consolida poziţia antropocentrică a 
persoanei. Sensul, destinaţia, valo-
rile statului se pot schimba în func-
ţie de anumite perioade concrete de 
statornicire, dezvoltare şi declin. 
În acelaşi timp, există valori de or-
din supranaţional. Mai mult ca atît, 
sensul şi destinaţia statului nu pot 
să se abată de la definirea obiec-
tivelor de activitate umană şi, în 
cele din urmă, cu sensul de a fi om, 
atunci cînd vorbim despre statul 
ideal. Indiferent de formele istorice 
specifice ale statului, de gradul de 
dezvoltare a autoritarismului saua 
democraţiei, persoana dispune de 
valori intrinsece: conştientizarea 
individuală a predestinaţiei sale, 
dar care nu este realizabilă în afara 
formelor colective de organizare a 
societăţilor umane.

Improbabil de utilă este redarea 
statului în calitate de componentă 
servilă a conceptelor de persona-
litate şi putere. Statul îndeplineşte 
propriile funcţii, care în cele din 
urmă sînt direcţionate – sau care 
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urmează a fi direcţionate – spre 
amplasarea demnă şi liberă a per-
soanei în sistemul relaţiilor sociale 
umane. Îndeplineşte statul moldo-
venesc contemporan aceste func-
ţii? Desigur ca nu. Neîndeplinirea 
funcţiilor de protecţie a persoanei 
şi, în acelaşi timp, supratutela, ce 
duce la intervenţie totală de neima-
ginat în sfera relaţiilor personale, 
în spaţiul existenţei individuale, 
sînt două laturi ale aceleiaşi situaţii 
negative.

Prin urmare, după cum menţio-
nează Gheorghe Costache, concep-
tul statului de drept priveşte nu nu-
mai raporturile dintre stat şi drept, 
ci şi raporturile dintre puterea de 
stat, societate şi individ. Astfel, o 
problemă primordială a statului de 
drept rămîne a fi cea a limitării ac-
ţiunii statului în raporturile dintre 
stat şi cetăţean, în care ambii ter-
meni sînt luaţi în consideraţie ca 
subiecte de drept. Un aspect al pro-
blemei relaţiilor dintre cetăţean şi 
stat este cel al libertăţii, al limitării 
acţiunii statului asupra drepturilor 
persoanei. Un postulat fundamen-
tal al teoriei statului de drept este 
că statul poate fi legat prin drept, 
adică organele şi funcţionarii sta-
tului, statul însuşi pot fi limitaţi în 
acţiunea lor prin norme juridice, pe 
care nu le pot încălca fără să răs-
pundă, adică fără să suporte sanc-
ţiunea ce se aplică oricărui subiect 
de drept atunci cînd încalcă legea 
[2, p. 4]. 

În acest sens aducem cuvintele 
savantului rus N. Matuzov: “Pen-
tru ce trebuie puterea, în cazul în 
care nu «tutelează» şi nu protejea-
ză cetăţeanul, adică nu-şi îndepli-
neşte funcţia de bază? Însă, toată 
chestiunea constă în scopuri, meto-
de, condiţii concrete. Nu este bine 
atunci cînd puterea se distanţează 
de persoană, declinîndu-şi orice 
responsabilitate pentru existenţă 
şi supravieţuire. Chiar mai rău, în 
cazul în care «grija» puterii faţă de 
«cetăţenii» săi se extinde aşa depar-
te, că acest «tutorat» se transformă 
în control total asupra lor. În acest 

caz, suveranitatea individului cu 
atît mai mult este ficţiune. Soluţia 
constă în căutarea unei combinaţii 
rezonabile a acestor forme de abor-
dare în favoarea individului” [5, p. 
476-477].

Conştientizarea unor astfel de 
circumstanţe este un pas înainte în 
construcţia noilor forme de interac-
ţiune între persoană şi stat în repu-
blica Moldova.

Apare o chestiune importantă 
axiologică: posibilitatea priorităţii 
drepturilor persoanei faţă de stat. 
Literatura de specialitate reflectă 
diferite puncte de vedere asupra 
aceastei probleme. De exemplu, I. 
Lukaşciuk scrie: “Importanţa re-
cunoaşterii drepturilor omului ca 
valoare supremă este deosebit de 
evidentă, ţinînd cont de legitatea 
generală: interesele statului, în mă-
sura în care ele reprezintă interesele 
societăţii în ansamblu, vor fi întot-
deauna o prioritate. Fără aceasta nu 
poate fi nici societate, nici stat. (...) 
Recunoaşterea priorităţii drepturi-
lor şi intereselor unei persoane asu-
pra drepturilor societăţii ar încălca 
unul dintre principiile de bază ale 
democraţiei, potrivit căruia exer-
citarea de către persoană a drep-
turilor sale nu ar trebui să încalce 
drepturile şi interesele legitime ale 
altora” [4, p. 11-12].

A. Kovler scrie că confirmarea 
priorităţii drepturilor şi libertăţilor 
omului asupra drepturilor colec-
tive – fie o naţiune, un stat sau o 
comunitate internaţională – este un 
fenomen universal şi ireversibil. Ar 
fi de dorit ca acest punct de vedere 
să fie împărtăşit complet. Cu ade-
vărat, ce se poate inventa mai efici-
ent pentru a împiedica statul, decît 
prioritatea drepturilor şi libertăţilor 
omului faţă de celelalte drepturi? 
Însă o astfel de stare a principiului 
de interacţiune dintre persoană şi 
realitatea înconjurătoare încă tre-
buie să fie atinsă. Şi piedică în atin-
gerea ei, oricît ar fi de paradoxal, 
nu sînt numai relaţiile stabilite, de-
prinderile de a nu observa proble-
mele personale pe fondul public, ci 

şi însăşi personalitatea, poziţia ei 
insuficient de activă în protejarea 
drepturilor sale în utilizarea nor-
melor juridice existente pe propriul 
său interes.

Despre prioritatea drepturilor şi 
libertăţilor omului se poate vorbi ca 
despre un principiu, o oportunitate 
benefică, o şansă care încă trebuie 
să fie pusă în aplicare, într-o con-
fruntare dificilă cu tot ce este nega-
tiv, ceea ce nu permite instaurarea 
respectului, demnităţii şi libertăţii 
persoanei în cadrul societăţii mol-
doveneşti. 

Pentru aceasta, inclusiv, este ne-
cesară debarasarea de admiraţia faţă 
de fiecare structură social-politică, 
care este caracteristică interpretării 
antiantropocentrice a locului şi a 
rolului persoanei în sistemul social. 
“Prin urmare, este extrem de dez-
gustător ca o teorie politică sănă-
toasă să se întroneze, indiferent pe 
ce formă de guvernare, la gradul de 
dogmă religioasă, fiind ca subiect 
al credinţei şi considerat ca adevăr 
absolut” [8, p. 106]. Obiectul cre-
dinţei poate fi Dumnezeu, persoana 
însăşi, viaţa ei, bunăstarea, dar nu 
sistemul de stat sau politic.

În al doilea rînd, este necesară 
modificarea orientării activităţii şi 
conştiinţei persoanei în spaţiul rela-
ţiilor de putere. Istoric s-a constituit 
o situaţie de nerezistenţă a persoanei 
faţă de influenţa statului. Ea trebuie 
depăşită, dacă dorim cu adevărat li-
bertate, respect, demnitate. Aceasta 
este o problemă geopolitică, psiho-
logică, cultural-morală.

Un loc foarte important în acest 
sens îi revine necesităţii rezistenţei 
faţă de stat, depăşirii extensivităţii 
sociale în dezvoltarea relaţiei per-
sonalitate – putere. Perfecţionarea 
statului înseamnă slăbirea presiu-
nii asupra personalităţii. Aceasta 
nu înseamnă, în opinia noastră, 
revolte sociale, revoluţii, genera-
toare, după cum se ştie, de dicta-
tură, suferinţă umană şi privarea de 
viaţă. Perfecţionarea statului este 
un proces de întărire a lui, pentru 
că se îmbunătăţeşte situaţia perso-
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nalităţii, se consolidează statutul ei 
juridic.

Nemulţumirea populară, răs-
coalele, tulburările sociale sînt re-
versul incapacităţii de a organiza 
o relaţie armonioasă cu statul, a-l 
forţa să respecte personalitatea, 
pentru a reduce sau chiar a elimina 
presiunea asupra ei.

Obţinerea libertăţii şi a 2. 
adevărului de către personalita-
te. Este vorba despre libertatea per-
sonală, civilă, politică. Elementul 
central al învăţăturii lui Charles Lo-
uis de Montesquieu a fost doctrina 
libertăţii politice, care este imposi-
bilă fără libertatea individuală. În 
acest sens, chiar marea invenţie în 
formă de separare a puterilor oferă 
cel mai important – libertatea poli-
tică. Cît de imanentă este libertatea 
pentru moldovean?

Politica şi puterea sînt derivate-
le din “trupul poporului”. Cum este 
poporul, la fel este şi puterea. Dacă 
nu există libertate interioară ca abi-
litate de a fi descătuşat şi deschis 
către lume, fără inconveniente pen-
tru alte persoane la nivelul unitar, 
atunci căutarea libertăţii, civile şi 
politice, va fi nepromiţătoare. Ră-
mîne un mister al sufletului mol-
dovenesc nemulţumirea arhetipală 
faţă de putere, separarea “pe sine 
însuşi” de “ei”, reflectată mai des 
la nivel subconştient, şi, în acelaşi 
timp, credinţa inexplicabilă faţă 
de conducători ca salvatori ai nea-
mului în fiecare etapă a dezvoltării 
sale sociale. Credinţa nu în propria 
lor putere de a avea posibilitatea de 
a înfrîna statul în caz de necesita-
te, ci în marile schimbări care vor 
avea loc într-un mod miraculos. 

Particularitatea mentalităţii po-
porului nostru aduce fie la permisi-
vitate totală, ce se pronunţă în con-
diţiile revoluţiilor, pe fondul cata-
clismelor sociale sau de perioade li-
niştite, care la rîndul său descoperă 
o formă de încălcare a legii sau de 
ignorare a ei. De multe ori, oamenii 
care încalcă legea nu presupun, nu 
prevăd inevitabilitatea răspunderii 
şi pedepsei pentru aceasta. Omul 

nu apelează la propriul comporta-
ment, ca o condiţie a libertăţii sale, 
ci la aşteptarea “comportamentului 
corect” din partea altor persoane. 
Prin poziţia lor de viaţă, indivizii 
de multe ori nici măcar nu încearca 
să corecteze ilegalitatea publică ie-
şită de la alte persoane.

B. Cicerin construieşte o sche-
mă destul de civilizată de inter-
acţiune a persoanei şi a dreptului. 
“Dreptul nu stabileşte imbolduri 
interne, ci acţiuni externe. Dar de-
oarece acţiunile externe depind de 
imboldurile interne, atunci şi drep-
tul nu poate să nu ia în considera-
re libertatea interioară a omului. 
În timp ce persoana acţionează în 
cadrul dreptului său legal de liber-
tate externă, dreptului nu-i pasă de 
intenţiile sale tainice; dar de înda-
tă ce se trec aceste frontiere şi se 
încălcă legea, apare necesitatea de 
a stabili vinovăţia lui, ceea ce este 
imposibil fără a pătrunde în zona 
internă de libertate” [9, p. 88].

Şi dacă nu există libertate interi-
oară, sau este, dar nu la toţi, atunci 
cum determinăm vina, pătrunzâîd 
în ceea ce nu este? Omul simte 
efectele dreptului şi, eventual, ale 
sancţiunii, fără să conştientizeze, 
fără să recunoască natura compor-
tamentului propriu ca ilicit: el nu 
are libertate interioară ca bază per-
sonală a formelor instituţionalizate 
ale relaţiilor de stat–putere.

Modificările în libertatea interi-
oară sînt posibile printr-o schimba-
re a imaginii de drept ca expresie a 
libertăţii externe. Dreptul, ca factor 
puternic de intimidare şi represiune 
ieşit de la stat, urmează să se trans-
forme într-un instrument universal 
necesar vital şi social de protecţie a 
drepturilor şi libertăţilor persoanei. 
Transformarea trebuie să fie ca un 
proces unitar pentru libertatea inter-
nă şi externă, în interacţiunea lor.

Dobîndirea libertăţii nu este 
un act de moment de convertire a 
posibilităţii în realitate. Persona-
litatea, de-a lungul istoriei, nu a 
reuşit să dobîndească libertatea, 
şi aceasta nu se va întîmpla peste 

noapte. Acest lucru necesită un şir 
de măsuri cu caracter social, eco-
nomic, politic, juridic, spiritual şi 
moral: societate civilă dezvoltată, 
piaţă, supremaţia dreptului, şi nu a 
purtătorilor de putere, consolidarea 
dreptului privat, independenţa jus-
tiţiei, caracter echilibrat al relaţiilor 
dintre ramurile puterii etc.

Următoarea circumstanţă care 
afectează conceptul de adevăr sînt 
consecinţele revoluţiilor şi refor-
melor istoric formate. Revoluţia în-
seamnă, inclusiv, o schimbare rigi-
dă, cardinală a sistemului de valori. 
Revoluţia invadează în viaţa omului 
şi-i impune un nou sistem de coor-
donate de a fiinţa, forme de interac-
ţiune cu puterea, care de multe ori 
sînt violente, copleşind libertatea 
interioară a celor care o au.

Punctul de pornire religios pen-
tru cetăţeanul moldovean este tra-
diţional şi firesc. Dar ca urmare a 
schimbării sistemului politic, el 
este oficial dezaprobat. Este evi-
dent că sînt surpate bazele religi-
oase ale moralităţii, iar locul sfînt, 
după cum ştim, nu este niciodată 
gol. În locul valorilor religioase, în 
esenţă general umane, vin orientă-
rile ideologice totalitare, oamenii 
sînt forţaţi să accepte exterior ceea 
ce este născocit de puţini şi ce nu 
creşte din adîncurile culturii popu-
lare. Dar şi în revoluţie este ceva 
raţional. Ea le arată deţinătorilor 
puterii că au depăşit toate limitele 
imaginabile în presiunea lor asu-
pra persoanei. Foştii deţinători de 
putere, cu ajutorul revoluţiei, sînt 
brutal convinşi în inumanitatea lor, 
în încălcarea principiilor bunătăţii 
şi adevărului. Şi în locul adevărului 
scorojit de stăpînitori, cu complici-
tatea poporului care fuge de pute-
re, se propune altul – tot deformat, 
dar care se ţine pe baionete şi, prin 
urmare, este pasibil recunoaşterii 
oficiale.

Nu mai puțin impact negativ 
asupra deformării adevărului în 
societate îl au reformele, de obicei 
nereuşite, nefinalizate în Moldova. 
Aceste reforme sînt stabilite de sus 
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sau, cel puțin, sînt sancționate de 
autorități. Ele nu aduc rezultatul 
cuvenit, de aceea iniţiază o nouă 
rundă de nedreptate în societate.

B. Cicerin scria: ”Scopul pri-
mordial al politicii interne în ade-
văratul ei sens este instaurarea 
crescîndă a adevărului în domeniul 
relaţiilor publice, conformîndu-se 
condiţiilor de viaţă şi circumstan-
ţelor, dar permanent avînd în ve-
dere esenţa ideală. Această cerinţă 
se aplică nu numai relaţiilor dintre 
cetăţeni, ci şi relaţiilor dintre auto-
rităţile publice şi cetăţeni. Dacă în-
tre drepturile persoanei şi cerinţele 
statului există o coliziune, atunci 
prima, în mod evident, trebuie să 
cedeze, deoarece particularul se su-
pune generalului; iar persoana ale 
cărei drepturi au fost încălcate ar 
trebui să primească o recompensă 
echitabilă sau satisfacţie. Aşa sînt 
cerinţele neschimbate ale dreptu-
lui” [8, p. 18].

Dacă nu se instaurează dreptatea 
în relațiile publice, în conformitate 
cu condițiile şi circumstanțele de 
viață, se naşte un nou masiv de ne-
dreptate. Și nedreptatea devine un 
element de mediere în interacțiunea 
personalității cu puterea, dar, pro-
babil, şi normă, ceea ce este deose-
bit de periculos, ceea ce, probabil, 
s-a şi întîmplat în Moldova.

B. Cicerin arată şi calea rezol-
vării conflictului dintre drepturile 
persoanei și cerințele statului: în-
deplinirea predestinaţiei publice, 
adică subordonarea particularului 
în faţa comunului, cu restituirea 
unei recompense echitabile, care 
este o cerință neschimbătoare a 
dreptului.

În esenţă, standardele duble ale 
viețiii moldoveneşti au devenit o 
normă. Neadevărul nivelului soci-
al-general se realizează la microni-
vele, în viaţa indivizilor separaţi. Și 
aceştia, pentru atingerea rezultatu-
lui elementar, trebuie să recurgă la 
şiretlicuri, să respecte regulile jocu-
lui dublu. Iar cei care le respectă şi 
demonstrează inițiativă avidă, pot 
obține rezultate semnificative pen-

tru sine sub forma statutului major 
patrimonial, a carierei. Omului care 
trăiește în adevăr îi sînt necesare 
o voință enormă şi o serie de alte 
calități personale, care ar apărea 
ca un obstacol personal stilului de 
viață dublu și i-ar permite propriul 
plan de viață.

Fiecărei persoane, ca atare, îi 
este caracteristică atracția spre o 
viața independentă și cu inițiativă, 
spre autodeterminare autonomă, pe 
care o numește „autolegalitate”, şi 
care se răspîndește în forma sa cea 
mai simplă asupra funcțiilor cotidi-
ene ale omului. Dar, de multe ori, 
această autolegalitate se revarsă în 
manifestări subiective: moft, ca-
pricii, samavolnicie, încăpățînare, 
care de multe ori îndreaptă sufletul 
la o independenţă găunoasă, fără 
conţinut, pe calea setei de putere, 
criminalităţii ambițioase și impetu-
oase.

Schimbarea caracterului 3. 
influenţei statului asupra per-
soanei. Această influenţă nu este 
absolut arbitrară şi spontană. Sta-
tul, prin instituţiile sale, îşi permite 
doar ceea ce îşi poate permite. Însă 
problema constă în faptul că meca-
nismele de stăvilire a influenţei sta-
tale asupra personaltăţii de jos, din 
partea purtătorului de suveranitate 
– poporul, sînt puţine şi subdezvol-
tate. Care este totuşi idealul social 
şi politic?

La timpul său, savantul rus P. 
Novgorodţev a propus acest ideal: 
„Sarcina noastră constă în deter-
minarea idealului absolut aplicat la 
domeniul fenomenelor sociale, şi 
la el noi trebuie să trecem. Un aşa 
obiectiv poate fi numai persoana 
umană vie, care în năzuinţele sale 
infinite reflectă complicitatea sa cu 
legea absolută a bunătăţii”.

Persoana umană vie ca scop al 
dezvoltării publice – ce se poate 
inventa mai uman? Însă nu se re-
uşeşte în Moldova un ideal public, 
crescut din personalitate. Probabil, 
sînt obstacole serioase în realizarea 
lui, iar statul aici joacă un rol pri-
mordial.

Imaginea statului dominînd 
peste societate și persoană se păs-
trează pînă în prezent în conştiin-
ţa de masă. Statul apare ca un fel 
de Leviatan îndărătnic, capabil de 
acțiuni neașteptate, neînfrînate. 
Statul, de multe ori, se asociază cu 
complexul militar-industrial și cu 
sistemul de servicii speciale, care, 
în comun, separă în mod clar statul 
de la originea personală și socială. 
Statul se refractă în conştiinţa ma-
jorităţii oamenilor ca instrument 
punitiv, fiind identificat cu aparatul 
de putere ca o constrîngere.

Statul, în aşa formă, reprezintă 
o formaţiune autosuficientă, inde-
pendentă de voința participanților 
săi. Acesta este o formaţiune care 
poate să absoarbă și purtătorii pu-
terii de stat, fenomen care a avut 
loc în mod repetat în istorie. Prin 
urmare, titularii sau arendașii pute-
rii manifestă îngrijorare cu privire 
la propria lor autointegritate, în 
timp ce ea ar trebui să fie pusă la 
dispoziția lor în baza legii, dacă nu 
au comis careva ilegalități.

Concentrarea puterii în mîinile 
sectorului dominant al puterii, adică 
actual al puterii executive, punctea-
ză necesitatea logică și argumentată 
a păstrării și sporirii acesteia. Grija 
pentru distribuirea egală a puterii în 
statul moldovenesc contemporan îi 
revine Constituției RM. În realita-
te, autoritățile legislative și judici-
are nu au întruchipare echivalentă 
în practica politică și juridică, în 
dinamismul reacționării și admi-
nistrării proceselor publice. Acest 
lucru, de asemenea, este limpede 
de pe poziţiile particularităţilor 
puterii executive: ea este chema-
tă zilnic, în persoana autorităților 
publice centrale și locale, să ţină 
la control tendințele politicii con-
crete și social-economice din țară. 
Puterea legislativă inițial e mai 
puțin dinamică, și ea nu trbuie să 
fie altfel: aici este necesar calcu-
lul, timpul, echilibrare în realizarea 
procesului legislativ, adoptarea ac-
telor normativ-juridice importan-
te. Puterea judecătorească intră în 
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acţiune doar în cazul în care există 
temeiuri respective pentru aceasta 
și îndeplinește o funcție distinctivă 
faţă de alte tipuri de putere: resta-
bilirea echității, bazată pe aplicarea 
corectă a legislației în vigoare. 

Inegalitatea situației reale a ra-
murilor puterii în stat este condiţio-
nată, astfel, de motive obiective ale 
societăţii moldoveneşti. Puterea în-
totdeauna îşi găseşte posesorul, ea 
niciodată nu stă pe loc și nu așteptă 
subiectul ce o utilizează. Puterea 
o preiau literalmente în zbor, o 
rup din alte mîini, deoarece, după 
cum se ştie, ea nu este niciodată 
îndeajuns. Subiectul puterii tinde 
spre cesiunea ei, spre extinderea 
spațiului propriu de dominare. În 
condițiile unei organizări a puterii 
complet neechilibrate şi nereglate, 
distorsiunile ei sînt destul de evi-
dente. În plus, ele se bazează pe 
experiența de secole a autoritaris-
mului din Moldova. 

În general, consolidarea exce-
sivă a puterii executive în detre-
mentul puterii legislative (tipică 
şi pentru Constituția noastră), că-
derea rolului parlamentelor nu în 
ultimul rînd se datorează gradului 
de supraîncărcare a lor cu activităţi 
curente administrativ-manageriale. 
Iar legile principial importante îşi 
așteaptă rîndul lor perioade înde-
lungate de timp.

Multe în RM depind de Institu-
tul Președintelui. Imaginea puetrii 
președințiale în Republica Moldo-
va este mult mai importantă decît 
în alte țări. Începutul personal al 
supremației puterii este arhitipic 
adecvat structurilor conștiinței pro-
funde și, probabil, subconștienței 
omeneşti. Prin urmare, este evident 
că inițiativele provenite din partea 
structurilor preşedințiale sînt pri-
vite de societate cu atenție sporită 
și sînt extrem de importante. Pen-
tru populație, Presedintele este un 
arbitru, care în cele din urmă va fi 
în măsură să judece corect și să ia 
o decizie importantă şi echitabilă. 
Însă, în conformitate cu Constituția 
RM, urmează a fi realizat echilibrul 

celor trei ramuri ale puterii în stat, 
necesar pentru funcționalitatea sta-
bilă a statului bazat pe sistemul 
juridic durabil și protecția dreptu-
rilor și libertăților personalităţii. 
Savantul V. Nerseseanţ marchează: 
“Problema cea mai acută și com-
plexă, în acest caz, avînd în vedere 
experiența naţională și calea difici-
lă actuală spre constituționalism și 
democrație juridică, se conchide în 
coordonarea puterii executive pu-
ternice cu puterea reprezentativă 
competentă, împuternicirile căreia 
să corespundă sensului, ideilor și 
cerinţelor separării puterilor și ale 
statului de drept” [6, p. 388].

Un alt domeniu important de 
modificare a influenței statului asu-
pra personalității este consolidarea 
funcției de securitate a statului pen-
tru membrii săi. În plus, securitatea 
se subînțelege pe larg, în primul 
rînd, ca securitate națională, în al 
doilea rînd, ca securitatea frontie-
relor și prevenirea invaziei exter-
ne din partea structurilor de forță 
ale altor state, în al treilea rînd, 
ca securitate internă. Toate tipu-
rile de securitate sînt conexe în-
tre ele, deoarece realizarea lor se 
bazează pe forţă, pe posibilitatea 
statului de a crea condiții durabi-
le a situaţiei personalității în țară 
și peste hotarele ei. Există, după 
cum știm, o siutuație complicată a 
compatrioților noștri în străinătate. 
Actualmente, statul nu își exercită 
pe deplin politica protectoare faţă 
de cetățenii săi aflați peste hotarele 
Republicii Moldova.

O altă direcţie este eliminarea 
dispoziţiei de dependenţă faţă de 
stat, din contul realizării funcției 
lui sociale. Această funcție nu poa-
te fi redusă la înfăptuirea politicii 
dependenţei nejustificate și unifor-
mizării persoanelor, cu contribuiții 
diverse în dezvoltarea societății. 
Statul este obligat să ofere un mi-
nim de bunuri pentru viața oame-
nilor care sînt în imposibilitate de 
a se asigura personal, de exemplu, 
cei cu dizabilități. Funcția de pri-
velegii a statului nu poate fi înlo-

cuită cu funcția de a oferi o egali-
tate de șanse pentru autorealzarea 
indivizilor.

4. Schimbarea caracteru-
lui influenței persoanei asupra 
statului în mod evident provoa-
că necesitatea activizării acesteia. 
Autoschimbarea personalităţii ar 
putea duce la un nou stil de viață 
legală. Cu ajutorul aspectului su-
biectiv de activizare, personalitatea 
poate schimba influenţa sa obiec-
tivă asupra statului. Yu Habermas 
scrie: “Statul democratic de drept 
devine un proiect, dar în același 
timp un rezultat și un catalizator 
de accelerare a raționalizării vieții 
poporului, care iese dincolo de 
sfera politică. Singurul conținut al 
proiectului este instituţionalizarea 
mijloacelor de formare rațională 
colectivă a voinței, ce sînt în trep-
tată îmbunătățire, care nu ar putea 
provoca nici o daună obiectivelor 
concrete ale participanţilor la pro-
ces” [7, p. 52-53].

Importantă se prezintă ide-
ea îmbunătățirii treptate a 
instituționalizării metodelor re-
zonabile de formare colectivă 
a voinței. Cred că urmează a fi 
creat un mecanism de transfor-
mare a drepturilor și libertăților 
personalității în forme de grup co-
lective, iar apoi și în forme publice. 
Actualmente, sistemul existent de 
reprezentare pînă cînd este inefi-
cient. Sistemul monopartid a fost 
înlocuit cu un sistem multipartid, 
dar aceasta nu înseamnă triumful 
democrației pluraliste în Republica 
Moldova. Transmiterea drepturilor 
și libertăților fundamentale de la 
cetățeni în calitate de alegători nu 
are modalitate inversă de restituire 
a acestor drepturi. O oarecare imi-
tare reprezintă alegerile ordinare de 
diferite niveluri ale puterii repre-
zentative – a deputaților, deoarece 
constatarea caracterului adecvat 
al opiniei comune și al persoanlor 
reale, care sînt alese în legislativ, e 
greu de considerat oportună. Ale-
gerile, din păcate, se transformă în 
promovarea legitimă a candidatu-
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rilor concrete în funcţie. Acolo de 
asemenea există competitivitate, 
dar ea se află în afara procesului 
electoral, ca o competiţie liberă a 
pretendenţilor.

Funcționarii de diferite niveluri, 
grupurile de clan, financiar-oligar-
hice, împart sferele de influență 
pînă la data desfășurării alegerilor, 
iar în cazul în care concurează între 
ele, utilizează lupta cu materiale 
compromițătoare, discreditarea re-
ciprocă, iar pentru opinia electora-
tului rămîne puţin loc. Faptul par-
ticipării la alegeri a unui candidat 
presupune existența unor investiții 
financiare majore în aceste proiecte 
politice personale, pe care nu toți le 
pot realiza.

Censul latent patrimonial, fi-
nanciar, oficial deja există, ca o 
condiție de participare la alegeri. 
Persoana care nu dispune de cens 
poate participa la alegeri pe lista 
partidelor politice, iar pentru aceas-
ta trebuie să fie satisfăcute cerințele 
acestor structuri. Deși, probabil, 
aceasta este un gen de legitate — 
rigiditatea trecerii în organele pute-
rii reprezentative, care se regăseşte 
și în alte țări.

5. Societatea civilă și piața ca 
elemente de echilibrare a relațiilor 
dintre individ și stat. A vorbi des-
pre o societate civilă dezvoltată în 
Moldova pînă cînd este prematur. 
Dacă ea ar exista, nu ar fi avut loc 
încălcările masive ale drepturilor și 
libertăților personalității și nu ar fi 
fost nevoie de o politică adecvată 
în acest domeniu. În literatura de 
specialitate se evidențiază niveluri-
le sau “etajele” societății civile:

„1) relaţii familiale și informale; 
2) viața economică, relațiile de 

schimb ale pieței; 
3) viața publică și cea politică 

(partidele, mișcările, sindicatele, or-
ganele de autoguvernare publică). 

Al treilea etaj, superior, este de 
un interes deosebit, deoarece este 
tranzitoriu de la societate la stat” 
[10, p. 17].

Stăvilirea presiunii statului asu-
pra persoanei nu se reușește din 

cauză caracterului multivectorial 
al societății civile. El este lipsit de 
surse unice, care inițiază reținerea 
influenței statului asupra persoa-
nei, căci obiectivele populației 
sociodiferențiate sînt destul de di-
ferite. Din această cauză, nu există 
fundamente economice ale progra-
mului unificat de formare și de dez-
voltare a societății civile.

Pluralismul formelor de propri-
etate în Moldova are o interpretare 
specifică: businessul mare, antre-
prenori de nivel mijlociu sau mic, 
specialiști care mediază funcționarea 
circulației capitalului. Mai există și 
o altă categorie, care nu se referă la 
business – cei care de fapt nu și-au 
schimbat situația lor materială. Do-
meniul intereselor neproprietarilor 
nu este legat de funcționarea deter-
minantelor economice ale procese-
lor social-politice. Ei nu au motive 
pentru o autoactivizare în domeniul 
economiei, de aceea aceste categorii 
de populație, deseori neavînd nicio 
atribuţie cu administrarea, nu pot 
fi purtători sociali ai transformă-
rii societății civile, dar, subliniem 
în mod special, anume din punctul 
de vedere al antreprenoriatului, ca 
o sursă civilizată de îmbunătățire a 
pieței. Cu toate acestea, categoriile 
vizate sînt interesate de societatea 
civilă, ca o condiție a existenței lor 
sociale. 

Businessul mare are interesele 
sale, inclusiv în problemele lob-
bysmului unor sau altor decizii, ce 
le permite realizarea intereselor de 
clan. Businessul mic și cel mijlociu 
se află într-o situație mai dificilă: 
pe de o parte, giganții businessu-
lui, iar pe de altă parte, funcționarii 
care doresc să-și vadă interesul lor 
propriu în orice afacere care depin-
de de ei. Cu alte cuvinte, lipseşte 
integrarea socioeconomică, ca o 
stare caracteristică de formare a 
unei societăți civile dezvoltate. 
Societatea civilă este un bun co-
mun, în care interesele private se 
acumulează și se sintetizează în 
interese generale, dar în principiu 
adecvat private. Pentru integrarea 

intereselor este necesară utilizarea 
potențialului de autoadministrare a 
societății.

Administrația locală este, 
de fapt, o parte a sistemului ge-
neral al administrației publice. 
Administrația locală exercită 
funcții, în primul rînd, administra-
tiv-gospodăreşti, cu caracter so-
luţionabil pentru dezvoltarea unui 
anumit teritoriu, subordonîndu-se 
principiilor generale de influență 
statală, în esență – puterii ierarhic 
superioare. Aceste organe nu-și 
exercită funcția de identificare şi de 
consolidare a intereselor publice.

Altceva este administrarea 
formațiunilor autoiniţiate cu forțe 
proprii. Autoguvernarea nu poate fi 
autonomă, ca structură închisă, de-
oarece serveşte interesele unui cerc 
de persoane nedeterminat, neatașat 
acestei structuri. Esenţa institu-
tului de autoguvernare constă în 
inițiativa poporului, integrarea ei, 
formarea punctelor de sprijin al 
conștiinței civice și acțiunii active. 
Anume activiștii organelor de auto-
guvernare apar ca adevăraţi tutori 
ai intereselor poporului în cazul în 
care efectuează activitate reală, şi 
nu virtuală. Virtualitatea poate con-
sta în imitarea necesităţii realizării 
unor sau altor decizii. Dar aceasta 
nu este esenţa structurilor autogu-
vernării. Semnificața creativă con-
stă în altceva – în formarea atitudi-
nii respectuoase față de personă, în 
respectarea demnității ei, a norme-
lor și a regulilor elementare, accep-
tate în rîdul persoanelor decente și 
care se respectă. În spatele acestor 
cuvinte elevate stă viața reală, cu 
problemele sale zilnice.

Concluzii. Căutarea unei vieți 
autonome pentru poporul moldo-
venesc este una dintre variantele 
evitării neadevărului, a presiuneii 
statului. Cu toate acestea, în opinia 
noastră, o astfel de căutare poate 
duce la o independența fără sens. În 
cazul în care o posedă o persoană 
fără putere, această independență 
nu afectează relaţiile de importan-
ţă şi influenţă generală. În cazul 
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în care omul puterii se bazează 
pe independența găunoasă în sine, 
atunci o aşa situație se extrapolea-
ză pe un complex semnificativ de 
relații de dominare–subordonare și, 
prin urmare, este foarte periculosă. 
Iată de ce, neignorînd importanța 
calităţilor personale morale în por-
tretul psihologic al conducătorilor, 
urmează crearea construcţiilor po-
litico-juridice obiective de con-
strîngere, sau cel puţin atenuarea 
manifestărilor independenţei gău-
noase faţă de cea dirijată.

Astfel, caracterul dominant al 
statului asupra persoanei trebuie să 
fie schimbat. De la influienţa total-
punitivă urmează trecerea la influ-
ienţa comunicativă, de coordonare, 
de creare a condiţiilor de dezvolta-
re potenţială similară a persoanei, 
la protejarea siguranţei ei în baza 
legii, şi nu din voinţa altor purtători 
ai împuternicirilor de stat.
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Introducere. Contractul de 
achiziţii publice reprezintă, 

conform legislaţiei R. Moldova 
din domeniul achiziţiilor publice, 
un contract cu titlu oneros, înche-
iat în scris între unul sau mai mulţi 
operatori economici şi una sau mai 
multe autorităţi contractante, care 
are ca obiect procurarea de bunuri, 
executarea de lucrări sau prestarea 
de servicii [1, art. 1]. Teoria pri-
vind natura juridică a contractului 
de achiziţie publică denotă două 
poziţii, contractul fiind unul ad-
ministrativ şi respectivul contract 
fiind unul de drept privat.

Actualitatea studierii temei 
date se desprinde din faptul că 
natura juridică a unui contract de-
termină regulile corecte de înche-
iere a acestuia, de realizare şi de 
producere a efectelor corespunză-
toare. Importanţa studierii acestui 
subiect reiese din faptul că trebuie 
să existe o delimitare clară între 
contractele administrative şi cele 
civile cu precădere.

Scopul studiului constă în iden-
tificarea acelor particularităţi care 
clasifică contractul de achiziţie 
publică în categoria contractelor 
administrative, prin prisma descri-
erii naturii juridice a acestuia.

Rezultate obţinute şi discu-
ţii. Analizînd mai multe opinii ale 
doctrinarilor, observăm că cei mai 
mulţi susţin că, din punct de vede-
re al naturii juridice, contractul de 
achiziţie publică este un contract 
administrativ, şi nu un contract de 
drept privat. De exemplu, V. Ve-
dinaş [3, p.118] consemnează că 
contractul administrativ este acel 
„acord de voinţă, dintre o autori-
tate publică, aflată pe o poziţie de 
superioritate juridică, pe de-o par-
te, şi alte subiecte de drept public, 
pe de altă parte (persoane fizice, 
persoane juridice sau alte organe 
ale statului subordonate celeilal-
te părţi), prin care se urmăreşte 
satisfacerea unui interes general, 
prin prestarea unui serviciu pu-
blic, efectuarea unei lucrări publi-
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ce sau punerea în valoare a unui 
bun public, supus unui regim de 
putere publică”. Autorul francez 
al teoriei contractelor administra-
tive, G. Jèze, a oferit următoarea 
definiţie [3, p. 117]: „contractele 
încheiate de administraţie pentru 
a asigura funcţionarea unui servi-
ciu public şi care este supus, din 
punct de vedere al regulilor parti-
culare, altor reguli decît cele care 
guvernează raporturile dintre par-
ticulari”.

Astfel, analizînd particulari-
tăţile contractelor reglementate 
de dreptul privat, concomitent cu 
cele reglementate de dreptul pu-
blic, putem sublinia cîteva aspecte 
importante, şi anume trăsăturile 
caracteristice ale contractului de 
achiziţie publică:

Contractul de achiziţie publi-- 
că reprezintă o specie a contractu-
lui administrativ, ce comportă as-
pecte specifice.

Clauzele contractuale obliga-- 
torii reprezintă o expresie a puterii 
autorităţii publice şi au rol de pro-
tecţie a interesului general. Carac-
terul obligatoriu este relevant doar 
în măsura în care clauzele în speţă 
îşi păstrează această destinaţie.

În contextul procedurilor de - 
atribuire, clauzele obligatorii tre-
buie să asigure respectarea princi-
piilor achiziţiilor publice.

Părţile contractului admi-- 
nistrativ nu se află pe poziţie de 
egalitate juridică, particularul fi-
ind subordonat juridic autorităţii 
publice.

Încheierea, executarea şi în-- 
cetarea contractului administrativ 
sînt subordonate principiului pri-
orităţii interesului public faţă de 
interesul privat.

Contractul administrativ cu-- 
prinde clauze derogatorii de la 
dreptul comun, cunoscute drept 
clauze exorbitante, imperative 
prin puterea legii, care nu pot face 
obiectul niciunei negocieri.

Litigiile care au ca obiect - 
contractele administrative sînt de 

competenţa instanţelor de conten-
cios administrativ [4].

Autorităţile contractante sînt - 
obligate să răspundă cererilor de 
clarificare/negociere/modificare a 
clauzelor contractuale.

Clauzele contractuale pot fi - 
clarificate sau negociate de către 
părţi, precum şi contestate atunci 
cînd acestea sînt considerate ile-
gale sau abuzive în raport cu prin-
cipiile ce stau la baza sistemului 
achiziţiilor publice.

În acelaşi context menţionăm 
că, înainte de a investiga posibili-
tatea negocierii clauzelor contrac-
tuale ale unui contract de achiziţie 
publică, trebuie analizat pe scurt 
caracterul juridic al clauzelor 
obligatorii pe care autoritatea con-
tractantă este obligată să le menţi-
oneze în cadrul documentaţiei de 
atribuire. Astfel, aceste prevederi 
au rolul de a fixa cadrul absolut 
necesar implementării şi derulării 
contractului, aşa încît să fie ga-
rantată apărarea interesului public 
asociat implementării/executării 
proiectului. Clauzele obligatorii 
pot conţine, de asemenea, aspec-
te care conferă autorităţii publice 
atribuţii fără echivalent, lipsind 
reciprocitatea clauzelor contrac-
tuale faţă de co-contractant, ceea 
ce determină, la o primă vedere, 
inegalitatea raportului juridic din-
tre părţi (aşa-numitele clauze ex-
orbitante). Astfel de clauze nu sînt 
uzuale în raporturile de drept pri-
vat, unde principii precum egalita-
tea co-contractanţilor şi echilibrul 
negocierilor prevalează. Avînd un 
caracter ”derogatoriu” de la drep-
tul comun, în doctrină s-a arătat 
că, în ipoteza includerii în con-
tractele civile, clauzele obligatorii 
din contractele administrative ar 
fi chiar pasibile de nulitate. Re-
venind la contractul de achiziţie 
publică, prin încheierea acestuia, 
părţile – şi îndeosebi partenerul 
privat – admit faptul că aceste cla-
uze urmează să le plaseze, ca po-
ziţie contractuală, în afara orbitei 

clasice a raportului juridic civil [2, 
p. 132].

Cert este faptul că contractele 
încheiate de administraţia publică 
au anumite caracteristici speciale, 
impuse de interesul public, care 
stă la baza fundamentului încheie-
rii şi executării acestora, fiind con-
siderate contracte publice. Astfel, 
o consecinţă directă ar fi aceea a 
calificării contractului de achiziţie 
publice drept un contract adminis-
trativ. 

Nu putem omite faptul că o 
parte a doctrinei susţine faptul că, 
prin încorporarea a două categorii 
de clauze, respectiv clauze obli-
gatorii (reglementare) şi clauze 
contractuale negociabile, acest 
contract administrativ preia atît 
elemente specifice actului admi-
nistrativ unilateral, cît şi elemen-
te specifice contractului de drept 
privat, care presupune dialogul şi 
negocierea [5]. 

Dincolo de dreptul autorită-
ţii contractante de a fixa clauzele 
obligatorii specifice unui anumit 
contract, se poate totuşi ridica un 
semn de întrebare asupra limitelor 
în care acest drept poate fi exer-
citat, precum şi a posibilităţilor 
legal-administrative de a contesta 
eventualele derapaje. Aceasta de-
oarece domeniul achiziţiilor publi-
ce implică o serie de aspecte speci-
fice care se grefează pe caracterul 
administrativ al contractului. Un 
astfel de aspect rezultă din prin-
cipiile care stau la baza atribuirii 
contractelor de achiziţie publică 
şi a întregului sistem, de altfel, 
principii a căror încălcare consi-
derăm că nu poate fi justificată de 
respectarea interesului public. Ne 
referim aici cu precădere la nece-
sitatea ca autoritatea contractantă 
să obţină în cadrul fiecărei proce-
duri de atribuire valoarea optimă 
pentru banii cheltuiţi (best value 
for money), deziderat ce nu poate 
fi obţinut decît prin atragerea din 
piaţă a celor mai bune oferte/ofer-
tanţi. În acest sens, este necesar 



37APRILIE 2016

ca respectarea interesului public 
să se întrepătrundă cu asigurarea 
unui grad relevant de atractivitate 
comercială a proiectului public.

În practica procedurilor de atri-
buire însă, prerogativele menţio-
nate mai sus pot duce (şi deseori 
duc) la introducerea, de către auto-
ritatea contractantă, a unor clauze 
contractuale inadecvate/abuzive, 
ce exced prerogativele conferite 
prin natura autorităţii publice, cla-
uze ce nu sînt de natură a conduce 
la asigurarea cadrului imperativ 
avut în vedere de legiuitor, ci, mai 
mult, au potenţialul de a elimina 
din competiţie actori economici 
care pot asigura acea valoare opti-
mă în schimbul fondurilor publice 
cheltuite, ducînd astfel la încălca-
rea principiului eficienţei. În acest 
context, se pune întrebarea în ce 
măsură poate fi pusă în discuţie de 
către potenţialii ofertanţi oportu-
nitatea introducerii unor astfel de 
clauze de către autoritate. Desi-
gur, interpretarea de către ofertant 
a caracterului abuziv/inadecvat al 
clauzelor obligatorii este, cel pu-
ţin în primă instanţă, tot una de na-
tură subiectivă, motiv pentru care 
un posibil conflict, în această ma-
terie, va trebui dedus cu necesitate 
autorităţilor cu rol administrativ-
jurisdicţional. 

Concluzii. Reieşind din cele 
expuse, putem afirma că dacă prin-
cipiul primatului interesului public 
este unul indiscutabil suveran, nu 
putem extinde însă la modul abso-
lut acest concept, atunci cînd ana-
lizăm activitatea şi deciziile unei 
autorităţii publice care joacă rol 
de autoritate contractantă. Actuala 
legislaţie din Republica Moldova 
în domeniul achiziţiilor publice, 
avînd ca principal act normativ 
Legea RM privind achiziţiile pu-
blice, nr. 96 din 13.04.2007 (Mo-
nitorul Oficial al Republicii Mol-
dova nr. 107-111 din 27.07.2007. 
Se abrogă din 01.05.2016 prin 
Legea RM nr. 131 din 03.07.15, 
MO nr. 197-205 din 31.07.2015, 

art. 402) a încercat să transpună 
noile prevederi ale Directivei UE 
în materie [1].

Este de subliniat că noua lege 
a achiziţiilor publice va tinde să 
asigure armonizarea deplină cu 
acquis-ul comunitar, aceasta prin 
prisma perspectivei de accelerare 
a proceselor de integrare europea-
nă a statului nostru.

Totodată, menţionăm că, în 
ceea ce priveşte legislaţia euro-
peană, achiziţionarea bunurilor şi 
serviciilor şi atribuirea unor con-
tracte de lucrări de către o autori-
tate publică – fie că este vorba de 
o administraţie naţională, o admi-
nistraţie locală sau de organisme 
subordonate – constituie contrac-
te publice. În acest sens, putem 
desprinde că, de-a lungul anilor, 
Uniunea Europeană a introdus 
dispoziţii legislative care moder-
nizează şi facilitează procesul de 
atribuire a contractelor. UE a îm-
bunătăţit transparenţa, echitatea 
şi interoperabilitatea în acest do-
meniu prin intermediul mai mul-
tor instrumente, cum ar fi baza 
de date TED (Tenders Electronic 
Daily), sistemul unic de clasifica-
re (materializat prin Vocabularul 
comun privind achiziţiile publice) 
şi sistemul de informare privind 
achiziţiile publice (SIMAP). 

Astfel, analizînd caracteristici-
le determinante ale contractului de 
achiziţie publică, din perspectiva 
naturii sale juridice, menţionăm că 
acesta este un contract administra-
tiv, şi nu un contract de drept pri-
vat. Interesul public şi autoritatea 
publică joacă un rol extrem de im-
portant în buna realizare a acestui 
tip de contracte.
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Introducere. Separatismul ca 
fenomen social-politic are o 

istorie veche. Tendinţa de separa-
re de la un întreg frămîntă cugetul 
uman şi elitele politice începînd cu 
formarea primelor organizări stata-
le, cînd oamenii sau anumite gru-
puri de oameni din variate motive 
au început să manifeste dorinţa de 
a se separa de la o comunitate mai 
mare, pînă în zilele noastre, cînd fo-
carele de separatism atentează la se-
curitatea şi integritatea teritorială a 
mai multor state de pe mapamond.

Prin separatism sau secesiune 
se înţelege intenţia unor locuitori ai 
unui teritoriu de a se separa, de a se 
desprinde de la un mare grup etnic, 
social, religios, sau de la statul căru-
ia aparţine; totodată, poate fi definită 
şi ca mişcare, curent care susţine se-
pararea politică, autonomia faţă de 
un stat unitar [2, p. 3]. Astăzi, ten-
dinţele de separatism sînt prezente 
practic în întreaga lume. Luînd în 
consideraţie noul focar în acest sens 
din Ucraina, putem afirma că dina-
mica acestui fenomen periculos este 
în creştere. 

Metode aplicate şi materiale 
utilizate. În cercetare au fost folo-
site metodele: observaţiei, analizei, 
sintezei. În calitate de suport doc-
trinar au servit studiile realizate de 
către cercetătorii autohtoni şi cei de 
peste hotare.

Rezultate obţinute şi discuţii. 

Fenomenul separatismului, ca şi 
orice altă provocare la adresa secu-
rităţii omenirii, se clasifică în mai 
multe tipuri, şi anume:

- Separatismul teritorial, care 
este o formă a separatismului foar-
te răspîndită în zilele noastre. După 
cum cunoaştem din surse istorice, 
hotarele statelor deseori au fost revi-
zuite. În trecut, hotarele se delimitau 
în măsura capacităţii statului de a le 
proteja de invazia străinilor [1, p. 
180]. Respectiv, teritoriul care ieşea 
de sub controlul efectiv al unui stat 
era ocupat de un stat mai puternic. 
Odată cu perfecţionarea mijloacelor 
de apărare a apărut şi necesitatea 
stabilirii unor reguli scrise privind 
delimitarea hotarelor. Astăzi, cînd 
hotarele statelor se bucură de pro-
tecţia normelor de drept atît inter-
ne, cît şi internaţionale, revizuirea 
lor poate avea loc doar în baza unui 
acord dintre părţi. 

Totodată, este important de re-
marcat faptul că acest fenomen este 
deseori muşamalizat de către adepţii 
săi prin principiul autodeterminării, 
fapt care generează necesitatea imi-
nentă de a aduce o claritate în acest 
sens. Conform lui Hurst Hannum 
de la Şcoala de Drept şi Diplomaţie 
Fletcher, autodeterminarea în anii 
‘60 era pur şi simplu un alt termen 
pentru decolonizare [9, p. 20].

Totuşi, chiar şi la această etapă 
„autodeterminarea nu permite se-

cesiunea; prin autodeterminare se 
presupunea integritatea teritorială 
a statelor deja existente şi a majo-
rităţii teritoriilor coloniale”. Aşa-
dar, după cum explica Hannum, în 
1996, la o masă rotundă organizată 
de Institutul Păcii al SUA şi Apa-
ratul de Planificare a Politicilor al 
Departamentului de Stat, ideea au-
todeterminării la acea perioadă nu 
era că toate popoarele au dreptul la 
autodeterminare, ci că toate colonii-
le aveau dreptul să fie independente 
[6, p. 28].

În materia dreptului internaţio-
nal, autodeterminarea este defini-
tă ca „dreptul grupurilor naţionale 
consistente (popoarelor) de „a-şi 
alege propriul sistem politic, de a-şi 
urma propria dezvoltare economică, 
socială şi culturală în cadrul unui 
stat existent”. Această concepţie 
face autodeterminarea strîns conexă 
de respectarea drepturilor minorită-
ţilor în cadrul unui stat, cu atît mai 
mult validitatea principiului auto-
determinării în contextul dreptului 
internaţional a fost confirmată prin 
Opinia Consultativă a Curţii Inter-
naţionale de Justiţie privind Sahara 
de Vest [4, p. 13].

Anume aceasta s-a întîmplat şi 
în vestitul caz al Insulelor Aaland 
din perioada interbelică. În sec. al 
XVII-lea, Insulele Aaland admi-
nistrativ făceau parte din Finlanda, 
care, la rîndul său, făcea parte din 
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Regatul Suediei. În sec. al XIX-lea, 
Suedia a cedat Finlanda, inclusiv 
insulele sale, Rusiei. În 1917, Fin-
landa şi-a declarat independenţa 
faţă de Rusia în timpul Revoluţiei 
ruse. Către acest moment, insularii 
din arhipelagul Aaland, care erau în 
majoritate suedezi, au revendicat re-
uniunea cu Suedia.

În urma înaintării cazului dat în 
faţa Ligii Naţiunilor de către Fin-
landa şi Suedia, Comisia de jurişti 
care a examinat acest caz a constatat 
că secesiunea este aplicabilă doar în 
cele mai extreme cazuri, cînd un stat 
violează brutal sau nu manifestă do-
rinţa de a apăra demnitatea umană 
şi cele mai elementare drepturi ale 
omului. Însă, în astfel de cazuri, 
presupunerea unei revendicări lega-
le de autodeterminare pare a fi justi-
ficată doar în situaţia în care un po-
por e conştient de propria identitate 
şi stabilit pe un teritoriu comun ca 
atare şi dacă nu există remedii efec-
tive în dreptul naţional sau interna-
ţional pentru a ajusta situaţia [10, p. 
364-367].

După cum este menţionat în Ra-
portul Avocaţilor din oraşul New 
York [6], problemele de autodeter-
minare şi secesiune se află de regulă 
în domeniul dreptului intern, însă 
dacă astfel de încercări de secesiune 
pun în pericol pacea şi securitatea 
sistemului internaţional, Consiliul 
de Securitate al ONU o va declara 
ilegală, ca şi în cazul încercării de 
secesiune a provinciei Katanga de la 
Congo [5, p. 41]. 

Aşadar, practica internaţională a 
evaluat în aşa fel încît autodetermi-
narea nu permite re-trasarea fronti-
erelor. Inamovibilitatea frontierelor 
este un principiu general al dreptului 
internaţional şi în sprijinul acestuia 
vin mai multe norme internaţionale, 
precum Actul Final de la Helsinki; 
Convenţia de la Viena cu privire la 
Dreptul Tratatelor, din 1978; Con-
venţia de la Viena cu privire la Suc-
cesiunea Statelor în vederea Tratate-
lor din 1969; Actul de Constituire al 
Uniunii africane. 

Un exemplu relevant de reven-

dicare a secesiunii este chestiunea 
Quebecului, asupra căreia s-a pro-
nunţat Curtea Supremă a Canadei. 
În procesul de evaluare a întrebării 
dacă Quebecul se poate separa, cur-
tea canadiană a constatat că „sursele 
recunoscute ale dreptului interna-
ţional stabilesc că dreptul unui po-
por la autodeterminare este în mod 
normal satisfăcut prin autodetermi-
narea internă – satisfacerea de către 
un popor a dezvoltării sale politice, 
economice, culturale în cadrul unui 
stat existent. Dreptul la autodeter-
minarea externă (care în acest caz 
ea forma revendicării dreptului la 
secesiune unilaterală) apare doar în 
cele mai extreme cazuri şi, chiar şi 
atunci, în circumstanţe definite mi-
nuţios” [9, par. 123]. 

În opinia generalizată a specia-
liştilor în materia dreptului interna-
ţional, în procesul de revendicare a 
dreptului la secesiune secesioniştii 
trebuie să dovedească că:

1) secesioniştii sînt „un popor”;
2) statul din care actualmente fac 

parte le încalcă brutal drepturile;
3) nu există soluţii de alternati-

vă, atît în dreptul intern, cît şi în cel 
extern, de rezolvare a conflictului.

- Separatismul politic – este o 
mişcare politică ce urmăreşte să des-
partă o regiune, o provincie sau un 
stat de ţara sau de un ansamblul mai 
vast căruia aceasta aparţine, acţi-
onînd în special prin mijloace paşni-
ce sau violente; uneori este posibilă 
folosirea concomitentă a metodelor 
nominalizate. Transpunerea în prac-
tică a acestei dorinţe sau aşteptări 
înseamnă mai mult decît obţinerea 
ei, pe o cale sau alta, şi anume, ru-
perea totală de statul căruia aparţine 
şi recunoaşterea noii entităţi statale 
de către comunitatea internaţională 
ca avînd statut de stat suveran, in-
dependent şi autonom. Aceste vaste 
obiective deseori se traduc în viaţă 
doar prin constituirea unor struc-
turi paramilitare. Acestea iau forma 
„unei armate de eliberare”, aşa cum 
s-a întîmplat în Kosovo, Transnis-
tria (Republica Moldova), Osetia 
de Sud (Georgia), sau a unei „aripi 

militare”, cum a fost cazul cu Ar-
mata Republicană Irlandeză (IRA), 
ori cum este cazul organizaţiei ETA 
(Spania), care întrebuinţează mij-
loace violente, de tipul atentatelor 
cu bombă, pentru a-şi atinge scopul 
stabilit prin programul său politic.

Tendinţele separatismului po-
litic, ca şi cele ale altor forme de 
separatism, sînt în criză de timp – 
dacă de la începerea primelor miş-
cări separatiste şi pînă la îndeplini-
rea obiectivelor sale finale s-a scurs 
prea mult timp, ele trec în faza în-
gheţată. Drept exemple de astfel de 
evenimente ne pot servi mişcările 
separatiste de după anii ‘90, care au 
trecut în faza îngheţată, din Republi-
ca Moldova (aşa-numita Republică 
Moldovenească Nistreană), Georgia 
(Osetia de Sud, Abhazia), Azerbaid-
jan (Nagornîi-Karabah) [10, p. 65].

- Separatismul etnic. Diferende-
le etnice reprezintă, la ora actuală, 
ameninţarea majoră la adresa păcii 
şi securităţii. Obiectivul unora dintre 
ele este separarea de statele respec-
tive şi crearea unor ţinuturi autono-
me sau chiar a unor state noi. Etniile 
se confruntă deci, în primul rînd, cu 
statele naţionale şi, din acest punct 
de vedere, aceste tipuri de conflicte 
sînt asimetrice.

Se pare însă că avantajele nu 
sînt de partea statelor naţionale, ci 
de partea etniilor. Şi aceasta, pe de o 
parte, pentru că o astfel de tendinţă 
favorizează într-un fel procesul de 
mondializare; pe de altă parte, pen-
tru că problema separatismului etnic 
nu se pune acut în zona marilor pu-
teri şi în statele supertehnologizate, 
cu un nivel de viaţă foarte ridicat, ci 
în ţările sărace. 

Expresia “purificare etnică” 
deseori a servit drept un mijloc de 
alimentare a separatismului etnic. În 
viziunea separatiştilor etnici, cadrul 
purificării etnice este statul naţional 
care încearcă să-şi omogenizeze 
populaţia [8] în jurul unui model 
de limbă şi cultură, totodată încăl-
cîndu-le drepturile reprezentanţilor 
altor etnii, care la fel fac parte din 
acest stat.
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Separatiştii etnici consideră că 
justificările satului naţional constau 
din argumente exacte precum grupu-
rile respective se revoltă, fac jocuri-
le unui stat duşman, doresc secesi-
unea, demografic sînt cotropitoare. 
Pe cînd statul naţional, la rîndul său, 
îşi justifică acţiunile prin necesitatea 
asigurării securităţii satului.

În contextul celor expuse, nu 
poate fi trecut cu vederea nici se-
paratismul din Republica Moldova, 
care a fost moştenit odată cu des-
trămarea imperiului sovietic şi, la 
fel ca şi alte focare separatiste, s-a 
soldat cu un conflict armat. Encla-
va din stînga Nistrului nu se bucură 
nici pînă în prezent de un control 
efectiv din partea autorităţilor de 
la Chişinău. Liderii de la Tiraspol 
în repetate rînduri fac referire la 
dreptul fundamental al popoarelor 
la autodeterminare, însă tendinţele 
de separare de la un stat deja exis-
tent şi formarea unui stat aparte nu 
pot fi calificate decît nişte tendinţe 
secesioniste nejustificate. Urmărind 
revendicările Tiraspolului, care op-
tează în favoarea „unui divorţ civili-
zat” de Chişinău şi crearea unui stat 
independent, apare o firească între-
bare: sînt oare justificate pretenţiile 
liderilor secesionişti din estul ţării în 
vederea determinării acestui terito-
riu şi creării unui stat independent? 

În continuare vom analiza aceste 
revendicări din punctul de vedere al 
practicii internaţionale. După cum 
am menţionat anterior, dreptul la 
secesiune este un drept excepţional, 
care poate fi revendicat doar în pre-
zenţa următoarelor circumstanţe:

1. Secesioniştii trebuie să fie un 
„popor”. Termenul de „popor” a 
fost utilizat în general în practica 
statală recentă pentru a descrie un 
grup etnic sau o „naţiune” în sen-
sul clasic, etnografic al cuvîntului. 
Există însă şi cei – printre care şi 
conducerea de la Tiraspol – care 
sugerează că termenul ar trebui să 
însemne altceva, posibil un grup cu 
scopuri şi norme comune. În pofida 
acestui fapt, putem afirma că locu-
itorii regiunii transnistrene nu for-

mează „un popor” în sens etnic, fapt 
care poate fi demonstrat prin datele 
ultimului recensămînt din regiune, 
care a avut loc în anul 1992 şi a ară-
tat că în Transnistria locuiesc peste 
40% de moldoveni, 28% de ucrai-
neni şi doar 25¤ de ruşi [2, p. 4].

2. Încălcarea brutală a drepturi-
lor omului. Argumentul Tiraspolului 
în vederea separării de Moldova pe 
motiv că locuitorilor din regiune li 
se încalcă drepturile nu este justifi-
cat. Autorităţile moldoveneşti oferă 
un şir de înlesniri pentru locuitorii 
din stînga Nistrului: abolirea taxei 
pentru poliţa de asigurare medicală 
şi a taxelor pentru perfectarea acte-
lor de identitate naţională; oferirea 
unui număr anual de burse de studii 
în dreapta Nistrului; scutirea agenţi-
lor economici din regiune de taxele 
de import şi cele ecologice etc. Mai 
mult decît atît, Republica Moldova 
depune un efort maxim în vederea 
implementării Acordului de Asocie-
re şi creare a Zonei de Liber Schimb 
Aprofundat şi Cuprinzător (AA/
ZLSAC) în stînga Nistrului, care 
este unul crucial pentru „economia” 
regiunii. În detrimentul efortului de-
pus de Chişinău în atragerea Trans-
nistriei într-un mediu legal, aceasta 
din urmă nu ezită să tensioneze situ-
aţia prin acţiunile sale provocatoa-
re şi pe alocuri chiar distructive. În 
continuare, vin cu cîteva exemple în 
acest sens, care totodată sînt inclu-
se şi pe agenda de negocieri dintre 
Chişinău şi Tiraspol.

• Încălcarea dreptului fundamen-
tal la libera circulaţie – crearea în 
mod unilateral a punctelor de con-
trol de-a lungul liniei administrative, 
inclusiv prin introducerea pentru lo-
cuitorii din dreapta Nistrului a „car-
telelor migraţionale” (anterior – cu 
perceperea unei taxe) pentru a putea 
intra în regiunea transnistreană.

• Încălcarea dreptului la învă-
ţămînt – crearea impedimentelor în 
desfăşurarea bunei activităţi a celor 
8 şcoli cu predarea în grafie latină, 
situate în regiunea transnistreană 
(confiscarea salariilor angajaţilor, 
ştampilelor, aplicarea unor taxe 

discriminatorii pentru întreţinerea 
blocurilor de studii etc.). Un exem-
plu relevant în acest sens este cau-
za Cătan şi alţii contra Moldovei 
şi Rusiei [15]. Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului a condamnat 
acţiunile regimului de la Tiraspol, 
care a interzis alfabetul latin în şco-
lile din regiunea transnistreană şi au 
evacuat forţat copiii şi profesorii din 
sediile instituţiilor în cauză.

• Încălcarea dreptului la mun-
că – persecutarea angajaţilor din 
regiune subordonaţi structurilor 
constituţionale de la Chişinău (re-
ţinerea profesorilor, poliţiştilor, co-
laboratorilor penitenciarilor etc., cu 
aplicarea unor tarife discriminatorii 
pentru aceştia şi chiar izgonirea din 
regiune).

• Încălcarea dreptului la propri-
etate – deposedarea producătorilor 
agricoli de terenurile amplasate 
după traseul „Rîbniţa – Tiraspol”, 
r-nul Dubăsari, care le aparţin cu 
drept de proprietate, pe motiv că 
aşa-numita legislaţie transnistreană 
nu prevede dreptul de proprietate 
asupra terenurilor agricole.

3. Secesiunea este unicul mijloc 
şi nu există alte remedii efective în 
dreptul naţional sau internaţional 
pentru a ajusta situaţia – acesta este 
un alt argument ferm în detrimentul 
revendicărilor secesioniste ale regi-
mului de la Tiraspol, care resping 
orice altă modalitate de soluţionare 
a conflictului decît recunoaşterea in-
dependenţei sale şi separarea terito-
rială de Republica Moldova.

Este evident faptul că argu-
mentele regimului de la Tiraspol 
în vederea separării de Republica 
Moldova şi recunoaşterii indepen-
denţei sale nu sînt întemeiate, fapt 
care a motivat respingerea oficială 
a acestei revindecări de către Cur-
tea Internaţională de Justiţie în anul 
2010 [2, p. 3]. 

Separatismul influenţează foarte 
negativ dezvoltarea unui stat, pentru 
că este unul dintre principalele surse 
de limitare a suveranităţii şi produce 
un efect negativ atît în limitele teri-
torialităţii sale, cît şi în afară. Prin 
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urmare, acţiunile separatiste au un 
impact semnificativ asupra procese-
lor ce determină existenţa şi activi-
tatea statului. Ele ating practic toate 
domeniile de activitate a unui stat şi 
se manifestă prin următoarele:

- separatismul izolează o regiune 
din teritoriul statului, afectînd su-
veranitatea lui, impunînd frontiere 
interne şi lipsind, de obicei, statul 
de control efectiv asupra regiunii 
în cauză;

- separatismul exclude un nu-
măr de cetăţeni din populaţia su-
pusă jurisdicţiei statului, fapt care 
se răsfrînge negativ asupra tuturor 
sferelor de activitate;

- separatiştii pretind la dreptul 
de a reprezenta populaţia regiunii 
separatiste, punînd la îndoială le-
galitatea şi legitimitatea organelor 
reprezentative existente;

- separatiştii pretind la legali-
zarea şi legitimarea puterii insti-
tuite de ei, atribuindu-i drepturile 
exclusive ale statului şi excluzînd 
din competenţele puterii constitu-
ţionale administraţia regiunii se-
paratiste prin: instituirea organelor 
anticonstituţionale şi subminarea 
caracterului obligatoriu al legilor 
statului, limitarea libertăţii puterii 
constituţionale în luarea deciziilor 
şi extinderea lor asupra regiunii se-
paratiste, constituirea organelor de 
control şi de constrîngere ilegale, 
respingînd astfel dreptul exclusiv 
al statului de a aplica forţa, inclusiv 
cea fizică, şi subminînd capacitatea 
statului de a garanta securitatea lo-
cuitorilor săi [9, p. 24].

În contextul celor enumerare, 
înţelegem că separatismul nu poate 
fi tolerat de către comunitatea in-
ternaţională atît din motivul că are 
un efect extrem de negativ asupra 
mediului intern şi celui extern ale 
statului, cît şi datorită faptului că 
orice „precedent” în acest sens are 
o mare importanţă în practica mon-
dială de soluţionare a problemelor 
secesioniste.

Istoria mondială a demonstrat că 
susţinerea, prin diferite mijloace, a 
separatismului într-o regiune oa-

recare este extrem de periculoasă, 
pentru că poate să aibă în continuare 
efectul bumerangului asupra însuşi 
susţinătorului său. 

Consecinţele distrugătoare ale 
separatismului din întreaga lume 
au impulsionat crearea unei pozi-
ţii mondiale consolidate împotriva 
acestui flagel antisocial. Urmărind 
mediile separatiste din diverse col-
ţuri ale lumii, putem afirma cu cer-
titudine că acest fenomen poate lua 
naştere din diverse motive, cum ar 
fi cele religioase, etnice, culturale, 
economice, dar în toate cazurile 
acest fenomen s-a manifest drept 
unul violent. 

După cum susţine cercetătorul 
autohton Valeriu Cuşnir în artico-
lul său Terorismul şi separatismul: 
fenomene de periculozitate sporită 
pentru societatea contemporană, 
fenomenul separatismului este in-
dispensabil celui de terorism [2, p. 
4], pentru că deseori separatismul 
se manifestă anume prin acte de te-
rorism. 

Drept exemplu în acest sens ne 
poate servi Republica Populară Chi-
neză, care dea lungul secolelor luptă 
împotriva dezbinării sale teritoriale. 
Fiind compusă din 22 de provincii, 
cinci regiuni autonome, patru mu-
nicipii de subordonare centrală şi 
două regiuni administrative speciale 
[14], la fel ca şi multe alte state este 
afectată de unul dintre cele mai răs-
pîndite fenomene de pe mapamond 
– fenomenul separatismului. Siste-
mul său politic unipartid [16] în re-
petate rînduri a încercat să creeze un 
mecanism flexibil de autogestionare 
pentru provinciile sale, în care locu-
iesc în jur de 60 de grupuri etnice, 
aflîndu-se mereu în zona de turbu-
lenţă a mişcărilor secesioniste.

Beijingul, pe parcursul mai mul-
tor decenii, luptă cu mişcările sece-
sioniste din provincia sa Xinjiang, 
unde secesioniştii uyghuri (musul-
mani de origine turcă) au zguduit 
întreaga lume prin acte de terorism, 
printre atacurile cele mai violente 
fiind incidentul din sud-vestul Chi-
nei, la o staţie de tren din localitatea 

Kunming, unde atacatorii separatişti 
au înjunghiat cu cuţitul cîteva zeci 
de persoane. În timpul masacrului, 
34 de persoane, dintre care 3 tero-
rişti, au decedat.

Valul de atacuri violente ale 
unor separatişti din regiune întru 
independenţa provinciei chineze 
Xinjiang a transformat menţinerea 
securităţii naţionale şi a stabilităţii 
sociale chineze în obiectivele de 
bază ale conducerii statului. Pentru 
atingerea acestor obiective, în legis-
laţia chineză s-au efectuat mai mul-
te modificări care pentru prima dată 
au adus o claritate în prevenirea şi 
combaterea infracţiunilor de separa-
tism şi terorism.

Rezultatul nu s-a lăsat aştep-
tat: 712 condamnări în anul 2014 
pentru infracţiuni de separatism, 
terorism şi cele conexe lor, printre 
care şi multe cazuri de rezonanţă, de 
exemplu: condamnarea la închisoa-
re pe viaţă, cu aplicarea confiscării 
averii, pentru infracţiunea de sepa-
ratism a savantului uyghur Ilham 
Tohti, incriminîndu-i-se instigarea 
discipolilor săi la o rezistenţă vio-
lentă împotriva guvernului chinez 
în vederea răsturnării lui. Totodată, 
şapte dintre discipolii săi au fost gă-
siţi vinovaţi de crearea unui site cu 
conotaţie separatistă, fiind condam-
naţi la privaţiune de libertate între 
trei şi opt ani [15].

Judecarea celor din urmă a stîrnit 
un val de critici în adresa conducerii 
de la Beijing, au avut loc chiar şi au-
toincendieri în semn de protest, dar 
şi mai multe tentative de a influenţa 
situaţia actuală din partea unor or-
ganizaţii cu vocaţie mondială, însă 
chiar şi în urma acestor evenimen-
te autorităţile chineze nu renunţă la 
măsurile de combatere a separatis-
mului violent în regiune. 

Nu putem trece cu vederea nici 
separatismul violent din estul Ucrai-
nei, care, la fel ca şi alte focare se-
cesioniste, a lovit pe neaşteptate atît 
în securitatea statului, cît şi în cea 
regională.

Ucraina este un stat independent 
cu o integritatea teritorială recunos-
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cută de toţi actorii internaţionali, dar 
care, la fel ca şi alte state integre din 
spaţiul post-sovietic, s-a ciocnit cu 
o puternică mişcare separatistă în 
estul teritoriului său.

Anexarea Peninsulei ucrainene 
Crimeea de către Federaţia Rusă, în 
primăvara anului 2014, a amplificat 
mişcările secesioniste în mai mul-
te părţi ale ţarii, izbucnind în scurt 
timp şi în regiunea Donbas. Liderii 
separatişti au antrenat formaţiuni-
le lor paramilitare în procesul de 
destabilizare multidimensională a 
Ucrainei. Intimidarea continuă a 
populaţiei civile, soldată cu pierde-
rea de vieţi omeneşti, a dus la cali-
ficarea acestor acţiuni drept acte de 
terorism.

Autorităţile de la Kiev au fost ne-
voite să reacţioneze prompt la aces-
te provocări şi în rezultat a demarat 
o operaţiune antiterorism în estul ţă-
rii. Conflictul armat din estul Ucrai-
nei a fost sesizat drept o ameninţare 
la adresa securităţii mondiale odată 
cu doborîrea de către separatiştii din 
Donbas a avionului civil Boeing 
777, care aparţinea Companiei Ma-
laysia Airlines. Această tragedie a 
luat viaţa a 295 de persoane.

Confruntările violente dintre se-
paratişti şi forţele armate ale Ucrai-
nei continuă pînă în prezent, în pofi-
da mai multor armistiţii de pace în-
cheiate între conducerea de la Kiev 
şi liderii din Donbas exclusiv sub 
egida partenerilor externi.

Actele de terorism îndreptate 
asupra forţelor de ordine ucrainene, 
dar şi a populaţiei civile, au cauzat 
moartea a peste 6000 de oameni, 
fapt ce accentuează caracterul vi-
olent al conflictului şi pericolul pe 
care îl prezintă separatismul pentru 
societatea contemporană.

Buna organizare a formaţiuni-
lor paramilitare, precum şi dotarea 
acestora cu armament militar ultra-
modern nu pot decît să demonstreze 
că conflictul din Ucraina este ali-
mentat din exterior, fapt care arată 
că fenomenul separatismului poate 
servi şi drept arma unor forţe terţe. 
În detrimentul revendicărilor sece-

sioniştilor din Donbas, este de arătat 
că prezenţa unor forţe din exterior 
în procesul de autodeterminare a 
popoarelor, din punctul de vedere al 
prevederilor dreptului internaţional, 
sînt absolut inacceptabile şi nu vor 
fi recunoscute de comunitatea inter-
naţională.

Astfel, comunitatea internaţio-
nală nu a ezitat să condamne acţi-
unile separatiştilor din estul Ucrai-
nei, care sfidează orice reguli de 
ducere a războiului, făcînd apel la 
umilirea soldaţilor ucraineni, inti-
midarea şi neacordarea ajutorului 
necesar populaţiei civile care nu a 
reuşit să se evacueze din regiune 
etc. Suportul partenerilor internaţi-
onali în conflictul din Ucraina este 
unul foarte considerabil şi perpe-
tuu. În contextul dificultăţilor cu 
care se confruntă Kievul, la mo-
ment acesta poate fi calificat drept 
unul viabil.

Separatismul din Ucraina a de-
monstrat că sfidarea în mod deschis 
a normelor de drept internaţional 
trebuie tratată cu maximă seriozi-
tate, deoarece atrage după sine con-
secinţe devastatoare nu doar pentru 
un stat, ci şi pentru întreaga ordine 
mondială. Izbucnirea unui nou con-
flict armat a atras după sine şi revi-
zuirea strategiei regionale de secu-
ritate. Mai multe state au solicitat 
reuniunea NATO, pentru a securiza 
mai bine zona de est a Europei. 

În contextul conflictului armat 
din estul ţării vecine, autorităţile 
de la Kiev au revizuit un şir de acte 
normative menite să apere unitatea 
statală şi teritorială a ţării. Consoli-
darea forţelor ucrainene a vizat chiar 
şi mobilizarea parţială a forţelor ar-
mate [13]. Aceasta denotă faptul 
că acum se depune un efort maxim 
pentru a soluţiona conflictul în cau-
ză şi a reîntoarce teritoriile temporar 
ocupate în albia frontierelor statului 
ucrainean.

În lumea contemporană, bazată 
pe relaţii de reciprocitate şi inter-
dependenţă, nu există state care ar 
fi asigurate totalmente de pericolul 
separatismului. Chiar dacă practica 

internaţională califică mişcările de 
secesiune drept unele interne, este 
oportună elaborarea unor strategii, 
în comun cu alte state, capabile de a 
curma acest fenomen violent. Inter-
naţionalizarea unui conflict intern 
nu poate decît să aibă un efect po-
zitiv asupra soluţionării lui, pentru 
că implică mai multe forţe şi pentru 
că este monitorizat şi de alţi actori 
internaţionali. 

Separatismul nu ţine cont de 
vieţile omeneşti, acest lucru a fost 
demonstrat atît în Republica Mol-
dova, unde în cadrul conflictului 
armat din anul 1992, de pe rîul 
Nistru au murit sute de oameni, 
cît şi în alte ţări, unde numărul de 
vieţi omeneşti pierdute a depăşit 
de cîteva ori această cifră. Orice 
societate este obligată să-şi for-
meze o poziţie consolidată asupra 
fenomenului de separatism şi să 
creeze strategii constructive, ca-
pabile să prevină şi să combată 
acest fenomen antisocial.

Concluzii. Aşadar, omenirea 
luptă cu fenomenul separatismu-
lui din cele mai străvechi timpuri. 
Actualmente, fenomenul separa-
tismului este o provocare la adresa 
securităţii mondiale, iar gradul de 
pericol pe care îl poartă acesta este 
unul distrugător. Separatismul dese-
ori este muşamalizat prin dreptul 
popoarelor la autodeterminare, în 
realitate însă urmăreşte doar nişte 
intenţii secesioniste.

Drept propuneri în vederea di-
minuării acestui fenomen periculos 
pot servi:

Fortificarea instrumentelor juri-
dice în acest sens la nivel naţional 
şi la nivel internaţional, precum şi 
internaţionalizarea fiecărui focar se-
paratist de pe mapamond.

Crearea unor strategii în comun 
cu statele care suferă de fenomenul 
separatismului, pentru a beneficia 
de experienţa lor în acest domeniu, 
dar şi pentru a le sprijini în lupta cu 
secesionismul.

Intoleranţă faţă de susţinerea se-
paratismului sub orice formă, pen-
tru că în cele mai dese cazuri aces-
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te acţiuni au un efect distrugător şi 
asupra adepţilor şi susţinătorilor 
acestui flagel.

Recenzent: 
Valeriu CUŞNIR, 

profesor universitar, 
doctor habilitat în drept
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ASPECTE TEORETICE CU PRIVIRE LA 
SOLUŢIONAREA CONFLICTELOR DE MUNCĂ 

ALE SPORTIVILOR

Gheorghe Sorin SLABU,
doctorand, USEM

SUMMARY
The labour relations, which are created by entering into labour agreements, 

regardless of the field where work is carried out and not taking into account the 
type of the performed activity, have three common elements, the performance 
of work, the salary payment and the relation of subordination, on the grounds 
of which the relationship employer-employee must be subject to the same legal 
provisions.

An aspect that is considerably important is the way of settling disputes arising 
from the labour agreements entered into by sportsmen, because it is different 
from the way of settling disputes according to traditional labour agreements and 
it is justified by celerity, confidentiality and low fees. 

Keywords: sport dispute, regulations, arbitrage, clauses, autonomy, separa-
tion

REZUMAT
Raporturile de muncă create prin încheierea unor contracte de muncă, indi-

ferent de domeniul în care se desfășoară activitatea și fără a se ține seama de ti-
pul activității desfășurate, au trei elemente comune: performanța de muncă, plata 
salarială și relația de subordonare, pe baza căroraa relația angajator – angajat 
trebuie să se supună acelorași prevederi legale.

Un aspect important este modul de soluționare a litigiilor care decurg din 
acordurile de muncă încheiate de către sportivi, deoarece este diferit de modul 
de soluționare a litigiilor în acordurile tradiționale de muncă și este justificat de 
celebritate, confidențialitate și comisioane reduse. 

Cuvinte-cheie: dispută în sport, regulamente, arbitraj, clauze, autonomie, se-
parare

Introducere. Întotdeauna în 
lumea sportului au existat re-

guli care trebuiau respectate, neres-
pectarea acestora atrăgînd sancţiuni 
disciplinare. Dar stabilirea unui sis-
tem de norme specifice contractelor 
încheiate de sportivi, ca şi contracte 
de muncă, nu a existat dintotdeauna, 
deoarece sportul a fost văzut doar 
ca o activitate fizică desfăşurată de 
plăcere, din dorinţa de competiţie şi 
pentru a vedea care sînt limitele ce 
pot fi atinse de către cei care prac-
tică sportul.

În a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea, este reluată ideea olimpi-
adelor, iar fenomenul sportiv se re-
lansează şi odată cu aceasta se trece 
de la perioada medievală a dreptu-
lui, în care avea prioritate sistemul 
juridic pluralist, alcătuit din norme 
diferite cu referire la biserică, im-
periu, nobili, familii comune, care 

erau considerate ele însele sfinte, 
la sistemul superior în care statul 
începe să absoarbă sistemele juri-
dice unul după altul şi să instituie 
un monopol în procesul juridic [1, 
p. 5; 372].

Noţiunea de contract de mun-
că sportiv, care să se impună, nu 
a existat, deoarece sportul a fost 
privit doar ca o activitate fizică, şi 
nu ca una economică, organizaţiile 
sportive stabilind reguli cu caracter 
sportiv, tehnic, care să impună şi să 
menţină disciplina în sport, caracte-
rul de fairplay al competiţiilor.

Această lipsă de reglementare 
la început era explicabilă, avînd în 
vedere faptul că sportivii erau re-
compensaţi, în funcţie de rezultate, 
din diverse sponsorizări, ei neavînd 
în mod necesar încheiat un contract 
de muncă, iar din acest motiv sin-
gurele instituţii care puteau să hotă-
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rască erau organele sportive şi doar 
cu privire la disciplină, putîndu-i 
aplica sportivului sancţiuni disci-
plinare.

Totuşi, avînd în vedere faptul 
că în societate legea reglementează 
relaţiile sociale ce se stabilesc între 
membrii ei, apare necesitatea regle-
mentării şi acestor relaţii care apar 
în legătură cu activitatea de muncă 
pe care o desfăşoară sportivii, sis-
tem mixt în care se întîlnesc legile 
impuse de stat şi normele impu-
se de sistemul sportiv. Activitatea 
sportivă fiind una atipică, a permis 
crearea unui sistem de norme pro-
prii, care s-au impus şi au exclus 
sistemul jurisdicţional statal.

În timp au apărut autori care au 
vorbit despre cele două sisteme de 
reguli, şi anume sistemul statal şi 
sistemul sportiv, pluralitatea siste-
melor juridice, concurenţa dintre di-
feritele sisteme juridice, aici inclu-
zîndu-se şi sistemul comunitar, ar 
aceasta aducînd întrebarea: „Avem 
dreptul de a alege sistemul juridic 
aplicabil pentru soluţionarea con-
flictelor de muncă ale sportivilor?”.

Răspunsul la această întrebare 
reprezintă scopul studiului, acesta 
constînd în uniformizarea siste-
mului de soluţionare a litigiilor de 
muncă, indiferent de munca pe care 
o desfăşoară salariatul, făcînd ast-
fel posibilă aplicarea principiului 
latin ,,Ubi eadem ratio ibi eadem 
legis dispositio”, adică „aplicarea 
aceleiaşi dispoziţii legale în situaţii 
identice”. 

Metode aplicate şi materiale 
utilizate. Pentru realizarea prezen-
tului studiu, au fost folosite metode-
le de cercetare: comparativă, logică 
şi deductivă. Materialul ştinţific fo-
losit provine din lucrări ştiinţifice, 
studii documentare, dar şi din alte 
surse.

Rezultate şi discuţii. Pentru a 
putea răspunde la întrebarea for-
mulată mai sus, trebuie să elucidăm 
elementele care stau la baza celor 
două teorii cu privire la caracterul 
normelor dreptului – teoria norma-
tivistă şi teoria instituţionalistă.

Teoria normativistă a dreptului 
are numeroşi adepţi, printre care şi 
Hans Kelsen, el fiind unul dintre 
cei mai importanţi adepţi. Pentru el, 
dreptul este un sistem de norme ju-
ridice active, care se aplică într-un 
anumit teritoriu şi care provin din 
pozitivitatea lor, dreptul pozitiv re-
prezentînd ceea ce este just şi injust, 
conform doctrinei dreptului natural 
şi potrivit căreia dreptul pozitiv are 
valoare doar atunci cînd este con-
form dreptului natural, acesta repre-
zentînd valoarea absolută a justiţiei 
[2, p. 6, 133].

A doua teorie, care este opusă 
normativismului, este teoria insti-
tuţionalistă, care consideră că un 
sistem de drept are nevoie de trei 
elemente: o anumită organizare, un 
corp social şi o normă, însoţite de o 
voinţă şi o forţă, orice sistem juri-
dic este o instituţie şi orice instituţie 
este un sistem juridic.

Unul dintre adepţii acestei teorii 
este Santi Romano, care consideră 
ca cele trei elemente – organiza-
rea, corpul social şi norma – sînt 
elementele necesare pentru carac-
terizarea conceptului de drept, de 
sistem juridic. Mai mult decît orice, 
societatea înţeleasă în dublul sens, 
şi anume că ceea ce nu depăşeşete 
sfera individuală nu este drept, ubi 
ius ibi societas, şi că nu este socie-
tate fără să se manifeste în ea însăşi 
fenomenul juridic, al doilea ele-
ment important este ordinea socială 
ca scop către care tinde dreptul, iar 
ultima este înţeleasă ca instrument 
prin intermediul căruia se organi-
zează ordinea [3, p. 25, 238]. 

Santi Romano este unul dintre 
cei care respinge ideea statalismu-
lui juridic, potrivit căruia statul este 
singura sursă de drept, singura care 
să organizeze colectivitatea şi care 
să emită norme juridice.

Aceste două teori sînt antitetice 
şi reprezintă punctul de plecare în 
ceea ce se numeşte sistem de drept.

Astfel, potrivit primei teorii (te-
oria normativistă) ,ar trebui să exis-
te un singur sistem de drept, o sin-
gură entitate care emite norme şi o 

singură categorie de organe judicia-
re chemate să aplice legea. Potrivit 
acestei teorii, în ceea ce ne priveşte, 
ar trebui să existe un singur tip de 
contracte de muncă supus acelo-
raşi reguli, edictate de către stat, 
iar litigiile ce decurg din astfel de 
contracte să fie soluţionate de către 
instanţele statului.

Potrivit celei de-a doua teorii, 
sistemul juridic reprezintă o insti-
tuţie, iar statul nu este singurul care 
are dreptul de a emite norme cu ca-
racter juridic. Potrivit acestei teorii, 
ar putea exista mai multe tipuri de 
contracte de muncă potrivit specifi-
cului fiecăruia, cu norme de soluţi-
onare diferită a litigiilor ce decurg 
din ele, părţile putînd sa-şi exprime 
opinia, în acest caz soluţionarea li-
tigiilor în legătură cu contractele de 
muncă ale sportivilor de către orga-
nele arbitrale este posibilă, permisă.

Monopol sau liberalism – într-o 
societate care tinde spre globaliza-
re avem nevoie în permanenţă de 
comparaţie, aceasta fiind singura 
modalitate în care sîntem la curent 
cu evoluţia legislativă, iar aceasta 
presupune mai multe nivele, ceea 
ce exclude monopolul. Cu alte cu-
vinte, globalizarea aduce o criză în 
sistemele juridice închise şi îl de-
termină pe jurist să considere totul 
la un nivel transnaţional; chiar dacă 
analiza este pusă în practică la nivel 
local, maxima ar fi: ,,Gîndeşte glo-
bal, acţionează local” [4, p. 252]. 

Depăşind într-o măsură oarecare 
viziunea monistă a sistemelor juri-
dice, doctrina mai avansată a plura-
lităţii sistemelor juridice evidenţia-
ză creşterea complexităţii relaţiilor 
sociale, dar şi intensificarea rapor-
turilor dintre state, ceea ce duce la 
dezvoltarea progresivă a organiza-
ţiilor care stabilesc norme – atît în 
plan intern, cît şi în plan internaţi-
onal – pentru anumite sectoare de 
activitate [5, p. 32-35].

Aceste sisteme ce stabilesc nor-
me în anumite sectoare, sisteme 
sectoriale, reprezintă entităţi inter-
mediare între stat şi individ, care 
trebuie privite prin intermediul 
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propriilor reguli, precum şi prin ra-
porturile pe care le stabilesc cu sis-
temul juridic statal, în funcţie de ac-
tivitatea desfăşurată şi de relevanţa 
acesteia pentru stat.

Cele două teorii au propriile lor 
argumente şi valoarea ştiinţifică de 
necontestat, dar în etapa actuală de 
dezvoltare a societăţii statul inter-
acţionează pe plan internaţional cu 
alte state, fiind membru al comuni-
tăţii internaţionale, urmînd să se in-
tegreze într-o ordine internaţională 
cu reguli generale, dar care nu fac 
ca statul să îşi piardă suveranitatea, 
ci tocmai aceasta îl legitimează să se 
coordoneze cu alte state, pentru a se 
stabilii reguli aplicabile tuturor sta-
telor care fac parte din comunitate.

Mondializarea, globalizarea are 
efecte şi în lumea sportului, exist-
înd aşa-zisa ,,mişcare olimpică”, 
guvernată de Comitetul Internaţi-
onal Olimpic. Această mişcare are 
în Carta Olimpică o adevărată con-
stituţie în care sînt fixate principiile 
fundamentale şi regulile cu privire 
la organizarea şi desfăşurarea olim-
piadelor [6, p. 5].

Potrivit celor două teorii, nor-
mativistă-statalistă şi instituţiona-
listă, au apărut şi adepţi ai uneia 
sau alteia dintre ele, care susţin sau 
nu liberalismul sistemului juridic 
instituit în domeniul sportiv, prin 
crearea normelor proprii, dar şi a 
organelor jurisdicţionale chemate 
să le aplice.

Stephan Netzle ne prezintă ele-
mente importante ale arbitrajului 
sportiv, cum ar fi termene scurte, 
preţuri reduse, disponibilitatea arbi-
trilor, caracterul limitat al cauzelor 
ce pot fi arbitrate, efectul obligato-
riu al precedentelor, posibilităţile 
limitate de a soluţiona o dispută, 
iar ca o concluzie explică faptul 
că există anumite asemănări între 
arbitrajul comercial şi cel sportiv, 
dar că fiecare are lipsuri: cel comer-
cial – termenele şi costurile, iar cel 
sportiv – incompatibilitaea obţine-
rii unei soluţii juste într-un termen 
foarte scurt, exemplificînd prin so-
luţiile pronunţate în termen de 24 

de ore în cadul Jocurilor Olimpice 
[7, p. 17-30]. 

Un alt element important în do-
meniu, relevat de doctrină, este re-
prezentat de caracterul mixt – privat 
şi public – al normelor ce reglemen-
tează relaţiile din domeniu, caracter 
care demonstrează specificitatea 
sistemului sportiv, pluralitatea or-
dinelor în cadrul sistemului juridic 
fiind bine stabilite [8, p. 29-30].

Francesco Goisis, în lucrarea La 
giustizia sportiva tra funzione am-
ministrativa ed arbitrato, recunoaş-
te caracterul monopolist al federa-
ţiilor, în ceea ce priveşte atribuţiile 
jurisdicţionale ale acestora, datorită 
clauzelor arbitrale conţinute în sta-
tute şi nu datorită voinţei liber ex-
primate de către sportivi [9, p. 4].

Cu privire la soluţionarea litigi-
ilor de muncă, ce rezultă din con-
tractele încheiate de către sportivi, 
nu este nici o diferenţă, în sensul 
că prin statutele sportive şi dispo-
ziţiile contractuale se includ clauze 
compromisorii ce stabilesc antici-
pat şi exclusiv competenţa organe-
lor arbitrale interne ale federaţiei 
sportive cu privire la orice litigiu. 
Astfel, litigiile aparţinătoare drep-
tului muncii sînt pe poziţie de ega-
litate cu cele de drept comercial, cu 
cele de disciplină sportivă, ceea ce 
încalcă dispoziţiile legale interne, 
atîta timp cît litigiile ce rezultă din 
contracte de muncă sînt de compe-
tenţa instanţelor de drept comun.

Punctul de vedere exprimat de 
doctrină este unul justificat de ier-
arhia normelor într-o societate, şi 
chiar dacă prin lege i s-a acordat 
sportului o anumită autonomie, ea 
nu este absolută, ci se desfăşoară 
între anumite limite care pot fi con-
trolate de către stat prin judecător.

Autonomia nu poate fi conside-
rată separaţie, autonomia presupune 
limite ce pot fi supuse controlului 
de legalitate, pe cînd în cazul sepa-
raţiei nu există limite, iar statul nu 
poate verifica activitatea jurisdicţi-
onală a sistemului sportiv.

Considerăm că sistemul arbitra-
jului sportiv este unul care necesi-

tă anumite modificări şi acestea să 
permită sportivului, ca oricărui alt 
angajat, să se adreseze instanţelor 
de judecată ori de căte ori apare un 
litigiu în legătură cu contractul de 
muncă, iar în celelalte cazuri – po-
sibilitatea ca după ce se obţine o ho-
tărîre arbitrală şi se epuizează toate 
căile de atac, prevăzute de statute şi 
regulamente, hotărîrile adoptate să 
poată fi supuse controlului judecă-
toresc şi de asemenea învestirii cu 
formulă executorie, în caz de nee-
xecutare de bunăvoie [10, p. 131].

De altfel, sistemul autonom de 
soluţionare a litigiilor în dome-
niul sportiv nu este unul greşit, dar 
avînd în vedere evoluţia fenome-
nului, urmărirea profesionismului 
în sport, dar şi dezvoltarea caracte-
rului comercial, se impun anumite 
schimbări [11, p. 83].

De fapt, doctrina subliniază 
faptul că modul de soluţionare a 
litigiilor prin intermediul arbitrajul 
sportiv trebuie să accepte anumite 
schimbări impuse de evoluţia fe-
nomenului, dar şi de dezvoltarea 
sistemului de drept, care protejează 
în mod egal angajaţii, indiferent de 
domeniul în care aceştia îşi desfă-
şoară activitatea.

În sport se poate spune cu sigu-
ranţă că scopul principal al arbitra-
jului este de a asigura că jocul pe 
care îl joacă se face pe un teren neu-
tru, altul decît cel al justiţiei de stat 
obişnuite. 

În sinteza extremă, o reflecţie le-
gală asupra fenomenului de arbitraj 
sportiv ridică întrebarea de a şti dacă 
acest domeniu este într-adevăr neu-
tru, sau sportivul se află în deplasa-
re pentru a juca meciul, în sensul că 
federaţiile sînt practic aproapiate de 
organele arbitrale sportive [12, p. 
4]. Justificarea acestei reflecţii este 
susţinută de ierarhia şi monopolul 
activităţilor sportive organizate în 
cadrul mişcărilor olimpice, precum 
şi de subordonarea federaţiilor naţi-
onale celor internaţionale. De fapt, 
aceste organizaţii internaţionale, 
constituite ca societăţi, s-au bu-
curat de la început şi se bucură în 
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continuare de o autonomie care le-a 
permis crearea unui sistem propriu 
de norme, cu ajutorul cărora soluţi-
onează litigiile care apar.

Este adevărat că şi avantajele 
sistemului justiţiei înfăptuite prin 
comisii arbitrale sînt incontestabi-
le, dar treptat tendinţele autoritare 
ale sportului, raportate la creşterea 
dimensiunii economice a fenome-
nului sportiv, determină judecăto-
rul de stat să ceară intervenţia sa în 
soluţionarea disputelor,,atunci cînd 
sînt vătămate drepturi subiective şi 
interese legitime.

Ideea centrală este aceea de lip-
să de imparţialitate, idee susţinută 
şi de Coccia, De Silvestri, Forlenza, 
Fumagalli, Musumarra, Selli, care 
la fel consideră că sistemul de jus-
tiţie sportivă are ca scop asigurarea 
în beneficiul organului de conduce-
re al sportului, exercitarea deplină 
şi nestingherită a suveranităţii fără 
limită asupra persoanelor supuse 
acestora, în temeiul aderării lor la 
sistemul organizat [13, p. 138].

Doctrina în general este de pă-
rere că sistemul arbitrajului sportiv, 
aşa cum este organizat în prezent, 
este exclusiv monopolist, dar par-
tea bună a lui este faptul că permite 
accesul la această justiţie, realizată 
prin arbitri, tuturor sportivilor, cu 
costuri reduse, iar justiţia nu este 
fragmentată [12, p. 6].

Nefragmentarea justiţiei este una 
benefică, dar creşterea profesionis-
mului generează conflicte, iar justi-
ţiabilii titulari de drepturi nu ezită 
în a sesiza judecătorul pentru a li se 
recunoaşte efectiv drepturile.

Chiar dacă avem impresia că 
regulile au fost stabilite, ele însele 
fac să apară conflicte de interpre-
tare, fiind conflicte între norme, 
iar posibilitatea de a recurge la un 
judecător este dictată de interese fi-
nanciare. Un alt element important 
este reprezentat de faptul că sportul 
devine o activitate universală-inter-
naţională şi vom avea în mod nor-
mal conflict între normele interne 
şi cele internaţionale, între dreptul 
intern şi dreptul internaţional.

Dispoziţiile cu care lucrează 
organele arbitrale sportive sînt un 
amestec de drept şi sport, în care 
excepţia sportivă reprezintă legea 
definitivă, iar amestecul celor două 
sisteme este bine înţeles atît de 
sport, cît şi de drept.

Excepţia sportivă şi exclusivita-
tea disciplinei sportive ne prezintă 
anumite caracteristici care fac ca 
interesul pentru această disciplină 
– drept sportiv – să crească, deoa-
rece:

- relaţia dintre sport şi drept nu 
poate fi separată de aspectele socia-
le, economice şi culturale pe care le 
implică, iar unica modalitate de in-
terpretare legală a dispoziţiilor pri-
vitoare la regulamentele sportive se 
face în lumina cerinţelor sportive;

- este inutil să se reflecteze dacă 
cele mai importante probleme sînt 
cele care susţin legea semnificativă 
în contextul de drept public, sau cele 
referitoare la tipul de angajament, 
care, de exemplu, leagă sportivul de 
club. Nimic nu este imposibil, prin 
contrast, să se constate că aspectele 
sectoriale pot fi tratate fără a privi la 
chestiunea fundamentală, care pri-
veşte existenţa dreptul sportiv, sau 
să fie examinate în termenii speci-
fici de drept privat [14, p. 11].

În ceea ce priveşte autonomia 
sistemului sportiv, apare întreba-
rea dacă normele ce reglementează 
raporturile dintre clubul sportiv şi 
sportiv aparţin dreptului privat sau 
dreptului public, ceea ce ar justifica 
sau nu autonomia sistemului arbi-
tral al disputelor.

Pentru a putea răspunde la 
această întrebare, trebuie să subli-
niem faptul că în sistemul sportiv 
avem reguli ale competiţiei meni-
te să disciplineze modul în care se 
desfăşoară competiţia propriu-zisă 
şi care au un caracter privat, şi re-
gulile care disciplinează raporturi-
le contractuale dintre societate şi 
sportiv, care au scopul de a stabilii 
reguli internaţionale menite să uni-
fice sistemul de soluţionare a liti-
giilor, cu caracter general public şi 
aplicabilitate generală.

Cît priveşte la regulile com-
petiţiei, acestea sînt aparţinătoare 
dreptului privat, iar acest principiu 
este consacrat în legislaţia naţiona-
lă a fiecărei ţări, chiar dacă se în-
cearcă să se susţină faptul că spor-
tul reprezintă un interes economic 
general, dar nu a avut succes, de-
oarece trebuia să fie consacrată 
prin lege în mod expres obligaţia 
publică [15, p. 236].

În ceea ce priveşte aspectul pu-
blic, putem spune că avem latura 
pozitivă şi latura negativă a acestui 
aspect, care pot fi definite astfel: în 
mod pozitiv, dreptul public al spor-
tului internaţional poate fi consi-
derat ca incluzînd toate normele 
de drept internaţional public, care 
sînt aplicabile in probleme juridice 
privind sportul şi în funcţie de care 
subiectele publice internaţionale 
au permis ele însele să fie guver-
nate în mod direct sau indirect; în 
sens negativ, dreptul internaţional 
public al sportului include toate 
normele care nu au legătură cu re-
gulile şi reglementările naţionale 
sau internaţionale ale organizaţii-
lor sportive [16, p. 13].

Discuţiile cu privire la caracte-
rul public sau privat al normelor ce 
reglementează raporturile care se 
nasc în legătură cu contractele de 
muncă sportive prezintă importan-
ţă deoarece: dreptul public are ca 
finalitate interesul general al statu-
lui şi al colectivităţilor publice şi ca 
urmare este un drept în care părţile 
nu se află pe poziţie de egalitate, 
statul avînd mijloace coercitive 
care permit impunerea voinţei sale 
pentru realizarea interesului gene-
ral, iar dreptul privat este un drept 
al egalităţii părţilor, în care voin-
ţa lor joacă un rol important, atîta 
timp cît este manifestată în exterior 
şi liber exprimată [17, p. 146].

Apartenenţa normelor siste-
mului public exclud apartenenţa 
aceloraşi norme în acelaşi timp 
normelor de drept privat, ele sînt 
în contrast, iar acest lucru face ca 
justiţia sau injustiţia să fie o carac-
teristică atribuită normelor, care 
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sînt bune sau rele, juste sau injuste 
[18, p. 5].

Dreptul sportiv are în compo-
nenţa sa un amestec de norme care 
impun o reformă în sistem, menită 
să regleze aspectele private separat 
de cele publice, fără să fragmenteze 
actul de justiţie.

Este necesar de asemenea un 
studiu profund, care să ajute la con-
strucţia sistemului de drept sportiv 
ca o componentă a sistemului naţi-
onal de drept, şi nu a sistemului in-
ternaţional, prin stabilirea regulilor 
clare, prin dispoziţii legale, dar nu 
prin reguli şi regulamente sportive 
din diferite domenii, care sînt luate 
în consideraţie şi care alcătuiesc un 
aşa-zis „corp al dreptului sportiv”, 
acordînd sportivilor dreptul de a se 
adresa judecătorului ori de cîte ori 
acesta este nemulţumit de hotărîrea 
adoptată de organele arbitrale, posi-
bilitatea de a cere şi a obţine execu-
tarea silită a hotărîrii.

Modul în care se poate realiza 
o parte din reformă ar fi interzice-
rea prin lege a introducerii clau-
zelor compromisorii anticipat, în 
momentul încheierii contractului 
de muncă, deoarece în momentul 
respectiv voinţa sportivului nu este 
liberă, părţile avînd posibilitatea 
de a încheia ulterior apariţiei liti-
giului un acord de compromis [19, 
p. 55]. Această interdicţie face ca 
numeroase cauze care se referă la 
contractele de muncă ale sportivi-
lor să ajungă în faţa instanţelor de 
drept comun, deoarece sportul ca 
muncă creează raporturi de subor-
donare, ca orice altă muncă defăşu-
rată în baza unui contract, ceea ce 
presupune unitate de tratament ju-
ridic în privinţa disciplinei muncii. 
Disciplina muncii fiind diferită de 
disciplina sportivă, va determina şi 
competenţa diferită pentru soluţio-
narea litigiilor apărute între sportiv 
şi clubul sportiv, raportate la acelaşi 
contract de muncă.

Totuşi, natura mixtă a contrac-
tului de muncă sportiv reprezintă o 
exceptie, care trebuie tratată ca ata-
re cu reguli specifice care să garan-

teze drepturile părţilor recunoscute 
de convenţiile internaţionale, dar 
care să nu fragmenteze nici unitatea 
modului de soluţionare a litigiilor 
apărute în legătură cu contractele 
încheiate.

Modul de soluţionare diferită a 
litigiilor ce rezultă din contractele 
de muncă sportive este şi rezultatul 
conţinutului complex al contrac-
tului de muncă sportiv care, spre 
deosebire de contractele de muncă 
reglementate de dreptul comun, au 
în conţinutul lor şi dispoziţii cu pri-
vire la: viaţa privată a sportivului, 
sănătatea lui, dreptul la imagine al 
spotivului [20, p. 353-370].

În conţinutul complex al contrac-
tului de muncă sportiv putem găsi 
dispoziţii care protejează dreptul de 
autor, mărci, sponsorizare, dreptul 
la imagine, toate acestea subliniind 
specificitatea acestui tip de contract 
de muncă, care determină, la rîndul 
lui, specificitatea modului de soluţi-
onare a litigiilor care apar.

Avînd în vedere clauzele care 
fac parte din acest tip de contract 
şi care au un conţinut economic, se 
justifică arbitrajul ca modalitate de 
soluţionare a litigiilor ce rezultă din 
acest tip de contracte, fiind apropia-
te în conţinut de contractele comer-
ciale, dar din punctul nostru de ve-
dere, trebuie făcută o distincţie cît 
mai clară a competenţei arbitrajului 
care nu poate fi impus în legătură 
cu drepturile de angajat ale sporti-
vului, care prin excelenţă se solu-
ţionează de către instanţa de drept 
comun. Această soluţie se poate im-
pune prin lege, care să oblige la o 
distincţie clară între litigii care pot 
face obiectul arbitrajului sportiv şi 
cele care nu pot face obiectul arbi-
trajului sportiv.

Un alt aspect important al in-
stituţiei arbitrajului sportiv este le-
gată de originalitatea fenomenului 
sportiv, originalitate care eludează 
aplicarea dreptului statal prin înre-
gistrarea şi constatarea acestuia, iar 
aplicarea dreptului statal se face nu-
mai în absenţa unor norme stabilite 
de sistemul sportiv. În mare parte 

se referă la existenţa unor clauze 
sportive originale, care sînt incluse 
în toate operaţiunile sportive [21, p. 
51-52].

Datorită acestei originalităţi a 
sistemul sportiv, regulile stabilite 
de acest sistem au prioritate în faţa 
normelor statului, acestea avînd 
un caracter subsidiar, iar acest lu-
cru se datorează clauzei sportive, 
această clauză sportivă fiind pro-
prie contractelor de muncă încheia-
te de sportivi, face să i se atribuie 
caracter sportiv întregului contract 
încheiat între sportiv şi club, iar cla-
uza dată exclude competenţa intan-
ţelor statale.

Caracterele acestei clauze sînt 
următoarele:

- caracterul expres, care rezidă 
în redactarea în scris şi includerea 
în conţinutul contractului a clauzei, 
nefiind suficiente prevederile statu-
tare sau regulamentare ale federaţi-
ilor; acest element prezintă impor-
tanţă pentru exprimarea conştientă 
a voinţei şi a consimţămîntului va-
labil, doar în aceste condiţii putînd 
produce efecte juridice, respectiv 
putînd învesti organele arbitrale;

- exclusivitatea – prin această 
clauză se stabilesc competente ex-
clusiv şi cu privire la orice litigiu 
instanţele arbitrale ale federaţiilor 
sportive, iar atunci cînd nu se res-
pectă competenţa organelor statuta-
re, arbitrale şi se solicită instanţei de 
drept comun soluţionarea litigiului, 
cererea va fi respinsă prin invocarea 
excepţiei de necompetenţă;

- confidenţialitatea – reprezintă 
un alt caracter tipic arbitrajului, ce 
nu permite aducerea la cunoştinţa 
publică a cauzei, acest aspect fiind 
unul destul de important care asi-
gură părţile de faptul că litigiile în 
care sînt implicate nu vor fi aduse 
la cunoştinţa publică, pentru a nu se 
emite judecăţi de opinie cu privire 
la sportiv, iar aceasta să îi afecteze 
prestaţiile ulterioare;

- accesibilitatea – le permite 
tuturor sportivilor să se adreseze 
instanţelor arbitrale, iar costurile 
sînt reduse şi termenele scurte, în 
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comparaţie cu arbitrajul comercial 
clasic.

De fapt, considerăm că între 
clauza compromisorie, clasică, 
specifică contractelor comerciale, 
şi clauza sportivă există anumite 
elemente de diferenţă, care ar jus-
tifica introducerea noţiunii de clau-
ză compromisorie sportivă în toate 
contractele de muncă încheiate de 
sportivi şi care ar face o diferenţă 
între contracte comerciale şi arbi-
traj comercial, contracte sportive şi 
arbitraj sportiv.

Primul element important care 
face diferenţa, în opinia noastră, în-
tre arbitrajul comercial şi arbitrajul 
sportiv este prevederea acestuia în 
dispoziţiile legii. Legea civilă face 
referire la arbitrajul comercial, îl 
recunoaşte şi stabileşte o modalita-
te prin care se poate anula hotărîrea 
pronunţată de tribunalul arbitral, de 
asemenea stabileşte o procedură de 
învestire cu formulă executorie a 
hotărîrii pronunţate în arbitraj [22, 
Titlul V, art. 477-486].

Avînd în vedere faptul că exis-
tă şi arbitraj sportiv, iar dispoziţiile 
legale care fac referire la „hotărîri 
arbitrale” nu sînt aplicabile hotărî-
rilor arbitrale pronunţate în mate-
rie sportivă, considerăm că există 
două tipuri de arbitraj – comercial 
şi sportiv, unul recunoscut de dis-
poziţiile legale civile şi unul nere-
cunoscut.

Acest element de diferenţă 
neprecizat de legislaţie permite 
funcţionarea separată a arbitraju-
lui sportiv, funcţionare căreia nu îi 
sînt aplicabile dispoziţiile legale în 
vigoare, ceea ce, în opinia noastră, 
reprezintă un sistem separat, şi nu 
un sistem autonom de justiţie.

Un alt element important de 
diferenţă este conţinutul clauzei 
compromisorii incluse în contract 
şi situaţiile generatoare de litigii. În 
materie comercială, litigiile sînt cu 
privire la un contract comercial şi 
litigiile ce pot să apară în legătură 
cu contractul comercial respectiv, 
iar în materie sportivă este vorba de 
litigiile de orice natură, care pot să 

apară între sportiv şi club cu privire 
la contractul încheiat.

În materie comercială vorbim 
de neexecutarea unor contracte co-
merciale, de clauze de exonerare, 
clauze penale, întîrziere în executa-
rea obligaţiilor şi alte culpe legate 
de neexecutare sau executare neco-
respunzătoare. În materie sportivă 
avem orice litigii în conţinutul că-
rora intră cele de drept al muncii, 
de drept comercial, proprietate in-
telectuală etc.

Executarea hotărîrilor, modul de 
impunere a executării acestora de 
asemenea este unul diferit, învesti-
rea cu formulă executorie în mate-
rie de arbitraj comercial, impunerea 
prin puterea coercitivă sportivă în 
materie de arbitraj sportiv sublini-
ază o dată în plus diferenţa dintre 
cele două sisteme de arbitraj şi fap-
tul că cel sportiv nu este un sistem 
autonom care să se supună regulilor 
statului, ci un sistem separat, în care 
statul nu se implică.

În ciuda tuturor consecinţelor 
negative ale lipsei de implicare a 
judecătorului de stat în soluţionarea 
unor astfel de conflicte, arbitrajul 
sportiv continuă să se dezvolte pen-
tru mai multe motive: oferă posibi-
litatea alegerii unui judecător sau a 
tribunalului, care îi dă garanţia unei 
anumite competenţe ce îl va deter-
mina să accepte şi decizia adoptată; 
procedura va fi una rapidă, care se 
va derula într-un termen scurt; va fi 
o procedură confidenţială, ce nu va 
fi cunoscută de către public; de ase-
menea, va permite arbitrilor să se în-
depărteze de drept şi să ţină cont de 
specificitatea sportului [20, p. 191].

Concluzii. Soluţionarea litigiilor 
sportive de către comisiile arbitrale 
reprezintă o soluţie justă pentru si-
tuaţiile care au legătură cu sportul, 
cu disciplina sportivă, fără a putea 
considera acest sistem unul corect 
şi pentru litigiile ce au legătură cu 
munca sportivilor şi care ar trebui 
să fie supuse regulilor de drept co-
mun, ca orice alte litigii de muncă.

Evoluţia societăţii, a raporturilor 
ce se nasc între părţi, dar şi comple-

xitatea contractului de muncă spor-
tiv impun o re-gîndire a sistemului 
arbitral sportiv, care să redefineas-
că termenii de litigiu arbitrabil şi 
litigiu nearbitrabil, de asemenea, 
statul să se impună şi să stabilească 
prin lege modalitatea prin care liti-
giile de muncă ale sportivilor vor 
beneficia de acelaşi regim juridic ca 
orice alte litigii de muncă.

Binenţeles că vom încerca să 
vedem lucrurile şi dintr-un alt punct 
de vedere, care ar însemna ca toa-
te litigiile de muncă să poată face 
obiectul arbitrajului, dar în această 
situaţie hotărîrile arbitrale să poată 
fi învestite cu formulă executorie şi 
aduse la îndeplinire forţat.

Unificarea modului de soluţio-
nare a litigiilor de muncă nu poa-
te avea decît rezultate benefice atît 
pentru angajaţi, ale căror drepturi 
nu vor fi iluzorii, cît şi pentru sis-
temul de justiţie, care nu ar mai fi 
fragmentat, reafirmîndu-şi supre-
maţia. 
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CONEXIUNI ÎNTRE GENETICĂ ŞI DREPT

Lilia PÎSLARU,
doctorandă, ICJP, AŞM

SUMMARY
The present article includes general information about the genetics, human 

genetics and the necessity of protect the human rights about the interventions in 
human genetics. The article describes the relations between genetics and law, is 
defined the concept of „bio law” and is realized a short analysis of international 
and regional acts about the intervention in human genetics. Also, in this article 
are described the cases with application of genetic knowledge in law and law 
science.

Keywords: genetics, human genetics, judicial genetics, bio law

REZUMAT
Prezentul articol conţine informaţii generale despre genetică şi genetica uma-

nă, despre necesitatea protecţiei juridice a omului de intervenţiile în genetica uma-
nă. Totodată, este abordat subiectul relaţiilor dintre genetică şi drept, este definit 
conceptul de „biodrept” şi se realizează analiza actelor juridice internaţionale şi 
regionale referitor la intervenţia în genetica umană. De asemenea, sînt descrise 
situaţiile de aplicare a cunoştinţelor genetice în drept şi în ştiinţele juridice.

Cuvinte-cheie: genetică, genetică umană, genetică judiciară, biodrept

Introducere. Biotehnologia 
şi intervenţiile în genetică, 

inclusiv umană, au un rol din ce în 
ce mai important într-o gamă largă 
de sectoare, iar protecţia invenţiilor 
biotehnologice prezintă cu siguran-
ţă o importanţă fundamentală pen-
tru dezvoltarea economică naţiona-
lă şi comunitară. 

Experimentele şi cercetările în 
domeniul geneticii umane, în afa-
ră de rezultatele pozitive şi inova-
toare, pot duce la abuzuri sau chiar 
infracţiuni. De aceea, aceste cerce-
tări urmează a fi efectuate doar în 
cadrul legal şi cu respectarea strictă 
a drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale. 

Cunoştinţele în domeniul gene-
ticii umane ajută uneori la desco-
perirea şi/sau cercetarea infracţiu-
nilor prin corelarea probelor bio-
logice prezente în scena crimei cu 
identificarea, selectarea şi factorul 
probant urmărit. Unii autori cer-
cetează personalitatea participan-
ţilor în procesul penal prin prisma 
cunoştinţelor genetice. Expertiza 
medico-biologică a ADN-ului per-
soanei sau persoanelor implicate 
este utilizată în litigiile civile pri-
vind constatarea sau contestarea 

paternităţii, precum şi în alte litigii 
în caz de necesitate.

Astfel, între genetică, pe de o 
parte, şi drept şi ştiinţele juridice, 
pe de altă parte, există mai multe 
conexiuni. 

Materiale utilizate şi metode 
aplicate. La elaborarea prezentei 
lucrări a fost studiat şi utilizat ca-
drul normativ internaţional, cel re-
gional şi cel naţional ce se referă la 
genetica umană, precum şi un vast 
cadru doctrinar în domeniul gene-
ticii şi al relaţiilor dintre genetică 
şi drept. Au fost folosite metodele: 
logică, comparativă, a analizei şi 
sintezei, sistemică. 

Rezultate obţinute şi discuţii. 
Genetica (din greacă genetikos, 
genesis înseamnă „origine”) este 
o ramură a biologiei care studiază 
fenomenele şi legile eredităţii şi ale 
variabilităţii organismelor. Gene-
tica studiază structura moleculară 
şi funcţională a genelor, compor-
tamentul genelor în contextul unei 
celule sau unui organism (de exem-
plu, dominanţa şi epigenetica), mo-
dul de transmitere a caracterelor de 
la părinţi la urmaşi, distribuirea 
genelor şi variaţia şi schimbarea 
populaţiilor. Cunoscînd faptul că 



50 APRILIE 2016

genele sînt universale pentru orga-
nismele vii, genetica poate fi apli-
cată la studiul tuturor sistemelor vii 
– de la virusuri şi bacterii la plante 
şi animale domestice şi apoi la om 
(în genetica medicală) [1].

ca ştiinţă, genetica a apărut la 
hotarul secolelor XIX şi XX. Data 
oficială a apariţiei este considerat 
anul 1900, cînd trei savanţi din di-
ferite ţări (A. Corens din Austria, C. 
Cermac din Elveţia şi G de Friz din 
Olanda), în cercetările lor, indepen-
dent unul de altul, au descoperit că 
există anumite legităţi în procesul 
de transmitere a unor trăsături de la 
părinţi la copii. Studierea literatu-
rii însă a arătat că aceste legităţi au 
fost stabilite încă în anul 1865 de 
către savantul Gregor Mendel [9, 
p. 28].

Deşi ştiinţa geneticii a început 
cu lucrările aplicate şi teoretice 
ale lui Gregor Mendel la mijlocul 
secolului al XIX-lea, alte teorii de 
moştenire i-au precedat lui Men-
del. O teorie populară în timpul 
lui Mendel a fost aşa-numitul con-
cept al moştenirii prin amestecare: 
faptul că indivizii moştenesc un 
amestec de trăsături de la părinţii 
lor. Lucrările lui Mendel au adus 
exemple în care trăsăturile erau cu 
siguranţă neamestecate după hibri-
dizare, arătînd că trăsăturile se pro-
duc în urma unei combinări a unor 
gene distincte mai degrabă decît a 
unui amestec continuu. Amestecul 
de trăsături este explicat astăzi prin 
acţiunea unor gene multiple cu aju-
torul geneticii cantitative. 

O altă teorie care a fost susţinu-
tă la timpul acela a fost moştenirea 
caracteristicilor dobîndite: con-
vingerea era că indivizii moştenesc 
trăsături consolidate de părinţii lor. 
Această teorie (asociata cu Jean-
Baptiste Lamarck) s-a dovedit a fi 
greşită, deoarece experienţa indivi-
zilor nu afectează genele transmise 
copiilor lor [1]. Alte teorii sînt pan-
geneza lui Charles Darwin (care 
cuprindea ambele aspecte: dobîn-
dite şi moştenite) şi reformularea 
lui Francis Galton a pangenezei ca 

fiind particulară şi moştenită [11].
Din anul 1900 şi pînă în pre-

zent, în genetică au avut loc mari 
descoperiri (cromozomii, ADN-ul, 
genomul, genotipul, fenotipul, clo-
narea, mame-surogat, fecundarea 
artificială etc.). O mare amploare a 
avut-o dezvoltarea geneticii umane 
ca ramură a geneticii.

Genetica umană este ramura 
geneticii care studiază transmite-
rea caracterelor ereditare la specia 
Homo sapiens sapiens. Genetica 
umană cuprinde cîteva ramuri, 
printre care se numără: genetica 
clasică, citogenetica, genetica mo-
leculară, genetica biochimică, ge-
nomica, genetica populaţiilor, ge-
netica dezvoltării, genetica clinică 
şi consilierea genetică. Genele pot 
fi factorul comun pentru majori-
tatea trăsăturilor moştenite la om. 
Studiul geneticii umane este util, 
deoarece poate răspunde la unele 
întrebări legate de natura umană şi 
poate ajuta la înţelegerea bolilor şi 
la dezvoltarea unor tratamente efi-
ciente ale acestora. [12]

Omul ca obiect genetic este cel 
mai dificil de cercetat. Dificultatea 
constă în faptul că nu se permite de 
a efectua experimente asupra fiin-
ţei umane. De exemplu, nu poate 
fi obligată o anumită pereche de a 
se căsători şi de a avea copii numai 
de dragul experimentului, oricît de 
interesant ar fi acest experiment 
pentru ştiinţă. În afară de aceasta, 
schimbarea unei generaţii la oa-
meni are loc în medie după 25 de 
ani. Numărul de copii este limitat. 
Toate acestea într-o mare măsu-
ră fac dificilă analiza caracterelor 
ereditare la om şi a legităţilor de 
transmitere a acestora generaţiilor 
următoare [9, p. 30].

Cercetările în domeniu demon-
strează că multe boli ale omului fie 
se transmit nemijlocit pe cale ere-
ditară, fie se transmite predispune-
rea la ele. Ca urmare, dezvoltarea 
cercetărilor genetice poate pune la 
dispoziţia omenirii soluţii pentru 
prevenirea unor maladii ereditare, 
mijloace pentru tratamentul diver-

selor maladii, remedii pentru ame-
liorarea stării sănătăţii, soluţii pen-
tru familiile fără copii etc.

În acelaşi timp, manipulările 
genetice au o latură tenebră. „Au 
dovedit-o cu prisosinţă şi netre-
cătoare durere arma chimică, cea 
bacteriologică şi cea nucleară...” 
[8, p. 44]. Orice intervenţie într-
un domeniu atît de mobil riscă să 
pericliteze dezvoltarea ştiinţei şi să 
anuleze beneficii sociale şi econo-
mice considerabile. Liberalizarea 
completă a cercetărilor antrenează 
pericole cu totul inacceptabile [13, 
p. 170]. Spre exemplu, în 1971, ge-
neticianul american A. M. Lewis a 
creat un hibrid artificial, între un 
virus care provoacă un fel de gripă 
şi virusul SV40 de la maimuţe, de 
natură să determine apariţia unor 
tumori maligne. Posibilitatea pro-
vocării artificiale a unei epidemii 
de cancer stătea la îndemîna ştiin-
ţei. Cercetătorul respectiv a renun-
ţat la experienţele sale.

În 1972, geneticianul P. Berg de 
la Universitatea Berkeley, din Ca-
lifornia, se găsea în situaţia de a-şi 
putea definitiva cercetările avînd 
ca obiect transferul unor gene de la 
virusul oncogen SV40 al maimu-
ţelor la un bacteriofag ce urma să 
infecteze bacteria Escherichia coli, 
care, după cum se ştie, trăieşte în 
tubul digestiv şi în cavităţile naza-
le umane. Devenea iarăşi posibilă 
răspîndirea unor gene implicate 
în apariţia tumorilor maligne. Sa-
vantul nu numai că a renunţat la 
asemenea experienţe de inginerie 
genetică, dar, în fruntea unui comi-
tet, a cerut instituirea unui embargo 
asupra tuturor cercetărilor de ingi-
nerie genetică de tipul 1, a acelor 
experienţe în care sînt manipulate 
genele determinante a diverselor 
toxine sau a genelor care conferă 
bacteriilor rezistenţă la antibiotice. 
În această categorie a experienţe-
lor incriminabile au fost incluse şi 
cercetările de inginerie genetică de 
tipul 2, urmărind transferarea ge-
nelor unor virusuri tumorale sau a 
unor virusuri animale la bacterii, 
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fapt ce ar fi permis apoi disemina-
rea lor în populaţiile umane.

În anul 1975, geneticianul H. 
Chakrabarty, din laboratoarele 
Schenectady ale Societăţii „Gene-
ral Electric” (SUA), şi-a .propus un 
obiectiv cu totul lăudabil: să obţină 
noi surse de energie cu ajutorul in-
gineriei genetice. El era pe cale de 
a obţine o bacterie care, prin des-
compunerea deşeurilor vegetale, ar 
fi degajat metan (CH4) în loc de bi-
oxid de carbon (CO2). Şi-a încetat 
însă experienţele. Era uşor de înţe-
les ce s-ar fi întîmplat cu atmosfe-
ra terestră dacă asemenea bacterii 
„construite artificial” ar fi scăpat 
în natură şi ar fi luat locul descom-
punătorilor naturali. Aceste „mici 
uzine de gaz metan” ar fi atacat 
celuloza din materialul vegetal. De 
asemenea, ele ar fi putut deteriora 
fibrele vegetale din tractul digestiv 
uman, fibre care favorizează moti-
litatea gastrică.

Cazurile enumerate sînt doar cî-
teva din dovezile de moralitate pro-
fesională. Cu părere de rău, nu toţi 
savanţii procedează sau vor proce-
da moral şi corect. Se fac, de exem-
plu, cercetări asupra virusurilor ce 
provoacă frigurile Laosa sau febra 
hemoragică Zaire, virusuri ce de-
termină o mortalitate aproape fără 
excepţii. Există pentru asemenea 
cercetări cîteva laboratoare de tip 
P 4; pentru alte cercetări (cu bacte-
rii patogene, cu ADN recombinant 
etc.) sunt laboratoare de tip P 2, P 1 
[8, p. 45]. Nimeni nu cunoaşte care 
este siguranţa acestor laboratoare 
şi nimeni nu poate monitoriza ac-
tivitatea lor. Unii autori mizează pe 
legămîntul irevocabil al omului de 
ştiinţă de a servi exclusiv interesele 
umanităţii, de a-şi asuma în fiecare 
clipă a existenţei sale răspunde-
rea în faţa propriei conştiinţe şi în 
faţa omenirii [8, p. 44]. În afară de 
aceasta, se impune o reglementare 
strictă, pedepse concrete şi per-
fecţionare continuă a organelor de 
ocrotire a normelor de drept.

În această ordine de idei, dez-
voltarea tehnologiilor genetice a 

generat o serie de relaţii între gene-
tică, în particular genetica umană, 
pe de o parte, şi drept şi ştiinţele 
juridice, pe de altă parte. 

Pe de o parte, genetica umană 
trebuie să beneficieze de o protec-
ţie juridică corespunzătoare, prin 
reglementări la nivelele internaţio-
nal, regional şi naţional. Protecţia 
juridică este de o astfel de natură, 
încît se vorbeşte chiar despre o ra-
mură distinctă de drept – „biodrep-
tul”.

Pe de altă parte, cunoştinţele 
în domeniul geneticii umane sînt 
utilizate tot mai des în ştiinţele ju-
ridice, şi anume în criminalistică, 
criminologie, procedura penală, 
procedura civilă etc. În acest con-
text, în literatura de specialitate 
„genetica judiciară” este abordată 
ca ştiinţă distinctă [14, 15]. Geneti-
ca judiciară poate furniza informa-
ţii individuale despre evenimentele 
petrecute în scena infracţiunilor 
sau să suplimenteze alte metode de 
identificare criminalistică.

Biodreptul. Protecţia juridică 
a geneticii umane. Este de men-
ţionat faptul că dezvoltarea noilor 
biotehnologii a prins ştiinţele juri-
dice complet nepregătite. Golul ju-
ridic în domeniul geneticii umane 
are mai multe explicaţii, dintre care 
menţionăm incomprehensiunea 
tehnologiei şi incapacitatea de a 
anticipa consecinţele finale ale ma-
nipulării vieţii. Dreptul se găseşte 
astfel la intersecţia unor atitudini 
divergente. La o extremă – catoli-
cismul, intransigent, consideră că 
orice biotehnologie violează ordi-
nea divină; la cealaltă extremă – 
priorităţile economice şi medicale 
fac abstracţie de preceptele religi-
oase. De aceea, nimeni nu ştie ce ar 
trebui legiferat. 

Care sînt, de fapt, imperativele 
etice ale noii societăţi, dominate de 
ştiinţă şi, pe alt plan, de medicali-
zarea corpului? Golul juridic nu 
poate fi umplut uşor într-o socie-
tate pluralistă. Legislatorii trebuie 
să ţină seama de constrîngerile im-
puse atît de dreptul canonic, deci şi 

de Charia pentru musulmani, şi de 
Halikha pentru comunităţile evre-
ieşti etc. [13, p. 170]. Fără nicio 
îndoială, legiuitorii sînt obligaţi să 
ţină în limite „jocul de-a Dumne-
zeu” al geneticienilor. Legislatorii 
au datoria de a găsi cadrul legal al 
protecţiei persoanei, oricînd victi-
ma posibilă a agresiunilor geneti-
cii, precum şi de a soluţiona unele 
dintre marile dileme ale biotehno-
logiilor: statutul embrionilor şi al 
fetuşilor, poziţia mamelor de sub-
stituţie, conceptul de „moarte”, eu-
tanasia pasivă şi cea activă, situaţia 
donorilor de ţesuturi şi de organe 
– drepturile şi obligaţiile lor. Dacă 
biotehnologiile vor fi supuse unui 
control legal, atunci, înainte de a 
le promulga, legiuitorii trebuie să 
asculte toate părţile interesate: şi 
cuvîntul femeilor, şi pe cel al Bise-
ricii, al medicilor, al psihologilor şi 
al economiştilor. Va fi oricum deo-
sebit de dificil, deoarece nu există 
precedente. 

Sistemul valorilor juridice tre-
buie nu doar să asimileze şi să sti-
muleze cuceririle ştiinţei, atribu-
indu-le normativitate exclusiv în 
folosul omului, ci şi să ridice inter-
dicţii insurmontabile şi durabile în 
calea oricăror încercări de perverti-
re a gîndirii umane, ocrotind omul 
şi viaţa, omenirea şi posteritatea. 
Ordinele juridice interne, precum 
şi ordinea juridică internaţională, 
trebuie să fie puse în operă cu fer-
mitate şi preventiv, iar nu consola-
tor şi post-factum, aşa cum – bine 
se ştie – s-a întîmplat de prea multe 
ori. Altfel, doar speranţa în raţiune 
şi omenie s-ar putea să ajungă o re-
gretabilă pia fraus [8, p. 47].

Este sau nu este biodreptul o ra-
mură distinctă de drept? Biodreptul 
trebuie să includă normele juridice 
specifice ce reglementează com-
portamentul profesional din do-
meniul ştiinţelor vieţii ca racorda-
re inevitabilă a normelor de drept 
la evoluţia ştiinţei şi a acesteia la 
imperativele dreptului. Caracterul 
specific al raporturilor juridice în 
domeniul ştiinţelor vieţii, nevoia 
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de convergenţă a conduitelor din 
acest domeniu, aptitudinea de a da 
un plus de calitate şi control juridic 
descoperirilor ştiinţifice din dome-
niu în aplicabilitatea lor umană ne 
fac să susţinem caracterul specific 
şi inevitabil al biodreptului. 

Incluzînd raporturi juridice noi, 
distincte şi specifice, consecutive 
valorilor ştiinţifice care sînt ocroti-
te prin norme de drept, se dă per-
tinenţă şi eficienţă actului de cer-
cetare ştiinţifică. Incluzînd institu-
ţii de drept public şi metodologii 
tehnico-juridice de drept comun, 
numai printr-o ramură specifică de 
drept (biodreptul) se poate asigura 
evoluţia adecvată a cercetării ştiin-
ţifice cu aplicabilitate umană în do-
meniul ştiinţelor vieţii, precum şi 
permanentul proces de aculturaţie 
legislativă în domeniu. Nu putem 
separa însă biodreptul de sistemul 
de protecţie al drepturilor omului 
care, practic, îilreprezintă funda-
mentul [16].

Subsidiaritatea cercetării ştiin-
ţifice faţă de sensurile sale umane 
aduce, a fortiori, intervenţia eticii şi 
dreptului în scopul garantării nea-
bătute, prin mijloace etice şi legale, 
a dreptului omului la viaţă, sănăta-
te, integritate şi demnitate, din care 
derivă, pînă la urmă, toate celelalte 
drepturi ale omului. Ca atare, drep-
turile omului nu pot fi afectate sau 
restrînse decît în cazuri precis sti-
pulate de lege, de unde respectul 
absolut al începutului şi sfîrşitului 
vieţii, al libertăţii individului versus 
inviolabilitatea integrităţii sale cor-
porale ca realitate nepatrimonială, 
numai individul avînd dreptul de a 
judeca calitatea vieţii sale proprii, 
statul neputînd impune o concepţie 
unică despre existenţă [16].

Actualmente, protecţia juridi-
că a geneticii umane este realizată 
printr-un şir de reglementări la ni-
vel internaţional şi regional. 

La 11 noiembrie 1997 a fost 
adoptată Declaraţia generală 
UNESCO cu privire la genomul 
omului şi drepturile omului. Con-
form art. 10 din Declaraţie, nici un 

fel de cercetări referitor la genomul 
omului, precum şi nici un fel de 
cercetări aplicate în acest domeniu, 
mai ales în domeniile biologiei, ge-
neticii şi medicinei, nu trebuie să 
prevaleze asupra respectării drep-
turilor omului, drepturilor funda-
mentale şi a demnităţii umane pri-
vind persoane separate sau grupuri 
de oameni [7]. Conform art. 11 din 
Declaraţie, nu este admisibilă prac-
tica ce contravine demnităţii uma-
ne, cum ar fi practica de clonare în 
scopul reproducerii fiinţei umane. 
Statelor şi organizaţiilor interna-
ţionale competente li se propune 
colaborare, cu scopul de a depista 
o asemenea practică şi de a adop-
ta la nivel naţional şi internaţional 
măsurile necesare în concordanţă 
cu principiile stipulate în prezenta 
Declaraţie.

Convenţia privind drepturile 
omului şi biomedicina, semnată la 
Oviedo la 4 aprilie 1997, precum şi 
Convenţia europeană pentru pro-
tecţia drepturilor omului şi a dem-
nităţii fiinţei umane faţă de aplica-
ţiile biologiei şi medicinei, conţin 
prevederi referitoare la interzicerea 
creării de embrioni umani în sco-
puri de cercetare, precum şi la in-
terzicerea intervenţiei în genomul 
uman. [1].

Ulterior, a fost adoptat Proto-
colul adiţional la Convenţia pen-
tru protecţia drepturilor omului şi 
a demnităţii fiinţei umane faţă de 
aplicaţiile biologiei şi medicinei, 
la Paris, la 12.01.1998, în vigoare 
pentru Republica Moldova din 1 
martie 2003 [2]. Conform pream-
bulului Protocolului adiţional, in-
strumentalizarea fiinţei umane prin 
crearea deliberată de fiinţe umane 
identice din punct de vedere gene-
tic este contrară demnităţii omului 
şi constituie o utilizare improprie a 
biologiei şi a medicinei. 

În conformitate cu prevederile 
art. 1 al Protocolului, este interzisă 
orice intervenţie avînd drept scop 
crearea unei fiinţe umane genetic 
identice unei alte fiinţe umane vii 
sau moarte. În sensul art. 1, prin 

expresia fiinţă umană genetic iden-
tică unei alte fiinţe umane se înţele-
ge o fiinţă umană care are în comun 
cu o altă fiinţă umană ansamblul 
genelor nucleare. Articolul 2 din 
Protocol interzice expres derogări-
le de la dispoziţiile protocolului în 
baza articolului 26 paragraful 1 din 
Convenţie. 

Directiva Parlamentului Euro-
pean şi a Consiliului 98/44/CE din 
6 iulie 1998 privind protecţia ju-
ridică a invenţiilor biotehnologice 
a avut la baza adoptării un şir de 
premise, dintre care: biotehnologia 
şi ingineria genetică, care joacă un 
rol din ce în ce mai important într-o 
gamă largă de sectoare, iar protec-
ţia invenţiilor biotehnologice va 
prezenta cu siguranţă o importanţă 
fundamentală pentru dezvoltarea 
industrială comunitară; în dome-
niul ingineriei genetice, cercetarea 
şi dezvoltarea necesită investiţii 
considerabile cu grad ridicat de risc 
şi doar o protecţie juridică adecva-
tă le poate face aşadar profitabile; o 
protecţie eficientă şi armonizată în 
toate statele-membre este esenţială 
pentru menţinerea şi încurajarea 
investiţiilor în domeniul biotehno-
logiei etc. [8]. Conform art. 6 alin. 
2) din Directivă, trebuie considera-
te ca nebrevetabile: (a) procesele 
de clonare a fiinţelor umane. (b) 
procesele de modificare a iden-
tităţii genetice a fiinţelor umane. 
(c) utilizarea embrionilor umani în 
scopuri industriale sau comerciale. 
(d) procesele de modificare a iden-
tităţii genetice a animalelor, care le 
pot produce suferinţă fără un bene-
ficiu medical substanţial pentru om 
sau animale, precum şi animalele 
rezultate din astfel de procese. 

Declaraţia asupra clonării, adop-
tată de Adunarea generală a ONU 
la 16 martie 2005, face apel la gu-
vernele statelor-membre să interzi-
că toate formele de clonare umană, 
inclusiv tehnicile folosite în cerce-
tarea asupra celulelor stern umane, 
întrucît acestea “sînt incompatibile 
cu demnitatea umană şi protecţia 
vieţii umane”, şi să adopte “măsuri 
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să interzică aplicarea tehnicilor de 
inginerie genetică care ar fi contra-
re demnităţii umane” [6].

În contextul celor expuse, pro-
tecţia juridică a geneticii umane 
este asigurată printr-un şir de alte 
acte, cum ar fi: Recomandarea 
Consiliului Europei nr. 934/1982 
privind ingineria genetică; Reco-
mandarea Consiliului Europei nr. 
1046/1986 cu privire la utilizarea 
embrionilor şi fetuşilor umani în 
scop de diagnosticare, terapeutic, 
ştiinţific, industrial şi comercial; 
Recomandarea Consiliului Europei 
nr. 1100/1989 privind folosirea em-
brionilor şi fetuşilor umani în cer-
cetările ştiinţifice; Recomandarea 
Consiliului Europei nr. 1160/1991 
privind elaborarea unei Convenţii 
de bioetică; Recomandarea Consi-
liului Europei nr. 1240/1994 rela-
tivă la protecţia şi brevetabilitatea 
produselor de origine umană; Re-
comandarea Consiliului Europei 
nr. 1512/2001 privind protecţia 
genomului uman; Recomandarea 
Consiliului Europei nr. 1468/2002 
privind biotehnologiile etc.

La nivel naţional, protecţia juri-
dică a geneticii umane este asigu-
rată de legile supreme ale statelor, 
legile penale, precum şi de legi 
speciale. E de menţionat faptul că 
domeniile de reglementare diferă, 
la fel şi spectrul acţiunilor incrimi-
nate. Sînt reglementate diferit astfel 
de aspecte ca: statutul embrionilor 
şi al fetuşilor, poziţia mamelor de 
substituţie, conceptele de moarte şi 
avort, situaţia donorilor de ţesuturi 
şi de organe, eutanasia activă şi cea 
pasivă etc.

Implicaţiile geneticii în ştiin-
ţele juridice şi drept. Cunoştinţele 
genetice sînt utilizate cel mai des în 
criminalistică, într-o instituţie se-
parată – genetica judiciară. Pînă în 
1985, studierea moleculei de ADN 
nu a constituit o preocupare majoră 
pentru criminalistică. Alec Jeffreys 
şi colegii săi de la Universitatea din 
Lancaster (Anglia) au fost primii 
care au prezentat valenţele infinite 
pe care ADN-ul le are în identifi-

carea unei persoane prin studierea 
urmelor biologice de orice natură 
lăsate de o persoană la locul săvîr-
şirii infracţiunii [13, 15]. 

Procesul de identificare a unei 
persoane începe în momentul în 
care aceasta lasă la locul infracţiu-
nii o urmă biologică, ce conţine în 
mod necesar material genetic. Ur-
mează prelevarea probei de către 
criminalist, apoi analiza de labora-
tor, care are drept punct terminus 
traducerea materialului genetic în-
tr-un cod cu formulă unică, irepeta-
bilă, specifică unui singur purtător 
al acelei informaţii genetice [14].

Genetica judiciară poate fur-
niza informaţii individuale despre 
evenimentele petrecute în scena 
infracţiunilor sau să suplimenteze 
alte metode de identificare crimi-
nalistică. Corelarea probelor bio-
logice prezente în scena crimei cu 
identificarea, selectarea şi factorul 
probant urmărit, este primul as-
pect de care trebuie ţinut seama în 
procesul de analiză genetică judi-
ciară [15]. Pentru a intra în scena 
infracţiunii şi, în mod expres, pen-
tru a efectua cercetarea în vederea 
identificării şi recoltării probelor 
biologice, este obligatorie folosirea 
mijloacelor de protecţie anticon-
taminare. În prezent, este posibi-
lă genotiparea tuturor tipurilor de 
urme sau microurme biologice care 
conţin celule nucleate, dacă acestea 
nu sînt în totalitate distruse chimic 
sau bacterian.

Utilizarea geneticii în crimino-
logie. În literatura de specialitate 
au fost stabilite anumite legături 
între genetică şi comportamentul 
omului, pornindu-se de la anu-
mite premise, ca: natura omului, 
trăsăturile sale şi cauzele infrac-
ţionalităţii [9, 13]. După unele 
evaluări, se pare că la 1000 de 
nou-născuţi, 3 au o aberaţie a cro-
mozomilor de sex, după cum ur-
mează: bărbaţi – 47,XYY...0,09%; 
bărbaţi – 47,XXY...0.10%; fe-
mei – 45,X...0.02%; femei – 
47,XXX...0.08%. Identificîndu-se 
în rîndul delincvenţilor un număr 

neaşteptat de mare de bărbaţi XYY, 
genetica a supus atenţiei problema 
de a şti dacă există sau nu vreo re-
laţie între natura gonozomilor şi 
comportamentul social al purtă-
torilor acestora. Prin investigaţii 
complexe, s-a putut stabili o relaţie 
de determinare între aberaţia cro-
mozomială de tip XYY şi compor-
tamentul social. Însă acest fapt nu 
poate confirma cu certitudine că o 
persoană cu asemenea aberaţie va 
deveni inevitabil un infractor. 

„Cromozomul infracţionalităţii” 
nu este nici singurul, nici exclusivul 
factor determinant sau favorizator 
al infracţionalităţii. Conform unui 
principiu fundamental în genetică, 
comportamentul este condiţionat şi 
de ereditate, şi de mediu. De altfel, 
Y-ul în plus doar favorizează, însă 
nu determină comportamentul anti-
social; numai pe fondul unei anume 
existenţe ambientale cel handicapat 
genetic se va dovedi un individ an-
tisocial. Marea majoritate a acestor 
bărbaţi au o inteligenţă normală şi 
sînt perfect integraţi social [8, p. 
49-54].

În literatura de specialitate, 
studierea personalităţii infractoru-
lui a fost abordată diferit. În pri-
mul rînd, se presupunea stabilirea 
factorilor sociali de diferită natu-
ră, inclusiv „mediul, interesele, 
nivelul cultural. În acelaşi timp, 
nu trebuie de ignorat şi trăsături-
le de caracter, psihologia etc.” În 
al doilea rînd, analiza presupune 
determinarea cantitativă a influ-
enţei sociale şi celei biologice în 
diverse funcţii ale organismului, 
în procesele psihologice şi în com-
portamentul omului. Această opi-
nie însă a fost criticată, deoarece 
nu poate fi evaluată cu certitudine 
„cota-parte” din factorii ereditari 
şi sociali care au influenţat com-
portamentul antisocial. Ca urma-
re, rămîne mai relevantă a treia 
abordare, care pune la bază des-
coperirea interconexiunii tuturor 
factorilor ce au generat comporta-
mentul antisocial. Acest mecanism 
nu poate fi conceput fără studierea 
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în complex a factorilor ereditari şi 
sociali [9, p. 82-83].

Cunoştinţele genetice mai sînt 
utilizate în dreptul procesual penal, 
dreptul procesual civil, dreptul fa-
miliei şi în alte ramuri de drept.

Concluzii. În urma studiului re-
alizat, conchidem că între genetică, 
pe de o parte, şi drept şi ştiinţele 
juridice, pe de altă parte, există mai 
multe conexiuni. 

Manipulările genetice au o la-
tură tenebră, fapt dovedit de utili-
zarea armelor chimică, bacteriolo-
gică şi nucleară. Orice intervenţie 
într-un domeniu atît de fragil riscă 
să pericliteze dezvoltarea ştiinţei 
şi să anuleze beneficii sociale şi 
economice considerabile. Liberali-
zarea completă a cercetărilor poate 
duce la pericole cu totul inaccep-
tabile. Sistemul valorilor juridice 
trebuie nu doar să asimileze şi să 
stimuleze cuceririle ştiinţei, atribu-
indu-le normativitate exclusiv în 
folosul omului, ci şi să ridice inter-
dicţii insurmontabile şi durabile în 
calea oricăror încercări de perverti-
re a gîndirii umane, ocrotind omul 
şi viaţa, omenirea şi posteritatea. 
Ordinea juridică internă şi cea in-
ternaţională trebuie să fie puse în 
operă cu fermitate şi preventiv, iar 
nu consolator şi post factum. 

Actualmente, genetica umană 
beneficiază de o protecţie juridică 
specialădin partea biodreptului. 
Protecţia juridică a geneticii umane 
este realizată printr-un şir de regle-
mentări la nivelele internaţional şi 
regional, la care se adaugă diver-
sele reglementări la nivel naţional. 
Un rol aparte îl au Convenţia pri-
vind drepturile omului şi biomedi-
cina, semnată la Oviedo la 4 aprilie 
1997, precum şi Convenţia euro-
peană pentru protecţia drepturilor 
omului şi a demnităţii fiinţei umane 
faţă de aplicaţiile biologiei şi medi-
cinei. Pot fi menţionate rezoluţiile 
şi declaraţiile ONU, declaraţiile 
Consiliului Europei, ale Parlamen-
tului European, UNESCO etc. 

Cunoştinţele în domeniul gene-
ticii umane sînt utilizate tot mai des 

în criminalistică, criminologie, în 
procedura penală, procedura civilă 
etc. În acest context, în literatura 
de specialitate genetica judiciară 
este abordată ca ştiinţă distinctă. 
Genetica judiciară poate furniza in-
formaţii individuale despre eveni-
mentele petrecute în scena infrac-
ţiunilor sau să suplimenteze alte 
metode de identificare criminalisti-
că. Personalitatea participanţilor în 
procesul penal, în particular a in-
fractorilor, este cercetată prin pris-
ma cunoştinţelor genetice, avînd la 
bază trăsăturile transmise prin ere-
ditate. Expertiza medico-biologică 
a ADN-ului persoanei sau persoa-
nelor implicate este utilizată în liti-
giile civile privind constatarea sau 
contestarea paternităţii, precum şi 
în alte litigii în caz de necesitate.
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Introducere. Odată cu pro-
clamarea Declaraţiei de Su-

veranitate a Republicii Sovietice 
Socialiste Moldova şi a Declara-
ţiei de Independenţă a Republi-
cii Moldova, statul nostru a fost 
recunoscut ca un subiect al drep-
tului internaţional de majoritatea 
absolută a statelor lumii, fapt ce 
a contribuit la dezvoltarea relaţii-
lor internaţionale, inclusiv a celor 
economice.

Rezultate obţinute şi discuţii. 
Legislaţia vamală, şi anume art. 19 
al Codului vamal (CV), stabileşte 
că toate persoanele beneficiază de 
drepturi egale de a introduce şi a 
scoate din Republica Moldova 
mărfuri şi mijloace de transport şi 
nimeni nu poate fi lipsit de dreptul 
de a introduce şi de a scoate măr-
furi şi mijloace de transport sau nu 
poate fi limitat în acest drept, cu 
excepţia prevăzută de legislaţia în 
vigoare. În acelaşi timp, conform 
aceluiaşi CV, bunurile care sînt 
menite de a trece frontiera Repu-
blicii Moldova sînt declarate or-

ganelor vamale. Mărfurile trecute 
peste frontiera vamală trebuie să 
fie declarate în cazurile prevăzute 
de lege în mod obligatoriu [1].

Pentru a defini procedura de 
declarare, este necesar de a expli-
ca însăşi noţiunea de „declarare”. 
Astfel, verbul a declara, conform 
„Dicţionarului explicativ al lim-
bii române”, înseamnă „a face o 
comunicare oficială în faţa unei 
autorităţi” [2]. Deci, raportată la 
activitatea vamală, declararea este 
acţiunea de a face o comunicare 
veridică şi oficială în faţa organe-
lor vamale. Prin declarare înţele-
gem expunerea de date veridice 
de către declarant privind tipul şi 
cantitatea mărfurilor, despre sco-
pul trecerii mărfurilor peste fron-
tiera vamală, precum şi alte date 
necesare pentru efectuarea contro-
lului vamal, a stabilirii şi încasării 
plăţilor vamale [3]. 

De asemenea, specificăm că 
există posibilitatea confundării 
termenilor declarare şi declara-
ţie, astfel că declaraţia din lati-

nă semnifică ,,un act oficial prin 
care se comunică sau în care se 
stabileşte ceva” [4]. În acest caz, 
observăm că între noţiunea de de-
clarare şi cea de declaraţie există 
o anumită diferenţă: declaraţia, 
după cum am observat, reprezintă 
un act oficial, iar declararea – un 
proces, o activitate în rezultatul 
căreia poate fi elaborată, emisă o 
declaraţie. Astfel, declaraţia este o 
exteriorizare a declarării.

Totodată, pentru a analiza ne-
mijlocit procedura de declarare, 
este necesar să definim noţiunea 
de declarant. Astfel, Codul va-
mal defineşte declarantul ca fiind 
„orice persoană care are dreptul 
de a dispune de mărfuri şi/sau de 
mijloace de transport, care întoc-
meşte declaraţia vamală în numele 
său sau în al cărei nume este în-
tocmită declaraţia vamală”. După 
cum observăm, legiuitorul nu face 
o diferenţiere între declarant-per-
soană fizică şi declarant-persoană 
juridică.

Autorul Moldovan A.T. consi-
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SUMMARY
In this article the author wanted to establish the main rules on customs declaration procedure, regarding national legis-

lation as well as practical issues existing in our days. There have also carried out an analysis on the most effective concepts 
of customs procedure, including establishing the legal status of the customs declaration covered by legislation. Next, it 
specifies which types of customs declarations are regulated by national law, the essence of each, as well as the method of 
submission, including the term, place and persons able to act as declarant. On the grounds that the customs declaration 
institution is a complex concept, of significant importance, most often with legal effects of impact on subjects customs, we 
believe that making a research in this sense behaves interest, both from a legal and practically standpoint.
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REZUMAT
În cadrul prezentului articol s-a dorit argumentarea necesităţii determinării principalelor reguli privind procedura de-

clarării vamale, atît prin prisma legislaţiei naţionale, cît şi a aspectelor practice existente la ora actuală. De asemenea, a 
fost efectuată o analiză asupra celor mai eficiente noţiuni privind procedura vamală, incluzînd stabilirea regimului juridic 
al declarării vamale reglementat de legislaţia în vigoare. În continuare, s-a specificat care sînt tipurile de declaraţii vamale, 
esenţa fiecăreia, precum şi modalitatea de depunere, inclusiv în ceea ce priveşte termenul, locul şi persoanele apte de a avea 
calitatea de declarant. Din considerentul că instituţia declarării vamale reprezintă un concept complex, de o importanţă 
semnificativă, de cele mai multe ori cu efecte juridice de impact asupra subiecţilor vamali, considerăm că efectuarea unei 
cercetări în sensul dat prezintă interes, atît din punct de vedere legislativ, cît şi practic.

Cuvinte-cheie: declaraţie vamală, declarant, mărfuri, procedură vamală, frontieră vamală, agenţi economici, acte va-
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deră că declaraţia vamală „poate fi 
făcută de orice persoană care este 
în măsură să prezinte mărfurile în 
cauză sau să facă posibilă prezen-
tarea acestora autorităţii vamale 
competente, împreună cu toate do-
cumentele prevăzute pentru apli-
carea dispoziţiilor privind regimul 
vamal pentru care se declară măr-
furile”. Cînd acceptarea unei de-
claraţii vamale impune obligaţii 
speciale unei anumite persoane, 
declaraţia se face de acea persoană 
sau în numele acesteia [5]. 

Acelaşi autor face o remarcă, 
explicînd că: „Declaranţii vamali 
sînt în fapt subiecţii vămuirii, 
această denumire fiind titlul gene-
ric pentru importatori, exportatori 
sau reprezentanţii acestora în ca-
drul operaţiunilor de import sau 
export, transportatorul, în cazul 
operaţiunilor de tranzit şi trans-
bordare de mărfuri, avînd calitate 
de titular de tranzit; persoane fizi-
ce sau juridice în cazul altor ope-
raţiuni de trecere peste frontieră, 
în afara operaţiunilor de comerţ 
exterior” [6]. Prin urmare, obser-
văm o definiţie mai detaliată, ce 
înglobează o totalitate de catego-
rii de subiecţi vamali, predispuşi 
la înfăptuirea tuturor procedurilor 
activităţilor de vămuire.

În manualul autorilor I. Erhan 
şi T. Cîrnaţ, efectuîndu-se o cer-
cetare a legislaţiei comunitare, se 
menţionează că prin „declarant” 
înţelegem „persoana care depu-
ne o declaraţie sumară sau o no-
tificare vamală de reexport sau 
întocmeşte o declaraţie vamală 
în nume propriu, sau persoana în 
numele căreia se face o declaraţie 
vamală” [7]. De asemenea, Codul 
vamal comunitar oferă o noţiune a 
reprezentantului vamal, prin care 
se înţelege o persoană desemnată 
de o altă persoană pentru a înde-
plini operaţiunile şi formalităţile 
prevăzute de legislaţia vamală în 
relaţia acesteia cu autorităţile va-
male [8].

Persoane ca subiecţi în dreptul 
vamal al Republicii Moldova se 

consideră persoanele stabilite în 
Republica Moldova – întreprin-
derile, instituţiile, organizaţiile 
care se află pe teritoriul ţării, cre-
ate conform legislaţiei, persoanele 
juridice şi persoanele fizice care 
desfăşoară activitatea de întreprin-
zător în conformitate cu legislaţia 
şi care sînt înregistrate pe terito-
riul Republicii Moldova, cetăţenii 
Republicii Moldova domiciliaţi pe 
teritoriul ei, iar persoanele străine 
sînt persoanele care nu fac parte 
din categoria celor indicate. Per-
soanele juridice de drept privat se 
pot constitui ca subiecţi ai dreptu-
lui vamal doar în formele prevă-
zute de lege: societăţi comerciale, 
cooperative, organizaţii necomer-
ciale, întreprinderi de stat şi mu-
nicipale. 

Conform legislaţiei, declaran-
tul are anumite drepturi şi obliga-
ţii. Astfel, acesta dispune de urmă-
toarele drepturi:

pînă la prezentarea declara-•	
ţiei vamale, să efectueze, sub su-
praveghere vamală, examinarea, 
măsurarea, cîntărirea mărfurilor şi 
mijloacelor de transport;

să preleve, cu permisiunea •	
organului vamal, probe şi mostre;

alte drepturi generale prevă-•	
zute de legislaţia vamală.

Ce ţine de obligaţii, declarantul 
urmează să:

declare mărfurile şi mijloa-•	
cele de transport conform proce-
durii stabilite;

prezinte, la cererea organului •	
vamal, mărfurile şi mijloacele de 
transport pe care le declară;

prezinte organului vamal •	
documentele şi informaţiile supli-
mentare necesare vămuirii;

plătească drepturile de im-•	
port sau de export;

acorde asistenţă organului •	
vamal în efectuarea operaţiunilor 
de vămuire, inclusiv prin efectua-
rea operaţiunilor de încărcare–des-
cărcare şi a altor operaţiuni [9].

Principiul declarării mărfurilor 
este unul dintre principiile de bază 
ale dreptului vamal, care stabileşte 

că toate mărfurile şi obiectele ce 
trec frontiera vamală urmează a fi 
obligatoriu declarate. Declararea 
se efectuează atît de persoanele fi-
zice, cît şi de persoanele juridice. 
Agenţii consulari şi diplomaţii la 
fel sînt obligaţi să declare mărfuri-
le şi obiectele pe care le trec peste 
frontiera vamală. Declararea va-
mală, în linii generale, este un act 
întocmit de către persoanele fizice 
şi cele juridice la trecerea peste 
frontiera vamală sau la introduce-
rea în ţară a unor bunuri. 

În prezent, pe lîngă Codul va-
mal, există acte normative specia-
le ce reglementează modul de uti-
lizare şi completare a declaraţiei 
vamale: 

Ordinul Serviciului Vamal •	
nr. 185-O din 25.05.2006 referitor 
la aprobarea Normelor de utilizare 
a declaraţiei sumare.

Ordinul Serviciului Vamal •	
nr. 480-O din 18.12.2006 cu pri-
vire la aprobarea Metodologiei de 
prelucrare a declaraţiei vamale în 
detaliu.

Ordinul Serviciului Vamal •	
nr. 438-O din 19.11.2007 referi-
tor la aprobarea Normelor tehnice 
privind imprimarea, utilizarea şi 
completarea declaraţiei vamale în 
detaliu.

Analizînd actele normative 
respective, putem constata în pri-
mul rînd că ele conţin unele dis-
crepanţe cu prevederile Codului 
vamal. Astfel, Ordinul nr. 438 din 
19.11.2007 prevede în punctul 8 şi 
denumeşte astfel de tipuri de de-
claraţii, precum declaraţia vamală 
în detaliu, declaraţia vamală pri-
mară şi declaraţia vamală comple-
mentară:

a) declaraţie vamală în detaliu 
– act unilateral cu caracter public, 
prin care o persoană manifestă, în 
formele şi modalităţile prevăzute 
în reglementările vamale, voinţa 
de a plasa mărfurile sub un anu-
mit regim vamal. Declaraţia va-
mală în detaliu este alcătuită din-
tr-un set ce cuprinde numărul de 
exemplare corespunzător fiecărui 
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regim vamal şi este format din de-
claraţia vamală primară şi, după 
caz, declaraţia(iile) vamală(e) 
complementară(e); 

b) declaraţia vamală primară – 
exemplarele declaraţiei vamale în 
detaliu utilizate pentru declararea 
în detaliu a bunurilor clasificate la 
un singur cod tarifar; 

c) declaraţia vamală comple-
mentară – exemplarele declaraţiei 
vamale în detaliu utilizate împre-
ună cu exemplarele declaraţiei 
vamale primare, pentru declararea 
bunurilor care se clasifică la co-
duri tarifare diferite sau care, deşi 
se clasifică la acelaşi cod tarifar, 
prezintă caracteristici diferite, în 
special în ceea ce priveşte origi-
nea, şi care determină regimuri 
tarifare preferenţiale diferite. 

Însă, astfel de tipuri de declara-
ţii nu sînt prevăzute în nicio formă 
de actul legislativ principal – Co-
dul vamal, care în textul său men-
ţionează doar declaraţiile vamale 
sumare, temporare, incomplete 
şi periodice. În acest sens, putem 
pune sub semnul întrebării legali-
tatea introducerii în mod unilateral, 
în practica juridică, de către Servi-
ciul Vamal, printr-un act normativ 
subordonat legii şi destinat execu-
tării legii, a acestor tipuri de decla-
raţii. Chiar dacă se dovedeşte uti-
litatea practică a acestor declaraţii, 
considerăm că acestea urmează a fi 
prevăzute mai întîi în Codul vamal, 
pentru ca ulterior, conform regu-
lilor de drept, să fie dezvoltate în 
acte normative speciale.

De asemenea, din analiza pre-
vederilor legale şi, în special, a 
pct. 12 din Ordinul nr. 438 în par-
tea ce se referă la destinaţia decla-
raţiei vamale în detaliu conform 
pct. 12 al ordinului, rezultă că 
acest document, în principal, este 
un document de uz intern, fiind 
valabil doar în ţara unde este emis 
şi destinat efectuării unui control 
asupra comerţului exterior. Din 
aceste considerente, se consideră 
că încercările autorităţilor moldo-
veneşti de a folosi declaraţia va-

mală drept paravan în combaterea 
infracţiunilor legate de diminua-
rea valorii încărcăturilor în timpul 
desfăşurării operaţiilor de import–
export n-au fost reuşite. De aceea, 
pornind de la realităţile existente, 
probabil ar fi necesar de a revedea 
rolul şi statutul declaraţiei vamale 
în cadrul comerţului exterior, în 
vederea simplificării ei şi micşoră-
rii numărului de exemplare [10].

Conform art. 174 CV, se cunosc 
următoarele forme de declarare: 
declararea verbală, declararea în 
scris, declararea prin acţiune, prin 
mijloace electronice [11]. Forma 
verbală a declarării vamale presu-
pune acea formă de declarare care 
prevede oferirea de către proprie-
tar în formă verbală factorului de 
decizie, organului vamal a tuturor 
datelor cu privire la cantitatea, 
calitatea şi valoarea mărfurilor, 
obiectele de uz personal care sînt 
deplasate peste frontiera vamală. 

Forma scrisă a declarării pre-
supune prezentarea datelor către 
organul vamal, în baza unor for-
mulare stabilite de legislaţie. Ast-
fel, agenţii economici întocmesc 
declaraţia vamală în detaliu şi 
declaraţia valorii în vamă, iar per-
soanele fizice – formularul DV-6.

Forma prin acţiune a declarării 
vamale constă în declarare expres 
vădită a mijlocului de transport 
auto, care scuteşte persoana fizică 
de completarea unor acte vamale, 
cu condiţia prezentări organelor 
vamale amplasate în punctele de 
trecere a frontierei de stat a acte-
lor de înmatriculare a transportu-
lui auto. 

Ce ţine de declaraţia vamală 
în formă electronică, aceasta se 
depune la organul vamal utilizînd 
sistemul informaţional integrat 
vamal.

Declararea prezintă un mare 
avantaj pentru organele vamale, 
deoarece ea le permite angajaţilor 
vamali să aleagă formele de con-
trol al mărfurilor şi mijloacelor 
de transport ce trec peste frontiera 
vamală.

Activitatea organelor vamale 
din Republica Moldova, precum şi 
din ţările vecine (România, Ucrai-
na, cele ce fac parte din CSI), atestă 
că pe lîngă formele scrisă şi verbală 
de declarare a mărfurilor, a obiec-
telor şi a altor bunuri trecute peste 
frontiera vamală de stat, există şi 
forma de declarare concludentă, 
care este nu altceva decît îndeplini-
rea semnelor sau acţiunilor comise 
de persoana fizică pentru a con-
vinge lucrătorul vamal că dispune 
de careva bunuri aflate asupra sa 
la trecerea peste frontiera statului. 
Forma de declarare concludentă 
(se mai foloseşte prin acţiune, a nu 
se confunda cu forma de declarare 
prin acţiune a mijloacelor de trans-
port) nu poate fi practicată de agen-
ţii economici, din considerentul că 
aceştia sînt obligaţi să prezinte atît 
la vămile interne, cît şi la cele de 
frontieră întregul set de documente 
prevăzut de legislaţia vamală în vi-
goare [12].

În ceea ce priveşte locul de-
clarării, conform art. 175 alin. (1) 
Cod vamal, mărfurile, cu excepţia 
celor menţionate la alin. (4), sînt 
declarate la organul vamal deter-
minat de Serviciul Vamal. Toto-
dată, mijloacele de transport care 
transportă mărfuri sînt declarate 
odată cu acestea, cu excepţia mij-
loacelor de transport de mărfuri 
fără încărcătură şi cele de trans-
port de pasageri, care sînt declara-
te la momentul trecerii frontierei 
vamale. Navele maritime, fluviale 
şi aeriene sînt declarate în portul 
sau aeroportul de plecare sau de 
sosire, situate pe teritoriul vamal. 

Referitor la termenul de depu-
nere a declaraţiei vamale, aceasta 
este depusă la organul vamal de 
frontieră în ziua lucrătoare imediat 
următoare zilei de trecere a fronti-
erei vamale, iar în cazul finalizării 
regimului vamal de tranzit, în de-
cursul unei zile lucrătoare imedi-
at următoare zilei în care regimul 
vamal de tranzit a fost încheiat. 
Persoanele fizice care au bunuri 
nedestinate comercializării în ba-
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gajul de mînă şi în bagajul de în-
soţire depun, la trecerea frontierei 
vamale, declaraţie vamală odată 
cu prezentarea bunurilor.

Termenul de declarare a gazului 
natural şi a energiei electrice im-
portate este din momentul trecerii 
frontierei vamale pînă la data de 
20 a lunii imediat următoare celei 
de gestiune. În cazul expedierilor 
poştale internaţionale, declaraţia 
vamală este depusă la organul va-
mal în 72 de ore din momentul tre-
cerii frontierei vamale [13].

Responsabil pentru depunerea 
declaraţiei vamale în termenul 
stabilit este titularul mărfurilor 
sau mijloacelor de transport su-
puse declarării. În cazul plasă-
rii mărfurilor sau mijloacelor de 
transport sub regimul vamal de 
tranzit, responsabil pentru depu-
nerea declaraţiei vamale în terme-
nul stabilit este titularul mărfurilor 
sau mijloacelor de transport supu-
se declarării ori, în lipsa acestuia, 
transportatorul lor.

 Concluzii. Din cele expu-
se mai sus concluzionăm că orice 
persoană, independent de forma 
de proprietate, este în drept de a 
introduce şi de a scoate din ţară 
bunuri materiale conform legisla-
ţiei în vigoare, iar la trecerea peste 
frontieră a mărfurilor, a obiectelor 
sau a altor bunuri acestea sînt su-
puse declarării. Declararea se con-
sideră etapa principală a procedu-
rii de perfectare a actelor vamale 

şi are menirea să asigure efectua-
rea perfectării acestor acte. 

Orice bun trecut peste fronti-
era vamală urmează a fi declarat. 
În aceste condiţii, declararea este 
o procedură obligatorie la trece-
rea mărfurilor, bunurilor, valorilor 
şi mijloacelor de transport peste 
frontiera vamală. Declararea va-
mală, ca mecanism de aplicare, 
se realizează cu respectarea unor 
condiţii de bază, cum ar fi: locul, 
timpul, forma, dar şi drepturile şi 
obligaţiile pe care le au părţile în 
cadrul procesului dat.

Recenzent: 
Grigore RUSU, 
doctor în drept, 

conferenţiar universitar
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