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Introducere. Demersul ştiin-
ţific efectuat urmăreşte dez-

baterea unor aspecte privind pro-
cesul unificării legislaţiei vamale 
pentru armonizarea ei la standar-
dele europene. 

Cea mai frecventă formă de co-
operare internaţională în domeniul 
colaborării vamale se bazează pe 
acorduri şi tratate internaţionale 
(bilaterale şi multilaterale). Un rol 
important îl au tratatele internaţio-
nale multilaterale, deoarece aces-
tea au cea mai mare reprezentare a 
statelor şi definesc direcţiile stra-
tegice de îmbunătăţire a activităţii 
vamale.

Exemple de astfel de tratate in-
ternaţionale pot fi:

– Convenţia internaţională pri-
vind Sistemul armonizat de de-

numire şi codificare a mărfurilor, 
încheiată la Bruxelles la 14 iunie 
1983 [1];

– Convenţia vamală privind 
transportul internaţional al măr-
furilor sub acoperirea carnetelor 
TIR din 14 noiembrie 1975, de la 
Geneva [2];

– Convenţia internaţională 
privind asistenţa administrativă 
reciprocă pentru prevenirea, in-
vestigarea şi sancţionarea infracţi-
unilor vamale din 9 iunie 1977 [3] 
şi altele.

Unul dintre cele mai impor-
tante documente internaţionale pe 
care la semnat vreodată Republica 
Moldova a fost Acordul de Asoci-
ere cu Uniunea Europeană din 27 
iunie 2014, semnat la Bruxelles şi 
ratificat în Plenul Parlamentului la 

2 iulie 2014. Acest acord a trezit 
discuţii aprinse privind tendinţa 
Republicii Moldova de a se inte-
gra în Uniunea Europeană [4]. 

Acordul de Asociere dă posibi-
litatea şi permite de a construi o 
integrare economică mai profun-
dă, specificîndu-se şi cea vamală, 
prin reducerea barierelor în calea 
comerţului dintre Republica Mol-
dova şi UE, racordîndu-le la stan-
dardele şi reglementările europe-
ne.

Sistemul vamal al Republicii 
Moldova este destul de tînăr şi de 
aceea pentru o preluare complexă 
a practicii internaţionale în dome-
niul vamal naţional şi scoaterea în 
evidenţă a legităţilor comune de 
dezvoltare şi organizare a activi-
tăţii vamale în procesul integrării 
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SUMMARY
The article explains the specifics of customs activity and the transformation process by passing the customs system of 

Moldova, and other countries and their commitments assumed in the European integration process of unifying customs le-
gislation. Currently, the relevant standards established emphasizes the applicability of new forms of activity customs, border 
control, gradual liberalization of trade in goods and services, free movement of labor, reduction of customs duties, technical 
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integration process in the EU Acquis.

The Customs Law is a prescriptive rule which prescribe conduct that subjects the legal relationship must follow. In this 
regard, relevant conclude that the application of international standards institution directs customs work towards protecting 
constitutional values, namely human rights and freedoms crossing the state border, as well as its national security problems.
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REZUMAT
În articol este explicat specificul activităţii vamale şi al proceselor de transformare prin care trece sistemul vamal al 

Republicii Moldova şi al altor state, precum şi angajamentele acestora, asumate în traseul de integrare europeană în proce-
sul unificării legislaţiei vamale. Actualmente, standardele europene stabilite accentuează aplicabilitatea unor noi forme de 
activitate vamală, control vamal, liberalizare graduală a comerţului cu bunuri şi servicii, libera circulaţie a forţei de muncă, 
reducerea taxelor vamale, barierelor tehnice şi netarifare, favorabile pentru armonizarea legislaţiei RM şi a statelor aflate în 
procesul integrării europene la acquis-ul UE.

Dreptul vamal este un drept prescriptiv, normele căruia prescriu o conduită pe care subiecţii raportului juridic trebuie să 
o respecte. În acest sens, aplicarea standardelor internaţionale direcţionează instituţia activităţii vamale spre apărarea valo-
rilor constituţionale, atît a drepturilor şi libertăţilor omului la trecerea peste frontiera statului, cît şi a problemelor securităţii 
naţionale a statului.
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europene este necesară o cerceta-
re minuţioasă a bazei normativ-
juridice internaţionale. Pentru 
atingerea acestui scop, trebuie de 
menţinut un dialog permanent cu 
UE, exprimat prin promovarea re-
formelor de modernizare a ţării, 
cum ar fi armonizarea legislaţiei 
naţionale cu cea europeană, prin 
asimilarea rapidă şi adecvată a 
acquis-ului comunitar [5]. 

Republica Moldova, la rîndul 
său, va retrage prevederile din le-
gislaţia sa naţională sau va abroga 
practicile naţionale care sînt in-
compatibile cu legislaţia UE în do-
meniile legate de comerţ, care sînt 
reglementate în Titlul V al Acordu-
lui de Asociere. UE va evalua nu 
doar armonizarea legislaţiei naţio-
nale cu cea europeană, ci şi gradul 
de implementare şi aplicarea adec-
vată şi efectivă a acesteia [6]. 

Avînd în vedere specificul ac-
tivităţii vamale şi al proceselor 
de transformare prin care trece 
sistemul vamal al Republicii Mol-
dova şi al altor state, reieşind din 
angajamentele acestora, asumate 
în procesul de integrare europea-
nă, procesul unificării legislaţiei 
vamale serveşte ca un mediu fa-
vorabil pentru eliminarea impedi-
mentelor pentru armonizarea lor 
la standardele europene.

Metode şi materiale aplica-
te. La realizarea studiului au fost 
aplicate metodele analizei, sinte-
zei, comparaţiei şi investigaţiei 
ştiinţifice.

În procesul cercetării am operat 
cu materiale teoretico-practice din 
domeniul dreptului vamal naţio-
nal şi dreptului vamal comunitar, 
şi anume actele normative şi prac-
tica Serviciului Vamal al Republi-
cii Moldova şi al statelor aflate în 
procesul de integrare europeană, 

precum şi legislaţia UE (regula-
mente şi acorduri cu privire la co-
operarea în domeniul vamal).

Astfel, ne-am propus nu doar 
examinarea teoretică a problemei 
vizate, ci şi găsirea unor soluţii 
concrete, care depind de aborda-
rea empirică a aspectului cercetat.

Rezultate obţinute şi discuţii. 
În cadrul acestui discurs ştiinţific 
am încercat să examinăm diferite 
modele de organizare a activităţii 
vamale a R. Moldova şi a statelor 
aflate în procesul integrării euro-
pene, evidenţiind atît aspectele 
pozitive, cît şi cele negative din 
activitatea Serviciului vamal al 
acestora, ca în final să propunem 
un model de preluare a celor mai 
bune practici în domeniul organi-
zării activităţii vamale, pentru o 
mai bună aliniere la standardele 
internaţionale. 

Există unele domenii ale acti-
vităţii umane, precum comerţul 
internaţional şi activitatea vamală, 
care prin natura lor se extind din-
colo de suveranitatea unui anumit 
stat şi de aceea necesită o soluţio-
nare la nivel internaţional. Avînd 
în vedere acest fapt, o cooperare 
vamală internaţională ar fi esenţi-
ală pentru existenţa şi dezvoltarea 
eficientă a acestora. Punerea în 
aplicare de către state a acestei co-
operări poartă un caracter obiectiv 
şi este determinată de necesitatea 
de a coordona eforturile acestora 
în reglementarea proceselor impu-
se de procedurile vamale în sfera 
circulaţiei mărfurilor şi a vehicu-
lelor, precum şi a persoanelor pes-
te frontiera vamală.

Cooperarea internaţională în 
domeniul vamal este direct legată 
de integrarea economică a statelor 
în comerţul internaţional.

Un grup de doctrinari ruşi – 

Borisov K.G. [7], Sandrovski 
K.K. [8], Kolosov I.M., Kriv-
cikova E.S. [11] – consideră că 
normele juridice internaţionale, 
ce reglementează cooperarea in-
ternaţională în domeniul vamal, 
constituie o ramură nouă a dreptu-
lui internaţional public, şi anume 
dreptul vamal internaţional, care 
se află în stare incipientă. Alt grup 
de savanţi ruşi, ca Bekiaşev K.A., 
Moiseev E.G. [9], Malinovskaia 
B.M. [10] susţin că sistemul drep-
tului vamal internaţional cunoaşte 
trei forme principale de cooperare 
internaţională în domeniul aface-
rilor vamale: cooperarea în cadrul 
organizaţiilor internaţionale, coo-
perarea prin încheierea de acorduri 
internaţionale şi cooperarea în ca-
drul conferinţelor internaţionale.

Doctrinarii români O. Mano-
lachi [12], C.D. Morariu [13], 
Carmen Mladen şi Epure Doru 
[14] au încadrat procesul de coo-
perare internaţională în domeniul 
vamal în doctrina dreptului vamal 
comunitar, care constituie un do-
meniu a cărui valorificare oferă 
premise pentru conturarea unui 
orizont cognitiv complex şi deli-
mitat al unor posibilităţi de edifi-
care cu succes a activităţii vamale 
pe plan european.

Aspectele actuale ale dreptu-
lui vamal comunitar (european) 
constituie un important punct de 
reper şi pentru autorii autohtoni 
I. Erhan, T. Cîrnaţ [15], Gh. Radu 
[16], E. Osmochescu [17], care îl 
definesc ca o ramură de drept dis-
tinctă, ce reglementează raporturi-
le juridice dintre organele vamale 
ale statelor-membre şi persoanele 
fizice/juridice privind trecerea de 
către acestea a mărfurilor, bunuri-
lor peste frontiera vamală a UE.

Din conţinutul celor expuse ob-
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servăm că savanţii doresc consti-
tuirea unui instrument internaţio-
nal pentru dezvoltarea economică 
a statelor prin promovarea eficien-
tă a politicilor comercial-vamale 
ale acestora, cu aplicarea instru-
mentelor de reglementare tarifară 
şi netarifară la exportul de mărfuri 
în cadrul comerţului internaţional.

Activitatea vamală, după cum 
s-a menţionat deja, este strîns le-
gată de comerţul internaţional şi 
are un impact direct asupra proce-
selor de schimb la nivel mondial. 
Activităţile autorităţilor vamale, 
prin punerea în aplicare a forma-
lităţilor legate de procedurile va-
male, pot servi atît ca o barieră în 
calea comerţului internaţional, cît 
şi ca un mijloc de intensificare a 
legăturilor comerciale.

Stabilirea relaţiilor economi-
ce externe mai largi, crearea unor 
condiţii favorabile pentru comer-
ţul internaţional ar fi aproape im-
posibile fără un efort coordonat 
al comunităţii internaţionale în 
cadrul cooperării în domeniul va-
mal. Prin urmare, aceasta este o 
dorinţa firească a statelor, precum 
şi a doctrinarilor din domeniu, de 
a crea în sistemul relaţiilor vama-
le internaţionale diverse forme de 
cooperare, în special, formarea or-
ganizaţiilor vamale internaţionale.

Iniţial, cooperarea internaţio-
nală în domeniul vamal avea doar 
un caracter informativ, deoarece 
Organizaţia Mondială a Vămilor, 
apărută în rezultatul adoptării Con-
venţiei privind înfiinţarea Uniunii 
Internaţionale pentru publicarea 
tarifelor vamale, din 1890, avea 
sarcina de a sistematiza, publica şi 
difuza informaţia privind tarifele 
vamale şi legislaţia vamală a dife-
ritelor state, prin publicarea ei în 
Buletinul vamal internaţional .

Însă, odată cu dezvoltarea ac-
tivităţii vamale, a devenit evident 
că pentru asigurarea unei coope-
rări internaţionale eficiente nu este 
de ajuns doar un schimb reciproc 
de informaţii. De aceea, în cadrul 
Comisiei Economice Europene a 
Naţiunilor Unite au fost elabora-
te documente pentru simplificarea 
formalităţilor vamale şi documen-
te care aveau un impact asupra co-
merţului internaţional, precum şi 
o serie de rezoluţii şi recomandări 
privind simplificarea controlului 
şi unificarea procedurilor vamale 
şi a documentelor utilizate în co-
merţul internaţional. Acest fapt a 
fost consolidat prin semnarea la 
Geneva, în anul 1925, a Conven-
ţiei internaţionale privind simpli-
ficarea procedurilor de vămuire, 
urmat de Acordul General pentru 
Tarife şi Comerţ (GATT), în 1947, 
şi apariţia în 1950 a unei organiza-
ţii universale internaţionale inter-
guvernamentale – Consiliul Co-
laborării Vamale [18.], misiunea 
căruia era consolidarea eficienţei 
activităţii administraţiilor vamale 
prin promovarea standardelor va-
male internaţionale [19].

Creşterea rapidă a comerţului 
mondial şi nomenclatorului tari-
far de mărfuri a dus la necesitatea 
îmbunătăţirii cadrului juridic în 
domeniul vamal, şi anume simpli-
ficarea şi armonizarea sistemelor 
vamale naţionale prin convergenţa 
lor la sistemele juridice internaţio-
nale din domeniul vamal, reduce-
rea formalităţilor şi a procedurilor 
vamale, precum şi coordonarea ac-
tivităţii autorităţilor vamale. Ast-
fel, aceste procese au transformat 
Consiliul Colaborării Vamale din-
tr-o organizaţie regională în una 
internaţională de talie mondială. 
La moment, este numită Organi-

zaţia Mondială a Vămilor (OMV) 
şi reuneşte peste 180 de adminis-
traţii vamale, care procesează mai 
mult de 90% din comerţul mondi-
al (din anul 1994).

În faţa OMV au fost stabilite 
obiective generale pentru organi-
zarea cooperării internaţionale în 
domeniul vamal, inclusiv pregăti-
rea proiectelor de acorduri vamale 
internaţionale şi recomandări cu 
privire la interpretarea şi aplicarea 
lor uniformă (care sînt actuale şi 
în prezent). 

Influenţa progresului ştiinţific şi 
tehnologic, precum şi dezvoltarea 
unor noi domenii ale relaţiilor eco-
nomice externe au dus la schim-
bări majore în structura comerţului 
mondial. Toate acestea necesită 
dezvoltarea unor reglementări in-
ternaţionale vamale unice, pro-
ceduri vamale standardizate şi o 
clasificare uniformă a mărfurilor, 
precum şi crearea unei organizaţii 
internaţionale speciale.

Problemele de cooperare inter-
naţională din domeniul vamal sînt 
soluţionate şi de alte organizaţii in-
ternaţionale, precum Comisia Eco-
nomică a Organizaţiei Naţiunilor 
Unite pentru Europa (CEE-ONU) .

Pentru dezvoltarea cooperă-
rii vamale internaţionale a avut o 
importanţă deosebită şi formarea, 
în 1964, a unei agenţii specializa-
te a ONU, şi anume a Conferinţei 
Naţiunilor Unite pentru Comerţ 
şi Dezvoltare (UNCTAD), care a 
preluat organizarea cooperării în 
cadrul uniunilor economico-va-
male regionale prin reducerea ta-
xelor vamale.

De asemenea, în cadrul Consi-
liului Europei au fost adoptate un 
şir de acorduri şi convenţii cu pri-
vire la unificarea şi armonizarea 
legislaţiei vamale:
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– Convenţia din 5 iulie 1962 
privind colaborarea şi ajutorul re-
ciproc în probleme vamale [20];

– Acordul privind simplificarea 
şi armonizarea vămuirii, tîrguri şi 
expoziţii de mărfuri (în 1965); 

– Convenţia din 6 decembrie 
1961 privind carnetul ATA pentru 
admiterea temporară a mărfurilor, 
încheiată la Bruxelles la 6 decem-
brie 1961;

– Acordul cu privire la vămui-
rea vehiculelor importate şi expor-
tate temporar, din 1965;

– Acordul cu privire la unifica-
rea reglementărilor vamale în tra-
ficul de pasageri, din 1968 [21]; 

– Convenţia vamală privind 
transportul internaţional al măr-
furilor sub acoperirea carnetelor 
TIR, întocmită la Geneva, la 14 
noiembrie 1975 [22]. 

Un alt izvor juridic ce regle-
mentează cooperarea internaţio-
nală a statelor în domeniul vamal 
este Acordul General pentru Tarife 
şi Comerţ (GATT), care a devenit 
un generator al procesului de sim-
plificare şi armonizare a procedu-
rilor şi formalităţilor vamale în 
alte organizaţii internaţionale.

La iniţiativa GATT, CEE-ONU, 
UNCTAD şi a altor organizaţii in-
ternaţionale, au fost dezvoltate o 
serie de convenţii ce reglementează 
funcţionarea sistemelor vamale şi 
tarifare. Aceste dispoziţii racordate 
la dispoziţiile GATT au dis la crea-
rea unui sistem unitar de reguli, ce-
rinţe şi reglementări, în baza căruia 
operează întregul sistem al comer-
ţului internaţional şi sînt elaborate 
sistemele naţionale de reglementa-
re a comerţului exterior al majori-
tăţii ţărilor lumii [23].

De asemenea, şi OMV dez-
voltă în continuare promovarea 
instrumentelor juridice interna-

ţionale şi clarifică fezabilitatea 
aderării la convenţiile vamale. În 
acest sens putem menţiona că con-
vergenţa (apropierea) sistemelor 
juridice naţionale în domeniul va-
mal la standardele internaţionale 
ale activităţii vamale este deter-
minată de mai multe circumstan-
ţe. În primul rînd, există un şir de 
activităţi umane care poartă un 
caracter transfrontalier şi acestea 
nu sînt posibile fără o reglemen-
tare juridică internaţională, şi anu-
me reglementarea care depăşeşte 
competenţa statului. Acestea se 
referă, în special, la sfera activită-
ţii economice externe, şi anume la 
comerţul internaţional.

Referitor la relaţiile economice 
internaţionale, convergenţa regle-
mentării juridice vamale este ine-
vitabilă. Caracterul transfrontalier 
şi natura internaţională a activităţii 
economice externe impun, respec-
tiv, şi reglementări internaţionale, 
care au la bază norme comune sau 
unitare. De asemenea, caracterul 
transfrontalier al relaţiilor vamale 
impune o reglementare juridică a 
acestora la nivel global. În plus, 
relaţia dintre state privind con-
vergenţa reglementării juridice 
în domeniul relaţiilor vamale nu 
afectează suveranitatea lor în sfe-
ra economică, ci dimpotrivă – sînt 
instrumente de realizare a ei, în-
trucît problemele vamale care vi-
zează asigurarea politicii de stat în 
domeniul reglementării activităţii 
de comerţ exterior sînt de natură 
tehnică şi nu afectează politica ne-
tarifară şi tarifară a statului .

Aşadar, convergenţa sistemelor 
vamale ale statelor aflate în proce-
sul integrării europene poate fi rea-
lizată şi prin stabilirea unor norme 
juridice internaţionale ce vizează 
coordonarea cadrului juridic al 

sistemelor vamale ale acestora.
Concluzii. Necesitatea apari-

ţiei unei organizaţii internaţionale 
speciale, responsabile de elabora-
rea şi difuzarea reglementărilor va-
male juridice internaţionale, care 
vizează simplificarea şi armoniza-
rea procedurilor vamale, precum 
şi necesitatea de a stabili un cadru 
instituţional permanent al coo-
perării vamale internaţionale au 
dus la crearea unei organizaţii de 
scară globală – Organizaţia Mon-
dială a Vămilor (OMV). OMV, 
GATT, CEE-ONU, UNCTAD şi 
alte structuri internaţionale fiind 
un forum al dialogului şi schimbu-
lui de experienţă între autorităţile 
vamale, oferă membrilor lor un şir 
de convenţii şi recomandări refe-
ritoare la diverse aspecte ale acti-
vităţii vamale, precum şi asistenţă 
tehnică, sprijinind şi încurajînd 
eforturile administraţiilor vamale 
în ceea ce priveşte unificarea le-
gislaţiei vamale şi armonizarea ei 
la standardele europene.
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Introducere. Dreptul de op-
ţiune succesorală aparţine 

tuturor moştenitorilor, fie că sînt 
legali sau testamentari, inclusiv 
legatarilor, fără să deosebim dacă 
vocaţia lor este universală, cu titlu 
universal sau cu titlu particular. Au 
drept de opţiune succesorală toate 
categoriile de succesibili.

Însă, în literatura de specialita-
te, atît românească, cît şi din Mol-
dova, există divergenţe la definirea 
şi determinarea titularilor dreptului 
de opţiune succesorală.

Rezultate obţinute şi discu-
ţii. Legiuitorul modern a înţeles 
să răspundă semnalelor teoriei şi 
a definit, cu titlu de noutate, noţiu-
nea de succesibil. Astfel, art. 1.100 
alin. (2) Cod civil dispune că „prin 
succesibil se înţelege persoana care 
îndeplineşte condiţiile prevăzute 
de lege pentru a putea moşteni, dar 
care nu şi-a exercitat încă dreptul 
de opţiune succesorală”. Acesta 
era înţelesul pe care l-a dat anteri-
or doctrina [3, p. 367] acestui ter-
men, pe care îl folosea pentru a-i 

le legale. Astfel, vom identifica 
drept „succesibil” pe acela care, 
îndeplinind toate condiţiile legale 
pentru a moşteni, nu şi-a exprimat 
încă dreptul de opţiune. Succesibi-
lii vor fi deci toate persoanele cu 
vocaţie generală la moştenire şi 
care au deschisă calea exercitării 
dreptului de opţiune. Sub numele 
de „moştenitor” vom recunoaşte 
pe cel care, acceptînd moştenirea, 
şi-a consolidat definitiv şi irevo-
cabil acest titlu. Pe cel care a re-
nunţat la moştenire însă, nu-l vom 
putea numi moştenitor, pentru că 
el, este considerat că nu a fost nici-
odată moştenitor. Nici noţiunea de 
„succesibil” nu-l mai poate cuprin-
de, pentru că el şi-a exprimat deja 
dreptul de opţiune succesorală. 
Prin urmare, el va fi desemnat sub 
titulatura de „renunţător”, aptă să 
arate cel mai corect poziţia sa faţă 
de succesiunea în cauză.

După cum am mai spus, drep-
tul de opţiune succesorală este un 
drept care aparţine tuturor succesi-
bililor, indiferent dacă vocaţia lor 

TITULARII DREPTULUI DE OPŢIUNE SUCCESORALĂ

Veronica GÎSCA,
doctor în drept, conferenţiar universitar, ASEM

SUMMARY
Lately the development of contemporary society is characterized by a significant increase in the importance given right 

of succession option. With the death of the individual, we are witnessing a patrimonial transmission causa mortis operating 
from deceased by his successors.

This transmission takes place by operation of law, as under the law, as enshrined since Roman law, assets a person can 
not remain a moment without the holder. No need to have your transmission to occur, of any manifestation of will on the 
part successor, moreover, it occurs even without his knowledge and without his being able to express their agreement or, 
conversely, disagreement on this.

Keywords: heir, successor, acceptance of inheritance, canceling inheritance, succession vocation, the deadline for ac-
ceptance of the inheritance

REZUMAT
Ultima perioadă de dezvoltare a societăţii contemporane se caracterizează printr-o creştere semnificativă a importanţei 

acordate dreptului de opţiune succesorală. Odată cu decesul persoanei fizice, asistăm la o transmisiune patrimonială care 
operează mortis causa, de la defunct către succesibilii săi.

Această transmisiune are loc de plin drept, în temeiul legii, întrucît, aşa cum s-a consacrat încă din dreptul roman, pa-
trimoniul unei persoane nu poate rămîne nici o clipă fără titular. Nu este nevoie, pentru ca respectiva transmisiune să se 
producă, de nicio manifestare de voinţă din partea succesibilului, ba mai mult, ea are loc chiar fără ştirea lui şi fără ca el să 
poată să-şi exprime acordul sau, dimpotrivă, dezacordul la aceasta.

Cuvinte-cheie: succesibil, succesor, acceptarea moştenirii, renunţarea la moştenire, vocaţie succesorală, termenul de 
acceptare a moştenirii

departaja pe cei care, acceptînd 
moştenirea, şi-au consolidat titlul 
de moştenitor, de acei care încă nu 
au optat.

Prin urmare, succesibilul este 
persoana care îndeplineşte toate 
condiţiile cerute de lege pentru a 
putea moşteni. El trebuie să aibă 
capacitatea de a moşteni, să fie che-
mat la succesiune în virtutea legii 
sau a voinţei defunctului şi să nu 
fi săvîrşit niciuna dintre faptele de 
care legea leagă intervenţia nedem-
nităţii. Între statutul de succesibil şi 
cel de moştenitor nu există decît o 
singură limită: exercitarea dreptu-
lui de opţiune succesorală. Titlul 
de moştenitor se va consolida însă 
numai dacă opţiunea se exprimă 
în sensul acceptării moştenirii. 
Exercitarea dreptului de opţiune în 
această direcţie „îl transformă pe 
succesibil în succesor”. Dacă suc-
cesibilul alege să renunţe la moşte-
nire, el pierde definitiv calitatea de 
succesor al defunctului [7, p. 154].

Exprimarea uzuală trebuie să 
fie una conformă cu dispoziţii-
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moştenire se analizează numai pe 
două direcţii: vocaţia succesorală a 
celui de al doilea defunct în raport 
de primul şi vocaţia succesorală a 
succesibililor celui de al doilea de-
cedat în raport de autorul lor direct. 
Moştenitorii defunctului secund nu 
trebuie să aibă, obligatoriu, vocaţie 
la moştenirea celui dintîi, ei deve-
nind titulari ai dreptului de opţiune 
ca urmare a cuprinderii acestuia 
în patrimoniul autorului lor. Vor-
bim despre o vocaţie intermediată, 
despre transmisiunea unui drept pe 
cale succesorală, în urma căreia 
persoane fără vocaţie generală la 
moştenirea unui defunct dobîndesc 
această vocaţie prin intermediul 
autorului lor [7, p. 156-157].

Dreptul de opţiune este recu-
noscut moştenitorilor legali cu 
condiţia ca, la data deschiderii 
moştenirii, ei să aibă calitatea de 
soţ supravieţuitor sau să fie rude 
cu defunctul. Dacă această calita-
te a încetat anterior decesului auto-
rului, ei nu vor putea fi recunoscuţi 
ca titulari ai dreptului de opţiune. 
În schimb, dacă există un litigiu 
al cărui scop este să desfiinţeze 
această calitate, dreptul de opţiune 
se va menţine, va putea fi exercitat, 
însă va fi sub semnul unei condiţii, 
iar participarea respectivei persoa-
ne la împărţirea patrimoniului suc-
cesoral va fi subordonată, în regulă 
generală, hotărîrii ce se va pronun-
ţa în cauză.

Astfel, cu privire la soţul su-
pravieţuitor, principala condiţie a 
existenţei vocaţiei sale succesorale 
este ca el să aibă calitatea de soţ la 
data deschiderii moştenirii. Prin ur-
mare, este necesar ca respectiva că-
sătorie să nu fi fost desfiinţată prin 
declararea sau constatarea nulităţii 
sale ori să nu fi fost desfăcută prin 
divorţ, conform normelor Codului 
familiei [2, art. 33], înainte de de-
cesul autorului moştenirii. Dacă s-a 
întîmplat acest lucru, fostul soţ nu 

deschiderea succesiunii, determină 
eficienţa dreptului la moştenire, dar 
aparţine succesibililor, deci tuturor 
acelora care, avînd vocaţie la cule-
gerea patrimoniului ce a aparţinut 
defunctului, sînt chemaţi să opte-
ze între a primi acest patrimoniu 
sau a se dezice de el. Acest drept 
se naşte direct în patrimoniul re-
spectivilor succesibili, ca efect al 
deschiderii moştenirii, cu scopul 
precis de a servi la stabilirea viito-
rului titular al patrimoniului succe-
soral [8, p. 44-45]. Succesibilii şi 
numai ei sînt titularii dreptului 
de opţiune succesorală. 

Art. 1500 Cod civil al RM pre-
vede că moştenitorii legali ai unui 
defunct sînt soţul supravieţuitor şi 
rudele acestuia, respectiv descen-
denţii, ascendenţii şi colateralii săi, 
fără limită în grad, în cazul rudeni-
ei în linie dreaptă, şi oprindu-se la 
gradul 3 (inclusiv), în cazul rudeni-
ei colaterale. Toţi aceştia vor deţine 
deci calitatea de succesibili şi vor fi 
titulari ai dreptului de opţiune, pen-
tru că au vocaţie generală la culege-
rea patrimoniului succesoral. Exis-
tenţa unei vocaţii concrete nu are 
nicio relevanţă pentru exercitarea 
dreptului de opţiune. Vocaţia con-
cretă se va determina ulterior. Unul 
dintre criteriile care stau la baza sta-
bilirii persoanelor care vor culege, 
în concret, patrimoniul succesoral 
este tocmai sensul către care succe-
sibilii şi-au exercitat opţiunea.

Prin urmare, regula deţine-
rii calităţii de titular al dreptului 
de opţiune succesorală în materia 
moştenirii legale este ca persoa-
na care invocă exercitarea acestui 
drept să aibă vocaţie generală faţă 
de autorul decedat [4, p.3 81], la 
împărţirea patrimoniului căruia 
doreşte să participe.

Legislaţia românească prevede 
de la această regulă şi o excepţie, în 
materia retransmiterii dreptului de 
opţiune succesorală, cînd vocaţia la 

la moştenire este una legală sau 
testamentară [4, p. 381]. De ase-
menea, toţi succesibilii sînt titularii 
acestui drept, fără deosebire, după 
cum întinderea vocaţiei lor este una 
universală, cu titlu universal sau cu 
titlu particular.

De asemenea, calitatea de titu-
lar al dreptului de opţiune există 
independent de faptul că respectiva 
persoană vine la moştenire în nume 
propriu, prin reprezentare sau prin 
retransmiterea dreptului de opţiu-
ne. În acest ultim caz – deci atunci 
cînd o persoană a decedat fără a-şi 
fi exprimat opţiunea în raport de un 
alt defunct, decedat anterior, faţă de 
care avea o vocaţie succesorală cel 
puţin generală –, calitatea de suc-
cesibil aparţine celui de al doilea 
defunct, pentru că el este cel care a 
murit fără a-şi fi exprimat opţiunea, 
deci fără să fi exercitat dreptul de 
opţiune al cărui titular era. În acest 
caz, respectivul drept se transmi-
te ca parte a patrimoniului celui 
de al doilea defunct, împreună cu 
toate celelalte drepturi şi obligaţii 
ale acestuia, către moştenitorii săi. 
Succesibilii trebuie să opteze mai 
întîi în raport de moştenirea celui 
de al doilea autor şi să devină în 
acest fel moştenitorii săi, pentru 
că numai în această calitate legea 
le permite accesul către cea dintîi 
moştenire şi tot numai în această 
calitate – de moştenitori ai autoru-
lui secund – ei dobîndesc un drept 
de opţiune cu privire la succesi-
unea primului decedat, devenind 
succesibilii lui, dar nu în virtutea 
unei vocaţii succesorale proprii, ci 
pentru a-l înlocui pe autorul lor, cel 
de al doilea decedat.

Dreptul de opţiune succesorală 
este un drept propriu al succesibi-
lilor, care nu se confundă cu pa-
trimoniul transmis prin moştenire, 
nici chiar în cazul retransmiterii 
reglementate de art. 1.105 Cod ci-
vil român. El ia naştere odată cu 
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va beneficia de un drept de opţiune 
succesorală, fiind lipsit de vocaţia 
de a moşteni. În schimb, dacă de-
cesul s-a produs înainte ca sentinţa 
privitoare la anularea căsătoriei să 
rămînă definitivă, iar soţul supra-
vieţuitor a fost de bună-credinţă 
– căsătoria putativă –, el păstrează 
statutul de soţ, asemeni celui din-
tr-o căsătorie valabilă, şi îşi va pu-
tea exprima nestingherit dreptul de 
opţiune [6, p. 131]. De asemenea, 
dacă decesul s-a produs înainte ca 
procesul de divorţ să fie încheiat şi 
să existe o hotărîre judecătorească 
definitivă de desfacere a căsători-
ei, statutul de soţ supravieţuitor se 
menţine, vocaţia succesorală exis-
tă, deci dreptul de opţiune va putea 
fi exercitat şi, în funcţie de sensul 
acestei opţiuni, soţul supravieţuitor 
va putea participa sau nu la atribui-
rea patrimoniului succesoral. 

În cazul prevăzut de art. 380 
Cod civil român, cînd soţul recla-
mant moare în timpul procesului de 
divorţ, iar moştenitorii pot continua 
judecata pînă la stabilirea culpei 
exclusive a soţului pîrît, căsătoria 
se va considera a fi fost desfăcută 
la data introducerii cererii de di-
vorţ. Observăm o contradicţie între 
actele normative ce reglementează 
materia. Codul civil prevede că 
data la care căsătoria se consideră 
desfăcută este data decesului soţu-
lui reclamant. Codul de procedură 
civilă român dispune însă, prin art. 
925 alin. (4), că data de la care că-
sătoria se va socoti desfăcută este 
data introducerii cererii de divorţ. 
Cronologia intrării în vigoare a 
acestor acte normative este favo-
rabilă Codului de procedură civilă, 
astfel încît trebuie să considerăm 
că dispoziţia Codului civil a fost 
modificată implicit de aceasta, că-
sătoria considerîndu-se desfăcută, 
în aceste cazuri, la data introducerii 
cereri de divorţ. Aceasta nu înseam-
nă că, pe toată durata procesului de 

divorţ, soţul reclamant nu-şi va pu-
tea exprima opţiunea succesorală. 
El va putea încheia orice fel de act 
juridic de opţiune, dar acesta se va 
afla sub condiţia rezolutorie a ad-
miterii cererii de divorţ depuse de 
reclamantul defunct [7, p. 158].

În privinţa rudelor defunctu-
lui, drepturile lor sînt recunoscute 
în mod egal, inclusiv dreptul de op-
ţiune succesorală, indiferent dacă 
este vorba despre rudenia firească 
sau despre cea civilă şi indiferent 
dacă este vorba despre rudenia re-
zultată din căsătorie sau din afara 
căsătoriei. Şi în acest caz este nece-
sar ca persoana să aibă acest statut 
(de rudă a defunctului) la momen-
tul deschiderii moştenirii, pentru a 
putea fi recunoscută vocaţia sa suc-
cesorală şi posibilitatea exprimării 
dreptului de opţiune succesorală. 

Dacă această calitate a încetat 
înainte de decesul autorului, bine-
înţeles că nu va exista nicio che-
mare la moştenire şi nici nu se va 
pune problema exprimării dreptu-
lui de opţiune succesorală. În ca-
zul în care rudenia este contestată, 
aflîndu-se sau nu pe rolul instanţei 
un proces care tinde la desfiinţarea 
acestui statut, vocaţia succesorală 
este subordonată rezultatului fi-
nal al judecăţii, ea desfiinţîndu-se 
odată cu desfiinţarea rudeniei sau 
menţinîndu-se dacă rudenia a fost 
păstrată. Însă astfel de litigii nu 
duc la anihilarea dreptului de opţi-
une succesorală, pentru că, la data 
decesului, persoana avea vocaţie 
succesorală, ceea ce a determinat 
automat naşterea dreptului de op-
ţiune. Acesta va putea fi exercitat, 
actul juridic încheiat aflîndu-se însă 
sub condiţia neadmiterii acţiunii şi 
nedesfiinţării legăturii de rudenie. 
Situaţia este similară divorţului în-
temeiat pe art. 380 Cod civil, dar 
se deosebeşte radical de celelalte 
cazuri de divorţ, cînd căsătoria se 
consideră a fi încetat prin deces, iar 

nu a fi fost desfăcută prin divorţ, 
păstrîndu-se statutul de soţ. Astfel 
de cazuri pot fi întîlnite atunci cînd 
este tăgăduită paternitatea unui co-
pil, cînd s-a solicitat instanţei des-
facerea adopţiei [6, p. 69] sau cînd 
este contestată filiaţia, părintele 
decedînd anterior finalizării proce-
sului. De exemplu, dacă unui co-
pil îi este tăgăduită paternitatea, 
admiterea acţiunii determină 
pierderea vocaţiei succesorale cu 
efect retroactiv, iar actul de op-
ţiune încheiat nu poate produce 
efecte juridice.

În cazul moştenitorilor legali, 
opţiunea se exercită de către toţi 
cei cu vocaţie generală la moşte-
nire, nu numai de către succesibilii 
cu vocaţie concretă la aceasta.

Conform normelor Codului 
civil al RM [1, art. 1500], rudele 
defunctului vin la moştenire în or-
dinea stabilită conform următoa-
relor clase:

clasa întîi, a descendenţilor, - 
din care fac parte toţi descendenţii 
defunctului, în linie dreaptă, fără 
limită de grad, ascendenţii privile-
giaţi şi soţul supravieţuitor;

clasa a doua, a ascendenţilor - 
ordinari şi colateralilor privilegiaţi 
ai acestuia – fraţii/surorile, nepoţii 
de frate/soră;

clasa a treia, a colateralilor - 
ordinari ai celui ce a lăsat moşte-
nirea.

Opţiunea se poate exercita ori-
cînd, indiferent de clasa din care 
face parte succesibilul, pentru că, 
odată cu deschiderea moştenirii, 
dreptul de opţiune se naşte în per-
soana tuturor celor care pot culege, 
cu vocaţie generală, patrimoniul 
succesoral.

Nu este necesar, pentru exerci-
tarea acestui drept, ca succesibilii 
plasaţi într-o clasă ori într-un grad 
preferat de lege să-şi fi exercitat 
anterior dreptul de opţiune sau să fi 
renunţat anterior la moştenire. Ori-
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care dintre succesibili, chiar aflaţi 
la limita exterioară a sferei persoa-
nelor cu vocaţie la moştenire, pot 
să se exprime cu privire la poziţia 
pe care doresc să o adopte în ra-
port de transmisiunea respectivului 
patrimoniu succesoral. De exem-
plu, verii defunctului pot accep-
ta moştenirea, chiar dacă există 
succesibili care aparţin claselor 
întîi, a doua sau a treia şi indife-
rent de faptul că ei au acceptat 
moştenirea. Este adevărat că un 
astfel de act de opţiune rămîne 
fără efecte juridice, dar nimic nu 
împiedică îndeplinirea lui.

Niciunul dintre succesibili nu 
poate să oblige pe un altul să îşi 
exprime dreptul de opţiune într-o 
anumită direcţie, fiecare fiind liber 
să accepte moştenirea sau să re-
nunţe la ea, indiferent de opţiunea 
celorlalţi sau de interesul acestora. 
De exemplu, un frate al defunctu-
lui poate accepta moştenirea, chiar 
dacă a făcut acest lucru şi celălalt 
frate şi chiar dacă interesul acestu-
ia din urmă este mai mare pentru 
dobîndirea bunurilor succesorale, 
întrucît aceasta l-ar ajuta la plata 
unor datorii.

Opţiunea exercitată de succesi-
bilii care aparţin unei clase supe-
rioare sau deţin un grad preferat 
de lege are o influenţă majoră asu-
pra opţiunii exprimate de cei care 
aparţin unei clase inferioare sau 
deţin un grad subsecvent. Astfel, 
dacă această opţiune s-a făcut în 
sensul acceptării moştenirii, indi-
ferent de opţiunea pe care au avut-
o cei nepreferaţi de lege, vocaţie 
concretă la moştenire vor căpăta 
cei care aparţin clasei superioare 
sau deţin gradul privilegiat. Op-
ţiunea pe care au exercitat-o cei 
aflaţi pe o poziţie subsecventă se 
va anihila şi nu va putea produce 
efecte juridice. De exemplu, dacă 
au acceptat moştenirea atît copiii, 
cît şi fraţii defunctului, patrimoniul 

succesoral se va culege de către cei 
care aparţin clasei întîi, adică de 
descendenţi. La fel, dacă moşteni-
rea a fost acceptată de către unchiul 
defunctului şi de către vărul primar 
al acestuia, masa succesorală se va 
atribui unchiului, pentru că el este 
rudă de gradul 3 cu autorul, şi nu 
vărului, care este rudă de gradul 4 
cu acesta, care poate moşteni prin 
intermediul reprezentării. 

În schimb, dacă cei care aparţin 
unei clase superioare sau care de-
ţin un grad preferat de lege renun-
ţă la moştenire, atunci opţiunea lor 
determină eficienţa opţiunii celor 
care se află pe o poziţie subsecven-
tă. De exemplu, atunci cînd copiii 
renunţă la moştenire, acest lucru 
determină eficienţa acceptării suc-
cesiunii exprimate de către nepoţii 
de fiu ai defunctului, rude de gradul 
2 cu acesta, chemaţi la moştenire în 
nume propriu ca urmare a renunţă-
rii părinţilor lor.

Acceptarea moştenirii de către 
persoane care aparţin unei clase in-
ferioare sau au un grad nepreferat 
de lege va fi eficientă totuşi într-un 
singur caz: atunci cînd defunctul 
şi-a dezmoştenit o întreagă clasă 
de rezervatari, nedesemnînd niciun 
legatar care să culeagă patrimoniul 
succesoral. În astfel de situaţii, la 
moştenire vor veni rezervatarii, 
care primesc rezerva ce li se cuvi-
ne, împreună cu următorii succe-
sibili care au acceptat moştenirea, 
indiferent din ce clasă fac parte. De 
exemplu, dacă defunctul a dez-
moştenit descendenţii, opţiunea 
exprimată de colateralii privile-
giaţi va fi eficientă, ei venind la 
moştenire pentru a culege cotita-
tea disponibilă [7, p. 161].

Din punct de vedere al prac-
ticii, moştenirea se va dezbate în 
funcţie de exercitarea dreptului de 
opţiune de către succesibilii aflaţi 
într-o clasă superioară sau deţină-
tori ai unui rang preferat. Astfel, 

dacă vor exista acceptanţi din rîn-
dul acestora, nu se va mai aştepta 
exprimarea opţiunii de către cei-
lalţi, chiar dacă, principial, ei au 
dreptul să se exprime. De exemplu, 
dacă defunctul are copii şi măcar 
unul dintre ei acceptă moştenirea, 
iar ceilalţi renunţă, atunci nu se va 
mai aştepta exprimarea opţiunii 
de către succesibilii avînd un grad 
subsecvent sau aparţinînd unei alte 
clase şi se va putea trece la emiterea 
certificatului de moştenitor, chiar 
înlăuntrul termenului de opţiune 
succesorală, dacă sînt îndeplinite 
condiţiile legii. Dacă însă toţi cei 
aflaţi pe o poziţie preferată de lege 
renunţă la moştenire, se vor che-
ma cei care urmează, în ordinea 
claselor şi gradelor de rudenie, 
pentru a-şi exercita dreptul de op-
ţiune, dacă nu au făcut încă acest 
lucru. Atribuirea moştenirii se va 
face către acei succesori care au 
acceptat transmisiunea patrimo-
niului succesoral şi se află în clasa 
sau gradul cel mai apropriat cu 
defunctul. De exemplu, dacă toţi 
copiii defunctului au renunţat la 
moştenire, se va solicita exprima-
rea dreptului de opţiune de către 
nepoţii de fiu/fiică, pînă la ultimul, 
indiferent de gradul de rudenie cu 
defunctul. Dacă toţi descendenţii 
renunţă, se va trece la clasa a doua 
de moştenitori legali, cărora li se 
va cere să îşi exprime dreptul de 
opţiune, atît părinţilor, cît şi fraţi-
lor/surorilor autorului, precum şi 
nepoţilor de frate/soră. 

Teoria şi practica juridică au 
recunoscut unanim dreptul legata-
rilor de a opta cu privire la primirea 
sau refuzarea liberalităţii realizate 
de defunct prin actul său de ultimă 
voinţă [4, p. 383; 5, p. 341]. Argu-
mentele în favoarea acestei opinii 
sînt destul de numeroase, fiind re-
găsite în primul rînd în textele Co-
dului civil român şi în interpretarea 
acestora.
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Legislaţia Republicii Moldova 
nu prevede dreptul de opţiune suc-
cesorală al legatarului, probabil din 
considerentul că legatarul nu are 
calitatea de moştenitor.

Vocaţia succesorală a persoa-
nelor juridice, de orice natură ar 
fi ele, este determinată numai de 
voinţa defunctului exprimată prin 
testament.

În privinţa exercitării dreptului 
de opţiune succesorală, persoanele 
juridice pot să îl exprime din mo-
mentul înfiinţării lor valabile, în 
regulă generală prin intermediul 
organelor lor de conducere. Prin 
urmare, chiar dacă recunoaştem 
persoanelor juridice o capacitate 
de exerciţiu deplină, totuşi realiza-
rea efectivă a acestei capacităţi este 
subordonată desemnării organelor 
de conducere prevăzute de lege şi 
de actele constitutive. 

Pe tot parcursul existenţei sale, 
persoana juridică poate fi benefici-
ara unui legat şi, pe cale de conse-
cinţă, poate să-şi exercite dreptul 
de opţiune cu privire la primirea 
sau repudierea acestuia.

Încetarea personalităţii juridice 
are loc, în temeiul legislaţiei în vi-
goare, la data radierii din registrele 
în care au fost înscrise, respectiv. 
Remarcăm că, pînă la această dată, 
personalitatea juridică se menţine, 
iar dreptul de opţiune poate fi exer-
citat chiar dacă respectiva persoană 
juridică se află într-o procedură de 
reorganizare, numai că, în astfel de 
cazuri, exercitarea dreptului se va 
face prin intermediul persoanelor 
desemnate a administra respectiva 
persoană juridică pe durata reorga-
nizării.

Problema care se pune în aceas-
tă materie este a capacităţii succe-
sorale – şi, implicit, a posibilităţii 
de a exercita un drept de opţiune 
– în acele cazuri în care persoana 
juridică, ce a fost beneficiara unui 

legat, s-a reorganizat anterior datei 
deschiderii moştenirii [7, p. 167].

Reorganizarea persoanei juri-
dice este acea operaţiune care are 
ca efect înfiinţarea, modificarea 
ori încetarea acesteia. Reorganiza-
rea unei persoane juridice se poate 
realiza în trei moduri: prin fuziu-
ne, prin divizare sau prin transfor-
mare.

Accesul creditorilor succesi-
bilului către patrimoniul lăsat de 
defunct ridică multe semne de în-
trebare. Pe de o parte, aceştia nu au 
calitatea de succesori, conform art. 
1433 CC al RM, pe de altă parte, 
conform art. 55 din Legea cu privi-
re la notariat, notarul, primind in-
formaţia despre decesul persoanei, 
deschide procedura succesorală în 
baza declaraţiei scrise:

a) a moştenitorilor legali, moş-
tenitorilor testamentari ori a man-
datarilor lor legali de acceptare a 
succesiunii sau de renunţare la ea;

b) a reprezentanţilor organelor 
de stat;

c) a creditorilor defunctului.
Dacă facem referire la Codul ci-

vil al RM, în Capitolul I din Titlul 
V nu găsim nici o normă de ar da 
dreptul creditorilor defunctului de 
a avea dreptul de opţiune succeso-
rală, cum o au creditorii defunctu-
lui, conform CC român.

Concluzii. Din cele analizate 
rezultă că sînt îndreptăţiţi să exer-
cite dreptul de opţiune succesora-
lă toţi acei succesibili cu vocaţie 
la moştenire, indiferent de izvorul 
acestei vocaţii sau dacă vocaţia este 
universală, cu titlu universal sau cu 
titlu particular. Dreptul de opţiune 
succesorală aparţine următorilor 
succesibili: succesibilii legali, le-
gatarii universali, cu titlu universal 
şi cei cu titlu particular, precum şi 
creditorilor personali ai succesibi-
lilor legali sau testamentari.
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Introducere. Valoarea mărfii 
în vamă este valoarea care se 

foloseşte ca punct de plecare (bază) 
pentru calcularea taxelor vamale ad 
valorem şi a altor plăţi (TVA, acci-
ze, taxa pentru procedurile vamale) 
[6, p. 245]. 

Definiţia legală a valorii în 
vamă a mărfii este prevăzută de Le-
gea Republicii Moldova cu privire 
la tariful vamal, care în art. 2 stipu-
lează că „valoarea în vamă a mărfii 
este valoarea mărfii introduse pe 
sau scoase de pe teritoriul vamal, 
stabilită în scopul perceperii drep-
turilor de import” [10].

Cu referire la doctrină, valoarea 
mărfii în vamă reprezintă „expresia 
prin care se desemnează valoarea 
ce serveşte ca bază pentru calcu-
larea taxelor vamale, în care prin-
cipalul element aplicabil la efec-
tuarea unor asemenea calcule este 
preţul mărfii” [4, p. 241].

O definiţie desfăşurată este ex-
pusă de autorul V.G. Draganov, 
care identifică valoarea în vamă ca 
acea valoare a mărfii care se folo-
seşte în scopul impunerii vamale, 
adică în calitate de bază pentru cal-
culul taxelor vamale ad valorem, 
accizelor, TVA şi a taxelor pentru 
procedurile vamale [15, p. 298].

Din analiza acestor definiţii 
apare întrebarea: care anume este 
valoarea mărfii ce poate fi luată ca 
bază de calcul pentru plăţile va-
male? După cum ştim, referitor la 
valoarea mărfii sînt întîlnite mai 
multe accepţiuni, începînd de la 
valoarea de producţie (înţelegîndu-
se cheltuielile necesare pentru pro-
ducerea mărfii date) şi finalizînd cu 
valoarea ei pe piaţă (preţul cu care 
se vinde cumpărătorului). Astfel, 
este evident faptul că, la anumite 
etape de mişcare a mărfii de la pro-
ducător la cumpărător, valoarea se 
va schimba, fiind adăugate anumite 
componente. 

Metode aplicate şi materiale 
utilizate. Cercetarea a fost reali-
zată prin aplicarea metodei logice 
de cunoaştere (analiză, sinteză şi 
deducţie), precum şi prin interpre-
tarea logică a normelor de drept. 
Materialul utilizat este constituit 
din lucrări ştiinţifice, legislaţia au-
tohtonă, precum şi din alte surse.

Rezultate şi discuţii. Potrivit 
articolului 5 din Legea Republicii 
Moldova cu privire la tariful va-
mal, sistemul de determinare a va-
lorii în vamă a mărfurilor se aplică 
pentru toate mărfurile introduse sau 
scoase de pe teritoriul vamal [10]. 

Pentru a putea face o analiză com-
plexă a acestui sistem, este necesar 
de a concretiza care sînt funcţiile 
de bază ale valorii mărfii în vamă. 
Astfel, în urma cercetării efectuate 
se evidenţiază următoarele funcţii:

Reprezintă baza de calcul - 
pentru taxe, inclusiv cu caracter 
fiscal. Această funcţie este expres 
stabilită în Codul vamal al Repu-
blicii Moldova. Astfel, în confor-
mitate cu art. 122 din Codul vamal, 
valoarea în vamă a mărfurilor con-
stituie baza de calcul a taxei va-
male, a taxei pe valoare adăugată, 
a accizului şi a taxei pentru proce-
duri vamale [2].

Reprezentînd baza de calcul a 
taxelor vamale, valoarea în vamă 
este compusă din următoarele ele-
mente [1, p. 54]: preţul mărfii efec-
tiv plătit sau de plătit; cheltuieli de 
transport; costul ambalajelor; apor-
turile; redevenţele şi drepturile de 
licenţă (adică „plăţile de orice fel 
primite pentru utilizarea sau drep-
tul de a utiliza orice drept de autor 
pentru lucrări literare, de artă sau 
ştiinţifice, inclusiv filme cinemato-
grafice, pentru orice brevet, marcă, 
desen sau model, pentru orice plan, 
formulă sau procedee secrete, pre-
cum şi pentru utilizarea sau dreptul 
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de a utiliza echipamente industri-
ale, comerciale sau ştiinţifice sau 
pentru informaţii privind experien-
ţa industrială, comercială sau ştiin-
ţifică” [1, p. 14]); alte plăţi.

- Este măsura de control pen-
tru comerţul exterior. În funcţie de 
interesele controlului la import sau 
la export, această măsură se refe-
ră la contingente sau la plafoane 
valorice. Menţionăm că această 
funcţie are o răspîndire largă şi pe 
plan internaţional, deoarece la rea-
lizarea controlului pentru comerţul 
exterior statele utilizează astfel de 
măsuri netarifare, cum ar fi licenţi-
erea şi cotarea.

- Formează instrument de nego-
ciere în acordurile internaţionale. 
Utilizarea unui sistem de evaluare 
comun între statele participante la 
acorduri internaţionale face ca re-
ducerile de taxe (concesiile tarifare) 
să producă aceleaşi efecte pentru 
ambele părţi [1, p. 56]. Constatăm 
că utilizarea unor sisteme diferite 
de evaluare poate duce la anularea 
efectelor urmărite iniţial la încheie-
rea acordurilor economice.

- Funcţionează ca instrument 
prin care se realizează statistica 
comerţului exterior. Conform ar-
ticolului 322 din Codul vamal al 
Republicii Moldova [2], sursele de 
date pentru statistica vamală sînt 
documentaţia şi informaţia prezen-
tate pentru vămuire şi efectuarea 
controlului vamal. Considerăm că 
pentru a compara datele statistice 
este necesar ca statistica de comerţ 
exterior să fie realizată pe baza ace-
loraşi principii de evaluare.

- Contribuie la determinarea 
originii mărfurilor. Acordarea con-
cesiilor tarifare se realizează în 
conformitate cu reguli de origine 
bine determinate. Sîntem de acord 
cu părerea autorului Gh. Caraiani, 
care consideră că unele dintre aces-
te reguli se referă la noţiunea de 
valoare în vamă [1, p. 56].

- Facilitează efectuarea calcu-
lelor de eficienţă în cadrul schim-
burilor internaţionale. Utilizarea 

aceloraşi reguli pentru evaluarea 
mărfurilor, le permite importatori-
lor şi exportatorilor, înaintea efec-
tuării operaţiunilor de import sau 
export, să cunoască cuantumul ta-
xelor vamale şi al altor taxe la care 
vor fi supuse mărfurile lor, atît în 
ţara de import, cît şi în ţara în care 
acestea vor fi exportate [1, p. 56]. 
Considerăm această funcţie ca fi-
ind una bine-venită în etapa actuală 
de dezvoltare a relaţiilor econo-
mice externe, deoarece facilitează 
şi le permite agenţilor economici 
să facă unele calcule concrete, fa-
vorizînd o dezvoltare stabilă atît a 
agenţilor economici, cît şi a statu-
lui în general.

Cu referire la metodica stabilirii 
valorii în vamă a mărfurilor, aceas-
ta este cuprinsă în capitolul IV al 
Legii cu privire la tariful vamal. 
Art.10 al Legii menţionate prevede 
că valoarea în vamă a mărfii intro-
duse pe teritoriul vamal se determi-
nă prin următoarele metode: 

„a) în baza valorii tranzacţiei cu 
marfa respectivă ori în baza preţu-
lui efectiv plătit sau de plătit; 

b) în baza valorii tranzacţiei cu 
marfă identică; 

c) în baza valorii tranzacţiei cu 
marfă similară; 

d) în baza costului unitar al 
mărfii; 

e) în baza valorii calculate a 
mărfii; 

f) prin metoda de rezervă” [10]. 
Astfel, principala metodă de 

determinare a valorii în vamă este 
valoarea tranzacţională a mărfuri-
lor importate. Această valoare nu 
este pur şi simplu preţul folosit, ci 
preţul care este plătit sau de plătit 
de către cumpărător, cu ajustările 
necesare în funcţie de sumele care 
se adaugă sau se scad [8, p. 171]. 
Aşadar, preţul efectiv plătit sau de 
plătit este plata totală efectuată sau 
de efectuat de către cumpărător vîn-
zătorului sau în beneficiul acestuia, 
pentru mărfurile importate. Plata 
nu trebuie să fie făcută obligatoriu 
în bani, ea putînd fi efectuată prin 

scrisori de credit sau instrumente 
negociabile [5, p. 18-19]. 

Termenul „plătit sau de plătit” 
are semnificaţia că mărfurile pot fi 
plătite fie înainte de momentul eva-
luării, fie după acest moment [16, 
p. 14]. Susţinem aceste formulări şi 
considerăm corectă aplicarea aces-
tei metode ca una de bază la stabi-
lirea valorii mărfii în vamă, dar ur-
mează să luăm în considerare toate 
componentele suplimentare incluse 
în preţul mărfii.

Cumulativ, legislaţia Republicii 
Moldova [10] stabileşte că la deter-
minarea valorii în vamă a mărfii, în 
baza valorii tranzacţiei cu marfa re-
spectivă ori în baza preţului efectiv 
plătit sau de plătit, în valoarea tran-
zacţiei se includ următoarele com-
ponente în cazul în care nu au fost 
incluse anterior în valoarea mărfii: 

• Cheltuieli pentru transportul 
mărfii la aeroport sau în alt loc de 
introducere a mărfii pe teritoriul 
vamal:

- cheltuielile aferente asigurării 
[12, p. 8], la categoria dată fiind in-
cluse costul asigurării pe parcursul 
transportării mărfii şi în cadrul ope-
raţiunilor de încărcare–descărcare, 
depozitare a mărfii intervenite pe 
parcursul transportului;

- costul transportului, în care se 
includ toate cheltuielile cumpărăto-
rului legate de transportarea mărfu-
rilor pînă la punctul de introducere 
a mărfii pe teritoriul vamal al ţării 
de import, cu condiţia că cheltuie-
lile date nu au fost incluse în preţul 
contractual. În cazul în care ase-
menea tarife lipsesc, se admite sta-
bilirea sumei date în baza datelor 
contabile ale agentului economic 
(cumpărător) referitoare la trans-
portul mărfurilor [14, p. 62]; 

- costul încărcării, descărcă-
rii şi transportării mărfii. În cazul 
transbordării mărfii pe parcursul 
transportării ei de pe un mijloc de 
transport pe altul, precum şi des-
cărcării ei pe parcursul transportă-
rii, urmează ca cheltuielile date să 
fie incluse în valoarea în vamă. 
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• Cheltuielile suportate de cum-
părător: 

- comisioanele şi primele pentru 
brokeri, cu excepţia comisioanelor 
pentru achiziţionarea mărfii [13, p. 
52]. În cazul în care cumpărătorul 
sau vînzătorul recurge la serviciile 
unui intermediar, apare necesitatea 
de a include cheltuielile date în va-
loarea în vamă; 

- costul containerelor şi/sau al 
altui ambalaj de folosinţă repetată, 
dacă în corespundere cu Nomen-
clatura combinată a mărfurilor, 
acestea sînt considerate un tot cu 
marfa [15, p. 309]. În valoarea în 
vamă a mărfurilor trebuie să fie in-
clus costul containerelor şi/sau al 
altui ambalaj;

- costul ambalajului, inclusiv 
costul materialelor de ambalaj şi al 
lucrărilor de ambalare. Dacă marfa 
se importă în conteinere şi/sau alt 
ambalaj care constituie un ambalaj 
returnabil şi este atribuit la o pozi-
ţie tarifară diferită faţă de marfă, 
atunci preţul ambalajului dat şi al 
lucrărilor de ambalare (ambalarea, 
marcarea) urmează a fi incluse în 
preţul contractual (efectiv plătit 
sau de plătit) [16, p. 23].

• Următoarea categorie de chel-
tuieli o constituie valoarea calcu-
lată în mod corespunzător a urmă-
toarelor mărfuri şi servicii oferite, 
direct sau indirect, de cumpărător, 
în mod gratuit sau la un preţ redus, 
în scopul utilizării la producerea 
ori exportarea mărfii evaluate, în 
măsura în care această valoare nu 
a fost inclusă în preţul efectiv plătit 
sau de plăti:

- Prin servicii şi mărfuri oferite 
direct sau indirect se are în vede-
re că acestea sînt acordate de către 
cumpărător direct vînzătorului, fie 
prin intermediul unei persoane terţe 
(indirect), de exemplu, întreprinde-
rea-cumpărător indică filialei sale 
situate într-o ţară terţă să transmi-
tă vînzătorului anumite mărfuri şi 
servicii pentru producerea bunuri-
lor ce vor fi cumpărate. 

- La categoria materiale cheltu-

ite la producerea mărfii evaluate se 
atribuie diferite produse folosite la 
producerea mărfii date, care nu pot 
fi identificate în produsul finit, spre 
deosebire de materiale, componen-
te, părţi şi alte elemente similare 
încorporate în marfă [18, p. 275]. 

- În mod asemănător, în valoa-
rea în vamă se includ valoarea lu-
crărilor de inginerie, dezvoltare, 
lucrări de artă şi design, planuri 
şi schiţe executate în afara ţării şi 
necesare pentru producerea mărfu-
rilor importate, transmise de către 
cumpărător vînzătorului gratuit sau 
la un preţ redus. O condiţie obliga-
torie este ca lucrările date să nu fi 
fost executate în ţara de import.

- Altă categorie de componente 
ajustate la preţul efectiv plătit sau 
de plătit sînt redevenţele şi taxele 
pentru licenţe referitoare la mărfu-
rile de evaluat, pe care cumpărăto-
rul este obligat să le achite, direct 
sau indirect, ca o condiţie a vînză-
rii mărfurilor de evaluat, în cazul 
în care aceste redevenţe şi drep-
turi de licenţă nu au fost incluse 
în preţul efectiv plătit sau de plătit 
[16, p. 22].

- Următoarea categorie de 
componente ce se includ în valoa-
rea în vamă a mărfurilor este par-
tea din venitul de la orice vînzare, 
transmitere sau utilizare ulterioară 
a mărfii, care ar reveni direct sau 
indirect vînzătorului. Cînd în con-
tract este prevăzut că o parte din 
venitul pe care îl va primi cumpă-
rătorul de la orice revînzare va fi 
întoarsă vînzătorului, atunci suma 
echivalentă cu partea din venit ce 
va fi întoarsă urmează a fi inclusă 
în valoarea în vamă. 

Considerăm corect de a fi inclu-
se toate aceste cheltuieli în valoa-
rea mărfii, deoarece sînt cheltuieli 
care modifică real valoarea aceste-
ia şi în mod obligatoriu urmează a 
fi încasate drepturile de import şi 
export şi din sumele respective. În 
caz contrar, perceperea drepturilor 
de import şi export se va efectua 
dintr-o valoarea subapreciată, fapt 

ce ar duce la micşorarea veniturilor 
în bugetul de stat şi la crearea unor 
condiţii de eschivare de la plata 
acestor obligaţii vamale.

Atragem atenţia că Legea Re-
publicii Moldova cu privire la ta-
riful vamal prevede anumite cazuri 
cînd nu poate fi aplicată metoda 
de determinare a valorii în vamă 
a mărfii în baza valorii tranzacţiei 
cu marfa respectivă ori în baza pre-
ţului efectiv plătit sau de plătit, şi 
anume dacă:

- există restricţii în privinţa 
drepturilor cumpărătorului asupra 
mărfii evaluate, cu excepţia re-
stricţiilor stabilite de legislaţie în 
privinţa regiunii geografice în care 
marfa poate fi revîndută, care nu 
influenţează esenţial preţul mărfii;

- vînzarea mărfii şi valoarea 
tranzacţiei depind de respectarea 
unor condiţii a căror acţiune nu 
poate fi luată în considerare;

- informaţia folosită de decla-
rant la anunţarea valorii în vamă a 
mărfii nu este veridică sau nu este 
confirmată prin acte;

- participanţii la tranzacţie sînt 
persoane interdependente, cu ex-
cepţia cazurilor în care interdepen-
denţa lor nu influenţează valoarea 
tranzacţiei şi aceasta este acceptată 
în scopuri vamale [10].

Apreciem pozitiv aceste con-
diţii şi menţionăm că în practică 
sînt întîlnite anumite contracte prin 
prevederile cărora cumpărătorul 
este limitat, adică i se impun anu-
mite restricţii în ce priveşte folo-
sinţa, posesiunea şi utilizarea măr-
fii cumpărate, deoarece vînzătorul 
îi stabileşte anumite limite, ceea ce 
adesea afectează şi preţul tranzac-
ţiei cu marfa respectivă. Iată de ce 
atunci cînd sînt întîlnite asemenea 
limitări în drepturi ale cumpără-
torului, prima metodă nu poate fi 
aplicată pentru determinarea valo-
rii în vamă a mărfurilor.

În cazul în care valoarea în 
vamă nu poate fi determinată în 
baza valorii tranzacţiei, succesiv se 
va aplica metoda determinării valo-
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rii în vamă a mărfii în baza valorii 
tranzacţiei cu marfă identică (me-
toda 2), iar cînd nu este posibilă 
nici aplicarea metodei respective, 
se va folosi metoda în baza valorii 
tranzacţiei cu marfă similară (me-
toda 3) [6, p. 252].

Pentru a înţelege mecanismul 
de aplicare a metodelor citate, este 
necesară clarificarea noţiunilor 
„mărfuri identice” şi „mărfuri si-
milare”. Art. 12 al Legii Republicii 
Moldova cu privire la tariful vamal 
defineşte mărfurile identice astfel: 
„se consideră identice mărfurile 
care se aseamănă în toate privin-
ţele cu marfa evaluată”, inclusiv în 
ce priveşte: caracteristicile fizice; 
calitatea mărfii şi reputaţia ei pe 
piaţă; ţara de origine; producătorul 
[10]. Deosebirile neesenţiale de ex-
terior nu pot constitui temei pentru 
includerea mărfurilor în categoria 
celor neidentice, dacă în celelalte 
privinţe aceste mărfuri corespund 
cerinţelor prevăzute mai sus. 

La rîndul său, art. 13 al Legii 
Republicii Moldova cu privire la 
tariful vamal defineşte noţiunea 
de marfă similară astfel: „se con-
sideră similare mărfurile care deşi 
nu sînt identice au caracteristici 
asemănătoare şi se constituie din 
componente asemănătoare, fapt 
ce le permite să îndeplinească ace-
leaşi funcţii ca şi marfa evaluată şi 
să fie interschimbabile din punct 
de vedere comercial” [10]. La de-
terminarea similitudinii mărfurilor 
se iau în considerare următoarele 
caracteristici: calitatea, existen-
ţa mărcii comerciale, reputaţia pe 
piaţă; ţara de origine; producătorul 
[16, p. 24]. 

Evidenţiem că numai mărfurile 
produse în aceeaşi ţară în care sînt 
produse mărfurile de evaluat pot fi 
luate în considerare ca identice sau 
similare cu aceste mărfuri. Preci-
zăm că mărfurile produse de alte 
persoane decît cele care au produs 
mărfurile de evaluat nu sînt luate 
în considerare decît dacă nu există 
mărfuri identice sau similare, pro-

duse de producătorul mărfurilor de 
evaluat. Susţinem opinia prin care 
mărfurile care încorporează sau 
comportă lucrări de inginerie, de 
studii de artă şi design ori de pla-
nuri sau schiţe executate în ţara de 
import nu sînt considerate mărfuri 
identice sau similare [5, p. 90]. 

Metoda determinării valorii în 
vamă a mărfii în baza valorii tran-
zacţiei cu marfă identică sau simi-
lară se aplică în cazul cînd marfa 
identică sau similară: este vîndută 
pentru a fi introdusă pe teritoriul 
Republicii Moldova; este introdusă 
concomitent sau cu cel mult 90 de 
zile înainte de introducerea mărfii 
care urmează a fi evaluată; este 
introdusă aproximativ în aceeaşi 
cantitate şi/sau în aceleaşi condiţii 
comerciale [19, p. 124]. Dacă mar-
fa identică sau similară a fost intro-
dusă în altă cantitate şi/sau în alte 
condiţii comerciale, declarantul 
trebuie să rectifice corespunzător 
valoarea în vamă a mărfii anunţate 
de el, ţinînd cont de aceste deose-
biri, şi să confirme prin acte datele 
prezentate.

În cazul metodelor prevăzu-
te mai sus, baza de determinare a 
valorii în vamă o constituie pre-
ţul tranzacţiei, şi anume: valoarea 
tranzacţiei cu marfa respectivă 
(metoda 1), valoarea tranzacţiei cu 
marfa identică (metoda 2), valoa-
rea tranzacţiei cu marfa similară 
(metoda 3). Însă pot apărea situaţii 
în care este imposibil a folosi va-
loarea tranzacţiei sau, în general, 
o astfel de valoare lipseşte. În ase-
menea cazuri, pentru determinarea 
valorii în vamă, se aplică alte me-
tode prevăzute de Legea cu privire 
la tariful vamal, şi anume metoda 
4 sau 5. Aplicarea acestor metode 
poate fi efectuată în orice conse-
cutivitate la dorinţa declarantului 
[19, p. 123]. Menţionăm că situa-
ţia respectivă se explică prin fap-
tul că aceste două metode prezintă 
anumite dificultăţi în aplicarea lor 
practică. 

Art. 15 al legii sus-numite (de-

terminarea valorii în vamă a măr-
furilor prin metoda costului unitar) 
prevede că „dacă marfa introdusă 
pe teritoriul vamal (marfa de eva-
luat) este vîndută în ţara de import 
în starea în care a fost importată, 
valoarea în vamă a acestei mărfi, 
conform prevederilor prezentului 
articol, se va baza pe preţul unitar 
corespunzător vînzării acestei mărfi 
ori vînzării mărfii identice sau si-
milare acesteia în cele mai mari 
partide, concomitent sau aproape 
concomitent cu importul mărfii de 
evaluat către persoane care nu sînt 
în relaţii de interdependenţă cu 
vînzătorul şi cu condiţia deducerii: 
comisioanelor plătite ordinar sau 
convenite ori a marjei aplicate, în 
mod obişnuit, beneficiilor şi chel-
tuielilor generale aferente vînzări-
lor de mărfuri de aceeaşi clasă sau 
de acelaşi tip; cheltuielilor obişnui-
te de transport şi de asigurare, pre-
cum şi cheltuielile conexe suporta-
te pe teritoriul Republicii Moldo-
va; impozitelor şi taxelor posibile 
de plată în legătură cu importul sau 
vînzarea mărfurilor” [10].

Concluzionăm că la baza apli-
cării metodei 4 stă alegerea preţu-
lui conform căruia mărfurile sînt 
vîndute în Republica Moldova, 
adică se are în vedere atît valoa-
rea tranzacţiei cu marfa respectivă, 
cît şi valoarea tranzacţiei cu marfa 
identică sau similară.

Următoarea metodă este prevă-
zută în art. 16 al Legii cu privire la 
tariful vamal. Valoarea în vamă a 
mărfii, conform prevederilor pre-
zentului articol, se va baza pe va-
loarea calculată a acesteia, inclu-
zînd: valoarea sau preţul materiale-
lor şi operaţiunilor de fabricare sau 
ale altor lucrări pentru producerea 
mărfii; volumul beneficiilor şi chel-
tuielilor generale, egal celui inclus 
de obicei în cuantumul vînzărilor 
de mărfuri de aceeaşi clasă sau de 
acelaşi tip cu marfa de evaluat, fa-
bricate de producători cu destinaţia 
ţării de import; orice cheltuieli pre-
văzute la articolul 11, alin. 1, lit. a), 
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adică cheltuielile pentru transpor-
tul mărfii la aeroport sau în alt loc 
de introducere a mărfii pe teritoriul 
vamal [10]. Astfel, concluzionăm 
că pentru determinarea valorii în 
vamă a mărfurilor conform meto-
dei numite este necesară informa-
ţia referitoare la cheltuielile de pro-
ducţie, care poate fi găsită numai în 
afara ţării de import.

Metodele de evaluare analizate 
mai sus ne dau posibilitatea deter-
minării valorii în vamă a mărfuri-
lor, însă pot să apară situaţii cînd 
niciuna dintre metodele respective 
nu poate fi aplicată. Astfel de situ-
aţii sînt: mărfurile se introduc pe 
teritoriul vamal sub regim de admi-
tere temporară; are loc un contract 
de arendă; se realizează reimportul 
mărfurilor după reparaţie sau mo-
dificare; se introduc mărfuri uni-
ce, opere de artă; nu se cunoaşte 
producătorul sau acesta refuză să 
transmită informaţii referitoare la 
beneficiile şi cheltuielile generale 
sau informaţia transmisă nu poate 
fi acceptată de organul vamal [15, 
p. 321]. Anume pentru astfel de si-
tuaţii este destinată metoda 6 (de 
rezervă).

Art. 17 din Legea cu privire la 
tariful vamal prevede că „în cazul 
în care valoarea în vamă a mărfii nu 
poate fi determinată prin aplicarea 
metodelor specificate la art. 11, 12, 
13, 15 şi 16, aceasta se determină 
pe baza datelor disponibile pe te-
ritoriul vamal, prin mijloace rezo-
nabile, compatibile cu principiile 
şi dispoziţiile generale ale art. VII 
din Acordul General pentru Tarife 
şi Comerţ (GATT) şi ale acordului 
de punere în aplicare a art. VII din 
acordul menţionat” [10].

Împărtăşim ideea că, la determi-
narea valorii în vamă a mărfurilor 
prin metoda de rezervă, drept bază 
nu pot fi luate: preţul de vînzare în 
Republica Moldova al mărfurilor 
produse pe teritoriul Republicii 
Moldova; preţul mărfii pe piaţa 
internă a ţarii exportatoare; preţul 
mărfii stabilit arbitrar sau preţul fic-

tiv; sistemul care prevede aplicarea, 
în scopuri vamale, a celei mai mari 
valori a mărfii din două posibile; 
costul de producţie al mărfii, altul 
decît valoarea calculată a mărfuri-
lor identice sau similare; valoarea 
mărfii comercializate pentru export 
în altă ţară decît ţara importatoare; 
valoarea în vamă a mărfii minimală 
[17, p. 206].

Evidenţiem că la aplicarea me-
todei de rezervă, declarantul poate 
cere de la organul vamal informaţia 
deţinută referitoare la preţurile ori-
entative la mărfurile supuse evaluă-
rii şi o poate folosi pentru stabilirea 
valorii în vamă a mărfurilor [16, p. 
27]. Constatăm că cele mai mari 
dificultăţi în aplicarea metodei de 
rezervă apar atunci cînd nu poate fi 
luată în consideraţie baza de calcul 
stabilită conform metodelor 1-5. 
Aşadar, deşi metoda 6 se numeşte 
de „rezervă”, în practică ea se fo-
loseşte mai des decît oricare dintre 
metodele 2–5, fiind depăşită numai 
de prima metodă. Aceasta pentru 
că, în majoritatea cazurilor, orga-
nele vamale nu dispun permanent 
de informaţie suficientă referitoare 
la preţul mărfurilor identice sau si-
milare şi la valoarea de producţie 
sau la structura costului unitar al 
mărfurilor realizate pe teritoriul 
Republicii Moldova.

Legislaţia Republicii Moldova 
referitoare la sistemul de determi-
nare a valorii în vamă a mărfurilor 
se bazează pe principiile interna-
ţionale de evaluare, cuprinse în 
Acordul cu privire la aplicarea art. 
VII al GATT [7]. Obiectivele stra-
tegice ale Acordului sînt: punerea 
în aplicare a dispoziţiilor de drept 
intern întemeiate pe valoarea tran-
zacţiilor; dezvoltarea de proceduri 
clare pentru a face stabilirea va-
lorii în vamă transparentă şi dez-
voltarea unei structuri capabile de 
a aplica regulile de determinare 
a valorii în vamă pe baza Orga-
nizaţiei Mondiale a Comerţului 
(OMC) [3, p. 57]. Aceste cerinţe 
sînt fireşti, deoarece Republica 

Moldova, începând cu 8 mai 2001, 
este membră a OMC. 

Atenţionăm că reglementarea 
juridică a declarării valorii mărfii 
în vamă este realizată şi prin Re-
gulamentul cu privire la modul de 
declarare a valorii în vamă a măr-
furilor introduse pe teritoriul Re-
publicii Moldova, aplicabil tuturor 
persoanelor care declară mărfurile 
introduse în teritoriul naţional, cu 
excepţia mărfurilor şi obiectelor de 
uz personal (conform listei legal 
stabilite) deplasate o singură dată 
pe teritoriul vamal naţional de că-
tre persoanele fizice fără achitarea 
drepturilor de import [9]. Acest re-
gulament este destinat spre aplicare 
de către: a) declaranţi – la determi-
narea şi declararea valorii în vamă 
a mărfurilor introduse, b) organele 
vamale – la verificarea valorii în 
vamă a mărfurilor introduse, anun-
ţate de către declaranţi. Conform 
metodelor la evaluare stabilite de 
art. 10 al Legii cu privire la tari-
ful vamal, declarantul determină 
valoarea în vamă a mărfurilor in-
troduse [10]. Organul vamal doar 
verifică corectitudinea determinării 
de către declarant a valorii în vamă, 
inclusiv corectitudinea metodei 
alese de către acesta. Concretizăm 
că pentru anunţarea valorii în vamă 
a mărfurilor introduse se utilizează 
tipizatele declaraţiei valorii în vamă 
DVV-1 şi DVV-2 [11, p. 15].

Concluzii. Valoarea în vamă a 
mărfii care se foloseşte pentru cal-
cularea drepturilor de import (ex-
port) la trecerea lor peste frontiera 
vamală se formează într-o anumită 
etapă de circulaţie a mărfii şi inclu-
de ajustările (cheltuielile) specifice 
acestei etape (cheltuieli de trans-
port, de asigurare, costul contei-
nerelor, ambalajului etc.). Aşadar, 
valoarea în vamă este alcătuită din 
valoarea mărfii (valoarea de pro-
ducţie) plus cheltuielile suportate 
de cumpărător în cadrul operaţiu-
nilor comerciale externe.

Valoarea în vamă sub aspect me-
todologic, al procedurii de stabilire 
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şi control pe plan naţional este un 
mecanism încă nedesăvîrşit. Acest 
fapt se datorează, în primul rînd, 
insuficienţei prevederilor legale în 
domeniu, ceea ce dezavantajează 
atît colaboratorii organelor vamale 
în exercitarea funcţiilor ce le revin, 
cît şi participanţii la operaţiunile 
comerciale externe. Astfel, apare 
necesară reglementarea unor as-
pecte legate de „valoarea în vamă” 
a mărfurilor exportate, precum şi 
controlul valorii în vamă a anumi-
tor categorii de mărfuri.

Un alt aspect ce trebuie luat în 
considerare este aducerea legisla-
ţiei vamale, în general, şi a regle-
mentărilor referitoare la „valoarea 
în vamă”, în particular, în concor-
danţă cu reglementările internaţio-
nale în domeniu şi, în primul rînd, 
cu prevederile şi recomandările 
Organizaţiei Mondiale a Comerţu-
lui. După cum ştim, plăţile vamale 
constituie o parte destul de impor-
tantă a părţii de venit din bugetul 
de stat, de aici reiese şi necesitatea 
stabilirii unor reguli stricte de de-
terminare a bazei de calcul pentru 
plăţile vamale – a valorii mărfii în 
vamă. 

Aplicarea unui sistem corect 
de determinare a bazei de calcul, 
adică de stabilire a grupului de 
elemente care alcătuiesc baza de 
calcul, precum şi a regulilor de 
determinare a lor, duce la definiti-
varea procesului. 

Referinţe bibliografice

Caraiani Gh. Reglementări in-1. 
terne şi internaţionale privind vămui-
rea mărfurilor. Bucureşti: Lumina Lex, 
1997, 552 p.

Codul vamal al Republicii Mol-2. 
dova, nr. 1149-XIV din 20.07.2000. În: 
Monitorul Oficial al Republicii Mol-
dova, ediţie specială din 01.01.2007.

Customs Blueprints – Pathways 3. 
to modern customs. Luxembourg: 
Office for Official Publications of the 
European Communities. 2007, 96 p.

Dicţionar de drept internaţional 4. 
al afacerilor, vol. 3. Prof. dr. Mircea 
N. Costin. Bucureşti: Ed. Lumina Lex, 
1996, 320 p.

Dragnea E., Bădescu Gh. Va-5. 
loarea în vamă a mărfurilor de import: 
reglementări şi comentarii. Bucureşti: 
Ed. Lumina Lex, 1998, 168 p.

Erhan I., Cârnaţ T. Drept vamal 6. 
comunitar. Chişinău: Print-Caro SRL, 
2011, 469 p.

GATT. Instruments de base et 7. 
documents divers (IBDD), publiés par 
le Secrétariat du GATT, Volume IV, 
Texte de l’Accord général. Genève, 
mars, 1969.

Hong Z., Wang C., Lin X. Cus-8. 
toms Law of East Asia. The Nether-
land: Kluwer Law International BV, 
2010, 181 p.

Hotărîrea Guvernului Republi-9. 
cii Moldova nr. 600 din 14.05.2002 cu 
privire la aprobarea Regulamentului 
privind modul de declarare a valorii în 
vamă a mărfurilor introduse pe terito-
riul Republicii Moldova. În: Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, nr. 66-
68 din 23.05.2002. 

Legea Republicii Moldova nr. 10. 
1380-XIII din 20.11.1997 cu privire 
la tariful vamal. În: Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, ediţie specială 
din 01.01.2007.

Lungu M. Documentele şi in-11. 
formaţiile necesare pentru stabilirea va-
lorii în vamă. În: Revista „Vama”, pu-
blicaţie periodică a Serviciului Vamal, 
mai/iunie 2009, nr. 3(10), p. 15-16.

Metode de determinare a va-12. 
lorii în vamă. În: Revista „Vama”, pu-
blicaţie periodică a Serviciului Vamal, 
octombrie/decembrie 2013, nr. 4(34), 
p. 2-32.

Арутюнян Г.В. Правовое ре-13. 
гулирование таможенных платежей. 
Учебное пособие. москва: Юри-
спруденция, 2000, 112 с.

Основы таможенного дела. 14. 
Под ред. В.м. Крашенинникова. 
москва: РИО РТА, 1996, 310 с.

Основы таможенного дела. 15. 
Учебник. Под редакцией В.Г. Дра-
ганова. москва: ОАО Экономика, 
1998, 687 с.

Петров Ю.м., Кудрявцева 16. 
И.В. Практика таможенного регули-
рования. москва: ИПО-Автор, 1994, 
448 c.

Таможенное дело. Учебник 17. 
для студентов вузов, обучающихся 

по специальностям «Юриспруден-
ция». Под. ред. Эриашвили Н.Д. мо-
сква: ЮНИТИ-ДАНА, 2011, 375 с.

Таможенное право. Учебник. 18. 
Отв. ред. д-р юрид. наук, проф. Ноз-
драчев А.Ф. москва: Юристь, 1998, 
576 с.

Халипов С.В. Таможенное 19. 
право. Учебник, 5-е изд., переработ. 
и доп. москва: Юрайт, 2011, 396 с.



20 AUGUST 2016

Introducere. Omul este un 
consumator pe întregul par-

curs al vieții sale. Prin consum 
omul își asigură propria existență.

Însă, nu întotdeauna omul 
conștientizează importanța con-
sumului pentru el și apropiații lui, 
acceptîndu-l și apreciindu-l ca ceva 
determinat și obligatoriu, poate 
hotărît de Dumnezeu. În special, 
aceasta se întîmplă în Republica 
Moldova și, posibil, de aici reiese 
neglijarea de către organele publice 
ale statului a necesității reglemen-
tărilor stricte și clare a relațiilor de 
consum în societate și a protecției 
drepturilor consumatorilor.

Materiale şi metode aplica-
te. Autorii au aplicat următoarele 
metode științifice de cercetare: in-
ductivă, deductivă, comparativă, 
logică etc. Drept suport științific 
al cercetării au servit: directive-
le Uniunii Europene în domeniu, 
Constituția Republicii Moldova, 
Codul civil al Republicii Moldova, 
Legea privind protecția consuma-
torilor nr. 105 din 13.03.2012, alte 
acte normative, precum și lucrări 

ale savanților și practicienilor din 
ţară și de peste hotare.

Rezultate obținute și discuții. 
Imediat după apariția sa pe lume, 
fiecare om devine subiect al acestei 
lumi, care este o realitate obiecti-
vă cu legitățile proprii, ce nu de-
pind întrutotul de voința lui. Re-
alitatea obiectivă îl obligă pe om 
să acționeze pentru a supraviețui. 
Inițial, acțiunile omului în lumea 
înconjurătoare sînt determinate și 
dirijate de părinți, ceea ce înseamnă 
că în primii ani de viață aceștia sînt 
responsabili în fața societății pentru 
soarta copiilor lor, pînă cînd ultimii 
vor obține capacitatea de a-și dirija 
personal propriile acțiuni, propria 
soartă și existență. 

Acționînd, omul studiază lu-
mea ce-l înconjoară, însușește 
experiențele ce i le acordă aceas-
ta, în primul rînd de la părinții săi 
și de la cei apropiați. Astfel omul, 
interacționînd cu părinții, cu rude-
le, cu alte persoane, creează ceea 
ce noi astăzi numim societate.

Aşadar, societatea este o tota-
litate mai mică ori mai mare de 

oameni, care acționează pentru 
a-și realiza propriile interese. 
Acțiunile acestor oameni în totalita-
tea lor formează relațiile sociale în 
societatea umană. Relațiile sociale 
apar, se dezvoltă și se epuizează în 
rezultatul acțiunilor ori inacțiunilor 
oamenilor. 

În zilele noastre, relațiile soci-
ale se împart în două grupe. Prima 
grupă sînt relațiile sociale neregle-
mentate de norme de drept, pe care 
oamenii le mai numesc „obiceiuri și 
tradiții”. Grupa a doua este formată 
de relații reglementate de norma de 
drept (de acte normative), care în 
știința juridică se numesc „relații 
juridice ori relații de drept”. 

Din cele expuse putem conclu-
ziona că fiecare relație are structura 
sa, și anume:

omul – subiectul relației;- 
interesul omului – obiectul - 

relației;
acțiunile (inacțiunile) omu-- 

lui, necesare pentru a-și realiza in-
teresul – conținutul relației. 

Pentru claritate deplină, aici 
ar trebui să menționăm că statu-
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tul oricărui om în societate, care 
în limbajul juridic mai este numit 
persoană fizică, este determinat de 
capacitatea acestuia de folosință și 
capacitatea lui de exercițiu. 

Capacitatea de folosință a 
omului este posibilitatea acor-
dată lui de societate (de stat) de 
a avea drepturi și obligațiuni; și 
dacă drepturile sale omul le poa-
te neglija, cu obligațiunile el nu 
poate proceda la fel, fără a risca 
să fie pedepsit. Această capacita-
te o au toți oamenii, începînd cu 
ziua nașterii lor și pînă la moarte 
(deces), indiferent de vîrstă starea 
sănătății. 

Oricare om, de la naștere, pen-
tru a supraviețui obiectiv este im-
pus (obligat) să intre în relații cu 
semenii săi. Aceste relații formea-
ză sistemul relațiilor sociale, în 
care își găsește reflectarea totală 
viața oricărui membru al societății, 
a fiecărui om. Mai simplu, putem 
spune că relațiile sociale în realita-
te sînt acțiunile oamenilor pe care 
ei le întreprind pentru a-și asigura 
existența și interesele personale și 
de grup (colective). 

Pentru reglementarea relațiilor 
dintre ei, oamenii au creat anumi-
te reguli, recunoscute de majorita-
tea lor ,și care astăzi noi le numim 
„norme de drept”. 

Relațiile sociale reglementa-
te de normele de drept în știința 
juridică se numesc relații juridice 
ori relații de drept. În zilele noas-
tre, normele de drept cuprind cu 
acțiunile lor o mare parte din viața 
fiecărui membru al societății, in-
clusiv a vieții acestuia ca fiind con-
sumator. 

În viața reală, omul ca consu-
mator apare în relații juridice cînd 
are nevoie de: 

- apă, alimente, îmbrăcăminte, 
alte bunuri materiale și nemateriale;

- ajutorul organelor și instituțiilor 
publice privind protejarea drepturi-
lor, în special în instanțele de jude-
cată;

- serviciile întreprinderilor și 
societăților comerciale publice și 

private, ce produc bunuri pentru 
consum;

- servicii medicale, educaționale, 
de învățămînt, servicii comunale și 
altele.

De regulă, în relațiile juridice 
sus-menționate, o parte (părțile 
relației juridice se mai numesc 
subiecții acesteia) este cetățeanul, 
persoana fizică concretă, ce are ne-
voie de bunuri ori servicii, iar altă 
parte este producătorul ori vînzăto-
rul bunurilor și serviciilor, ultimul, 
de regulă, are statut de persoană 
juridică.

Nu trebuie să uităm că per-
soanele fizice fără capacitate de 
exercițiu nu pot fi subiecte ale 
relațiilor juridice, deşi sînt con-
sumatori direcți de bunuri și ser-
vicii. Exercitarea drepturilor și 
obligațiilor acestora este asigurată 
de reprezentanții lor, care partici-
pă activ în relațiile juridice pen-
tru asigurarea intereselor celor ce 
nu au capacitatea să se reprezinte 
personal. Specificul unor aseme-
nea relații juridice constă în fap-
tul că subiectul activ acționează 
în favoarea subiectului pasiv (per-
soană incapabilă), ajutîndu-l să-și 
realizeze necesitățile personale. 
Obiectiv, interesul personal în 
relațiile juridice de consum constă 
în tendința fiecărui om de a-și asi-
gura existența prin dobîndirea de 
bunuri. Fiecare bun, fie material 
ori nematerial, este obiectul unei 
relații juridice concrete, el este ca-
uza apariției acesteia. 

Aşadar, relațiile juridice pot fi 
clasificate după cel mai simplu cri-
teriu – obiectul lor, și anume:

- relații juridice privind consu-
mul de produse alimentare și in-
dustriale; 

relații juridice privind consu-- 
mul de servicii medicale;

relații juridice privind con-- 
sumul de servicii educaționale, de 
instruire și învățămînt;

relații juridice privind con-- 
sumul de servicii comunale, alte 
servicii;

relații juridice de protecție a - 

drepturilor consumatorilor, inclu-
siv în instanțele de judecată.

Capacitatea de exercițiu a 
omului este posibilitatea acestuia 
prin propriile acțiuni să-și reali-
zeze drepturile sale acordate de 
societate (de stat) și să-și îndepli-
nească obligațiile impuse lui de 
aceeași societate (de stat). Capa-
citatea de folosință și capacitatea 
de exercițiu par a fi noțiuni identice 
după conținut, deoarece și una, și 
alta operează cu aceleași categorii 
– “drepturi” și “obligațiuni”. Însă, 
capacitatea de folosință pentru fie-
care om este totalitatea de drepturi 
și obligațiuni pe care el le obține “în 
dar“ de la societate (de la stat, de la 
Dumnezeu) la nașterea sa și care 
îl însoțesc toată viața, înmulțindu-
se și modificîndu-se. Capacitatea 
dată pentru om este un fenomen 
social, un statut al lui constant, de 
care el nu poate fi lipsit decît prin 
infracțiune ori prin executarea unei 
pedepse conform unei sentințe. Prin 
urmare, capacitatea de folosință a 
omului în realitate este sistemul 
normelor de drept al societății gata 
să-l slujească pe el ori să-l oblige 
la ceva, dar care permanent este în 
așteptarea unui imbold, de regulă, a 
unei acțiuni concrete a acestui om 
ori a altuia. 

Pentru juriști, capacitatea de 
folosință a omului poate fi defini-
tă ca statutul juridic al acestuia în 
relativa nemișcare, determinat de 
întreg sistemul de drept existent 
în societate. Aceasta înseamnă 
că, în zilele noastre, toți oamenii 
se nasc relativ egali în drepturi și 
obligațiuni și fiecare dintre ei are 
posibilitatea să-și permită totul în 
limita celor stabilite de legislația 
existentă în societate (în stat). 
Capacitatea de folosință pentru 
om este un fenomen social static, 
permanent, care, în caz că omul a 
hotărît să se folosească de dreptu-
rile sale ori trebuie să acționeze 
în virtutea obligațiunilor sale, se 
transformă în capacitatea lui de 
exercițiu, prima, realizîndu-se în 
ultima. 
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Capacitatea de exercițiu a omu-
lui este un fenomen social dinamic, 
un fenomen care deosebește oame-
nii unii de alții, datorită faptului 
că posibilitățile lor fizice și psihi-
ce sînt diferite de la natură, de la 
naștere. 

Oamenii, ca subiecți (participanți) 
ai relațiilor sociale juridice, se îm-
part în cîteva categorii:

 - prima categorie – oameni 
(subiecți) care personal nu au capa-
citatea să acționeze conștient pen-
tru a-și realiza propriile interese și 
dorințe și sînt nevoiți să folosească 
ajutorul altor oameni. Aceștia sînt 
copiii pînă la vîrsta de 14 ani și oa-
menii bolnavi mental, care în lite-
ratura juridică se mai numesc „per-
soane fără capacitate de exercițiu”; 

 - a doua categorie – oamenii cu 
o capacitate de exercițiu limitată, 
pe care o posedă adolescenții de 
la vîrsta de 14 ani și anumite per-
soane limitate în drepturi de către 
instanțele de judecată; 

a treia categorie o formează - 
oamenii ce nu fac parte din cele-
lalte două categorii, adică cetățenii 
care au atins vîrsta majoratului (în 
R. Moldova – 18 ani ), au o sănăta-
te mentală normală și nu au careva 
restricții ale drepturilor, dictate de 
judecată.

Omul ca consumator devine 
participat al relațiilor sociale regle-
mentate de normele de drept ime-
diat după naștere. În primii ani de 
viață, el este un participant pasiv 
în relațiile respective, realizîndu-
și drepturile sale prin intermediul 
părinților ori al altor persoane. 
Nou-născutul în primul rînd intră în 
relații juridice cu cei care au asistat 
procesul natural de apariție a lui pe 
lume – cu medicii și instituția me-
dicală, care poartă răspundere pen-
tru asigurarea calității procesului. 
Puțin mai tîrziu, acesta obligatoriu 
intră în relații de consum directe 
cu părinții săi, care au obligațiunea 
să-i asigure o existență și o dezvol-
tare normală, adecvată cerințelor 
societății al cărui membru și 
cetățean devine. 

Aşadar, omul apărut pe lume in-
tră în relații de consum cu instituția 
medicală în care el s-a născut, apoi 
cu părinții săi, în special cu mama, 
care, ca regulă, îi asigură prima hra-
nă. Primele luni ale vieții sale omul 
le petrece, de regulă, exclusiv în fa-
milie. Ulterior, în funcţie de decizi-
ile părinților, copilul devine consu-
mator de servicii educaționale și de 
instruire, intrînd în relații juridice 
cu instituțiile respective. În această 
perioadă a vieții sale (pînă la majo-
rat), omul mai poate deveni subiect 
al unor relații de consum ce-i asigu-
ră necesitățile strict personale. De 
regulă, în toate aceste relații, omul 
pînă la vîrsta majoratului este un 
subiect pasiv al acestor relații, fiind 
însoțit de subiectul activ – părinții 
lui ori tutorii. Atingînd vîrsta majo-
ratului, devenind o persoană cu ca-
pacitate de exercițiu deplină, omul, 
ca consumator, poate deveni parti-
cipant activ al tuturor relațiilor, ce 
pot apărea în acest domeniu con-
form legislației în vigoare.

Din cele expuse mai sus putem 
evidenția următoarea clasificare 
a relațiilor juridice de consum 
în care participă membrii unei 
societăți omenești:

relații juridice de consum al - 
serviciilor medicale;

relații juridice de întreținere a - 
minorilor;

relații juridice de consum de - 
servicii educaționale, învățămînt și 
instruire. 

Toate aceste relații juridice au 
un specific: ele apar în interesul 
copiilor ca rezultat al acțiunilor 
părinților ori al altor persoane ce 
înlocuiesc părinții. După ce ating 
majoratul, oamenii intră în relații 
juridice de consum ca subiecți ac-
tivi ai acestora. Aceste relații nu se 
prea deosebesc între ele în funcţie 
de subiectele lor. Toate au un su-
biect-consumator și un subiect-
producător ori prestator de servicii. 
Aceste relații juridice se deose-
besc unele de altele îndeosebi da-
torită obiectului lor.

În literatura juridică, prin 

noțiunea de obiect al relațiilor soci-
ale (relațiilor juridice) se subînțeleg 
bunurile materiale și nemateria-
le de care are nevoie omul pentru 
a-și asigura existența. De regulă, în 
funcţie de obiect putem deosebi 
relații juridice de consum:

al serviciilor medicale;- 
al serviciilor educaționale, de - 

învățămînt și instruire;
în domeniul asigurării - 

necesităților omului cu produse 
alimentare și industriale 

în domeniul asigurării omului - 
cu locuință și servicii comunale;

în domeniul asigurării omu-- 
lui cu servicii privind angajarea lui 
în cîmpul muncii; 

în domeniul asigurării omu-- 
lui cu servicii de transport;

în domeniul asigurării omu-- 
lui cu servicii notariale, juridice, 
comerciale, culturale, sportive, de 
turism și multe altele.

Relațiile enumerate mai sus apar 
între oameni ca rezultat al acțiunilor 
lor, ce se desfășoară după anumite 
reguli și proceduri, care sînt dictate 
de interesul pe care-l urmărește cel 
ce a început să acționeze. Regulile 
și procedurile menționate nu sînt 
altceva decît mecanisme de reali-
zare a drepturilor și obligațiunilor 
subiecților relațiilor. 

Aşadar, orice relație juridică are 
o structură bine determinată, care 
constă din cel puțin două subiecte, 
obiect și conținutul propriu-zis al 
relației – drepturile și obligațiunile 
reciproce ale subiectelor relației, 
care este foarte diferită. 

Fiecare grupă de relații ju-
ridice din cele indicate mai sus 
are particularitățile sale în func-
ţie de conținut. De exemplu, sînt 
foarte diferite după drepturile și 
obligațiunile subiecților relațiile 
juridice privind consumul de servi-
cii medicale de către copii și cele 
ce apar în rezultatul consumului 
persoanelor adulte al alimentelor. 
În prima grupă de relații, copiii sînt 
subiecți fără capacitate de exercițiu 
și drepturile lor la ajutorul medici-
lor se realizează prin părinți. Co-
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piii în cazul dat nu au obligațiuni. 
Toate obligațiunile în aceste 
relații le suportă părinții, medicii 
și instituțiile medicale și toți sînt 
datori să acționeze numai în inte-
resul copiilor. În aceste relații, cele 
mai împovărați cu obligațiuni sînt 
instituțiile medicale.

În a doua grupă de relații juri-
dice, drepturile și obligațiunile fi-
ecărui participant sînt aproximativ 
de aceeași povară: dacă un subiect 
consumator de produse alimentare 
are un drept în relația ce s-a născut, 
atunci celălalt subiect – producăto-
rul de alimente ori cel de le comer-
cializează – are obligația respecti-
vă, și invers, dacă producătorul ori 
comerciantul are un drept, obligația 
în relația dată îi va aparține consu-
matorului. Nu trebuie să uităm că 
relațiile juridice de consum cu par-
ticiparea copiilor au un specific im-
portant: de regulă, lipsa obligațiilor 
pentru ei.

Relațiile juridice în care parti-
cipă numai cei care au atins ma-
joratul sînt rezultatul unor acțiuni 
ori inacțiuni de reciprocitate: dacă 
un subiect încearcă să-și realize-
ze dreptul său, celălalt subiect își 
îndeplinește obligațiunea. Dacă 
totuși ultimul subiect (și asta se 
întîmplă destul de des) nu-și face 
datoria față de primul (față de con-
sumator), atunci el poate fi impus 
să acționeze în interesul celui ce 
are drepturile respective și poate 
fi pedepsit pentru neîndeplinirea 
obligațiilor.

Concluzii. Totalizînd cele ex-
puse mai sus, vom menționa urmă-
toarele:

omul, pe parcursul întregii - 
vieți, este un consumator;

omul consumă pentru a-și - 
asigura existența și confortul;

relațiile de consum în care - 
omul intră zi de zi îl însoțesc per-
manent și sînt reglementate de nor-
mele de drept, în primul rînd de 
normele dreptului civil;

aproape toate prevederile - 
Codului civil, Codului comercial 
(dacă el există) într-un fel sau altul 

reglementează relații din domeniul 
consumului în care intră oamenii;

de regulă, relațiile de con-- 
sum cu participarea oamenilor sînt 
relații de parteneriat social și au 
scopul asigurării bunăstării și pros-
perării omului ca fenomen al natu-
rii și al societății. 

Pentru a înțelege mai bine 
esența relațiilor juridice de con-
sum, urmează ca ele să fie împărțite 
în două grupe mari: relații juridice 
de consum simple și relații juridice 
de consum complexe. De regulă, 
din prima grupă fac parte relațiile 
dintre două persoane juridice, din-
tre o persoană fizică și una juridică, 
prin intermediul cărora acestea își 
realizează drepturile reciproce. De 
exemplu, cumpărătorul, realizîndu-
și dreptul la existență, procură 
alimente pentru sine și familia 
sa și intră în relații cu vînzătorul 
(deținătorul) produselor respective, 
primul achitînd ultimului o recom-
pensă bănească pentru alimentele 
primite. Aceste relații juridice apar 
în rezultatul acțiunilor unei persoa-
ne fizice în formă de acord verbal 
al acesteia cu altă persoană fizică 
ori juridică, prin care prima per-
soană primește de la a doua persoa-
nă un bun material necesar pentru 
viața cotidiană și confortul social, 
plătind pentru acest bun o sumă de 
bani. Asemenea relații se nasc foar-
te des în viața persoanelor (cîteva 
în fiecare zi), ele se dezvoltă relativ 
repede și repede se epuizează, sa-
tisfăcînd și îndestulînd necesitățile 
participanților lor.

Dar destul de des în viața oame-
nilor se întîmplă că relațiile simple 
nu le aduc satisfacție, mai mult decît 
atît, în rezultatul unor circumstanțe 
negative, derulării lor nefericite ori 
din cauza greșelii uneia dintre părți, 
acestea le cauzează daune materi-
ale și morale. Și atunci asemenea 
relații provoacă (nasc) litigii și 
duc la apariția relațiilor juridice de 
consum complexe. Vînzătorul care 
a vîndut cu rea-credință, dar, posi-
bil, și fără rea-credință, un produs 
cu termen de păstrare expirat riscă 

să pună baza unui litigiu între el și 
cumpărătorul respectiv ori între el 
și organul de supraveghere sanita-
ră, ori a unui litigiu în care vor par-
ticipa toți trei. Iar dacă produsul cu 
termen expirat, fiind întrebuințat de 
cumpărător, i-a cauzat acestuia o 
boală ori decesul, atunci în relațiile 
respective vor deveni participanți 
activi medicii și instituțiile medi-
cale, reprezentanții organelor de 
anchetă, avocații, instanțele de ju-
decată, executorii judecătorești și 
alte persoane, care vor fi atrase de 
subiecții relațiilor complexe sus-
numite.
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Introducere. Dreptul nu este 
un fenomen de sine stătător, 

el variază în raport cu dezvoltarea 
societăţii, cu gradul de civilizaţie al 
acesteia, cu celelalte ştiinţe socia-
le. De-a lungul istoriei şi existenţei 
lor, între drept şi religie – cele două 
mari puteri – a existat o legătura in-
evitabilă şi indisolubilă. Atît drep-
tul, cît şi religia îşi au originea în 
necesitatea unor reguli, a unor nor-
me care să reglementeze conduita 
oamenilor în societate. Cele două 
fenomene sînt creaţia oamenilor, îşi 
au originea şi existenţa în credinţa 
în sistemul mistic al puterii divine, 
superioare oricăror altor puteri. 

Normele religioase şi normele 
juridice au fost la început identi-
ce, însă odată cu trecerea timpu-
lui s-au diferenţiat. Diferenţierea 
acestora este dată, aşa cum va 
rezulta din analiza pe care o vom 
face în acest sens, în primul rînd 
de natura raţiunii specifice fiecăre-
ia. Se considera că autoritatea or-
dinii juridice are la bază originea 
divină şi caracterul sacru al regu-
lilor de drept [1, p. 86]. 

Scopul prezentului articol con-
stă în abordarea conceptuală a fe-
nomenului studiat prin determina-
rea interconexiunilor dialectice de 
conţinut ale nihilismului juridic în 
cadrul raportului drept – religie. 

Metode aplicate şi materiale 
utilizate. Pentru atingerea scopu-

lui propus, au fost aplicate diferi-
te metode de cercetare ştiinţifică: 
comparativă, deductivă, inductivă, 
metoda sistematizării, analiza şi 
sinteza. Ca suport ştiinţific şi nor-
mativ au fost folosite lucrările sa-
vanţilor din Republica Moldova, 
România şi din alte state.

Rezultate obţinute şi discuţii. 
Dreptul natural şi legea morală, să-
dită în inima omului de la creaţie, 
sînt afirmate prin puterea raţiunii 
umane, cu care este înzestrată fiin-
ţa umană, indiferent dacă este sau 
nu una religioasă sau morală. S-a 
spus ca vechile popoare (babilonie-
nii, egiptenii, romanii etc.) au făcut 
o „confuzie între drept şi morală”. 
Dar că, „spre deosebire însa de ce-
lelalte popoare, romanii au depăşit 
această confuzie, dovadă că, încă 
din epoca veche, normele de drept 
erau desemnate prin intermediul de 
Jus, iar cele religioase prin terme-
nul de Fas”. În primul rînd, trebuie 
precizat că, la vremea respectivă, 
nu se făcea distincţie între norme-
le religios-morale şi cele juridice, 
fiindcă ambele erau considerate a 
fi rezultatul aceleiaşi voinţe divine, 
iar conţinutul lor nu făcea altceva 
decît să exprime în precepte moral-
religioase această „voluntas Dei”, 
impusa ca „lex vitae” (norma de 
viaţă). Apoi, trebuie reţinut faptul 
că, în epoca veche, la romani, legi-
le au îmbrăcat un veşmînt religios 

atît ca expresie lingvistică, cît şi în 
privinţa conţinutului lor [3]. 

Într-adevăr, în epoca veche, 
pînă şi instituţiile juridice, precum 
contractele, erau încheiate în formă 
religioasă. De pildă, forma pe care 
au îmbrăcat-o convenţiile pentru 
a deveni contracte a fost cea reli-
gioasă. Cele mai importante con-
tracte în aceasta formă sînt „spon-
sio” (promisiunea) religioasă şi 
„jusiurandum liberti” (jurămîntul 
dezrobitului). Iniţial, şi dreptul in-
ternaţional (jus gentium) a avut un 
caracter religios. Se ştie, de pildă, 
că la romani problemele interna-
ţionale intrau în competenţa sena-
tului şi a unui colegiu sacerdotal 
(colegiul feţialilor), condus de un 
„pater patratus”, care avea un rol 
deosebit în tranşarea diferendelor, 
declanşarea războiului, încheierea 
păcii, a tratatelor de alianţă, după 
un anumit ritual. Feţialii aplicau 
normele cuprinse într-un cod cu 
caracter religios, denumit „jus fe-
tiale”, cuprinzînd primii germeni ai 
dreptului internaţional. Aşadar, în 
epoca veche, nu putem vorbi de o 
aşa-zisă „confuzie”, fiindcă, atunci, 
toate legile divine şi omeneşti erau 
considerate ca hotărîte sau izvorî-
te din voinţa divinităţii, de unde şi 
sintagma uzuală la vremea aceea: 
„fas est”, adică este permis (de zei) 
sau îngăduit de legi [3].

Religia este un tip de compor-
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tament uman (credinţe, ritualuri) 
referitor la fiinţe, forţe şi puteri 
supranaturale. Sociologia conside-
ra ca religia a apărut şi există încă 
pentru că ea îndeplineşte anumite 
funcţiuni [5]:

Funcţia cognitivă−	 . Religia 
este o formă de explicare a lumii, în 
condiţiile lipsei unei cunoaşteri şti-
inţifice. Ca modalitate de cunoaşte-
re, specific religiei este forma prete-
oretică, mitologică. Ea are o marcată 
orientare antropomorfă, proiectînd 
caracteristicile existenţei umane 
(prima existenţă la care cunoaşterea 
umană a avut acces) pentru expli-
carea tuturor celorlalte domenii ale 
existenţei. În această perspectivă, 
antropologul social englez E.B. Tay-
lor oferă o primă teorie sistematică, 
fundamentată pe o mare cantitate 
de date. Taylor consideră ca fiind 
caracteristic religiei ideea de suflet, 
care a apărut din încercarea omului 
primitiv de a explica o serie de ex-
perienţe ca aceea a viselor, transei şi 
morţii [6, p. 212].

Funcţia acţională.−	  Religia 
este o formă de extensie a capaci-
tăţilor umane limitate de acţiune. 
James Fraser [6, p. 167] argumen-
tează că omul primitiv a încercat 
să abordeze lumea, în completarea 
tehnicilor sale curente, prin magie 
(complex de tehnici prin care omul 
încearcă să realizeze scopurile sale, 
controlînd forţele supranaturale). 
Religia a apărut atunci cînd omul 
a realizat că magia este ineficace. 
În loc să încerce să controleze for-
ţele supranaturale prin descîntece, 
formule, ritualuri, omul încearcă să 
înduplece, să solicite ajutorul aces-
tora, subordonîndu-se lor.

Funcţia de reducere a −	
anxietăţii. Latinii spuneau, acum 
două milenii, că „spaima inventea-
ză zeii” („primus in orbe deos fecit 
timor”). Antropologul Bronislaw 
Malinowski [5] arată că magia şi 
religia sînt instrumente de reducere 
a anxietăţii în situaţiile care depă-
şesc posibilităţile efective de con-
trol ale omului. Religia reprezintă 
deci o „sacralizare a crizelor vieţii 
umane”. Ea este un răspuns la tra-

gediile vieţii umane, la conflictul 
dintre proiectele umane şi realităţi.

Funcţia socială (structu-−	
rantă). Sociologul Émile Durkhe-
im spune că funcţia religiei este 
de a afirma superioritatea morală 
a societăţii asupra membrilor ei, 
menţinînd astfel solidaritatea aces-
teia. Dumnezeul clanului nu este 
altceva decît clanul însuşi. În reli-
gie, societatea se sacralizează pe ea 
însăşi [4, p. 73].

Funcţia compensatorie.−	  
În societăţile stratificate social se 
identifică o funcţie compensatorie 
a religiei, anume aceea de a fi un 
protest contra unei lumi alienante, 
dar un protest neputincios, ea fă-
cînd tolerabilă lumea reală în spe-
ranţa într-o compensaţie în lumea 
iluzorie de după moarte; ea are din 
această cauză şi o funcţie de stabili-
tate, menţinînd organizarea socială 
care favorizează clasele dominan-
te. În plus, societăţile avansate sînt 
necesarmente complexe din punct 
de vedere social în contrast cu cele 
arhaice, în ele acţionînd procese 
sociale greu inteligibile sau con-
trolabile, dintre care unele se întorc 
contra individului. O sursă în plus 
de anxietate, pentru care religia de-
vine o dată în plus o reacţie com-
pensatorie [5].

Funcţia identitară.−	  Stu-
dii recente demonstrează valoarea 
religiei de puternic instrument al 
constituirii şi prezervării identităţii 
unor comunităţi etnice sau chiar a 
unor comunităţi constituite exclusiv 
prin aderenţa la o credinţă religioa-
să. Religia este deci un liant al vieţii 
sociale şi un instrument de creştere 
a coeziunii sociale [7, p. 341].

Legătura dintre drept şi religie 
este dată, în primul rînd, tocmai 
de faptul că cele două instituţii au 
la bază sentimentul mistic. La în-
ceputul existentei sale, dreptul s-a 
confundat cu religia, în sensul ca 
normele ce-l alcătuiau erau consi-
derate ca fiind emanaţia divinită-
ţii; în acelaşi timp, guvernanţii şi 
oamenii dreptului erau preoţi, iar 
cele mai importante acte juridice 
erau supuse sancţiunii divinităţii. 

Legătura dintre cele două discipli-
ne, dintre credinţa religioasa şi cea 
juridică, a fost atît de strînsa, încît 
funcţiile preoţeşti şi cele juridice 
erau aproape contopite. În Anti-
chitatea romana, violarea legii era 
considerată ca fiind o ofensă adusă 
divinităţii [1, p. 89].

Legătura dintre drept şi religie 
a variat însă de-a lungul istoriei, de 
la un popor la altul, de la o epocă 
la alta, generînd marile doctrine şi 
şcoli de drept. Instituţiile statului 
s-au laicizat treptat şi astfel a inter-
venit demarcarea dintre funcţiile şi 
instituţiile laice şi cele religioase. 
Cu toate acestea, cele două institu-
ţii şi-au păstrat caracterul normativ, 
legătura psihică şi morală, legătu-
ră latentă, dar permanentă, dată de 
sentimentul mistic comun, care le 
conferă atît autoritate, cît şi presti-
giu [1, p. 89].

Pentru o mai bună înţelegere 
a interconexiunilor dialectice de 
conţinut ale nihilismului juridic în 
cadrul raportului drept – religi”, 
este absolut necesară evidenţierea 
evoluţiei reportului dintre drept 
şi religie, care a avut următoarele 
faze [1, p. 90]:

Faza confuziei totale a −	
dreptului cu religia, care în drep-
tul public s-a manifestat sub două 
forme:

- teocraţia, ce reprezintă guver-
narea directă prin zei. La egipteni, 
faraonul era considerat ca fiind un 
adevărat zeu, iar la evrei societatea 
era guvernată de Iehova;

- suveranitatea de drept divin 
– era guvernarea directă prin re-
prezentanţii divinităţii, fiind înt-
îlnită la perşi, greci, chinezi şi 
romani. Autoritatea se exercita de 
către persoane care o deţineau de 
la divinitate, iar poporul, care se 
supunea acesteia, se supunea de 
fapt voinţei divinităţii. La chinezi, 
împăratul era „fiul cerului”, iar la 
indieni, împăratul era trimisul ze-
ului Ra pe Pămînt. La babilonieni, 
împăratul Hammurabi era repre-
zentantul Dumnezeului suprem. 
Legile la greci erau opera divinită-
ţii, iar regii erau de origine divină. 
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În perioada regalităţii, a republicii 
şi a Imperiului Roman, magistraţii 
şi toţi funcţionarii, deşi erau aleşi 
de popor, erau şi preoţi în acelaşi 
timp, iar legile emise aveau valoare 
numai după consultarea prealabilă 
a divinităţii. Din caracterul religios 
al dreptului la romani a rezultat şi 
caracterul lui imuabil, veşnic.

Faza emancipării treptate a −	
dreptului de religie. Odată cu creş-
terea şi mobilitatea populaţiei, cu 
formarea claselor sociale, a apărut 
necesitatea elaborării unor acte şi 
proceduri necesare pentru cei care 
nu erau consideraţi cetăţeni ro-
mani, fapt ce a dus la pierderea ca-
racterului religios al acestora. Dacă 
dreptul privat se eliberează treptat 
de religie, dreptul public rămîne în 
continuare strîns legat de aceasta. 
Funcţiile publice rămîn sub protec-
ţia religiei, iar cele mai importante 
acte publice se fac sub auspiciile 
zeilor, a căror voinţă era interpre-
tată după cum dictau interesele po-
litice ale vremii. Împăraţii romani 
şi-au luat titlul de „divus” (divin), 
iar consulii şi împăraţii erau înves-
tiţi de Senat cu putere în numele di-
vinităţii. Creştinismul a dat o grea 
lovitură acestui regim, acesta fiind 
prima religie care s-a dezintegrat de 
drept, în perioada în care creştinii 
au luptat împotriva persecuţiilor. 
Cu timpul însă, religia tinde să se 
confunde cu dreptul, iar monarhii 
şi papii justificau autoritatea prin 
voinţa lui Dumnezeu.

În Evul Mediu şi în epoca mo-
dernă, dreptul public a continuat să 
se sprijine pe religie. Deşi influenţa 
religiei s-a manifestat în acestă pe-
rioadă în special asupra dreptului 
public, anumite instituţii de drept 
privat (căsătoria, testamentul) s-au 
bazat pe religie, pe considerente 
morale şi de esenţă religioasă [1, 
p. 90].

Faza separării complete a −	
dreptului de religie începe odată cu 
Revoluţia franceză din 1789, cînd 
filosofii apreciau că puterea este de 
origine omenească, iar suveranita-
tea este un drept popular. Deşi în 

acea perioadă, în formă, religia se 
desparte de drept, în fond a apărut o 
religie nouă, consacrată de Revolu-
ţie. Reprezentantul Şcolii dreptului 
natural, L. Duguit, afirma că „Revo-
luţia a substituit dreptul divin al oa-
menilor cu dreptul divin al regilor”, 
iar „suveranitatea naţională a deve-
nit un fel de mit religios” [2, p. 91].

Obiectul cercetării noastre îl 
constituie nihilismul juridic, însă 
asupra apariţiei lui influenţează în 
egală măsură atît dreptul, cît şi re-
ligia. Anume din acest considerent 
considerăm necesară efectuarea 
unei analize comparative a celor 
două instituţii, analiză ce ne permi-
te conturarea următoarele particu-
larităţi [1, p. 92]:

normele juridice şi normele •	
religioase sînt generale şi imperso-
nale, ele impun un tip de conduită 
general şi abstract;

normele juridice se adresea-•	
ză oamenilorca subiecte generice, 
iar normele religioase se adresează 
oamenilor ca subiecte religioase ;

normele juridice sînt adop-•	
tate şi abrogate după o anumită 
procedură de către organele etatice 
legiuitoare, în timp ce normele re-
ligioase nu sînt supuse adoptării şi 
abrogării;

normele religioase sînt •	
atemporale, au o durată nelimita-
tă în timp, pe cînd durata nomelor 
juridice este influenţată de anumite 
condiţii sociale, economice şi po-
litice;

respectarea normelor religi-•	
oase are ca sursă gradul de credinţă 
religioasă al oamenilor, iar respec-
tarea normelor juridice se bazează 
în primul rînd pe obligativitatea 
lor;

obligativitatea normelor ju-•	
ridice este condiţionată de o serie 
de factori (forţa publică care le-a 
emis şi le aplică, conştiinţa fiecă-
rui individ etc.), iar obligativitatea 
normelor religioase derivă din forţa 
credinţei religioase a oamenilor;

normele juridice sînt fixate în •	
formulări riguroase, au o structură 
internă proprie şi o formă tehnică 

specifică, ceea ce nu este specific 
normelor religioase;

în normele religioase nu se •	
regăsesc valori juridice, pe cînd în 
normele juridice se regăsesc valo-
rile religioase;

nerespectarea normelor juri-•	
dice atrage răspunderea individului 
faţă de societatea organizată, care îi 
aplică constrîngerea, iar nerespec-
tarea normelor religioase antrenea-
ză răspunderea individului faţă de 
divinitate şi reprezentanţii săi.

Caracteristicile sus-menţiona-
te constituie elemente comune şi 
distincte ale dreptului, moralei şi 
moralităţii, aşa cum sînt legate din 
punct de vedere dialectic, păstrînd 
o relativă independenţă. Ca insti-
tuţii de reglementare a relaţiilor 
sociale, ne permit a formula care-
va teze care au, în opinia noastră, 
o semnificaţie metodologică aparte 
pentru definirea esenţei unui astfel 
de fenomen ca nihilismul juridic şi 
moral.

Considerat ca fenomen social, 
moral şi juridic, nihilismul juridic 
[8, p. 72]:

se manifestă printr-o unitate −	
dialectică în dimensiunea sa mo-
rală şi juridică, deoarece dreptul 
reprezintă un sistem de standarde 
şi cerinţe stabilite sau recunoscute 
oficial (ca drept natural), în care 
participanţii la comunicarea juridi-
că fac schimb într-un mod definit 
formal de cugetări, hotărîri, decizii, 
demonstrînd un angajament pozitiv 
nu numai pentru drept, ci şi pentru 
valorile morale;

specific pentru drept şi mo-−	
rală mai sînt şi aspectele de ordin 
social, economic şi politic, prin 
care aceste două categorii se mani-
festă, însă cele mai importante sînt 
condiţiile materiale ale dezvoltării 
sociale;

se manifestă ca o măsură −	
(limită) a libertăţii (interne şi ex-
terne), selectată de subiectul de 
drept; un mijloc de a-şi demonstra 
atitudinea faţă de: relaţiile juridice 
stabilite de drept, ordinea publică 
şi stabilitatea juridică existentă;
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reprezintă o formă stabilă, −	
recurentă a comunicării sociale în 
diferite perioade, permiţînd calita-
tiv sau cantitativ identificarea anu-
mitor forme de manifestare, pentru 
a-i da o caracteristică individuală.

Concluzii. Religia este consi-
derată un instrument de modelare 
spirituală a conştiinţei şi anume ea, 
conştiinţa socială, formează conşti-
inţa juridică, atît de inevitabilă în 
procesul de constituire a unui stat 
de drept. Studiul nostru se axează 
pe analiza interconexiunilor dia-
lectice de conţinut ale nihilismu-
lui juridic în cadrul raporturilor 
drept – religie, punînd accent pe 
nihilismul etico-religios – juridic, 
care reprezintă un fenomen com-
plex, dialectic interdependent, ide-
ologic, psihologic, social şi care se 
exprimă prin intermediul diferitor 
componente ale dreptului, religiei 
şi moralei. Un loc aparte îl deţin 
natura şi conţinutul dreptului, le-
gii, religiei, moralei şi moralităţii, 
în contextul studiului de nihilism 
moral, religios şi legal.
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Introducere. Activitatea 
comercială (comerţul este 

motorul economiei de piaţă [1, p. 
3], iar libertatea comerţului a dat 
naştere concurenţei) vizează veni-
tul, adică profitul – venitul net (la 
romani se indica la faptul că finis 
mercatorum est lucrum). Obţinerea 
de profit, prin implicarea caracteru-
lui speculativ al activităţii comerci-
ale, impunea asumarea unui anumit 
risc (riscul comercial se naşte din 
concurenţă). Riscul este mai mult 
sau mai puţin previzibil. În context, 
constată I. Schiau, interconexiunile 
specifice lumii moderne constituie 
nu numai un avantaj, ci şi un factor 
de risc [2, p. 519-520].

Acest risc era asumat de persoa-
nele implicate în activitatea comer-
cială desfăşurată şi era subordonat 
anume imperativului iniţial invocat 
– profitului. În ansamblu, activita-
tea comercială (activitatea de pro-
ducere şi circulaţie a mărfurilor şi 
serviciilor; or, o economie de pia-
ţă sănătoasă se caracterizează prin 
circulaţia liberă şi rapidă a măr-
furilor şi a banilor într-un circuit 
care se reia neîntrerupt: producţie 
– marfă – bani – producţie [1, p. 3]) 
se bazează, de regulă, pe raporturi-
le juridice contractuale configurate 
între comercianţi. Anume în cadrul 
acestor raporturi, materializate prin 
intermediul creditelor (dezvolta-

CORELAŢIA DEFINITORIE DINTRE STAREA 
DE ÎNCETARE A PLĂŢILOR, INCAPACITATEA 
DE PLATĂ, INSOLVENŢĂ, INSOLVABILITATE, 

FALIMENT, BANCRUTĂ

Adrian LEBEDINSCHI, 
doctorand ULIM

SUMMARY
Bankruptcy provides violations committed under bankruptcy. By way of 

review, it is necessary to criminalize only the fraudulent bankruptcy, which is 
accepted by creditors and illegal intentional acts, as well as fraud admitted by 
them (which can only be intentional). In this respect, although existing as simple 
distinction between bankruptcy and fraudulent bankruptcy, it would not be neces-
sary, taking into account the degree of harm of the crime, criminalization about 
criminal offenses of simple bankruptcy. Our arguments are justified, and the rea-
lity and the need to take into account the fact that the insolvency which the text of 
art. 252 and 253 of the Penal Code. RM appears as a system of actions (inactions) 
in causal relation to the damage caused to creditors, then in other situations – in-
solvency is determined as an immediate result (harmful consequence) of crime.

Keywords: state of cessation of payments, defaults, insolvency, bankruptcy, 
creditor

REZUMAT
Bancruta prevede încălcările admise în procesul de insolvabilitate. Cu titlu de 

opinie, este necesară incriminarea doar a bancrutei frauduloase, care este admisă 
prin faptele intenţionate şi ilegale ale creditorilor, precum şi prin frauda admisă 
de către aceştia (care nu poate fi decît intenţionată). În acest sens, deşi ar fi exis-
tentă deosebirea dintre o bancrută simplă şi o bancrută frauduloasă, aceasta nu 
este necesară, luînd în calcul gradul prejudiciabil al infracţiunii, incriminarea pe 
cale penală a faptelor de bancrută simplă. Argumentele noastre sînt justificate şi 
din realitatea şi necesitatea luării în vedere a faptului că insolvabilitatea, care în 
textul art. 252 şi 253 Cod penal al RM apare ca un sistem de acţiuni (inacţiuni) 
aflate în raport de cauzalitate cu daunele cauzate creditorilor, pe cînd în alte situ-
aţii insolvabilitatea este determinată ca o urmare imediată (consecinţă prejudici-
abilă) a infracţiuni. 

Cuvinte-cheie: stare de încetare a plăţilor, incapacitate de plată, insolvenţă, 
insolvabilitate, faliment, bancrută, creditor
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de a a-şi executa obligaţiile pecu-
niare scadente, inclusiv obligaţiile 
fiscale [6].

Încetarea plăţilor nu este în-
totdeauna sinonimă cu insolvenţa; 
debitorul poate refuza să facă anu-
mite plăţi pentru motive pe care el 
le consideră întemeiate. Totodată, 
insolvenţa poate fi dedusă nu nu-
mai din încetarea plăţilor [2, p. 6]. 
În consecinţă, anume desfăşurarea 
unei activităţi ineficiente poate de-
termina întreprinzătorul la o stare 
de încetare a plăţilor şi neonorare 
a obligaţiilor ajunse la scadenţă. Se 
constată o manifestare exterioară a 
dificultăţilor pe care le întâmpină 
întreprinzătorul, deoarece ele sînt 
imediat sesizate de către creditori. 
Or creditorul poate demonstra doar 
că debitorul nu a efectuat plata pen-
tru obligaţia ajunsă la scadenţă [4, p. 
44]. Încetarea obiectivă de efectu-
are a plăţilor se datorează lipsei de 
lichidităţi sau neonorării obligaţiilor 
ajunse la scadenţă datorită depăşirii 
valorii activelor de către pasive.

Unul dintre cele mai importante 
demersuri procedurale întreprinse 
după deschiderea procedurii constă 
în determinarea întinderii obligaţii-
lor debitorului aflat în încetarea de 
plăţi, asumate în raport cu credi-
torii săi. Chiar dacă, menţionează 
I. Schiau, incapacitatea de plată şi 
tratamentul ei juridic vizează insol-
venţa debitorului, după deschiderea 
procedurii o eventuală stare de in-
solvabilitate primeşte semnificaţii 
acute, întrucît succesul aplicării unui 
plan de reorganizare sau lichidare şi 
eficienţa unei proceduri de faliment 
sînt condiţionate de posibilitatea 
acoperirii pasivului cu activul exis-
tent [2, p. 258].

În opinia autorilor M. Costin şi 
A. Miff, starea de încetare a plă-
ţilor (care are ca element principal 
neplata la scadenţă a datoriilor co-
merciale [5, p. 383]), sau falimen-
tul, conceput ca o stare de fapt [5, 
p. 383], este asociată insolvenţei co-
merciale, care se defineşte ca o stare 
complexă ce consistă în neplata de 
către comerciant a obligaţiilor ajun-
se la scadenţă, iar nu în dezechili-

comerţul, are o evoluţie îndelungată 
[4, p. 4-5]). În context, instituţia fa-
limentului a fost inclusă în sistemul 
de drept al Republicii Moldova în 
anul 1992 (odată cu adoptarea Legii 
cu privire la faliment nr. 851/1992). 
La 26 martie 1996 a fost adoptată 
o nouă lege cu privire la faliment 
– Legea nr. 786/1996. Aceasta, ca 
de altfel şi legile analogice ale altor 
state, a avut un triplu scop: proteja-
rea intereselor creditorilor de acţiu-
nile cu rea-credinţă ale debitorului; 
protejarea intereselor unor creditori 
de acţiunile cu rea-credinţă ale altor 
creditori; protejarea intereselor de-
bitorului de acţiunile cu rea-credinţă 
ale creditorilor săi. 

În prezent, atît pe plan legisla-
tiv, cât şi în aspectele doctrinar şi 
jurisprudenţial, se utilizează o ter-
minologie diversificată referitor la 
fenomenul insolvabilităţii şi al fali-
mentului: stare de încetare a plăţi-
lor, incapacitate de plată, insolven-
ţă comercială, insolvabilitate [5, p. 
60], faliment, faliment fraudulos, 
bancrută simplă, bancrută fraudu-
loasă etc. Corelaţia dintre aceste 
noţiuni este evaluată în conţinutul 
acestui articol ştiinţific.

Rezultate şi discuţii. În doc-
trina juridică, incapacitatea de 
plată este denumită ca insolvenţă, 
reprezentînd absenţa fondurilor 
băneşti necesare plăţii obligaţi-
ei scadente. Starea de insolvenţă 
este independentă de raportul pa-
siv–activ patrimonial, în sensul că 
ea nu presupune în mod necesar 
ca activul patrimonial să fie infe-
rior pasivului. Cauza insolvenţei 
poate fi un raport nepotrivit între 
activele imobiliare şi lichidităţile 
financiare ale unui debitor, o po-
litică imprudentă de investiţii care 
nu produce lichidităţi în ritmul ne-
cesar efectuării plăţilor scadente, 
blocarea lichidităţilor în operaţii 
de lungă durată sau, pur şi simplu, 
realizarea unor afaceri soldate cu 
pierderi financiare [2, p. 5-6]. Le-
gea insolvabilităţii nr. 149/2012 
defineşte incapacitatea de plată 
ca situaţie financiară a debitorului 
caracterizată prin incapacitatea lui 

rea economiei bazate pe creditare 
poate determina necesitatea creării 
unor norme materiale şi procesuale 
care, în ansamblul lor, conturează 
dreptul concursual în esenţa lui con-
temporană, adică cumulul de norme 
juridice care soluţionează cerinţele 
scadente asupra patrimoniului, in-
suficient pentru satisfacerea acesto-
ra în mod deplin şi complet) [3, p. 
27] şi executării cu bună credinţă a 
obligaţiilor asumate are loc asigu-
rarea tehnico-materială a activităţii, 
desfacerea bunurilor, îndeplinirea 
lucrărilor şi prestarea serviciilor. Or, 
neexecutarea voluntară a obligaţi-
ilor oferă creditorului dreptul de a 
cere executarea silită: 

- fie prin predarea materială a 
bunului care face obiectul contrac-
tului sau realizarea creanţelor, prin 
oprirea sumelor pe care debitorul le 
are de primit de la propriii săi de-
bitori,

- fie prin vînzarea silită a bunuri-
lor debitorului şi încasarea sumelor 
rezultate din valorificarea fiecărui 
bun, atunci cînd alte proceduri de 
executare nu sînt posibile.

O astfel de procedură nu este în 
concordanţă cu interesele comerci-
anţilor, cînd debitorul comerciant 
se află în incapacitate de a plăti da-
toriile. Prin aplicarea normelor de 
drept comun, unul dintre creditori, 
cel care a solicitat primul executa-
rea sau are o creanţă privilegiată, ar 
fi plătit în întregime, iar ceilalţi nu 
ar putea recupera nimic din creanţe-
le lor. Debitorul s-ar bucura însă de 
încrederea tuturor creditorilor săi şi 
în cazul în care nu mai poate acoperi 
datoriile lor cu lichidităţi. Trebuie să 
se ia în considerare interesele tutu-
ror creditorilor săi, care au drepturi 
egale asupra patrimoniului debito-
rului lor.

Cerinţe de asemenea gen au 
determinat legiuitorul să instituie 
o procedură specială de executare 
colectivă, egalitară şi concursuală, 
asupra bunurilor debitorului co-
merciant, aflat în imposibilitatea de 
a efectua plăţile comerciale. Pro-
cedura respectivă a fost denumită 
faliment (falimentul, ca şi însuşi 
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brul patrimoniului debitorului. Or 
dezechilibrul financiar manifestat 
prin depăşirea activului patrimonial 
de către pasiv nu comportă în mod 
obligatoriu, se menţionează pe drept 
cuvînt, şi apariţia stării de încetare a 
plăţilor [5, p. 61]. Încetarea de plată 
este o stare manifestă, reală, efecti-
vă şi urmează să rezulte din situaţii 
de fapt [7, p. 47-48].

În context, devine iminentă le-
gătura dintre starea de încetare a 
plăţilor (condiţie de fond – starea de 
fapt a comerciantului care nu face 
faţă obligaţiilor sale contractuale; 
stare care constă în imposibilitatea 
de plată a datoriilor din cauza ru-
perii echilibrului dintre activul şi 
pasivul patrimoniului [7, p. 47-48]) 
şi incapacitatea de plată, cea din 
urmă fiind anume situaţia în care se 
află un debitor ce nu este în măsură 
să-şi onoreze obligaţiile de plată la 
scadenţă [5, p. 69]. Deci, nu orice 
stare de încetare a plăţilor semnifică 
o incapacitate de plată, dar orice in-
capacitate de plată este condiţionată 
sau însoţită de starea de încetare a 
plăţilor. Acest ultim fapt reiese in-
clusiv din conţinutul Legii insolva-
bilităţii nr. 149/2012 [6], care pre-
vede în mod expres că incapacitatea 
de plată este, de regulă, prezumată 
în cazul în care debitorul a încetat să 
efectueze plăţi.

Or, pentru declararea în fali-
ment a comerciantului, nu este 
suficientă dovada încetării virtua-
le a plăţilor, care se prefigurează 
mai mult ca o eventualitate, ci este 
necesar ca debitorul să se afle în-
tr-o stare de neputinţă concretă de 
a face faţă obligaţiilor comerciale 
scadente, fără a avea vreo relevan-
ţă dacă din punct de vedere valoric 
patrimonial acesta se caracterizea-
ză printr-o stare de solvabilitate 
sau nesolvabilitate [5, p. 86].

Pentru ca împrejurarea în care 
se află comerciantul să fie calificată 
ca încetare de plăţi, imposibilitatea 
de a onora obligaţiile contractate 
trebuie să fie reală, obiectivă, per-
manentă (constantă), publică (să fie 
cunoscută în sfera comercianţilor [5, 
p. 89] şi să se manifeste prin semne 

exterioare care sînt de natură să dău-
neze creditului său) [5, p. 59].

Susţinem opinia autorului V. 
Paşca, precum că dacă starea de 
încetare a plăţilor constituie o con-
diţie necesară şi suficientă pentru 
declanşarea procedurii comerciale 
a reorganizării judiciare sau a fali-
mentului, ea constituie o condiţie 
necesară, dar nu suficientă, pentru 
declanşarea acţiunii penale pentru 
insolvabilitatea (bancruta) fraudu-
loasă. Starea de încetare a plăţilor 
trebuie să fie precedată, însoţită 
sau urmată de acţiuni de falsifica-
re a evidenţelor societăţii, de sus-
tragere sau distrugere a acestora 
ori de ascundere a unei părţi din 
active sau mărirea frauduloasă a 
pasivului societăţii, fapte care-i 
conferă caracter infracţional fali-
mentului de fapt [1, p. 61].

Insolvenţa – categorie şi con-
cept – aparţine dreptului comerci-
al şi presupune neplata datoriilor 
născute din creanţe comerciale 
ajunse la scadenţă de către comer-
ciantul-debitor, stare care poate să 
apară indiferent de raportul valoric 
dintre activul şi pasivul patrimoni-
al, este suficient să existe şi să se 
constate o imposibilitate manifestă 
de plată a datoriilor comerciale [5, 
p. 63]; stare de încetare a plăţilor 
pentru datoriile comerciale, adică, 
după cum menţionează autorii N. 
Roşca şi S. Baieş, „o stare finan-
ciară în care societatea comercială 
nu-şi poate onora obligaţiile ajun-
se la scadenţă din lipsa temporară 
de mijloace băneşti” [8, p. 375].

În opinia lui V. Paşca, insolvenţa 
comercială înseamnă deci lipsa de 
lichidităţi, fapt care face imposibilă 
efectuarea plăţilor; o insuficienţă a 
lichidităţilor, o absenţă a fondurilor 
băneşti necesare plăţii obligaţiilor 
scadente. Un comerciant poate avea 
un patrimoniu în care activul să fie 
mai mare decît pasivul şi totuşi, din 
cauza imobilizării activului şi a lip-
sei de credit comercial, să nu aibă 
lichiditatea necesară efectuării plăţi-
lor scadente, fiind astfel în incapaci-
tate de plată şi putînd fi declarat falit 
[1, p. 58]. Starea de insolvenţă este 

independentă de raportul pasiv–ac-
tiv patrimonial, în sensul că ea nu 
presupune în mod necesar activul 
patrimonial să fie inferior pasivului 
(deşi în literatura de specialitate se 
indică şi invers, activele societăţii 
depăşesc pasivele [1, p. 58]). Insol-
venţa poate surveni chiar şi atunci 
cînd activul este superior pasivului, 
dar cînd debitorul nu poate mobili-
za într-un ritm satisfăcător resurse-
le financiare necesare acoperirii la 
scadenţă a datoriilor sale comercia-
le [2, p. 5-6]. Consecinţa imediată a 
insolvenţei o reprezintă starea de în-
cetare a plăţilor în contul datoriilor 
scadente [2, p. VI].

Aşadar, delimitarea conţinutu-
lui noţiunilor de insolvenţă comer-
cială şi insolvabilitate a răspuns 
nu doar unor pretenţii de teoreti-
zare, ci şi unor necesităţi de ordin 
practic [5, p. 62]. Starea de înce-
tare a plăţilor nu este întotdeauna 
sinonimă cu insolvenţa; debitorul 
poate refuza să facă anumite plăţi 
din motive pe care el le consideră 
întemeiate. Totodată, insolvenţa 
poate fi dedusă nu numai din înce-
tarea plăţilor, ci şi din unele mani-
festări ale debitorului [5, p. 3].

În accepţiunea utilizată pe plan 
internaţional, conceptului de in-
solvenţă comercială trebuie să-i fie 
acordată o dublă semnificaţie, şi 
anume cea care conturează situaţia 
debitorului care nu mai poate face 
faţă datoriilor sale comerciale cu 
sumele de bani disponibile şi cea 
care desemnează sistemul de mă-
suri prin care se urmăreşte ca, prin 
lichidare sau reorganizare, averea 
debitorului să producă resursele 
financiare necesare acoperirii pasi-
vului [5, p. 9].

Prin prisma acestor analize, con-
statăm faptul că insolvenţa comerci-
ală – ca o categorie de drept comer-
cial – indică la starea de încetare a 
plăţilor şi incapacitatea de plată. Nu 
orice insolvenţă comercială se des-
făşoară în insolvabilitate. În fapt, 
atît starea de încetare a plăţilor, cît şi 
incapacitatea de plată şi insolvenţa 
se manifestă ca procese, ceea ce nu 
poate dicta eventualitatea şi realita-
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tea desemnării acestora în anumite 
încălcări, mai cu seamă infracţiuni. 
Or, aceste procese ţin de domeniul 
dreptului comercial.

Insolvabilitatea este o noţiune 
specifică dreptului civil, desemnînd 
starea deficitară a patrimoniului 
unui debitor, care se concretizează 
în depăşirea valorică a elementelor 
active de către componentele pasi-
vului, cu consecinţa imposibilităţii 
creditorilor de a obţine plata dato-
riilor exigibile, pe calea executării 
silite [5, p. 63]. În opinia autorilor 
N. Roşca şi S. Baieş, insolvabili-
tatea absolută sau insolvabilitatea 
propriu-zisă este o stare în care 
valoarea activelor ei depăşesc va-
loarea pasivelor, cerinţele credito-
rilor vor putea fi satisfăcute parţial 
[8, p. 376]. Nu sîntem de acord pe 
deplin cu opinia acestor autori, în 
fapt insolvabilitatea fiind asociată, 
ca conţinut, cu insolvenţa. Or, în 
aserţiunea noastră, insolvenţa pre-
zumă o situaţie de drept comercial, 
iar insolvabilitatea implică mijloace 
de drept civil. Adică, insolvabilita-
tea ca stare este iniţiată şi decurge 
printr-un proces judiciar. Atîta timp 
cît procesul vizat nu se iniţiază, poa-
te fi vorba despre insolvenţă, dar nu 
despre insolvabilitate. Insolvabilita-
tea presupune nu numai situaţia fi-
nanciară a debitorului caracterizată 
prin incapacitatea de a a-şi onora 
obligaţiile de plată, ci şi constatarea 
acestei situaţii prin act judecătoresc 
de dispoziţie [6]. 

Aşadar, pentru prezenţa insolva-
bilităţii, care oferă temei pentru ini-
ţierea procesului concursual, poate 
fi identificată una dintre cele două 
premise: insuficienţa patrimonială 
(stabilirea depăşirii activelor de că-
tre pasive) ori incapacitatea de pla-
tă (depăşirea presupusă a activelor 
de pasive).

R. Petrescu defineşte insolva-
bilitatea ca o stare de fapt a patri-
moniului şi care constă în neputinţa 
de a efectua plăţi şi de a-şi achita 
datoriile ajunse la scadenţă. În fapt, 
încetarea de plăţi este o condiţie de 
fond rezultată din imposibilitatea de 

plată a datoriilor [7, p. 47-48].
Astfel, conform art. 2 al Le-

gii cu privire la insolvabilitate nr. 
149/2012, insolvabilitatea constitu-
ie o situaţie financiară a debitorului 
caracterizată prin incapacitatea de 
a-şi onora obligaţiile de plată, con-
statată prin act judecătoresc de dis-
poziţie [6]. Procedura falimentului 
invocă procedura de insolvabilitate 
concursuală colectivă şi egalitară, 
care se aplică debitorului în vede-
rea lichidării patrimoniului acestuia 
pentru acoperirea pasivului [6] În 
fapt, Legea nr. 149/2012 face dis-
tincţie (art. 60 alin. (6)) între: proce-
dura de insolvabilitate, procedura 
falimentului, procedura de restruc-

turare. V. Palamarciuc, operînd cu 
textul reglementărilor referitoare 
la instituţia insolvabilităţii, remar-
că faptul că procedurile procesului 
de insolvabilitate sînt următoarele: 
procedura falimentului şi procedu-
ra de restructurare [9, p. 21-22]. 
Sîntem de acord pe deplin cu acest 
ultim punct de vedere. Or, de altfel, 
anume ca urmare a insolvabilităţii 
– efect al insolvenţei –, care are ca 
premisă incapacitatea de plată (in-
clusiv starea de încetare a plăţilor), 
intervine procedura de faliment sau 
procedura de restructurare, dar nu 
procedura de insolvabilitate este în 
curs paralel cu procedura de fali-
ment ori procedura de restructurare.
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În context, în opinia noastră, 
se constată că nu oricare insolva-
bilitate prezumă o premisă pentru 
existenţa infracţiunii (insolvabili-
tatea neavînd legătură cu sistemul 
normativului penal), dar în cazul 
în care se pune în mişcare o acţi-
une penală privind insolvabilitatea, 
atunci instituţia insolvabilităţii ur-
mează a fi examinată, în anumite 
cazuri, în calitate de situaţie-pre-
misă – semn preexistent al infracţi-
unii (a se vedea schema). Or, după 
cum rezultă din art. 248 alin. (2) al 
Legii insolvabilităţii nr. 149/2012, 
aplicarea stării de insolvabilitate 
nu exclude aplicarea faţă de debi-
tor a unor sancţiuni contravenţi-
onale sau pedepse penale pentru 
fapte ce constituie contravenţii sau 
infracţiuni [6].

Noţiunea de insolvabilitate are 
conotaţii diferite şi dacă se exa-
minează de la materia civilă la cea 
comercială (în fapt este invocată 
corelaţia dintre insolvenţă şi insol-
vabilitate). Astfel, în materie civilă, 
starea de insolvabilitate a unui de-
bitor care nu este comerciant mai 
poartă şi denumirea de deconfitură 
[2, p. 4].

Insolvabilitatea este caracteri-
zată de două stări (existenţa cumu-
lativă a două condiţii [8, p. 376]): 
starea de fapt şi starea de drept. 
Starea de fapt presupune imposibi-
litatea onorării obligaţiilor ajunse la 
scadenţă, care poate fi reprezentată 
printr-o insuficienţă a lichidităţilor, 
o absenţă a fondurilor băneşti nece-
sare plăţii obligaţiilor scadente. Ca 
stare de drept, prin insolvabilitate 
se subînţelege procesul judiciar 
care se intentează împotriva socie-
tăţii comerciale incapabile de a-şi 
onora obligaţiile ajunse la scadenţă 
şi care se desfăşoară sub suprave-
gherea şi controlul instanţei de ju-
decată [8, p. 376].

În context, tranzacţia, care poate 
fi încheiată la orice stadiu de exa-
minare a procesului de insolvabili-
tate de către participanţii la proces 
intervine ca o instituţie reglemen-
tată de C. pr. civ. al RM şi care tre-

buie să conţină dispoziţii cu privire 
la modul şi termenele de achitare a 
creanţelor validate. Confirmarea de 
către instanţa de insolvabilitate a 
tranzacţiei constituie temei pentru 
încetarea procesului de insolvabili-
tate [9, p. 23].

Instituţia juridică a falimentu-
lui se originează în dreptul roman, 
după cum menţionează M. Costin 
şi A. Miff, sub denumirea de ven-
ditio bonorum – procedură de exe-
cutare silită a debitorului care nu-
şi îndeplinea obligaţiile asumate 
[5, p. 7].

Venditio bonorum era carac-
terizată prin două faze: mission 
in bona (instalarea creditorilor în 
patrimoniul debitorului, pentru a 
exercita supravegherea acestuia şi 
nu în mod necesar pentru a-l de-
poseda) şi numirea unui magister 
bonorum (ales numai de creditori, 
cu sarcina de a trece la lichidarea 
averii debitorului) [5, p. 9-10].

În fapt, M. Costin şi A. Miff, 
precum şi alţi autori (N. Roşca), 
determină că etimologia termenului 
faliment indică provenienţa acestu-
ia din limba latină, de la cuvîntul 
fallo-fallere, tradus prin a lipsi, a 
scăpa – în sensul că falitul nu-şi în-
deplineşte obligaţia de a plăti cre-
ditorilor săi, dar avînd totodată şi 
sensul în latină de a înşela [4, p. 7; 
5, p. 31-32].

V. Paşca subliniază că dacă la 
origine falimentul a fost perceput 
ca o înşelăciune în dauna credi-
torilor comerciantului, mai tîrziu 
s-a făcut distincţie între falimen-
tul neculpabil, datorat unor cauze 
subiective sau riscului normal al 
activităţii comerciale, şi falimentul 
fraudulos, culpabil, datorat malver-
saţiunilor comerciantului, modului 
risipitor în care şi-a administrat 
fondul de comerţ [1, p. 4].

În opinia noastră, falimentul 
nu poate fi asociat, ca conţinut, 
cu încetarea plăţilor, ultima fiind 
conturată doar ca premisă a celei 
dintâi, dar nicidecum într-un mod 
obligatoriu. Cu adevărat, simplul 
refuz al unei plăţi, pe care debito-

rul de bună-credinţă l-a considerat 
întemeiat, nu putea şi nici nu poate 
constitui o probă suficientă de în-
cetare a plăţilor; cu alte cuvinte, 
pentru a fi declarat în faliment, co-
merciantul trebuie să fi comis fapte 
sau acte din care să rezulte că va 
fi incapabil să-şi onoreze datoriile 
[5, p. 58]. Termenul a fost preluat 
în limba italiană sub denumirea de 
fallere, în sensul de a greşi, a în-
ceta o plată şi denumirea falimen-
to (în germană – falliment) [10, p. 
365], care se traduce prin faliment, 
eroare, greşeală şi chiar înşelăciu-
ne. Comerciantul în stare de înce-
tare de plăţi a fost numit falito în 
limba italiană, termen preluat în 
limba română sub denumirea de 
falit (persoană care se află în sta-
re de faliment; om insolvabil; care 
se află într-o situaţie dezastruoasă, 
care a suferit un eşec total [10, p. 
365]), în limba franceză se numeş-
te failli, în limba spaniolă – fallido, 
iar în engleză – fallure şi bunkrup-
ty. Terminologia are însă acelaşi 
sens: desemnează falimentul – in-
stituţie juridică ce reglementează 
modalitatea de executare silită a 
bunurilor debitorului comerciant 
aflat în stare de încetare a plăţilor. 
Adică, de regulă, starea de fapt în 
care se găseşte comerciantul care a 
încetat plăţile pentru datoriile sale 
comerciale este denumită faliment. 
Prin acelaşi termen este desemna-
tă starea juridică a comerciantului 
împotriva căruia s-a pronunţat o 
sentinţă declarativă de faliment. 

În acest sens, falimentul prezu-
mă o stare a unui comerciant care 
se află în încetare de plăţi, constată 
printr-o hotărâre judecătorească, 
iar prin a da faliment se presupu-
ne a nu-şi mai putea face plăţile (în 
calitate de comerciant, industriaş 
etc.); a da greş, a nu reuşi într-o ac-
ţiune, a se prăbuşi [10, p. 365].

R. Petrescu menţionează că, în 
vorbirea curentă, cuvîntul faliment 
evocă un insucces, o nereuşită, un 
fiasco sau un eşec. În aspect tehnico-
juridic însă, această abordare obţine 
o altă coloratură. În acest ultim con-
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text, termenul de faliment, menţio-
nează autorul citat, exprimă starea 
de fapt în care se află o persoană de-
terminată, respectiv un comerciant, 
care, din cauza greşelilor – intenţi-
onate sau neintenţionate – săvîrşite 
în exercitarea profesiei sale nu mai 
poate onora, la scadenţă, obligaţiile 
asumate. Nu este exclus, în acest 
sens, posibilitatea ca această stare 
de fapt să provină din acte de fraudă 
sau de înşelăciune [7, p. 11].

Falimentul este considerat şi o 
organizare judecătorească a apără-
rii în comun a intereselor tuturor 
creditorilor contra debitorului lor 
comun, aflat în încetare de plăţi 
şi, prin aceasta, o măsură legală 
de protejare a creditului. Doctrina 
de specialitate, în definirea semni-
ficaţiei acestui concept, relevă ca-
racterul de procedură de executare 
silită unitară, colectivă, concur-
suală şi egalitară asupra bunurilor 
debitorului comun a mai multor 
creditori, destinată satisfacerii in-
tereselor acestora, starea sau situ-
aţia unui comerciant supus acestei 
proceduri fiind caracterizată prin 
încetarea plăţilor sau insolvenţă. 
Adică, conchide V. Paşca, falimen-
tul apare astfel ca un fenomen cu 
rol regulator într-o economie de 
piaţă sănătoasă, eliminînd blocaje-
le economice. Procedura comerci-
ală a falimentului este o procedu-
ră colectivă, concursuală, unică şi 
unitară, cu rol de apărare colectivă 
a creditorilor faţă de insolvenţa co-
merciantului [1, p. 4].

C. Bălescu consideră falimentul 
ca o organizare legală şi procedura-
lă a apărării colective a creditorilor 
în faţa insolvenţei comerciantului 
(Bonelli), avînd drept scop lichi-
darea întreprinderii, distribuirea 
produsului lichidării în chip per-
fect egalitar între creditori şi sanc-
ţionarea debitorului culpabil, în 
vederea satisfacerii ordinii publice. 
M. Costin şi A. Miff consemnează 
că anume această definiţie remarcă 
asupra naturii duble a instituţiei ju-
ridice: de ordine publică şi de inte-
res privat [5, p. 35].

În context, considerăm că fali-
mentul este privit ca o modalitate de 
lichidare a pasivului, fără a exclude 
însă comiterea, de către comercian-
tul persoană fizică sau de organele 
de conducere ale persoanei juridi-
ce, a unor elemente componente 
ale infracţiunii de bancrută frau-
duloasă. Actuala procedură a fali-
mentului a devenit o procedură de 
plată a datoriilor, prin reorganizare 
şi redresare, renunţînd la caracterul 
punitiv. Falimentul, conchide R. 
Petrescu, este considerat ca o ulti-
ma ratio [7, p. 80].

Definiţia falimentului permite a 
evidenţia şi unele caractere ale pro-
cedurii de faliment în sens restrîns, 
în particular: caracterul judiciar, 
caracterul unitar[4, p. 136], carac-
terul colectiv (concursual) [4, p. 
9]. În viziunea autorilor M. Costin 
şi A. Miff, specificitatea falimen-
tului decurge dintr-o o listă de ca-
ractere mult mai extinsă, şi anume: 
caracterul concursual, caracterul 
colectiv (au fost redate anterior 
– n.a.), caracterul egalitar (fali-
mentul mijloceşte interesele tutu-
ror creditorilor falitului deodată şi 
împreună, în cadrul unei proceduri 
unice), caracterul unitar (a fost 
redat anterior – n.a.); caracterul 
profesionalităţii (o trăsătură im-
portantă şi specifică, care decurge 
din cel puţin două aspecte: 1) su-
biectul pasiv al procedurii putea fi 
numai comerciantul care a dobîndit 
această calitate potrivit legii, fiind 
excluşi debitorii civili şi ceilalţi 
profesionişti care exercitau cu ti-
tlu profesional activităţi ce nu erau 
comerciale; 2) numai creditorii 
comerciali puteau provoca decla-
rarea falimentului debitorului lor, 
fiind exceptaţi creditorii cu creanţe 
civile sau de altă natură decît cea 
comercială); caracterul executoriu 
[5, p. 36-39].

Autorii N. Roşca şi S. Baieş in-
dică la caracterul judiciar, carac-
terul unitar şi caracterul colectiv 
(concursual) în calitate de caracte-
re ale procedurii de insolvabilitate 
[8, p. 377-378]. Sîntem de acord 

anume cu acest ultim fapt, carac-
terele vizate fiind incidente proce-
durii de insolvabilitate, şi nu fali-
mentului. Deşi, în anumite cazuri 
prevăzute de legislaţia în vigoare, 
procedura falimentului poate fi 
iniţiată concomitent cu procedura 
insolvabilităţii (procedura simpli-
ficată a falimentului).

Concluzionînd asupra celor 
consemnate anterior, stabilim fap-
tul că semnificaţia juridică a con-
ceptului de faliment a fost abordată 
în doctrina juridică de specialitate 
sub mai multe ipostaze: procedură 
prin care toate bunurile unei per-
soane insolvabile sînt transformate 
în lichidităţi, rezultatul urmînd a fi 
distribuit între creditorii acesteia; 
procedură exercitată de tribunale, 
în condiţiile legii, privind activele 
şi afacerile unui debitor insolvabil; 
totalitate a normelor de drept sub-
stanţial şi de drept procedural prin 
care se organizează apărarea în co-
mun a creditorilor unui comerciant 
în încetarea de plăţi, în scopul de a 
lichida patrimoniul acestuia şi de a 
repartiza în ei ceea ce va rezulta – 
bineînţeles pînă la concurenţa cre-
anţelor lor; procedură de executare 
silită, avînd caracter unitar, colec-
tiv, concursual şi egalitar, care vi-
zează toate bunurile debitorului co-
mun al mai multor creditori şi este 
menită să dea satisfacţie intereselor 
fiecăruia dintre aceştia împotriva 
comerciantului care se află în im-
posibilitate de a rambursa credite-
le primite; procedură de executare 
silită aplicabilă comercianţilor care 
se găsesc în încetare de plăţi pentru 
datorii comerciale, cu scopul de a 
lichida avutul acestora, pentru sati-
sfacerea, în mod egalitar, a tuturor 
creditorilor lor; formulare sinteti-
că, organizare legală şi procedurală 
a apărării în comun a creditorilor 
faţă de insolvenţa comerciantului; 
instituţie juridică reglementată de 
lege cu scopul de a asigura admi-
nistrarea şi lichidarea societăţii co-
merciale, în interesul creditorilor 
comuni ai patrimoniului acesteia, 
atunci cînd se află în imposibilitate 
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de a-şi plăti datoriile asumate în le-
gătură cu actele de comerţ pe care 
le-a încheiat [5, p. 6-8].

În opinia autorului N. Ander-
son, falimentul urmează a fi iden-
tificat, definitoriu, şi prin cauzarea 
intenţionată ori imprudentă de că-
tre debitorul insolvabil a daunelor 
creditorilor pe calea micşorării ori 
tăinuirii patrimoniului. În context, 
falimentul este perceput ca fiind o 
latură penală a acelei relaţii civile, 
care este denumită insolvabilitate. 
Ea nu constituie un reper perma-
nent şi necesar al celei din urmă, 
dar o realitate întâmplătoare [11, 
p. 460]. Operînd însă cu modul de 
reglementare a relaţiilor sociale din 
domeniul insolvabilităţii pe cale 
penală conform C. pen. al RM, sta-
bilim că legiuitorul nu se detaşează 
de efectul falimentului – ca formă 
de incidenţă infracţională, preven-
ţia fiind lansată la o etapă mai tim-
purie – cea a insolvabilităţii.

Ca urmare, noţiunea de insolva-
bilitate este strâns legată de noţiu-
nea de faliment. În unele legislaţii, 
acestea sînt considerate sinonime, 
în altele prin insolvabilitate se în-
ţelege ceea ce alţii înţeleg prin fa-
liment, deşi este preferată folosirea 
unei singure noţiuni [11, p. 280]. 
Există însă şi legislaţii care fac dis-
tincţie între aceste două categorii 
juridice, considerînd insolvabili-
tatea o stare de fapt a debitorului 
insolvabil, iar falimentul – o stare 
de drept, adică o insolvabilitate 
constatată de către instanţa de ju-
decată. În context, în opinia noas-
tră, această legătură se desprinde 
la limitele categoriilor juridice de 
insolvabilitate şi insolvenţă.

Totuşi, la nivelul abordărilor 
desfăşurate, constatăm necesitatea 
de a plasa şi a lăsa noţiunile proprii 
diferitor ramuri de drept în formă 
neschimbată, iar ca proces – şi ne-
incidentă materiei de drept penal. 
Or, nu poate fi considerată corectă 
abordarea insolvabilităţii ca insti-
tuţie de drept civil, ca proces pre-
văzut de legislaţia civilă, şi în ace-
laşi timp ca infracţiune. Instituţia 

insolvabilităţii nu are nimic comun 
cu sistemul de fapte de natură pe-
nală. Or, numai anumite încălcări 
admise în acest proces al insolva-
bilităţii pot deveni incidente naturii 
infracţiunii. Aceste ultime raţiuni 
determină necesitatea de a valo-
rifica instituţia infracţiunii a) nu 
prin intermediul categoriei juridice 
civile (insolvabilitate), b) nu prin 
intermediul unor efecte ale proce-
durii de insolvabilitate (faliment); 
c) nu prin intermediul conceputului 
comercial de insolvenţă, ci prin in-
termediul unor noţiuni care să spe-
cifice încălcările în limitele acestor 
proceduri. În fapt, în aserţiunea 
noastră, este posibil uzul termenu-
lui de bancrută.

V. Paşca accentuează că în lim-
ba română cuvîntul bancrută a 
pătruns din limba franceză, fiind 
echivalentul cuvîntului vanquerou-
te, care are semnificaţia unui fali-
ment al unui comerciant, ocazionat 
de culpa sa şi pedepsit de lege [1, p. 
8]. Conform interpretărilor textua-
le, bancruta semnifică a da faliment 
(din limba germană – bankrottieren 
[10, p. 84], din italiană – bancarot-
ta, din limba franceză – banquero-
ute), [12] faliment însoţit de nere-
guli financiare făcute în dauna cre-
ditorilor, situaţie a unui comerciant 
falit, vinovat de rea administrare 
sau de fraudă, situaţie de insolva-
bilitate a unei firme (întreprinderi), 
faliment al unei firme vinovate de 
agravarea situaţiei creditorilor, sta-
re a unui debitor care nu-şi poate 
plăti datoriile sau nu-şi poate res-
pecta angajamentele (bancrută fra-
uduloasă – bancrută datorată unei 
gestionări incorecte) [12].

În interpretările textuale cu ele-
mente de analiză economică şi ju-
ridică, bancruta este definită ca o 
stare a unui debitor care nu-şi poate 
plăti datoriile sau nu-şi poate res-
pecta angajamentele; stare de înce-
tare a plăţilor din vina debitorului, 
declarată de tribunal. În această si-
tuaţie se află persoanele fizice sau 
juridice care efectuează fapte de 
comerţ şi cărora li se constată nere-

guli financiare, acte de neglijenţă 
sau imprudenţă, acte de fraudă 
în dauna creditorului şi declarate 
de către instanţa de judecată com-
petentă ca fiind insolvabile, neput-
înd să-şi onoreze plăţile la scadenţă 
[13]. Bancruta atrage asupra aces-
tuia în mod automat falimentul, cu 
toate consecinţele aferente (există 
două tipuri de bancrută: bancrută 
frauduloasă şi bancrută simplă).

Conform Codului comercial ro-
mân, care incrimina atît bancruta 
simplă, cît şi cea frauduloasă, se 
indica că pentru existenţa infrac-
ţiunii de bancrută simplă se cerea 
ca încetarea plăţilor să fi fost pre-
cedată, însoţită sau urmată de une-
le acţiuni sau inacţiuni imputabile 
comerciantului, fără ca între aces-
tea şi încetarea plăţilor să fi fost 
neapărat un raport de cauzalitate. 
Ele confereau, însă, caracter in-
fracţional falimentului (încetării 
plăţilor), deoarece relevau o culpă 
în producerea falimentului ori erau 
vădit săvîrşite în dauna creditorilor 
[1, p. 18]. Deşi, în acest ultim sens, 
în opinia noastră, se impune stabi-
lirea concomitentă atît a unor dau-
ne cauzate creditorilor, cît şi inten-
ţionalitatea (dar nu simpla culpă) 
de comitere a unor fapte aflate în 
raport de cauzalitate cu aceste ur-
mări prejudiciabile. Bancruta frau-
duloasă apărea în calitate de formă 
agravantă a infracţiunii de bancrută 
simplă, elementul de agravare fiind 
intenţia frauduloasă (animus fra-
dandi) [1, p. 25]. Sub aspectul latu-
rii obiective, condiţia sine qua non 
a existenţei infracţiunii de bancrută 
frauduloasă era identificarea stării 
de încetare a plăţilor, aceasta fiind 
însoţită de anumite manopere frau-
duloase [1, p. 25-26].

Avînd în vedere cele analizate, 
sub aspect de drept civil şi comer-
cial, precum şi din perspectiva in-
terpretărilor normative şi textuale, 
infracţiunea prevăzută de art. 253 
C. pen. al RM urmează a fi rede-
numită din insolvabilitate în banc-
rută. Bancruta prevede încălcările 
admise în proces de insolvabilita-
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te. Cu titlu de opinie, este necesa-
ră incriminarea doar a bancrutei 
frauduloase, care este admisă prin 
faptele intenţionate şi ilegale ale 
creditorilor, precum şi prin frau-
da admisă de către aceştia (care 
nu poate fi decît intenţionată). În 
acest sens, deşi ar fi existentă de-
osebirea între o bancrută simplă 
şi o bancrută frauduloasă, aceasta 
nu ar fi necesară, luînd în calcul 
gradul prejudiciabil al infracţiu-
nii, incriminarea pe cale penală a 
faptelor de bancrută simplă. Ar-
gumentele noastre sînt justificate 
şi din realitatea şi necesitatea lu-
ării în vedere a faptului că insol-
vabilitatea, care în textul art. 252 
şi 253 C. pen. al RM apare ca un 
sistem de acţiuni (inacţiuni) aflate 
în raport de cauzalitate cu daunele 
cauzate creditorilor, în alte situaţii 
insolvabilitatea este determinată 
ca o urmare imediată (consecinţă 
prejudiciabilă) a infracţiuni (se 
pune în evidenţă art. 239 alin. (2) 
lit. b), art. 2455 alin. (2), art. 2457 
alin. (2) C, art. 2458 alin. (2), art. 
2459 alin. (2) din C. pen. al RM. 
Or, nu considerăm că acelaşi ter-
men, care nu este de natură pena-
lă, poate şi trebuie în dreptul penal 
să fie interpretat ca diferite semne 
ale componenţei de infracţiune: 
element material ori urmare ime-
diată (consecinţă prejudiciabilă) a 
infracţiunii.

Concluzii:
1. Insolvenţa prezumă o situaţie 

de drept comercial, iar insolvabi-
litatea implică mijloace de drept 
civil.

2. Nu oricare insolvabilitate 
prezumă o premisă pentru exis-
tenţa infracţiunii (insolvabilitatea 
neavînd legătură cu sistemul nor-
mativului penal), dar în cazul în 
care se pune în mişcare o acţiune 
penală privind insolvabilitatea in-
tenţionată, instituţia insolvabilităţii 
urmează a fi examinată în calitate 
de situaţie-premisă – semn preexis-
tent al infracţiunii.

3. Falimentul nu poate fi asoci-
at, ca conţinut, cu încetarea plăţilor, 

ultima fiind conturată doar ca pre-
misă a celei dintîi, dar nicidecum 
într-un mod obligatoriu.

4. Există legislaţii care deter-
mină insolvabilitatea ca o stare de 
fapt a debitorului insolvabil, iar fa-
limentul – ca o stare de drept, adică 
o insolvabilitate constatată de către 
instanţa de judecată. În opinia noas-
tră, această legătură se desprinde la 
limitele categoriilor juridice de in-
solvabilitate şi insolvenţă.

5. Este necesar de a valorifica 
instituţia infracţiunii nu prin inter-
mediul categoriei juridice civile 
(insolvabilitate), nu prin interme-
diul unor efecte ale procedurii de 
insolvabilitate (faliment), nu prin 
intermediul conceputului comer-
cial de insolvenţă, ci prin interme-
diul unor noţiuni care să specifice 
încălcările în limitele acestor pro-
ceduri. În fapt, în aserţiunea noas-
tră, este posibil uzul termenului de 
bancrută.

6. Deşi ar exista o deosebire în-
tre o bancrută simplă şi o bancrută 
frauduloasă, aceastanu ar fi nece-
sară, luînd în consideraţie gradul 
prejudiciabil al infracţiunii, incri-
minarea pe cale penală a faptelor 
de bancrută simplă.
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Introducere. În contextul 
europenizării şi globalizării 

relaţiilor sociale, precum şi al libe-
ralizării regimului de vize cu Uni-
unea Europeană, infracţionalitatea 
care afectează regimul frontierei în 
ansamblu, precum şi în particular 
regimul frontierei de stat, este în 
creştere. În acest sens, configurarea 
unui sistem eficient de combatere a 
acestor fapte prejudiciabile pe cale 
penală a devenit iminentă, avîndu-
se în vedere practica europeană şi 
cea internaţională în domeniu. 

Rezultate şi discuţii. Istoria 
dezvoltării omenirii reprezintă un 
proces continuu de autoidentifica-
re a diferitor naţiuni, popoare, etnii 
şi lupta acestora pentru conturarea 
unui semn principial al acestei au-
todeterminări – recunoaşterea ju-
ridică internaţională a drepturilor 
suverane asupra teritoriului şi sfera 
de autoritate în limitele acestora 
de teritoriu, ape, mediu aerian. Un 
atribut indispensabil al autodeter-
minării, suveranităţii statului din 
timpuri străvechi a fost şi rămîne a 
fi frontiera de stat.

Cu adevărat, în perioada unor 
modificări radicale cu caracter 
politic, social-economic şi de altă 
natură care au loc în lume, pentru 

evaluarea gradului de protecţie a 
intereselor persoanei, societăţii şi 
statului în spaţiul de frontieră este 
necesar de a releva gradul de deter-
minare a statutului juridic al unor 
noi participanţi, elaborarea unor 
baze constituţionale ale protecţiei 
lor, determinarea participanţilor la 
relaţiile juridice în sfera protecţiei 
frontierei de stat.

În opinia autorilor N. Osmoches-
cu şi M. Mereuţă, regimul juridic 
al frontierelor comunitare cuprinde 
un ansamblu de norme adoptate, 
care conţin reglementări privind 
vizele, azilul, migraţia, cooperarea 
în domeniile justiţiei şi afacerilor 
interne, combaterea terorismului 
şi a infracţionalităţii transfrontali-
ere, intrarea şi ieşirea cetăţenilor 
statelor-membre sau din terţe state 
de pe teritoriul Uniunii Europene, 
prin trecerea frontierelor externe şi 
interne, a mijloacelor de transport, 
mărfurilor şi altor bunuri, precum 
şi modalităţi comune de efectuare a 
controalelor la trecerea frontierelor 
[1, p. 14].

Acest regim este important pen-
tru identificare şi interpretare, mai 
cu seamă avînd în vedere faptul că 
acesta se înscrie în limitele situa-
ţiei-premisă a infracţiunilor care 

afectează regimul frontierei de stat. 
Prin intermediul regimului fronti-
erei de stat se valorifică categoria 
juridică de securitate a frontierei 
(securitatea la frontieră poate fi de-
finită ca o stare de protecţie a fron-
tierei de stat, a intereselor vitale ale 
omului, societăţii şi statului contra 
unor ameninţări, pericole şi riscuri 
potenţiale şi reale cu caracter intern 
şi extern asupra regimului juridic al 
frontierei [2, p. 96]), în particular 
prin perfecţionarea continuă a unor 
instrumente juridice şi mijloace 
specifice de prevenire şi combatere 
a infracţiunilor ce afectează în mod 
nemijlocit ori adiacent relaţiile so-
ciale vizînd regimul juridic al fron-
tierei de stat. Devine iminentă şi le-
gătura conceptuală dintre libertatea 
de circulaţie şi securitate la frontie-
ră. Or frontiera constituie:

- un atribut inerent al fiecărui 
stat, 

- un instrument ce stabileşte li-
mitele teritoriului de stat, precum şi

- un mijloc care asigură preveni-
rea pătrunderii ilegale a mărfurilor 
şi a persoanelor străine pe teritoriul 
ţării [3, p. 15].

În acest sens, este important a 
se menţiona că nu frontiera devine 
externă şi internă, ci regimul fron-
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tierei poate avea caracter extern şi 
intern. După cum se menţionează 
în literatura de specialitate a Româ-
niei, „frontiera de stat a României 
poate avea regim de frontieră inter-
nă sau frontieră externă. Regimul 
de frontieră internă se poate stabili 
pentru toate acţiunile de trecere a 
frontierei de stat sau numai pentru 
o parte dintre ele” [4, p. 33].

În calitatea ei de atribut, instru-
ment şi mijloc, frontiera urmează a 
fi supusă unei securizări. Această 
securizare se manifestă ca un sis-
tem de măsuri şi acte desfăşurate 
în vederea asigurării frontierei, res-
pectării cadrului normativ în vigoa-
re etc. Deci, în calitate de situaţie, 
cerinţă, premisă a acestei securizări 
intervine necesitatea şi realitatea 
adoptării unui cadru normativ per-
tinent, capabil a pune la dispoziţie 
elemente de securizare viabile şi 
eficiente. Şi dacă, constată autorul 
I. Colenov, procesul de securizare 
nu este finit, ci se perfecţionează 

permanent [3, p. 15], considerăm 
că şi situaţia-premisă posedă ca-
racter permanent de ajustare. Or, 
cadrul normativ şi procedeele de 
securizare, pe de o parte, şi infrac-
ţionalitatea transfrontalieră, privită 
prin variatele modalităţi faptice de 
manifestare, pe de altă parte, sînt în 
relaţie de condiţionare reciprocă.

Codul penal al R. Moldova 
pune în evidenţă uzuală termenul 
frontieră/frontiere în mai multe 
contexte:

- ca o categorie generică de 
frontieră/frontiere;

- ca o categorie de frontieră va-
mală;

- ca o categorie de frontieră de 
stat.

Efectul prejudicierii relaţii-
lor sociale care vizează protecţia 
acestor categorii juridice poate de-
termina, în opinia noastră, diferite 
forme şi conţinut diferit al obiec-
tului juridic special, spre care sînt 
orientate anumite categorii de 
fapte infracţionale, precum şi care 
anume fapte pot fi determinate în 
calitate de elemente materiale ale 

infracţiunii/infracţiunilor într-un 
context ori altul.

Potrivit art. 120 C. pen. al RM, 
„prin teritoriu al Republicii Moldo-
va şi teritoriu al ţării se înţelege:

- întinderea de pămînt cuprins 
între frontierele Republicii Mol-
dova,

- apele cuprinse între frontierele 
Republicii Moldova,

- cu subsolul ei,
- cu spaţiul ei aerian” [5].
Conform art. 8 alin. (2) C. pen. 

al României, prin teritoriul Româ-
niei se înţelege întinderea de pă-
mînt, marea teritorială şi apele cu 
solul, subsolul şi spaţiul aerian, 
cuprinse între frontierele de stat [6, 
p. 111].

În opinia noastră, avînd în vede-
re faptul că art. 120 C. pen. al RM, 
la definirea teritoriului, operează 
cu sintagma de „frontieră a Repu-
blicii Moldova”, este justificată 
neutilizarea specificării „de stat” 
a acestei frontiere. Acest lucru nu 
este însă pertinent şi în sensul art. 
248 C. pen. al RM, cînd legiuito-
rul admite operarea cu termenul 
de frontieră în sensul frontierei 
vamale. În cazul prejudicierii re-
laţiilor sociale care vizează fronti-
era vamală poate fi vorba despre o 
infracţiune vamală, afectîndu-se şi 
regimul juridic al frontierei de stat. 
Însă, devine evidentă delimitarea 
categoriilor juridice de frontieră 
vamală şi frontieră de stat în baza 
orientărilor definitorii spre anumi-
te categorii care trec/trecute peste 
această frontieră (a se vedea sche-
mele 1 şi 2).

Frontiera de stat a Republicii 
Moldova, perimetrul zonelor libere 
şi al antrepozitelor vamale consti-
tuie frontiera vamală a Republicii 
Moldova. Frontiera de stat stabi-
leşte limitele spaţiale de acţiune a 
suveranităţii de stat a ţării noastre. 
Lungimea totală a frontierei de stat 
este de 1906 km, dintre care pe us-
cat 955 km, iar pe apă – 951 km. 
Frontiera de stat cu România cu-
prinde un sector de 684 km, iar cel 
cu Ucraina are 1222 km [7].

Potrivit interpretărilor textuale, 
frontiera este „linia naturală sau 
convenţională care desparte terito-
riul unui stat de teritoriul altor state 
sau de întinderi de apă care nu fac 
parte din teritoriul său: graniţă, ho-
tar” [8, p. 401].

Acest subiect este reglemen-
tat prin legislaţia internă a fiecă-
rui stat. Astfel, art. 3 alin. (2) al 
Constituţiei Republicii Moldova 
prevede că „frontierele ţării sînt 
consfinţite prin lege organică, 
respectîndu-se principiile unanim 
recunoscute ale dreptului inter-
naţional”. În acest context, a fost 
adoptată Legea privind frontiera 
de stat a Republicii Moldova nr. 
108-XIII din 17 mai 1994 [9]. În 
ipoteza reglementărilor adoptate, 
frontiera de stat presupune linia 
ce desparte pe uscat şi pe apă te-
ritoriul Republicii Moldova de te-
ritoriile statelor vecine, iar în plan 
vertical delimitează spaţiul aerian 
şi subsolul Republicii Moldova de 
spaţiul aerian şi subsolul statelor 
vecine. Frontiera de stat stabileş-
te limitele spaţiale de acţiune a 
suveranităţii de stat a Moldovei. 
Frontiera de stat se stabileşte în 
tratatele încheiate de Republica 
Moldova cu statele vecine în baza 
totalurilor activităţii comisiilor bi-
laterale de demarcare. Frontiera se 
marchează pe teren cu semne de 
frontieră clar vizibile [9].

În literatura de specialitate se 
determină că noţiunea de frontiere 
de stat, logic, are în viziunea fie-
cărui stat şi a legislaţiei acestuia 
acelaşi înţeles, nu numai de gen, ci 
chiar de specie, cuprinzînd acelaşi 
grup de obiecte şi relaţii cu însuşiri 
esenţiale comune [10, p. 113].

L. V. Lefterache menţionează că 
frontiera de stat a României deli-
mitează teritoriul statului român de 
teritoriul fiecăruia dintre statele ve-
cine şi marea teritorială a României 
de zona contiguă. În plan vertical, 
frontiera de stat delimitează spaţiul 
aerian şi subsolul statului român de 
spaţiul aerian şi subsolul fiecăruia 
dintre statele vecine [4, p. 33].
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I. Deleanu defineşte frontierele 
ca fiind „liniile reale sau imagina-
re trasate între diferite puncte din 
globul pămîntesc pentru a delimi-
ta teritoriul unui stat” [11, p. 45] 
(G. Antoniu, C. Bulai etc. definesc 
frontiera de stat ca fiind „linia rea-
lă sau imaginară care trece, în linie 
dreaptă, de la un semn de frontieră 
la altul ori acela unde frontiera nu 
este marcată în teren cu semne de 
frontieră, de la un punct de coordo-
nare la altul” [6, p. 111]), făcîndu-
se delimitare între: 

a) frontiere terestre; 
b) frontiere maritime; 
c) frontiere aeriene; 
d) frontiere fluviale.
Cu adevărat, dreptul interna-

ţional contemporan nu cunoaşte 
reguli aplicabile tuturor statelor 
în materia delimitării frontierelor. 
Or, în acest sens, devine incident 
obiectul unor convenţii încheiate 
între statele riverane.

Cu alte cuvinte, teritoriul ţă-
rii fiind constituit din întinderea 
de pămînt (solul), adică suprafaţa 
terestră cuprinsă între fronti-
erele politico-geografice ale 
ţării, limitele acestei supra-
feţe terestre sînt cele stabilite 
prin convenţiile de frontieră 
cu fiecare stat vecin. Ele sînt 
marcate prin semne de fronti-
eră (borne, movile de pămînt 
ori alte semne convenţionale) 
[6, p. 111].

Frontierele terestre pot fi: 
ortografice (trasate cu ajuto-
rul formelor de relief) şi ge-
ometrice (trasate cu ajutorul 
unor meridiane sau paralele 
geografice).

Delimitarea mării teritori-
ale şi a zonelor maritime cu 
regim special se realizează fie 
prin manifestarea de voinţă a 
statului respectiv, fie prin con-
venţii internaţionale încheiate 
de către statele interesate.

În opinia autorului T. Dră-
ganu, frontierele fluviale sau 
apele de frontieră pot fi divi-
zate în: ape curgătoare (fluvii, 

rîuri sau pâraie); ape stătătoare (la-
curi, bălţi, mlaştini); golfuri închise 
[12, p. 191]. În cazul apelor curgă-
toare, delimitarea frontierei are loc, 
de regulă, fie ţinîndu-se seama de li-
nia meridiană (linia stabilită la mij-
locul distanţei dintre cele doua ma-
luri), fie de aşa-numitul talveg (linia 
care se obţine prin unirea punctelor 
unde apa este cea mai adîncă).

Altfel este cazul referitor la flu-
viile internaţionale, adică cele care 
traversează sau separă teritoriile a 
două sau a mai multor state şi sînt 
navigabile pînă la vărsarea lor în 
mare. Se consideră că fiecare stat 
riveran este suveran asupra por-
ţiunii din fluviul respectiv, care îi 
traversează teritoriul. Daca fluviul 
internaţional formează frontiere 
între doua state, suveranitatea fi-
ecărui stat se extinde pînă la linia 
talvegului. În cazul apelor stătătoa-
re, frontiera este reprezentată, de 
regulă, de o linie dreaptă care uneş-
te punctele de frontieră opuse de la 
malurile celor două state riverane.

Referitor la coloana de aer care 
intră în componenţa teritoriului, 
aceasta ajunge, convenţional, la li-
mita inferioară a spaţiului cosmic. 
Adică, spaţiul aerian naţional re-
prezintă coloana de aer situată dea-
supra teritoriului de suveranitate a 
ţării (coloana de aer care se întinde 
deasupra teritoriului cuprins între 
frontierele interioare şi ale mării 
teritoriale – aşa-numita atmosferă 
teritorială [6, p. 112]), pînă la li-
mita inferioară a spaţiului extraat-
mosferic [4, p. 33], adică coloana 
de aer care acoperă întinderea de 
pămînt şi apele cuprinse între fron-
tiere, precum şi marea teritorială 
în înălţime pînă la limita spaţiului 
cosmic [13, p. 61]. 

Asupra spaţiul cosmic (aflat 
deasupra spaţiului aerian) nu se 
exercită suveranitatea vreunui stat. 
În contextul celui din urmă seg-
ment este vorba despre un spaţiu 
liber, aflat sub incidenţa normelor 
de drept internaţional [6, p. 113; 
13, p. 61].

Schema 1. Regimul frontierei prin intermediul categoriilor de regim al 
frontierei vamale şi regim al frontierei de stat
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Subsolul cuprinde acea parte a 
solului aflată sub suprafaţa terestră 
(zona subterană [13, p. 61]) a ape-
lor interioare şi a mării teritoriale, 
fără limite determinate în adîncime 
şi cu o întindere care coincide cu 
limitele frontierelor de stat [6, p. 
112]. Această zonă se întinde prac-

noastră, afectarea regimului juri-
dic al frontierei de stat. În cazul în 
care persoana trece în mod legal 
peste frontiera de stat, dar bunu-
rile trecute comportă un caracter 
ilegal, se identifică un regim juri-
dic al frontierei vamale.

Poate fi şi situaţia în care tre-
ce ilegal peste frontiera de stat atît 
persoana umană, cît şi bunurile 
trecute comportă un regim de tre-
cere ilegal. În acest sens, punem 
în evidenţă afectarea unui regim 
juridic al frontierei de stat şi un 
regim juridic al frontierei vama-
le. Acestea din urmă categorii se 
înscriu în limitele regimului juri-
dic al frontierei în ansamblu. Din 
aceste ultime raţiuni, contrabanda 
se înscrie în limitele regimului ju-
ridic al frontierei vamale, însă în 
cazul în care are loc o eludare a 
controlului vamal, se poate invoca 

şi existenţa unei încălcări a regi-
mului juridic al frontierei de stat 
(faptele infracţionale obţinînd o 
calificare juridică prin concurs).

Punînd accent pe corelaţia 
dintre regimul frontierei de stat 
şi migraţiunea ilegală, conside-
răm că orice fapte prejudiciabile 
care afectează regimul juridic al 
frontierei de stat (organizare a în-
călcării acestui regim juridic, in-
stigare la încălcarea acestui regim 
juridic, complicitate la încălcarea 
acestui regim şi realizarea pro-
priu-zisă a încălcării) urmează a fi 
supuse răspunderii penale. Luînd 
în consideraţie faptul că încălca-
rea propriu-zisă a regimului juri-
dic al frontierei de stat constituie 
o faptă unipersonală (manifestată 
comisiv prin autorat unic), orga-
nizatorul, instigatorul sau compli-
cele la infracţiune poate fi antre-
nat ca răspunzător pentru faptele 
separate de trecere ilegală a fron-
tierei de stat. 

Alta este situaţia în care are 
loc organizarea în scop material a 
migraţiei, inclusiv prin încălcarea 
regimului juridic al frontierei de 
stat. În acest ultim sens, urmează 
să se aprobe răspunderea penală 
pentru traficul de migranţi, şi nu 
simpla organizare a migraţiunii 
ilegale. Acest ultim moment este 
dictat de eventuala delimitare cla-
ră a faptelor autorului, organizato-
rului, instigatorului şi complicelui 
infracţiunii. În context, consi-
derăm că traficul de migranţi nu 
trebuie în mod obligatoriu definit 
normativ prin interesul material, 
fapt care reiese mai cu seamă din 
conţinutul art. 3621 C. pen. al RM. 
Considerăm că acest scop (inte-
res) material trebuie să fie invocat 
doar în calitate de semn agravant 
al infracţiunii, făcîndu-se astfel o 
individualizare atît a răspunderii 
penale, cît şi a pedepsei penale. 

Organizarea migraţiunii ilega-
le, prin forma încălcării regimului 
juridic al intrării în ţară sau încăl-

tic pînă unde se poate pătrunde în 
adîncuri cu mijloacele tehnico-şti-
inţifice contemporane. După cum 
menţionează autorii I. Pascu, V. 
Dobrinoiu, M. A. Hotca etc., din 
acest punct de vedere limita terito-
riului are un caracter variabil [13, 
p. 61].

Schema 2. Regimul frontierei de stat şi migraţiunea ilegală: corelaţii 
definitorii

Limitele de adîncime ale sub-
solului nu au fost stabilite prin 
convenţii internaţionale ori prin 
acte interne ale statelor. După cum 
menţionează autorii români, în 
doctrina europeană se susţine că 
adîncimea subsolului este stabilită 
la nivelul limitelor capacităţii con-
crete de a fi utilizat şi accesat sau 
la limitele posibilităţilor tehnolo-
gice de forare sau de pătrundere în 
subsol, posibilităţi care în prezent 
permit o forare maximă în subsol 
de 11282 metri2 [G. Mariucci, E. 
Dalcini citaţi după 6, p. 112].

Operîndu-se cu categoria de 
regim juridic al frontierei, se iden-
tifică regimul frontierei vamale şi 
regimul frontierei de stat (sche-
ma 1). În acest context, dacă o 
persoană trece ilegal frontiera de 
stat şi încalcă regimul frontierei 
în ansamblu, se atestă, în viziunea 
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cării regimului juridic al ieşirii din 
ţară, nu prezumă şi nici nu implică 
calificarea faptei potrivit art. 362 
C. pen. al RM – trecerea ilegală 
a frontierei de stat, deşi are loc 
o încălcare a regimului juridic al 
frontierei de stat (schema 2). Mai 
cu seamă, C. pen. al RM admite li-
berarea specială de răspundere pe-
nală a persoanelor care au comis 
încălcări propriu-zise ale regimu-
lui juridic al frontierei de stat, iar 
persoana care a organizat această 
migraţiune, conform art. 3621 C. 
pen. al RM, nu este supusă răs-
punderii penale pentru o variantă 
atipică (organizare a trecerii ile-
gale a frontierei de stat) a infrac-
ţiunii, ci pentru o variantă tipică a 
altei infracţiuni (organizarea mi-
graţiei ilegale), care, în concluzie, 
urmează a indica la răspunderea 
penală pentru traficul de migranţi, 
fiind indicate în mod expres anu-
mite fapte, inclusiv cu caracter de 
organizare a încălcării regimului 
juridic al frontierei de stat.

Concluzii
1. Efectul prejudicierii relaţii-

lor sociale care vizează protecţia 
acestor categorii juridice poate de-
termina diferite forme şi conţinut 
diferit al obiectului juridic speci-
al, spre care sînt orientate anumite 
categorii de fapte infracţionale, 
precum şi care anume fapte pot fi 
determinate în calitate de elemen-
te materiale ale infracţiunii/infrac-
ţiunilor într-un context ori altul.

2. Avînd în vedere faptul că art. 
120 C. pen. al RM, la definirea te-
ritoriului, operează cu sintagma de 
„frontieră a Republicii Moldova”, 
este justificată neutilizarea speci-
ficării „de stat” a acestei frontiere. 
Acest lucru nu este însă pertinent 
şi în sensul art. 248 C. pen. al RM, 
cînd legiuitorul admite operarea 
cu termenul de frontieră în sensul 
frontierei vamale.

3. Dacă o persoană trece ilegal 
frontiera de stat şi încalcă regimul 
frontierei în ansamblu, se ates-

tă afectarea regimului juridic al 
frontierei de stat. În cazul în care 
persoana trece în mod legal peste 
frontiera de stat, dar bunurile tre-
cute comportă un caracter ilegal, 
se identifică un regim juridic al 
frontierei vamale.
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Introducere. În materia drep-
tului există o multitudine 

de sancţiuni, acestea constituind 
o componentă fundamentală în 
cadrul oricăror sisteme juridi-
ce, tradiţional doctrina împărţind 
sancţiunile în funcţie de natura 
lor în: sancţiuni civile, sancţiuni 
procesual-civile, sancţiuni penale, 
sancţiuni procesual-penale, sancţi-
uni administrative, sancţiuni disci-
plinare etc. Iată de ce, în economia 
de piaţă, sancţiunile civile îşi au 
un loc bine determinat, avînd un 
rol fundamental în ansamblul de 
garanţii juridice destinate să asigu-
re desfăşurarea în condiţii optime 

a actului de justiţie, constituind un 
instrument, la îndemîna subiecţilor 
implicaţi, ce trebuie adaptat la fie-
care situaţie specifică, şi nu aplicat 
în orb, fără nicio noimă, conform 
principiului summum ius summa 
iniuria.

Materiale şi metode aplicate. 
În cercetare au fost folosite me-
todele logică şi comparativă. Me-
toda logică a fost utilizată pentru 
lămurirea normelor juridice inci-
dente, precum şi pentru explicarea 
diferitelor soluţii interpretative ale 
doctrinei şi jurisprudenţei. Metoda 
comparativă a permis abordarea 
paralelă a aceloraşi aspecte (tipo-

logie, condiţii de aplicare, termene 
ş.a.) existente referitor la sancţiuni-
le civile din diferite ţări (România, 
Federaţia Rusă). 

Rezultate şi discuţii. Pînă a tre-
ce la subiectul supus cercetării este 
relevant a vorbi în cîteva cuvinte 
despre răspunderea juridică civi-
lă. Răspunderea civilă reprezintă 
unul dintre domeniile cele mai in-
teresante nu doar în virtutea gene-
ralităţii şi multitudinii aplicaţiilor 
sale, ci şi datorită numeroaselor 
fluctuaţii şi metamorfoze suferi-
te în decursul timpului. Afirmaţia 
(făcută pe fondul interogaţiilor 
privind fundamentul epistemolo-

ASPECTE TEORETICE PRIVIND REGIMUL JURIDIC 
AL SANCŢIUNILOR CIVILE
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SUMMARY
The concept of civil sanction, which means basically an indispensable reference pillar for the functioning of any social 

construction, creates an image of a common natural characteristic that is a matter of course for any lawyer, but if we ana-
lyze this institution closer, we note the fact that this is because of its importance which cannot be neglected, its features, 
characters as well as its practical concrete applications that advertise a study of an inspired depth. The civil sanction means 
taking some disadvantageous measures against those who have violated the civil rights of the legal entities, respectively, the 
patrimonial or the personal and non patrimonial ones. They can be applied to both subjects of law, the individual and legal 
persons. The civil law sanctions are applied regardless to the personal circumstances of the author’s illegal actions or the 
frequency of repetition of the offence or the quasi-offenses. The source of civil law sanctions resides either in a regulatory 
or a manifestation of the will of the agents for this purpose (such as for example: criminal clause). 

Its application is not conditioned by an essential intervention of the courts or other judicial bodies. The execution of civil 
legal sanction can be done voluntarily, without the intervention of the coercive force of the State, the latter being a specific 
hypothesis for other branches of law, too.

Keywords: civil liability, civil sanction, the act of ineffectiveness, absolute nullity, relative nullity, resolution, cancel-
lation

REZUMAT
Cu toate că noţiunea de sancţiune civilă, care reprezintă practic un pilon de referinţă indispensabil funcţionării oricărei 

construcţii sociale, insuflă o imagine de un comun firesc oricărui jurist, la o analiză mai atentă a acestei instituţii observăm 
faptul că tocmai datorită importanţei sale de neneglijat, trăsăturile, caracterele precum şi aplicaţiile sale practice concrete 
reclamă un studiu profund. Sancţiunea civilă constă, în luarea unor măsuri dezavantajoase contra acelora care au încălcat 
normele juridice civile, respectiv drepturile patrimoniale sau pe cele personal-nepatrimoniale. Pot fi aplicate atît subiectului 
de drept persoană fizică, cît şi subiectului persoană juridică. Sancţiunile de drept civil se aplică indiferent de circumstanţele 
personale ale autorului ilicitului sancţionabil sau de frecvenţa ori repetiţia delictelor sau cvasidelictelor. Izvorul sancţiuni-
lor de drept civil rezidă fie într-un act normativ, fie într-o manifestare de voinţă a particularilor în acest sens (cum ar fi, de 
exemplu, clauza penală). Aplicarea ei nu este condiţionată de o indispensabilă intervenţie a instanţelor de judecată sau a 
altor organe jurisdicţionale. Executarea în sine a sancţiunii juridice civile se poate face de bunăvoie, fără intervenţia forţei 
coercitive a statului, această din urmă ipoteză fiind specifică şi altor ramuri de drept. 

Cuvinte-cheie: răspundere civilă, sancţiune civilă, act de ineficacitate, nulitate absolută, nulitate relativă, rezoluţiune, 
reziliere
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gic al responsabilităţii civile) [21] 
se verifică întru totul, în noul con-
text reglementar devenit activ, în 
dreptul nostru intern, începînd cu 
2003, atunci cînd a intrat în vigoa-
re Codul civil. Noul Cod civil nu 
defineşte răspunderea civilă. Defi-
niţiile legale privesc exclusiv răs-
punderea delictuală şi răspunderea 
contractuală. Nici codul anterior nu 
a oferit o asemenea definiţie, astfel 
că literatura de specialitate a tra-
sat, sub vechea reglementare, par-
ticularităţile răspunderii civile în 
contextul formelor răspunderii ju-
ridice. Răspunderea civilă este una 
dintre formele răspunderii juridice, 
reprezentînd raportul obligaţional 
în temeiul căruia cel ce a păgubit 
pe altul este ţinut să repare prejudi-
ciul cauzat victimei [23, p. 815].

Rene Savatier [29, p. 1] dă ur-
mătoarea definiţie răspunderii ci-
vile: „răspunderea civilă este obli-
gaţia ce incumbă unei persoane 
de a repara paguba cauzată alteia 
prin fapta sa sau prin fapta persoa-
nelor sau lucrurilor ce depind de 
această persoană”. Deoarece obli-
gaţia de reparare a prejudiciului 
cauzat printr-o faptă ilicită civilă 
este în realitate o sancţiune civi-
lă, înseamnă că în acest mod de 
abordare răspunderea civilă este 
privită ca o obligaţie a autorului 
faptei ilicite civile de a suporta o 
sancţiune civilă. Se identifică în 
acest mod răspunderea cu sancţi-
unea. Răspunderea şi sancţiunea 
însă nu pot fi identice sub nicio 
forma. Ele sînt două faţete ale 
aceluiaşi fenomen social. Sanc-
ţiunea nu vizează decît un aspect 
al răspunderii: reacţia societăţii. 
Răspunderea juridică formează 
cadrul juridic de realizare pentru 
sancţiune [9, p. 8]. În acest sens 
este şi definiţia răspunderii juridi-
ce formulată de profesorul Mircea 
Costin: complexul de drepturi şi 
obligaţii conexe care, potrivit le-
gii, se nasc ca urmare a săvîrşirii 
unei fapte ilicite şi care constituie 
cadrul de realizare a constrîngerii 

de stat, prin aplicarea sancţiunilor 
juridice în scopul asigurării stabi-
lităţii raporturilor sociale şi a în-
drumării membrilor societăţii în 
spiritul respectării ordinii de drept 
[22, p. 27].

În funcţie de izvorul din care se 
naşte obligaţia de reparare a preju-
diciului, în dreptul civil există două 
forme de răspundere: delictuală şi 
contractuală. Altfel spus, distincţia 
dintre răspunderea delictuală şi cea 
contractuală rezultă din originea 
obligaţiei care a fost încălcată şi a 
cărei nesocotire determină carac-
terul ilicit al acţiunii sau inacţiunii 
[19, p. 442].

Dominate de ideea fundamenta-
lă a reparării unui prejudiciu, între 
cele două forme ale răspunderii ci-
vile nu există deosebiri de esenţă, 
fundamentale [8, p. 122; 18, p. 171; 
14, p. 290-291]. Răspunderea civi-
lă este unitară, neputîndu-se vorbi, 
decît pe plan teoretic, de unele di-
ferenţieri de regim juridic, aşa cum 
Codul civil reglementează distinct 
cele două răspunderi: în art. 1398-
1431 – răspunderea delictuală, iar 
în art. 602-630 şi art. 733-748 – răs-
punderea pentru neexecutarea obli-
gaţiilor contractuale prin obligarea 
debitorului la plata de daune-inte-
rese. Dacă însă în locul unei exa-
minări teoretice a celor două forme 
ale răspunderii civile s-ar încerca o 
clarificare a problemei diferenţierii 
lor pe baza dispoziţiilor legale şi a 
necesităţilor practice, controversa-
ta chestiune a dualităţii răspunde-
rii civile îşi pierde din importanţă. 
Totuşi, chiar şi pe plan practic apa-
re, uneori, ca importantă punerea 
în evidenţă a unor deosebiri între 
cele două forme ale răspunderii, 
deosebiri care produc consecinţe 
juridice importante. În ceea ce pri-
veşte raportul dintre răspunderea 
delictuală şi răspunderea contrac-
tuală, este unanim recunoscut că 
prima reprezintă dreptul comun al 
răspunderii civile, pe cînd cea de a 
doua este o răspundere cu caracter 
derogatoriu, special. Astfel, ori de 

cîte ori în dreptul civil nu sîntem în 
prezenţa răspunderii contractuale, 
vor fi aplicabile regulile privitoa-
re la răspunderea civilă delictuală 
[20, p. 61-62; 14, p. 39].

Atît răspunderea civilă delic-
tuală, cît şi cea contractuală iau 
naştere ca urmare a încălcării unei 
obligaţii, aducîndu-se atingere unui 
drept subiectiv al unei persoane. 
Totuşi, deosebiri între aceste for-
me ale răspunderii civile există şi o 
primă deosebire între ele o consti-
tuie faptul că în cazul răspunderii 
delictuale obligaţia încălcată este o 
obligaţie legală, generală, ce revine 
tuturor subiectelor de drept, de a nu 
vătăma drepturile altuia prin fapte 
ilicite, pe cînd, în cazul răspunde-
rii contractuale, obligaţia încălcată 
este o obligaţie stabilită printr-un 
contract preexistent, deci o obliga-
ţie concretă. Condiţia care se cere 
este ca acel contract să fie valabil 
încheiat. O a doua deosebire între 
ele priveşte subiectul ce o poate 
invoca, de aceea răspunderea con-
tractuală poate fi invocată numai de 
către părţile contractante, avînd în 
vedere principiul relativităţii efec-
telor contractului, pe cînd terţii se 
raportează la contract ca la un fapt 
juridic, pentru acoperirea eventua-
lelor prejudicii suferite putînd ape-
la la răspunderea delictuală. 

Alte diferenţieri între răspun-
derea delictuală şi cea contractuală 
privesc unele condiţii ale răspun-
derii referitoare la punerea în întîr-
ziere şi la convenţiile de nerăspun-
dere. În cazul răspunderii delic-
tuale, autorul faptei ilicite este de 
drept pus în întîrziere, dies inter-
pellat pro homine. Însă, pentru a 
se angaja răspunderea contractuală 
este necesar ca partea care nu şi-a 
executat obligaţia contractuală să 
fi fost pusă în întîrziere, în formele 
prevăzute de lege, aceasta neope-
rînd de drept, dies non interpellat 
pro homine. În legătură cu punerea 
în întîrziere şi modul în care acţi-
onează unele mijloace de constrîn-
gere a debitorului la executarea 
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obligaţiei, cum ar fi daunele comi-
natorii, se impune o analiză în ceea 
ce priveşte momentul de la care 
debitorul poate fi obligat la plata 
de daune cominatorii. Convenţiile 
de nerăspundere încheiate ante-
rior săvîrşirii faptei ilicite sînt, în 
principiu, nule în cazul răspunde-
rii delictuale, pe cînd în cazul răs-
punderii contractuale, cu anumite 
limite, acestea sînt admisibile. În-
tinderea reparaţiei este mai mare 
la răspunderea delictuală decît la 
cea contractuală, fiind integrală, 
atît pentru prejudiciile previzibi-
le, cît şi pentru cele neprevizibile. 
Cu alte cuvinte, în ambele cazuri 
se răspunde atît pentru prejudi-
ciul efectiv (damnum emergens), 
cît şi pentru foloasele nerealizate 
(lucrum cessans), însă, dacă debi-
torul contractual răspunde numai 
pentru prejudiciul cauzat, care a 
fost prevăzut ori era previzibil la 
momentul încheierii contractului, 
pe plan delictual răspunderea este 
integrală. În materia răspunderii 
contractuale se poate răspunde, 
de asemenea integral, numai dacă 
prejudiciul provine dintr-o culpă 
gravă, asimilată dolului. Atunci 
cînd prejudiciul care trebuie repa-
rat, îndeosebi cel nepatrimonial, 
presupune o obligaţie de a face şi 
aceasta este adusă la îndeplinire 
printr-un mijloc de constrînge-
re, cum ar fi daunele cominatorii, 
trebuie cunoscută întinderea repa-
raţiei, atît pe plan delictual, cît şi 
în materie contractuală, întrucît şi 
aici putem vorbi de o răspundere 
contractuală pentru prejudicii ne-
patrimoniale. 

De asemenea, o problemă im-
portantă este aceea a aplicării unor 
mijloace de constrîngere, cînd se 
angajează răspunderea civilă a 
mai multor debitori. Aici trebuie 
precizat că răspunderea delictuală 
are un caracter solidar (art. 530–
549 Cod civil), astfel încît şi mij-
loacele de constrîngere pot acţiona 
asupra tuturor codebitorilor soli-
dari. Este necesar însă, pentru a fi 

în prezenţa solidarităţii pasive, ca 
prejudiciul produs să fie rezultatul 
unui singur fapt prejudiciabil, să-
vîrşit de mai multe persoane care 
au acţionat într-o unică rezoluţie 
delictuală. În materie contractua-
lă, în cazul în care există mai mulţi 
debitori, solidaritatea nu operează, 
cu excepţia situaţiilor în care este 
prevăzută expres prin lege sau re-
zultă din contract. O altă deosebi-
re apare pe planul sarcinii probei 
culpei şi al consecinţelor culpei. 
În materie contractuală, creditorul 
unei obligaţii trebuie să dovedeas-
că numai existenţa contractului şi 
faptul că acea obligaţie nu a fost 
executată, culpa debitorului fiind 
prezumată pe baza acestor dovezi 
(art. 512-514 Cod civil). În mate-
ria răspunderii delictuale, ca regu-
lă generală, culpa autorului faptei 
ilicite prejudiciabile trebuie să fie 
dovedită de către persoana preju-
diciabilă, existînd însă şi cazuri de 
excepţie în care culpa este prezu-
mată [17, p. 332-334].

În sfera largă a instituţiilor de 
drept civil, complexitatea dezvă-
luie un tot asimilabil simplităţii 
specifice unei reguli. Astfel, nu re-
prezintă o excepţie faptul că sancţi-
unile de drept civil îmbracă forme 
variate, determinate pe de o parte 
de complexitatea evidentă a dome-
niului juridic, iar pe de altă parte – 
de caracterul irefragabil creat prin 
înlănţuirea dispoziţiilor normative. 
În tabloul general al acestor legiu-
iri civile sancţionatorii, gradul de 
secvenţialitate sau de repetabilitate 
trasează hotarul dintre obişnuinţă 
şi variaţie. 

Sancţiunile civile, de fapt la fel 
ca şi alte sancţiuni juridice care fac 
parte din categoria altor ramuri de 
drept, îndeplinsesc garanţia esenţi-
ală a legalităţii, precum şi reprezin-
tă un mijloc de constrîngere fără de 
care nu ar fi posibilă o funcţionare 
eficace a unui sistem juridic.

Sancţiunile civile constau în 
luarea unor măsuri dezavantajoa-
se contra celor care au încălcat ra-

porturile juridice civile, respectiv 
drepturile patrimoniale sau perso-
nal-nepatrimoniale [30, p. 6].

În literatura de specialitate a 
fost subliniată importanţa distincţi-
ei existente între sancţiunile civile 
propriu-zise şi pedepsele civile, 
primele considerîndu-se avînd cu 
precădere un rol reparator, iar se-
cundele – o funcţie în principal cu 
caracter reprimator. Astfel se arată 
că sancţiunile civile propriu-zise 
vizează direct patrimoniul persoa-
nei sancţionate (revocarea actului 
fraudulos, anularea actului juridic, 
rezoluţiunea actului juridic, plata 
unor despăgubiri etc.), fiind trans-
misibile şi cesibile, pe cînd pe-
depsele civile (decăderea dintr-un 
drept subiectiv) vizează în princi-
pal persoana subiectului, avînd un 
caracter personal, chiar dacă uneori 
este vizat şi patrimoniul persoanei 
căreia i se aplică pedeapsa civilă 
[8, p. 114]. 

Sancţiunile civile pot fi clasi-
ficate după cum se referă la acte 
juridice, la drepturile patrimoniale 
şi drepturile personal-nepatrimoni-
ale.

Astfel, sancţiunile ce se referă 
la actele juridice private sînt: nu-
litatea, rezoluţiunea, rezilierea, ca-
ducitatea, revocarea, reducţiunea, 
inopozabilitatea.

Prin nulitate se înţelege acea 
sancţiune a dreptului civil care 
constă în lipsirea unui act în tot 
sau în parte de efectele juridice 
în vederea cărora el a fost făcut, 
din cauza nesocotirii dispoziţiilor 
legale edictate pentru încheierea 
sa valabilă [7, p. 73]. Nulitatea 
intervine în cazurile fie expres 
prevăzute de lege sau este posibil 
ca aceasta să parvină ca rezultat al 
unor împrejurări ce nu sînt expres 
reglementate, dar care le putem 
deduce din textul legii.

În Hotărîrea Curţii Supreme de 
Justiţie a RM cu privire la aplica-
rea de către instanţele de judecată 
a legislaţiei ce reglementează nuli-
tatea actului juridic civil, nr. 1 din 
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07.07.2008, s-a remarcat că mate-
ria nulităţii nu are un sediu unitar, 
compact, reglementarea nulităţii 
fiind dispersată.

Din cadrul diverselor reglemen-
tări făcute în textul legii, al actelor 
normative, sub diferite formulări, 
atît literatura de specialitate, cît şi 
practica judiciară face o clasifica-
re a nulităţii în: nulitate absolută şi 
nulitate relativă.

Nulitatea absolută a actului ju-
ridic poate fi invocată de orice per-
soană care are un interes născut şi 
actual. Instanţa de judecată o invo-
că din oficiu [1, art. 217, alin. (1)]. 
Nulitatea absolută operează în toate 
cazurile în care lipseşte una dintre 
condiţiile de validitate ale actului 
juridic, şi anume:

cînd consimţămîntul a lipsit - 
din cauza unei erori-obstacol;

cînd părţile nu au avut capa-- 
citatea de folosinţă;

cînd obiectul a lipsit, a fost - 
ilicit sau contrar regulilor de con-
vieţuire socială;

cînd cauza a lipsit, a fost fal-- 
să, ilicită sau imorală;

cînd forma cerută de lege - 
pentru validitatea actelor formale 
(solemne) nu a fost respectată;

cînd actul juridic civil s-a în-- 
cheiat în frauda legii.

Din enunţarea acestor cazuri 
rezultă că nulitatea absolută sancţi-
onează nerespectarea unei dispozi-
ţii legale imperative, al cărei scop 
îl constituie ocrotirea unui interes 
general [31, p. 97].

Nulitatea relativă a actului juri-
dic poate fi invocată doar de per-
soana în al cărei interes este stabili-
tă sau de succesorii ei, de reprezen-
tantul legal sau de creditorii chi-
rografari ai părţii ocrotite pe calea 
acţiunii oblice. Instanţa de judecată 
nu poate să o invoce din oficiu [1, 
art. 218, alin. (1)]. Astfel, legiui-
torul a prevăzut în mod exhaustiv 
subiecţii care pot să ceară nulitatea 
relativă, subliniindu-se iniţiativa 
persoanei interesate, fapt confirmat 
prin aceea că este necesar de a se 

adresa în instanţa de judecată di-
rect, deoarece aceasta din oficiu nu 
poate să o invoce.

Nulitatea relativă (anulabilita-
tea) are drept scop apărarea nu a 
unui interes general (ca în cazul 
nulităţii absolute), ci a unui interes 
personal [31, p. 97].

Nulitatea relativă intervine în 
următoarele cazuri:

cînd consimţămîntul dat la - 
încheierea actului juridic respectiv 
a fost viciat prin: eroare, violenţă 
sau dol;

cînd actul a fost încheiat fie - 
de o persoană fără capacitate de 
exerciţiu, fie de o persoană cu ca-
pacitate de exerciţiu restrînsă, fără 
respectarea dispoziţiilor legale;

cînd s-a încălcat o dispoziţie - 
legală pentru care legea prevede 
nulitatea relativă [31, p. 97].

Rezoluţiunea poate fi cerută la 
un act juridic (contract sinalagma-
tic cu executare imediată) încheiat 
valabil în cazul în care una dintre 
părţi nu-şi respectă culpabil obli-
gaţia într-un contract sinalagmatic 
cu executare imediată şi constă în 
desfiinţarea retroactivă, cu repune-
rea părţilor în situaţia existentă an-
terior încheierii lui [4, pct. 3]. Sînt 
pasibile de rezoluţiune următoarele 
contracte: de vînzare–cumpărare, 
donaţie, înstrăinare a bunului cu 
condiţia întreţinerii pe viaţă, de îm-
prumut etc.

Principalele asemănări dintre 
nulitate şi rezoluţiune sînt urmă-
toarele:

ambele sînt cauzate de inefi-- 
cacitatea actului juridic civil;

ambele produc efecte retro-- 
active (ex tunc);

ambele sînt (în principiu) ju-- 
diciare [7, p. 75].

Între nulitate şi rezoluţiune exis-
tă deosebiri esenţiale:

sub aspectul domeniului de - 
aplicare: nulitatea se aplică tutu-
ror categoriilor de acte juridice, pe 
cînd rezoluţiunea se aplică numai 
actelor juridice sinalagmatice cu 
executare dintr-o dată (uno icto);

sub aspectul cauzelor care - 
le determină: nulitatea presupune 
un act nevalabil, iar rezoluţiunea 
presupune un act valabil încheiat 
şi se datorează neexecutării culpa-
bile a obligaţiilor de către una din-
tre părţile contractante, în situaţia 
în care cealaltă parte şi-a executat 
propriile obligaţii ori este gata să 
le execute;

sub aspectul datei cauzelor: - 
la nulitate cauzele de nevalabilitate 
sînt contemporane sub momentu-
lui încheierii actului (există la data 
încheierii lui), iar în cazul rezoluţi-
unii cauza de ineficacitate – neexe-
cutarea culpabilă a obligaţiei uneia 
dintre părţi – este necesarmente 
ulterioară încheierii momentului 
contractului; aşadar, în timp ce 
nulitatea se analizează pe terenul 
încheierii actului, rezoluţiunea se 
analizează pe terenul executării 
contractului;

sub aspectul naturii răspunde-- 
rii civile aplicabile: nulitatea atrage 
răspunderea delictuală, pe cînd re-
zoluţiunea determină aplicarea re-
gulilor răspunderii contractuale;

prescripţia extinctivă este su-- 
pusă unor reguli diferite în ceea ce 
priveşte termenele de prescripţie şi 
începutul ei, în cele două cazuri [7, 
pct. 75].

Rezilierea reprezintă desface-
rea unui contract cu executare suc-
cesivă, a cărui executare a început 
pentru neexecutarea culpabilă a 
obligaţiilor uneia dintre părţi. Ea 
acţionează ex nunc, adică nu are 
efect retroactiv [33, p. 15].

Între nulitate şi reziliere există 
aceleaşi asemănări şi deosebiri ca 
şi în cazul rezoluţiunii, cu excep-
ţia faptului că efectele rezilierii nu 
sînt retroactive, ci operează numai 
pentru viitor, astfel încît efectele 
ce s-au produs pînă la reziliere sînt 
neatinse.

Prin caducitate se înţelege inefi-
cacitatea care loveşte un act juridic 
valabil ce nu a produs încă efecte 
şi care se datorează unui eveniment 
survenit după formarea valabilă 
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a actului şi independent de voinţa 
autorului [4, pct. 3.2]. De exemplu, 
legatul cuprins într-un testament 
valabil devine caduc dacă legatarul 
predecedează testatorului sau dacă 
renunţă la legat, ori dacă bunul ce 
formează obiectul legatului piere 
[7, p. 76].

Atît nulitatea, cît şi caducitatea 
sînt cauze de ineficacitate, dar se 
deosebesc între ele mai ales:

sub aspectul domeniului sau - 
sferei de aplicare, nulitatea priveşte 
orice act juridic, în timp ce cadu-
citatea se întîlneşte numai în sfera 
actelor unilaterale;

sub aspectul naturii cauzelor - 
ce le determină, nulitatea intervi-
ne pentru încălcarea dispoziţiilor 
legale imperative edictate pentru 
încheierea valabilă a actului, iar ca-
ducitatea operează pentru împreju-
rări care fac imposibilă executarea 
actului valabil încheiat; aşadar ,nu-
litatea presupune un act nevalabil 
încheiat, pe cînd caducitatea presu-
pune un act valabil încheiat;

sub aspectul datei cauzelor - 
de ineficacitate, cauzele de nulita-
te sînt anterioare ori concomitente 
momentului încheierii actului ju-
ridic, pe cînd caducitatea intervine 
întotdeauna pentru cauze ulterioare 
încheierii lui;

sub aspectul modului de apli-- 
care, nulitatea presupune de regulă 
intervenţia organului cu atribuţii 
jurisdicţionale, iar caducitatea ope-
rează de drept, fără a fi necesară in-
tervenţia instanţei de judecată;

sub aspectul întinderii efecte-- 
lor juridice, nulitatea produce efec-
te ex tunc (în principiu), caducita-
tea produce efecte numai pentru 
viitor, întrucît pentru trecut actul 
juridic respectiv nu produsese nici 
un efect;

sub aspectul rolului voinţei - 
părţilor, nulitatea presupune uneori 
încălcarea cu intenţie sau din culpă 
a dispoziţiilor legale imperative, pe 
cînd împrejurarea care determină 
caducitatea este întotdeauna străină 
de voinţa autorului actului juridic 

(nu însă şi de voinţa beneficiarului 
actului respectiv) [7, p. 76].

Revocarea, ca sancţiune de drept 
civil, constă în înlăturarea efectelor 
actului juridic din cauza ingratitu-
dinii gratificatului sau neexecutării 
culpabile a sarcinii [7, p. 76].

Revocarea constă în retractarea 
voinţei exprimate pentru încheierea 
unui act juridic. Totodată, în cazul 
revocării donaţiei, aceasta îmbracă 
forma unei sancţiuni juridice pentru 
ingratitudine ori pentru neexecuta-
rea sarcinii. De regulă, revocarea 
constituie un drept al consumato-
rului, în cazurile expres stabilite de 
lege, şi exercitarea acesteia nu ne-
cesită a fi motivată. În cazul dona-
ţiei, revocarea se efectuează numai 
pe cale judecătorească [4, pct. 3.1].

Nulitatea şi revocarea se asea-
mănă în sensul că ambele reprezin-
tă cauze de ineficacitate a actului 
juridic civil, produc, în principiu, 
efecte retroactive, şi sînt, în princi-
piu, judiciare [7, p. 76].

Între nulitate şi revocare există 
deosebiri importante, care fac din 
ele două instituţii juridice pe deplin 
autonome:

ca domeniul de aplicare, nuli-- 
tatea priveşte orice act juridic civil, 
pe cînd revocarea se aplică numai 
liberalităţilor;

după cauzele care le determi-- 
nă, cauzele de nulitate sînt cauze 
de nevalabilitate, pe cînd cele de 
revocare constau în ingratitudinea 
gratificatului sau în neexecutarea 
culpabilă a sarcinilor de către aces-
ta, după caz;

ca dată a cauzelor, cauzele - 
de nulitate sînt contemporane, mo-
mentului încheierii actului, în timp 
ce cauzele de revocare sînt nece-
sarmente ulterior încheierii actului 
juridic civil.

Inopozabilitatea este sancţiu-
nea pentru nerespectarea de către 
părţi a măsurilor de publicitate pre-
văzute de lege pentru ocrotirea ter-
ţilor. De exemplu, în conformitate 
cu prevederile art. 876 alin. (2) din 
Codul civil, contractul de locaţiune 

a unui bun imobil pe un termen ce 
depăşeşte 3 ani trebuie înscris în 
registrul bunurilor imobile. Neres-
pectarea acestei reguli are ca efect 
inopozabilitatea contractului faţă 
de terţi. În sensul exemplului dat, 
dacă locatorul va înstrăina bunul 
dat în locaţiune, noul proprietar 
va trebui să respecte dreptul loca-
tarului doar dacă acesta din urmă 
a respectat cerinţele de publicitate 
prescrise de lege [4, pct. 3.2].

Deosebirile dintre nulitate şi in-
opozabilitate sînt următoarele:

 - nulitatea atrage ineficacitatea 
actelor juridice încheiate, cu ne-
socotirea scopului în considerarea 
căruia au fost instituite condiţiile 
de valabilitate, iar inopozabilitatea 
este sancţiunea pentru nerespecta-
rea de către părţi a măsurilor de pu-
blicitate prevăzute de lege pentru 
ocrotirea terţilor; 

- în cazul inopozabilităţii nu se 
încalcă nici o condiţie de validitate, 
de aceea actul juridic este valabil şi 
îşi produce efectele între părţi, fără 
a afecta drepturile şi obligaţiile 
acestora, iar nulitatea este sancţi-
unea ce survine ori de cîte ori, la 
momentul încheierii actului juridic, 
se încalcă condiţiile de validitate a 
acestuia şi desfiinţează cu efect re-
troactiv actul juridic; 

- nulitatea interesează raporturi-
le dintre părţi, iar inopozabilitatea 
– raporturile cu terţii [4, pct. 3.2].

Reducţiunea este o sancţiu-
ne civilă care poate fi relevată din 
prevederile art. 1505 şi 1570 Cod 
civil. Aceasta se aplică testamente-
lor şi constă în reducerea mărimii 
averii testate, din cauza faptului că 
se încalcă partea rezervată sau, în 
cel de-al doilea caz, din cauza unor 
erori matematice comise de testa-
tor la întocmirea testamentului, ce 
au avut ca urmare indicarea unei 
mărimi exagerate a averii, care o 
depăşeşte pe cea reală [4, pct. 3.2]. 
Deci, aceasta reprezintă o restrîn-
gere ce se aplică în momentul de-
pistării unor încălcări, erori, care se 
soldează cu sancţiunea respectivă.
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În această materie, se distin-
ge între reducţiunea liberalităţi-
lor excesive, adică a legatelor şi 
donaţiilor făcute de cel care lasă 
moştenirea şi care încalcă rezerva 
succesorală, şi reducţiunea unor 
prestaţii pentru leziune sau, în 
anumite împrejurări, pentru eroare 
indiferentă, precum şi cazurile în 
care s-ar aplica teoria impreviziu-
nii [27, p. 239].

Deosebirea dintre nulitate şi re-
ducţiune constă în următoarele:

 - consecinţa constatării sau de-
clarării nulităţii este invaliditatea 
actului, iar în cazul reducţiunii, 
dispoziţia testamentară rămîne va-
labilă;

 - nulitatea are caracter general, 
fiind aplicabilă tuturor actelor juri-
dice civile, pe cînd reducţiunea se 
referă numai la dispoziţiile testa-
mentare; 

- cauza nulităţii constă în ne-
respectarea unor dispoziţii lega-
le, iar cauza reducţiunii rezidă, în 
principiu, în admiterea unor erori 
faptice la întocmirea testamentu-
lui [4, pct. 3.2].

Un moment inseparabil de obli-
gaţiile civile este sancţiunea, care 
se aplică în caz de neîndeplinire de 
către debitor a obligaţiilor sale faţă 
de creditor.

Din dispoziţiile Codului civil 
putem deduce că, în caz de nee-
xecutare benevolă a obligaţiei din 
partea debitorului, creditorul poate 
recurge la forţa coercitivă a statu-
lui pentru aducerea la îndeplinire a 
obligaţiei fie în natură, fie în echi-
valent.

Sancţiunea obligaţiilor, în mă-
sura posibilului, va consta în re-
alizarea în natură a conţinutului 
obligaţiei. Dar această executare în 
natură nu este întotdeauna posibi-
lă sau admisibilă, mai ales pentru 
obligaţiile de a face [36].

Sancţiunea obligaţiei a fost 
definită în diferite moduri: dreptul 
creditorului de a recurge la forţa 
de constrîngere a statului pentru 
realizarea dreptului său pe calea 

unei acţiuni [28, p. 4-5] sau drep-
tul creditorului să procedeze la 
executarea silită pentru realizarea 
creanţei sale [32, p. 9], sau mijloa-
cele pe care, pe de o parte, legea 
le pune la îndemîna creditorului 
în vederea realizării la nevoie a 
creanţei sale prin constrîngerea 
debitorului la executare, şi, pe de 
altă parte, mijloacele pe care legea 
le pune la îndemîna debitorului 
în vederea executării la nevoie a 
prestaţiei pe care o datorează chiar 
împotriva voinţei creditorului [5, 
p. 496-497; 13, p. 14-15].

Astfel, s-a considerat că sanc-
ţiunea obligaţiei constă în mijloa-
cele ofensive pe care, de regulă, 
creditorul le poate exercita, prin 
intermediul forţei de constrîngere a 
statului, pentru a obţine executarea 
prestaţiei ce i se datorează, iar une-
ori doar în posibilitatea legală de a 
refuza restituirea prestaţiei execu-
tată voluntar de către debitor [5, p. 
496-497; 17, p. 334].

Aşadar, după cum putem ob-
serva, sancţiunea obligaţiei civile 
are loc prin intermediul mijloace-
lor ofensive în cele mai frecvente 
cazuri, acţiunea în justiţie şi exe-
cutarea silită. Prima reprezintă un 
act procesual efectuat de către cre-
ditorul obligaţiei de a se adresa în 
instanţa de judecată, pentru ca ulte-
rior, după pronunţarea unei hotărîri 
definitive, debitorul să fie obligat la 
executarea obligaţiei sale. Executa-
rea silită intervine atunci cînd cre-
ditorul are un titlu executoriu ce-i 
permite să-şi valorifice dreptul său, 
adică debitorul fiind supus execu-
tării silite la îndeplinirea prestaţiei 
pe care o datorează.

Sancţiunile ce se referă la drep-
turile patrimoniale sînt daunele-
interese ce reprezintă o sancţiune 
generală şi sancţiunile particulare 
ce se referă la drepturile reale şi 
obligaţii.

Daunele-interese reprezintă 
despăgubirile în bani la care este 
obligat prin hotărîre judecătoreas-
că debitorul, în scopul reparării 

prejudiciilor cauzate creditorului 
prin neexecutarea obligaţiilor con-
tractuale sau prin executarea lor 
defectuoasă ori cu întîrziere [35]. 
După cum putem observa, sancţi-
unea dată constituie o remediere a 
faptei săvîrşite care a şi atras apli-
carea unei astfel de sancţiuni şi 
care presupune implicarea directă 
a factorului material, adică patri-
moniul.

Numim daune-interese indem-
nizaţia pecuniară alocată unei per-
soane pentru repararea unui preju-
diciu pe care l-a suportat. Ele sînt 
sancţiunea a ceea ce numim răs-
pundere civilă. Uneori, ele apar ca 
o sancţiune principală, de exemplu, 
pentru repararea unui prejudiciu 
corporal sau moral sau pentru a re-
para deteriorarea proprietăţii altu-
ia. Alteori, ele apar ca o sancţiune 
accesorie, care vine să completeze 
o altă sancţiune; astfel, un contract 
fraudulos va fi anulat şi daune-in-
terese vor fi acordate părţii lezate 
pentru a-i compensa pierderile. 
Alteori, daunele-interese au un ca-
racter subsidiar, intervenind atunci 
cînd sancţiunea principală nu poate 
fi aplicată din cauza unei imposibi-
lităţi materiale sau morale. Astfel, 
sancţiunea daunelor-interese se gă-
seşte în spatele ansamblului siste-
mului sancţiunilor civile [36].

Cunoaştem două tipuri de dau-
ne-interese:

- daune interese compensatorii, 
care se plătesc pentru neexecutarea 
parţială sau totală ori executarea 
necorespunzătoare a obligaţiei con-
tractuale a debitorului, reprezent-
înd echivalentul bănesc al repară-
rii integrale a prejudiciului cauzat 
debitorului. Cuprind atît valoarea 
efectivă, cît şi valoarea cîştigului 
nerealizat de creditor;

- daune interese moratorii, ce 
reprezintă compensarea daunelor 
care se acordă pentru simpla int-
îrziere a executării unei obligaţii 
contractuale. Se pot cumula cu 
executarea obligaţiei în natură şi cu 
daunele interese compensatorii. Se 
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calculează de la data trimiterii so-
maţiei de plată [35].

Evaluarea daunelor-interese 
are loc fie prin instanţa de judeca-
tă, fie prin convenţia dintre părţi, 
fie legal.

Evaluarea judiciară a daune-
lor-interese. Evaluarea judiciară 
se face prin hotarîre judecătoreas-
că, respectînd cîteva principii în 
această materie:

a. Principiul reparării integrale 
a prejudiciului presupune obligaţia 
instanţei de judecată de a acorda 
creditorului o indemnizaţie egală 
cu prejudiciul real suferit, care in-
clude atît paguba efectiv suferită, 
damnum emergens, cît şi cîstigul 
nerealizat, lucrum cessans. 

b. Debitorul răspunde doar 
pentru prejudiciile previzibile la 
momentul încheierii contractului. 
Cînd prejudiciul a fost produs prin 
dol, răspunderea debitorului nu va 
mai fi atribuită la prejudiciul previ-
zibil, ci la întregul prejudiciu.

c. Vor fi supuse reparării preju-
diciile directe, adică doar cele care 
s-au produs datorită neexecutării 
contractului într-o relaţie de cauza-
litate directă.

 Evaluarea legală a daune-
lor-interese este cea făcută prin 
lege şi priveşte prejudiciul suferit 
de creditor ca urmare a nerespec-
tării de către debitor a obligaţiei ce 
are ca obiect o sumă de bani.

Evaluarea convenţională. Cla-
uza penală. Evaluarea daunelor-in-
terese poate fi făcută şi prin con-
venţia părţilor intervenită înainte de 
producerea prejudiciului. Această 
înţelegere poartă numele de clauză 
penală şi este reglementată de art. 
624 -630 Cod civil. Clauza penală 
(penalitatea) este o prevedere con-
tractuală prin care părţile evaluea-
ză anticipat prejudiciul, stipulînd 
că debitorul, în cazul neexecutării 
obligaţiei, urmează să remită credi-
torului o sumă de bani sau un alt 
bun [1, art. 634, alin. (1)].

Din perspectiva naturii juridi-
ce a clauzei penale, avînd ca reper 

definiţia clauzei penale din art. 634 
alin. 1 Cod civil, se consideră că 
legiuitorul a oferit prevalenţă teo-
riei dualiste, conform căreia clauza 
penală este o pedeapsă civilă repa-
ratorie, dar şi o reparaţie sancţiona-
torie, pentru ipoteza neexecutării 
ilicite a contractului principal de 
către debitor. Privită astfel, clauza 
penală cuprinde sau regrupează 
într-o singură noţiune atît natura 
sa reparatorie, de stabilire antici-
pată a daunelor-interese, cît şi ace-
ea de pedeapsă privată, în sensul 
de sancţiune contractuală pentru 
neexecutarea ilicită a obligaţiilor 
contractuale. Prin obligarea debi-
torului la plata clauzei penale se 
repară prejudiciul cauzat credito-
rului şi, în acelaşi timp, se pedep-
seşte comportamentul ilicit al debi-
torului care constă în neexecutarea 
obligaţiilor sale contractuale [18, 
p. 684]. 

Deşi executarea clauzei penale 
nu este condiţionată de dovedirea 
existenţei şi întinderii prejudiciului, 
acordarea ei are însă ca scop prin-
cipal (şi) repararea prejudiciului 
suferit de creditor. Din perspectiva 
structurii mixte a clauzei penale, se 
consideră că acordarea acesteia are 
loc în principal şi preponderent ca 
pedeapsă civilă, pentru a se sanc-
ţiona faptul neexecutării contrac-
tului, şi numai în subsidiar pentru 
repararea prejudiciului cauzat; în 
consecinţă, ea nu constituie în pri-
mul rînd o despăgubire, ci mai de-
grabă o pedeapsă [26, p. 131].

Tot la categoria de sancţiune 
civilă putem menţiona şi arvuna. 
Prevederile art. 631 Cod civil re-
glementează arvuna, care este o 
sumă de bani sau un alt bun pe care 
o parte contractantă o dă celeilalte 
părţi pentru a confirma încheierea 
contractului şi a-i garanta executa-
rea. Dacă prestaţia datorată se exe-
cută integral, arvuna este o supra-
solvire şi se restituie părţii care a 
predat-o la încheierea contractului 
[15, p. 636]. În alternativa neexe-
cutării obligaţiei de către plătitorul 

arvunei, cealaltă parte contractantă 
poate cere rezoluţiunea contractu-
lui şi poate reţine arvuna, în mod 
legitim. Dimpotrivă, dacă cel ce a 
primit arvuna nu îşi execută obli-
gaţia, plătitorul arvunei poate cere 
rezoluţiunea contractului şi obliga-
rea celeilalte părţi contractante să îi 
restituie dublul arvunei. 

Referindu-ne la sancţiunea 
drepturilor reale, orice drept real 
presupune stăpînirea titularului 
asupra bunului, adică a valorii so-
ciale a lucrului care face obiectul 
dreptului. Dacă această stăpînire 
este sustrasă titularului, sancţiunea 
constă într-o acţiune de reintegrare. 
Dacă este doar tulburată, sancţiu-
nea va fi un ordin judiciar de înce-
tare a tulburării însoţite eventual de 
daune-interese. În fine, dacă obiec-
tul dreptului este deteriorat, sancţi-
unea constă în daune-interese [36].

La categoria de sancţiuni civile 
cu caracter nepatrimonial se atribu-
ie nedemnitatea succesorală, care 
constă în decăderea moştenitorului 
din dreptul de a moşteni o persoa-
nă decedată, din cauza săvîrşirii 
unor fapte grave (expres prevăzu-
te de lege) împotriva defunctului 
sau memoriei acestuia [16, p. 10]. 
Deci, respectiva sancţiune intervi-
ne ca rezultat al unor acţiuni grave 
săvîrşite faţă de cel ce lasă moşte-
nirea, precum şi împotriva moşte-
nitorilor acestuia.

Nu poate fi succesor testamen-
tar sau legal persoana care:

a) a comis intenţionat o infracţi-
une sau o faptă amorală împotriva 
ultimei voinţe, exprimate în testa-
ment, a celui ce a lăsat moştenirea;

b) a pus intenţionat piedici în ca-
lea realizării ultimei voinţe a celui 
ce a lăsat moştenirea şi a contribuit 
astfel la chemarea sa la succesiune 
ori a persoanelor apropiate sau la 
majorarea cotelor succesorale ale 
tuturor acestora [1, art. 1431].

La categoria de sancţiuni civile 
considerăm oportun a ne expune şi 
asupra termenului de prescripţie 
extinctivă. Sub aspect terminolo-
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gic, în literatura juridică s-au con-
turat două accepţiuni ale noţiunii 
de prescripţie extinctivă, şi anu-
me: instituţie de drept civil care 
are această denumire şi stingere a 
dreptului material la acţiune [10, 
p. 277]. Reglementarea actuală a 
instituţiei prescripţiei extinctive o 
regăsim în Titlul IV. Termenele, 
Capitolul II al Codului civil. Co-
dul civil nu defineşte prescripţia in 
terminis, ci consacră doar obiec-
tul şi efectul său juridic: stingerea 
dreptului material la acţiune, dacă 
nu a fost exercitat în termenul sta-
bilit de lege. În literatura juridică, 
prescripţia a fost definită ca fiind 
acea instituţie juridică ce constă 
în stingerea dreptului la acţiune în 
sens material ca urmare a neexer-
citării dreptului în termenul stabilit 
de lege [6, p. 136]. 

În literatura de specialitate au 
fost date şi alte definiţii, cum ar fi:

a) mijloc de stingere a dreptului 
material la acţiune, prin neexerci-
tarea acelui drept într-un anumit 
răstimp [32, p. 433]; 

b) stingerea acelei componente 
a dreptului la acţiune care constă 
în posibilitatea titularului dreptu-
lui subiectiv de a cere obligarea 
subiectului pasiv la executarea 
obligaţiei corelative sau la re-
cunoaşterea dreptului subiectiv 
contestat, din cauza nesesizării or-
ganului de jurisdicţie în termenul 
prevăzut de lege [11, p. 270];

c) acea sancţiune care constă în 
stingerea, în condiţiile stabilite de 
lege, a dreptului material la acţiune 
neexercitat în termen [10, p. 268]; 

d) acel mod de transformare a 
conţinutului raportului juridic ci-
vil constînd în stingerea dreptului 
de realizare silită a obligaţiei civi-
le corelative, din cauza neexerci-
tării lui în termenul stabilit de lege 
[24, p. 92]; 

e) acel mod de înlăturare a răs-
punderii civile constînd în stinge-
rea dreptului material la acţiune 
neexercitat în termenul stabilit de 
lege [25, p. 43-44];

f) acea sancţiune îndreptată 
împotriva pasivităţii titularului 
dreptului subiectiv civil sau al 
unei situaţii juridice ocrotite de 
lege, care, în condiţiile legii, nu va 
mai avea posibilitatea de a obţine 
protecţia juridică a acesteia prin 
exercitarea dreptului material la 
acţiune [12, p. 278]. 

Practica judiciară defineşte 
prescripţia ca mijloc de stingere 
a obligaţiilor şi a acţiunilor, de-
terminat de un interes de ordine 
publică şi de stabilitate socială, 
ca situaţiile de fapt stabilite într-
un timp anterior să nu mai poată fi 
schimbate. Ea apare ca o sancţiu-
ne a creditorului nediligent, care a 
lăsat să treacă mai mult timp, fără 
a-şi valorifica dreptul subiectiv. 
Ca atare, odată cu expirarea ter-
menului legal, titularul unui drept 
ocrotit de lege pierde nu dreptul 
de a acţiona, ci dreptul de a-l mai 
constrînge pe debitor la îndeplini-
rea obligaţiei sale, care poate con-
sta în executarea unei prestaţii, în 
respectarea unei situaţii juridice, 
în suportarea unei sancţiuni civile. 
Prescripţia este, aşadar, o sancţi-
une juridică îndreptată împotriva 
pasivităţii titularului unui drept 
subiectiv sau al unei situaţii juri-
dice ocrotite de lege.

Concluzii. Putem spune că 
sancţiunile civile reprezintă ace-
le categorii de măsuri stabilite de 
legiuitor care se aplică odată ce 
persoana a săvîrşit careva fapte ce 
încalcă textul legii. Astfel, am ob-
servat că acestea, la rîndul lor, pot 
avea atît caracter patrimonial, cît 
şi personal nepatrimonial, în esen-
ţă fiecare avînd scopul de a repara 
prejudiciul cauzat, de a reeduca, 
precum şi de a preveni o eventu-
ală abatere, încălcare a legislaţiei 
civile.

Pentru aplicarea unei sancţiuni 
de drept civil nu este neapărat ne-
cesară existenţa unui prejudiciu. 
Dacă, prin fapta ilicită şi culpabilă 
a unei persoane, s-a produs un pre-
judiciu în patrimoniul altei persoa-

ne, atunci va interveni răspunderea 
civil-delictuală. Sancţiunea civilă 
nu intervine însă pentru cauzarea 
de prejudicii, ci pentru savîrşirea, 
cu vinovăţie, a unei fapte ilicite. În 
cazul producerii unui prejudiciu, 
se pot cere daune corespunzătoa-
re. De aici şi concluzia că o altă 
condiţie pentru aplicarea oricărei 
sancţiuni de drept civil este exis-
tenţa vinovăţiei.

Vinovăţia este atitudinea psihi-
că a celui ce comite o faptă ilicită 
faţă de fapta sa şi faţă de consecin-
ţele acesteia. Vinovăţia poate îm-
brăca forma intenţiei sau a culpei. 
Forma de vinovăţie nu are impor-
tanţă, deoarece sancţiunea se va 
aplica indiferent de aceasta. Lipsa 
vinovăţiei va înlătura însă apli-
carea sancţiunii (de exemplu, în 
cazul rezoluţiunii, dacă debitorul 
dovedeşte că a fost împiedicat să-
şi execute obligaţia din cauza unui 
caz de forţă majoră). S-a apreciat 
că în cazul răspunderii civile con-
tractuale nu este necesară cerce-
tarea culpei, deoarece vinovăţia 
debitorului nu constituie o con-
diţie de existenţă a acestei forme 
de răspundere civilă. Într-adevăr, 
în situaţia obligaţiilor de rezultat, 
culpa fiind prezumată, simpla ne-
executare a obligaţiei contractua-
le declanşează răspunderea civilă 
contractuală. La obligaţiile de 
mijloace însă vinovăţia debitoru-
lui trebuie cercetată de instanţă, în 
fiecare caz concret în parte. Aici 
culpa nu mai este prezumată şi ea 
apare clar, fără echivoc ca o con-
diţie a răspunderii contractuale.

În funcţie de interesele pe care 
le apără, personale sau generale, 
unele sancţiuni pot fi înlăturate (de 
exemplu, nulitatea relativă poate 
fi acoperită prin confirmare), pe 
cînd altele se vor aplica indiferent 
de voinţa părţilor (imposibilitatea 
confirmării nulităţii absolute).

Ca efect al aplicării sancţiunii 
civile, se va restabili situaţia ante-
rioară savîrşirii faptei ilicite. Sanc-
ţiunea îşi poate produce efecte fie 
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pentru trecut (ex tunc), fie numai 
pentru viitor (ex nunc), în funcţie 
de specificul sancţiunii respective 
şi de natura actului juridic (cu exe-
cutare imediată sau cu executare 
succesivă). Efectele sancţiunii pot 
fi mai mult sau mai puţin energice, 
putînd consta în desfiinţarea con-
tractului sau numai în reducerea 
unor prestaţii succesive.
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Основные тезисы. Из 
синтеза норм ч.(5) ст.35 

и ч.(1) ст.43 Конституции Ре-
спублики молдова следует, что 
все учебные заведения в нашей 
стране, в том числе негосудар-
ственные, создаются и осущест-
вляют свою деятельность в со-
ответствии с законом. В тоже 
время, каждый человек (а значит 
и педагог) имеет право на труд, 
свободный выбор работы, спра-
ведливые и удовлетворительные 
условия труда, а также право на 
защиту от безработицы.[1]

 Рассмотрение особенностей 
трудоустройства в системе об-
разования через призму проци-
тированных конституционных 
норм и специфику трудовых от-
ношений в учебных заведениях, 
требует глубокого научно - прак-
тического осмысления, особен-
но в условиях нынешних кри-
зисных явлений на рынке труда 
и дефицита педагогических ка-
дров, в первую очередь, из числа 
молодежи.

 Исходя из требований ч.(1) 
ст.296 Трудового кодекса Респу-
блики молдова № 154/2003 (да-
лее – ТК)[2] к педагогической/
преподавательской деятельно-
сти допускаются лица, имеющие 
установленный действующим 
законодательством уровень об-
разования, необходимый для 

работы в учебном заведении со-
ответствующего вида. В связи с 
изложенным, положениями ст.54 
Кодекса об образовании Респу-
блики молдова № 152/2014(да-
лее – КО) [3] уточняется/дета-
лизируется, что в сфере общего 
образования замещение вакант-
ных педагогических должностей 
осуществляется по конкурсу, ор-
ганизуемому на уровне образо-
вательного учреждения соглас-
но методологии, утвержденной 
министерством просвещения 
(мП). В конкурсе на замещение 
педагогической должности мо-
жет участвовать любое лицо, со-
ответствующее условиям выбор-
ности, предусмотренным дей-
ствующим законодательством. 
молодые специалисты занимают 
вакантные должности согласно 
распределению. Прием педаго-
гического персонала на работу 
в образовательные учреждения 
производится путем заключе-
ния индивидуального трудового 
договора (ИТД) с директором 
учреждения согласно действую-
щему законодательству. Выпуск-
ники программ высшего обра-
зования иного, чем педагогиче-
ский, профиля могут работать в 
сфере образования только после 
того, как пройдут программу 
психопедагогического модуля.

 В частности, должность ди-

ректора основного блока учеб-
ных заведений молдовы может 
быть занята при соблюдении 
требований Положения о по-
рядке организации и проведения 
конкурса на замещение должно-
сти директора учреждений до-
школьного, начального, средне-
го, специального, внешкольного, 
среднего профессионального и 
среднего специального образо-
вания, утвержденного Приказом 
мП № 762/2010(в редакции При-
каза мП № 1039/2014). [4] 

 При этом следует акцентиро-
вать, что высший руководящий 
состав общеобразовательных 
учебных заведений может быть 
трудоустроен с учетом предписа-
ний Положения об организации 
и проведении конкурса на за-
мещение должностей директора 
и заместителя директора обще-
образовательных учреждений, 
утвержденного Приказом мП 
№ 163/2015 (в редакции Приказа 
мП № 964/2015)[5] и новой Ин-
струкции по оценке кандидатов 
на должность директора обще-
образовательного учреждения, 
утвержденной Приказом мП № 
1044/2015.[6]

 Исходя из п.45, 53 и 54 Рамоч-
ного положения об организации 
и функционировании учрежде-
ний среднего профессионально-
технического образования, 
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утвержденного Приказом мП 
№ 840/2015[7] директор про-
фессионально - технического 
учебного заведения отбирается 
по публичному конкурсу, орга-
низованному в соответствии с 
предписаниями Положения об 
организации и проведении кон-
курса на замещение управленче-
ских должностей в учреждениях 
послесреднего и послесреднего 
нетретичного профессионально-
технического образования, 
утвержденного Приказом мП № 
550/2015.[8] В тоже время, при-
ем на работу педагогического 
персонала учреждений среднего 
профессионально-технического 
образования производится по 
конкурсу, организуемому в со-
ответствии с Положением, 
утвержденным мП. При этом 
преподаватель принимается на 
работу на конкурсной основе на 
неопределенный период. Кан-
дидат на должность преподава-
теля допускается к конкурсу, на 
основе заявления и документа об 
образовании, подтверждающий 
наличие соответствующей ква-
лификации.

 С другой стороны необходи-
мо подчеркнуть, что конкретная 
процедура организации и про-
ведения конкурса на замещение 
должности директора, замести-
теля директора и начальника 
отделения профессионально 
- технического учебного заведе-
ния регламентируется детально 
Положением об организации и 
проведении конкурса на заме-
щение руководящей должности 
в учреждениях профессиональ-
но - технического образования, 
утвержденным Приказом мП № 
550/2015.[9]

 Особое внимание уделяет за-
конодатель вопросу трудоустрой-
ства педагогических работников 
в системе высшего образования. 
Так, норма ч.(1) ст.297 ТК пред-
усматривает, что замещение всех 
должностей научных и педаго-
гических работников в высшем 

учебном заведении (вуз) произ-
водится на основании ИТД, за-
ключаемого на определенный 
срок, по результатам конкурса, 
а порядок замещения указанных 
должностей утверждается Пра-
вительством. В настоящее время 
в стране действует и применяется 
Положение о замещении педаго-
гических должностей в высших 
учебных заведениях, утвержден-
ное Постановлением Правитель-
ства № 854/2010(далее - Положе-
ние № 854/2010). [10]

В тоже время положения п.а) 
- с) ч.(1) ст.117 КО определяют, 
что персонал высшего образова-
ния состоит из:

научно-педагогического 	
персонала: университетский 
преподаватель, доцент (универ-
ситетский конференциар), про-
фессор;

научного персонала	 : на-
учный исследователь, старший 
научный исследователь, веду-
щий научный исследователь, 
главный научный исследова-
тель;

педагогического персонала	 : 
университетский ассистент, 
организатор, концертмейстер, 
инструктор, тренер.

 С иной стороны, норма 
ч.(1) ст. 118 КО устанавливает, 
что педагогические, научно-
педагогические и научные 
должности в сфере высшего 
образования замещаются по кон-
курсу в соответствии с рамоч-
ным положением, утвержден-
ным мП, а не Правительством 
как это указано в ч.(1) ст.297 ТК, 
что в принципе является шагом 
назад в правовом регулирова-
нии данного многоаспектного 
кадрового вопроса, поскольку 
снижает юридическую силу на-
званного нормативного акта и 
может впоследствии слабо вли-
ять на защиту трудовых прав и 
законных интересов персона-
ла высшего образования при 
его трудоустройстве. При этом, 
следует отметить, что согласно 

ч.(2) ст.2 ТК действие настоя-
щего кодекса распространяется 
на трудовые отношения, регули-
руемые другими органическими 
законами (включая КО).

 Иначе говоря, процитирован-
ная норма из ч.(1) ст.297 ТК при-
менятся в дальнейшем, несмотря 
на существование противоречия/
несовпадения ее содержания с 
текстом нормы ч.(1) ст. 118 КО. 
Этот вывод подкрепляется до-
полнительно требованием ч.(3) 
ст.391 ТК, согласно которому 
действующие законодательные 
акты, регулирующие трудовые 
и иные непосредственно связан-
ные с ними отношения (включая 
КО), применяются лишь в части, 
не противоречащей настоящему 
кодексу(в том числе положени-
ям ч.(1) ст.297 ТК). 

Кроме того, процитированные 
выше нормы КО относительно 
определения и подбора персона-
ла высшего образования отлича-
ются существенно от предписа-
ний п. 2 Положения № 854/2010, 
согласно которым педагогиче-
скими должностями в высшем 
образовании являются:

 •	 на кафедрах: универси-
тетский ассистент, универси-
тетский преподаватель, уни-
верситетский старший пре-
подаватель, университетский 
конференциар, университет-
ский  профессор;

 •	 в общежитиях для сту-
дентов: социальный педагог.

 Исходя из содержания п.3 
и 4 Положения № 854/2010 пе-
дагогические должности (за 
исключением университетско-
го ассистента) один раз в 5 лет 
объявляются вакантными и за-
мещаются на конкурсной осно-
ве. Конкурс действителен толь-
ко для соответствующего вуза. 
Не могут считаться вакантными 
и не могут быть вынесены на 
конкурс педагогические долж-
ности, занятые лицами, которые 
находятся в декретном отпуске, 
в творческом отпуске, в отпу-
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ске для завершения докторской 
диссертации, занимаются раз-
работкой по заказу мП или по 
заказу министерств, в подчи-
нении которых находятся вузы, 
учебников, методических работ, 
монографий, или другими лица-
ми (пользователями различных 
типов социальных отпусков) в 
соответствии с действующим 
законодательством.

 Относительно лиц, кото-
рые находятся в «декретном 
отпуске» (в течение которо-
го занимаемые педагогические 
должности не считаются ва-
кантными и не могут быть вы-
несены на конкурс) необходимо 
уточнить, что нормами действу-
ющего законодательства о труде 
и о социальном страховании в 
принципе не предусмотрен и не 
регламентирован подобный от-
пуск. Такой ошибочный термин 
является неудачным/неточным 
переводом с государственно-
го языка существующего пра-
вильного термина «concediu de 
maternitate», который законода-
телем определен верно в виде 
«отпуска по беременности и 
родам» (включающий дородо-
вой отпуск и послеродовой от-
пуск) согласно ч. (1) ст. 124 ТК 
и ст. 16 Закона о пособиях по 
временной нетрудоспособности 
и других пособиях социального 
страхования № 289/2004[11], на 
время которого, назначается по-
собие по материнству.

 Нуждается также в юриди-
ческом уточнении/детализации 
изложенное выше общее слово-
сочетание из скобок «(пользова-
телями различных типов со-
циальных отпусков)». К таким 
типам социальных отпусков (в 
течение которых занимаемые 
педагогические должности не 
считаются вакантными и не 
могут быть вынесены на кон-
курс) в данном случае необходи-
мо правомерно отнести:

частично оплачиваемом 	
отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех 
лет на основании ч. (2) - (5) ст. 
124 ТК;

дополнительном отпуске 	
без сохранения заработной пла-
ты по уходу за ребенком в воз-
расте от трех до шести лет 
согласно ч. (1) ст. 126 ТК;

оплачиваемый отпуск 	
на период со дня усыновления 
(установления опеки) и до ис-
течения 56 календарных дней 
со дня рождения ребенка (при 
одновременном усыновлении 
двух и более детей – 70 кален-
дарных дней), предоставленный 
работнику, усыновившему ново-
рожденного ребенка непосред-
ственно в родильном доме или 
установившему над ним опеку, 
а также предоставленный ему 
частично оплачиваемый отпуск 
по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет, 
либо дополнительный отпуск 
без сохранения заработной пла-
ты по уходу за ребенком в воз-
расте от трех до шести лет 
(ст.127 ТК).

 Из предписаний п.5 Поло-
жения № 854/2010 вытекает, что 
решение об объявлении конкур-
са на замещение педагогических 
должностей принимается сена-
том вуза открытым голосовани-
ем за три месяца до истечения 
срока избрания по конкурсу, на 
основании заявления (поданно-
го, как правило, в письменной 
форме) заведующего соответ-
ствующей кафедрой. 

 В контексте отмеченного, 
необходимо обратить особое 
внимание на текст п. 10 Поло-
жения № 854/2010, согласно ко-
торому вуз вправе организовать 
также конкурс на замещение 
должности университетско-
го старшего преподавателя. 
Однако проведение такого кон-
курса в настоящее время юри-
дически невозможно, поскольку 
в соответствии с п.а) ч.(1) ст.117 
КО должность университетско-
го старшего преподавателя не 

включена законодателем в состав 
научно - педагогического персо-
нала вуза. Иначе говоря, в вузах 
такая должность после всту-
пления в силу КО (23.11.2014г.) 
больше не существует, в связи с 
чем, отпали правовые основания 
для проведения конкурса с це-
лью ее замещения.

 Следует отметить, что долж-
ность университетского асси-
стента, в силу п.с) ч.(1) ст.117 
КО теперь не отнесена к научно 
- педагогическому персоналу, 
а к педагогическому персоналу 
(наравне с должностями: ор-
ганизатора, концертмейстера, 
инструктора, тренера). Для за-
мещения должности универси-
тетского ассистента на конкурс-
ной основе могут  участвовать 
кандидаты, которые прошли 
психопедагогическую и мето-
дическую подготовку и имеют 
степень лиценциата (ст.89 КО) 
или степень магистра (ст.90 КО) 
в профессиональной области в 
соответствующей должности, 
как того требует четко п. 12 По-
ложения № 854/2010. 

 Нормой ч.(2) ст.297 ТК уста-
новлено, что должности декана 
факультета и заведующего ка-
федрой вуза являются выбор-
ными. Порядок проведения вы-
боров на указанные должности 
определяется уставом соответ-
ствующего вуза. В этом контек-
сте, положения ч.(12) и (13) ст. 
105 КО определяют, что в срок 
не позднее шести месяцев после 
открытия вакансии ректор ини-
циирует, посредством конкурс-
ных комиссий, утвержденных 
сенатом, конкурс на замещение 
должности декана и/или заведу-
ющего департаментом/кафедрой 
согласно институциональному 
регламенту. Должность декана 
может замещаться одним и тем 
же лицом не более двух сроков 
подряд, по пяти лет каждый. 

 Необходимо также учесть, 
что ректоры вузов в нашей стра-
не избираются в должность на 
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основании Типового положения 
о порядке избрания ректора выс-
шего учебного заведения Респу-
блики молдова, утвержденного 
Приказом мП № 09/2015.[12]

 Важное правовое значение 
имеет ч.(2) ст.296 ТК, согласно 
которой к педагогической (пре-
подавательской) деятельности не 
допускаются лица, которые ли-
шены права заниматься этой дея-
тельностью решением судебной 
инстанции или на основании ме-
дицинского заключения, а также 
лица, которые имели судимость 
за определенные преступления. 
Перечни соответствующих ме-
дицинских противопоказаний 
и преступлений, при наличии 
которых лица не допускаются к 
педагогической (преподаватель-
ской) деятельности, устанавли-
ваются законом.

 Из содержания данной нормы 
следует, что к педагогической/
преподавательской деятельности 
не допускаются три группы лиц, 
а именно:

лишенные права занимать-•	
ся этой деятельностью решени-
ем судебной инстанции;

 не в состоянии заниматься •	
такой деятельностью на осно-
вании медицинского заключения; 

имеющие судимость за •	
определенные преступления. 

 Недопущение лица (из пер-
вой группы) к педагогической/
преподавательской деятельно-
сти возможно юридически толь-
ко при получении работодателем 
вступившего в законную силу 
судебного решения о привле-
чении педагогического работ-
ника к уголовному наказанию 
в виде лишения права занимать 
преподавательские должности 
или заниматься педагогической 
деятельностью согласно ст. 65 
Уголовного кодекса Республи-
ки молдова № 985/2002(далее 
- УК)[13], с которым учебное за-
ведение производит прекраще-
ние ИТД на основании п. е) ст. 
82 ТК (применение к работнику 

решением судебной инстанции 
уголовного наказания, исключа-
ющего возможность продолже-
ния работы на предприятии/в 
учебном заведении). 

 В то же время работодатель 
вправе согласно ст. 47 ТК отка-
зать обоснованно в трудоустрой-
стве лицу (претенденту) на педа-
гогическую/преподавательскую 
работу, если первому известно, и 
он имеет в своем распоряжении, 
вступившее в законную силу су-
дебное решение о привлечении 
до этого претендента на трудоу-
стройство к уголовному наказа-
нию в виде лишения права зани-
мать определенные должности 
(преподавательские) или зани-
маться определенной деятельно-
стью (педагогической) согласно 
ст. 65 УК. 

 Относительно недопущения 
лица к педагогической/препо-
давательской деятельности на 
основании медицинского за-
ключения (вторая группа) рабо-
тодателю/учебному заведению 
необходимо иметь в виду, что 
такой отказ возможен только при 
условии, если в медицинском 
заключении лица содержатся 
четкие медицинские показания, 
предусмотренные в Перечне ме-
дицинских противопоказаний, 
при наличии которых лицо не 
допускается к педагогической 
(преподавательской) деятельно-
сти, утвержденном законом.

 Недопущение к педагоги-
ческой/преподавательской дея-
тельности лица, которое имело 
судимость за определенное пре-
ступление (третья группа) воз-
можно только в случае наличия 
у него судимости за конкретные 
деяния, предусмотренные в Пе-
речне преступлений, при совер-
шении одного из которых лицо 
не допускается к педагогической 
(преподавательской) деятельно-
сти, утвержденном законом. 

 В этой связи в юридической 
литературе справедливо отме-
чается, что «к сожалению, до 

настоящего времени такие 
перечни законом не утверж-
дены (не приняты), в связи с 
чем, в настоящее время отсут-
ствует необходимая правовая 
база для недопущения к педа-
гогической/преподавательской 
деятельности на основании 
определенных противопоказа-
ний, указанных в медицинском 
заключении претендента либо 
по причине наличия у него су-
димости за те или иные пре-
ступления».[14, с.480]

 Критическая (хоть и спорная) 
оценка дана в литературе по спе-
циальности отдельными право-
ведами в области трудовых отно-
шений[15, с.25 - 26] положениям 
ст.153 КО, согласно которым 
предусмотрено прекращение по 
праву действия ИТД директо-
ров публичных образовательных 
учреждений (кроме учреждений 
высшего образования), со дня на-
значения которых прошло более 
пяти лет. В срок не более шести 
месяцев с момента прекращения 
ИТД органы власти, правомоч-
ные назначать на должность, ор-
ганизуют проведение конкурсов 
на замещение освободившихся 
должностей директоров. В пери-
од до назначения на конкурсной 
основе директоров публичных 
образовательных учреждений 
руководство учреждениями осу-
ществляют временно исполняю-
щие обязанности директоров, 
назначенные органами власти, 
правомочными назначать на 
должность.

 Необходимо подчеркнуть, 
что по данному правовому во-
просу поставлена окончательная 
точка Постановлением Консти-
туционного суда № 8/2015«О 
контроле конституционности 
статьи 153 Кодекса об образова-
нии (прекращение индивидуаль-
ных трудовых договоров дирек-
торов публичных образователь-
ных учреждений)»[16], признав-
шим полную конституционность 
норм ст.153 КО.
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 В заключении следует акцен-
тировать, что в целях всесторон-
ней поддержки молодых педа-
гогических работников в нашей 
стране, Постановлением Прави-
тельства № 802/2015 утвержде-
но исключительно важное По-
ложение о порядке исчисления, 
распределения, использования и 
учета отчислений специального 
целевого назначения для под-
держки молодых педагогических 
кадров.[17]

 Особая роль в системе обра-
зования принадлежит образцо-
вым центрам, которые в соответ-
ствии с п.2 Рамочного положе-
ния об организации и функцио-
нировании образцового центра, 
утвержденного Приказом мП № 
1158/2015[18] являются учреж-
дениями профессионально-
технического образования с вы-
соким потенциалом, выполняю-
щими функции как в области 
организации комбинированных 
программ профессиональной 
подготовки, так и в области 
развития потенциала системы 
профессионально-технического 
образования. Исходя из п.58 
данного Рамочного положения 
прием на работу руководящего 
и педагогического персонала об-
разцового центра производит-
ся по конкурсу, организуемому 
в соответствии с положением, 
утвержденным мП.

 Так, в частности, согласно 
п.1 лит. а) и п.3 Постановле-
ния Правительства № 786 от 23 
июня 2016 года «О создании, 
ликвидации и изменении на-
звания некоторых учреждений 
профессионально-технического 
образования» [19] в результате 
реорганизации ряда образова-
тельных учреждений, в нашей 
стране были созданы: Образцо-
вый центр в области энергети-
ки и электроники; Образцовый 
центр в области экономики и 
финансов. При этом, высвобож-
дение работников в связи с ре-
организацией образовательных 

учреждений осуществляется в 
соответствии с действующим 
трудовым законодательством, 
в случае невозможности их пе-
ревода (с учетом требований 
ст.881 ТК).
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Актуальность темы обу-
словлена тем, что граж-

данские обязательства, возни-
кающие из азартных игр и пари, 
в Республики молдова были 
урегулированы лишь в конце XX 
века путём принятия закона Рм 
№ 285-XIV от 18.02.1999 года 
«Об азартных играх».

Азартные игры и пари регу-
лируются также главами XXX, 
XXXI, XXXII Гражданского 
кодекса Республики молдова 
(далее – ГК Рм) № 1107-XV от 
06.06.2002 года, другими зако-
нами и подзаконными норматив-
ными актами.

Актуальность темы обуслов-
лена также её недостаточным 
освещением.

 Гражданским обязательствам, 
возникающим из азартных игр и 
пари, в некоторой степени, были 
посвящены следующие работы 
молдавских и румынских учё-
ных:

Кибак Г., мишина Т., Цо-1. 

нова И., Гражданское право, 
Изд-во «CEP USM», Кишинэу, 
2009 год,

Bloşenco A. Drept civil. Par-2. 
tea specială: \ Note de curs. Chişi-
nău: Cartdidact, 2003 а.,

Burac V. Drept bancar: ma-3. 
nual\ V.Burac.- Chişinău.-2001 а.,

Chibac Gh. Drept civil. Con-4. 
tracte speciale.: Vol.III. Ediţia a II-
a.\ Gh.Chibac, A.Băieşu, A.Rotari, 
O.Efrim.-Chişinău: 2005 а., 

Cojocari E. Drept civil. Partea 5. 
generală şi specială: / E. Cojocari, 
V. Cojocari. Chişinău:Business-
Elita, 2004 а.,

Chibac G., Băieşu A., Efrim 6. 
O. - Drept civil. Contracte şi succe-
siuni. Ediţţia a III - a. Editura «Car-
tier» Chişinău, 2010, 

Deak Fr. - Tratat de drept 7. 
civil. Contracte speciale. Editura 
«Lumina Lex», Bucureşti, 2001 а., 

Deak F., S. Carpineanu, Con-8. 
tracte Civile şi comerciale, Editura 
«Lumina Lex», Bucureşti, 2013 а.,

Toader C. - Drept civil. Con-9. 

ПРАВОВОЕ РЕгУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ, 
ВОЗНИКАющИХ ИЗ АЗАРТНЫХ ИгР И ПАРИ

юрий ЗДОРОВ, 
магистр права, докторнат Европейского университета молдовы 

SUMMARY 
In its submission the author examines the legal regulation of the relations 

arising from games of chance and betting.
The study this topic the author lists works of Moldovan and Romanian 

scientists who, to some extent, focused on the civil obligations arising from 
gambling and betting.

The important thing is that the author made some suggestions for improvement 
of the existing legislation governing the civil liability arising out of gambling and 
betting.
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ние отношений, возникающих из азартных игр и пари. 
В процессе исследования указанной темы автор перечисляет работы 

молдавских и румынских ученых, которые, в некоторой степени, были по-
священы гражданским обязательствам, возникающим из азартных игр и 
пари.

Важным является то, что автором вносятся некоторые предложения по 
совершенствованию действующего законодательства, регулирующего граж-
данские обязательства, возникающие из азартных игр и пари.
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tractele speciale. Editura «All - 
Beak» Bucureşti, 2003 а., 

Trofimov I. - Drept civil. 10. 
Contractele civile. Editura «Elena 
- VI», Chişinău, 2004 а., 

Urs I.R., Angheni S. - Drept 11. 
civil. Contractele civile. Editura 
«Oscar - Print», Bucureşti, 2000 а., 

Moţiu F., Motica R.I. - 12. 
Contractele civile speciale. Teorie 
şi practică judiciară. Editura «Lu-
mina Lex», Bucureşti, 2000 а.

Актуальность темы обуслов-
лена также тем, что применение 
азартных игр и пари способству-
ет пополнению государственно-
го бюджета.

Автор освещает основные 
нормативные акты, регулирую-
щие азартные игры и пари, и 
вносит предложения, направ-
ленные на совершенствование 
отдельных норм, регулирующих 
азартные игры и пари.

В Республике молдова азарт-
ные игры и пари регулируются 
следующими законами и подза-
конными нормативными актами:

1. Законом Рм «Об азартных 
играх» № 285-XIV от 18.02.1999 
года [1]; 

2. Гражданским кодексом Ре-
спублики молдова (далее – ГК 
Рм) № 1107-XV от 06.06.2002 
года [2];

3. Законом Рм «О лицензиро-
вании отдельных видов деятель-
ности № 451-XV от 30.07.2001 
года [3];

4. Приказом Лицензионной 
палаты Рм «Об утверждении 
лицензионных условий для от-
дельных видов деятельности» № 
386-g от 16.09.2002 г. [4];

5. Положением о порядке 
организации и лицензировании 
азартных игр, утвержденным 
министерством финансов Рм 
27.07.1997 года. [5]

Ответственность за наруше-
ние законодательства, регули-
рующего азартные игры и пари, 
установлена ст. 2771 Кодекса Ре-
спублики молдова о правонару-
шениях Республики молдова № 

218-XVI от 24.10.2008 года (да-
лее – КоП Рм). [6]

Основным источником права, 
регулирующем азартные игры 
и пари, является закон Рм «Об 
азартных играх» № 285-XIV от 
18.02.1999 года.

Данный закон состоит из сле-
дующих 8 разделов:

Раздел I. Общие положе-1. 
ния (ст. 1-18),

Раздел II. Игры случая, со-2. 
стоящий из 2 глав: 

Глава 1. Казино. Игровые ав-
томаты (ст. 19-25),

Глава 2. Лотерея (ст. 26-37),
Раздел III. Пари (ст. 38-3. 

44),
Раздел IV. Игры на лов-4. 

кость (ст. 45),
Раздел IV5. 1 Азартные игры 

с использованием систем связи 
(ст. 451-455),

Раздел V. Выдача и анну-6. 
лирование лицензии (ст. 46-51),

Раздел VI. Ответствен-7. 
ность (ст. 52),

Раздел VII. Заключительные 8. 
и переходные положения (53).

Легальное определение поня-
тия «азартная игра» дана в ст. 2 
закона Рм «Об азартных играх», 
которая гласит: «Азартной игрой 
в понимании настоящего закона 
является проводимая в соответ-
ствии с правилами игра, участие 
в которой позволяет выигрывать 
деньги, иное имущество или 
имущественные права, а резуль-
тат определяется действиями, 
полностью или частично осно-
ванными на случае».

В соответствии с частью (1) 
ст. 6 закона Рм «Об азартных 
играх» азартные игры организо-
вываются по правилам, утверж-
денным министерством финан-
сов и содержащим:

a) наименование организато-
ра игры;

b) точное описание применя-
емой системы игры (подробные 
условия игры);

c) место, порядок и конечный 
срок выдачи выигрышей;

d) порядок и сроки разреше-
ния претензий игроков;

e) иные сведения, определяе-
мые соответствующими статья-
ми настоящего закона.

Предложение. По нашему 
мнению, правила проведения 
азартных игр должны утверж-
даться Правительством Респу-
блики молдова, а не министер-
ством финансов Республики 
молдова, которое согласно ст. 7 
этого закона осуществляет со-
вместно с Лицензионной пала-
той надзор и контроль за прове-
дением азартных игр.

Один и тот же орган публич-
ной власти не должен принимать 
нормативный акт и контролиро-
вать его исполнение.

Согласно части (1) ст. 11 зако-
на Рм «Об азартных играх» ор-
ганизатор азартных игр обязан:

a) обеспечивать обществен-
ный порядок и безопасность 
игроков;

b) не допускать к игре лиц, 
не имеющих на основании на-
стоящего закона права участво-
вать в данной игре, а также лиц, 
которые под влиянием алкоголя, 
наркотика или иного сильнодей-
ствующего вещества либо по 
иным причинам явно не могут 
отдавать себе отчета в своих дей-
ствиях;

b1) требовать предъявления 
удостоверяющего личность до-
кумента (паспорт, удостоверение 
личности, вид на жительство, 
проездной документ) или иного 
официального документа с фото-
графией с целью удостоверения 
в том, что лицо, желающее уча-
ствовать в азартных играх, до-
стигло 18-летнего возраста. В 
случае отказа лица предъявить 
удостоверяющий личность доку-
мент или иной официальный до-
кумент с фотографией организа-
тор обязан запретить ему доступ 
в игровой зал и не допускать его 
к азартным играм;

c) регистрировать в установ-
ленном порядке в месте, в кото-
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ром организовываются азартные 
игры, все выдаваемые выигры-
ши, начиная с суммы 3000 леев;

d) выдавать игрокам выигры-
ши согласно правилам игры;

e) выдавать игрокам по их 
требованию справку по установ-
ленной форме о выдаче выигры-
ша;

f) разрешать претензии игро-
ков в сроки и в порядке, преду-
смотренном правилами игры;

g) хранить в тайне размеры 
выигрышей или проигрышей 
игроков, предоставляя инфор-
мацию о них только в предусмо-
тренных законодательством слу-
чаях;

h) обеспечивать игрокам воз-
можность непосредственно-
го ознакомления с правилами 
игры;

i) вести ежедневный учет 
азартных игр по каждому игро-
вому столу, игровому автомату и 
лотерее;

j) представлять документы, 
относящиеся к азартным играм, 
контролирующим органам;

k) выполнять иные обязан-
ности, возложенные на него на-
стоящим законом и иными нор-
мативными актами.

Правовое положение казино 
определяется ст. 19-21 закона 
Рм «Об азартных играх».

Согласно части (1) ст. 19 это-
го закона казино - специальное 
игорное заведение, в котором с 
использованием рулетки, столов 
для карточных игр и игры в ко-
сти, а также другого игорного 
инвентаря проводятся разрешен-
ные азартные игры с объявлен-
ным денежным или иным иму-
щественным выигрышем.

Согласно ст. 21 этого закона 
для рассмотрения вопроса о вы-
даче лицензии на деятельность 
казино в Лицензионную палату, 
кроме указанных в статье 46 за-
кона документов, дополнительно 
представляются:

a) положение о казино, вклю-
чающее в себя:

- правила работы казино;
- правила проводимых в кази-

но игр;
- размер минимальных и мак-

симальных ставок;
- правила поведения в кази-

но;
- инструкция по работе персо-

нала казино;
b) описание мер безопасности 

в казино;
c) перечень игорного обору-

дования, установленного в кази-
но, с указанием:

- вида и типа оборудования;
- номерного знака;
- заводского номера;
- страны изготовления;
- года изготовления;
- места установки;
d) сертификат соответствия 

на используемое игорное обору-
дование;

e) документы, подтверждаю-
щие происхождение игорного 
оборудования;

f) документы, подтверждаю-
щие легальность ввоза игорного 
оборудования на территорию Ре-
спублики молдова и уплату всех 
необходимых таможенных по-
шлин и сборов (в случае исполь-
зования игорного оборудования 
зарубежного производства);

g) разрешение обслуживаю-
щего банка на хранение страхо-
вой суммы;

h) разрешение органа мест-
ного публичного управления, 
на территории которого будет 
осуществляться деятельность 
казино.

Согласно части (1) ст. 22 это-
го закона игровые автоматы - 
механические или электронные 
устройства, которые приводятся 
в действие с помощью монет, 
жетонов или каким-либо другим 
способом и в которых выигрыш 
зависит исключительно от слу-
чайности.

 Согласно части (2) ст. 22 
этого закона для рассмотрения 
вопроса о выдаче лицензии на 
эксплуатацию игровых автома-

тов с денежными выигрышами 
в Лицензионную палату, кроме 
указанных в статье 46 закона до-
кументов, дополнительно пред-
ставляются:

a) договор на аренду помеще-
ния (или его части) для разме-
щения игровых автоматов (при 
отсутствии собственных площа-
дей);

b) перечень игровых авто-
матов с указанием их названия, 
вида и типа, номерного знака, 
заводского номера, страны из-
готовления, года изготовления, 
места установки;

c) краткое описание игровых 
автоматов с указанием размера 
максимальной ставки и макси-
мального размера выигрыша на 
одном автомате;

d) сертификат соответствия 
на игровые автоматы;

e) документы, подтверждаю-
щие происхождение игровых ав-
томатов;

f) документы, подтверждаю-
щие легальность ввоза игровых 
автоматов на территорию Респу-
блики молдова и уплату всех не-
обходимых таможенных пошлин 
и сборов (в случае использова-
ния игровых автоматов зарубеж-
ного производства);

g) разрешение органа мест-
ного публичного управления, на 
территории которого будет осу-
ществляться соответствующий 
вид деятельности.

Легальное определение по-
нятия «лотерея» содержится в 
части (1) ст. 26 закона Рм «Об 
азартных играх», согласно кото-
рой лотерея - групповая или мас-
совая азартная игра, в ходе кото-
рой организатор игры в опреде-
ленном месте и в определенное 
время проводит между ее участ-
никами - владельцами лотерей-
ных билетов розыгрыш призо-
вого фонда лотереи по оговорен-
ной условиями схеме; при этом 
выпадение выигрыша на какой-
либо из лотерейных билетов не 
зависит от воли и действий субъ-
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ектов лотерейной деятельности, 
является исключительно делом 
случая и не может быть никем 
специально устроено.

Согласно части (2) ст. 26 этого 
закона системная (электронная) 
лотерея - форма лотереи, в кото-
рой фиксация ставок и прогно-
зов участников проводится с по-
мощью электронных устройств, 
сохраняющих информацию в 
своей памяти и направляющих 
ее для участия в розыгрыше по 
специальным каналам передачи 
информации в головной инфор-
мационный центр.

Согласно части 3) ст. 26 это-
го закона видеолотерея – форма 
лотереи, посредством которой 
получается выигрыш, при этом 
результат предъявляется игроку 
через терминал видеолотереи, 
способности же игрока никак не 
влияют/не имеют значения для 
получения выигрыша. 

Легальное определение по-
нятия «пари» содержится в ст. 38 
закона Рм «Об азартных играх», 
согласно которой пари (тотали-
затор) - азартная игра, основан-
ная на ставке непосредственно 
между игроками или между 
игроками и организатором игры, 
в отношении исхода какого-либо 
спорного события; при этом приз 
зависит от объема совокупных 
ставок, а также от количества по-
бедивших участников. 

Выдача лицензии, приоста-
новление её действия и аннули-
рование лицензии регулируется 
ст. 46-49 закона Рм «Об азарт-
ных играх» и законом Рм «О ре-
гулировании предприниматель-
ской деятельности путём лицен-
зирования».

Отказ Лицензионной палаты 
выдать лицензию может быть 
обжалован в соответствии с за-
коном Республики молдова «Об 
административном суде» № 793-
XIV от 10.02.2000 года [7].

Согласно части (1) ст. 52 за-
кона Рм «Об азартных играх» 
физические и юридические 

лица, виновные в нарушении 
настоящего закона, несут адми-
нистративную, уголовную или 
гражданско-правовую ответ-
ственность в соответствии с за-
конодательством.

Административная от-
ветственность за наруше-
ние закона Рм «Об азартных 
играх»установлена ст. 2771 КоП 
Рм. 

Статья 2771 КоП Рм устанав-
ливает административную ответ-
ственность за нарушение закона 
Рм «Об азартных играх».

Согласно части (2) ст. 52 за-
кона Рм «Об азартных играх» 
нарушениями настоящего закона 
являются:

a) организация запрещенной 
азартной игры;

b) организация игр случая, 
пари или игр на ловкость без 
лицензии или в неразрешенном 
месте;

c) несоблюдение правил игры 
или организация азартной игры 
по правилам, не соответствую-
щим требованиям настоящего 
закона и иных нормативных ак-
тов;

d) реализация лотерейных 
билетов, фишек, иных докумен-
тов или предметов, подтверж-
дающих право участия в игре и 
получения выигрыша, без соот-
ветствующей лицензии или в ко-
рыстных целях;

e) чинение препятствий пред-
ставителям контролирующих ор-
ганов в осуществлении ими сво-
их функций; отказ от представ-
ления документов, отражающих 
финансово-хозяйственную дея-
тельность организатора азарт-
ных игр;

предъявление фальсифициро-
ванных данных; невыполнение 
распоряжений контролирующих 
органов;

f) допуск к азартным играм 
(кроме лотерей и игр на лов-
кость) лиц, не достигших 18-лет-
него возраста, допуск к азарт-
ным играм лиц, которые под 

влиянием алкоголя, наркотика 
или иного сильнодействующего 
вещества либо по иным причи-
нам явно не отдают себе отчета 
в своих действиях, а также до-
пущение доступа в игровой зал 
этих лиц;

g) выдача выигрыша в разме-
ре свыше 3000 леев без регистра-
ции в установленном порядке;

h) использование игорного 
оборудования без сертификата 
соответствия;

i) другие действия, признан-
ные нарушениями в соответ-
ствии с законодательством.

Согласно ст. 2771 КоП Рм вос-
препятствование осуществле-
нию контрольных функций или 
отказ в предоставлении докумен-
тов, отражающих финансово-
хозяйственную деятельность 
организатора азартных игр, или 
представление сфальсифициро-
ванных данных влечет наложе-
ние штрафа на должностных лиц 
в размере от 100 до 150 условных 
единиц и на юридических лиц в 
размере от 150 до 200 условных 
единиц.

Осуществление деятельности 
в сфере азартных игр без лицен-
зии или с приостановленной/
отозванной либо недействитель-
ной лицензией влечет наложение 
штрафа на должностных лиц в 
размере от 100 до 200 условных 
единиц и на юридических лиц в 
размере от 200 до 300 условных 
единиц.

Допуск к азартным играм 
(кроме лотерей и игр на лов-
кость) лиц, не достигших 18-лет-
него возраста, допуск к азартным 
играм лиц, которые под влиянием 
алкоголя, наркотиков или иного 
сильнодействующего вещества 
либо по иным причинам явно 
не отдают себе отчета в своих 
действиях, а равно разрешение 
доступа в игровой зал этих лиц 
влекут наложение штрафа на фи-
зических лиц в размере от 80 до 
120 условных единиц и на юри-
дических лиц в размере от 250 до 
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450 условных единиц, с лишени-
ем или без лишения в обоих слу-
чаях права осуществлять опреде-
ленную деятельность на срок от 
5 месяцев до одного года.

Нарушение игровых правил 
или организация азартных игр 
по правилам, которые не соот-
ветствуют требованиям законо-
дательства об азартных играх и 
другим нормативным актам, в 
том числе использование игро-
вого оборудования, произве-
денного более 10 лет назад, или 
недекларирование к лицензиро-
ванию структурных подразделе-
ний и/или используемого обору-
дования (каждый игровой авто-
мат с денежными выигрышами 
и каждый игровой стол) влечет 
наложение штрафа на должност-
ных лиц в размере от 200 до 300 
условных единиц и на юридиче-
ских лиц в размере от 400 до 500 
условных единиц.

Предложение. По нашему 
мнению, следует ограничить 
рекламу азартных игр путём 
внесения изменений в закон Рм 
«О рекламе» № 1227-XIII от 
27.06.1997 года, приняв часть (8) 
ст. 19 этого закона в следующей 
редакции: «Запрещается реклама 
предпринимательской деятель-
ности, связанной с содержанием 
казино, залов с игорными авто-
матами. Реклама других азарт-
ных игр не должна:

(а) создавать впечатление, что 
получение выигрышей гаранти-
ровано каждому участнику дан-
ных мероприятий;

(b) создавать впечатление, 
что участие в азартных играх, 

пари является способом заработ-
ка или получения иного дохода 
либо иным способом получения 
средств к существованию;

(с) содержать утверждения, 
что участие в азартных играх, 
пари имеет важное значение 
для достижения общественного 
признания, профессионального, 
спортивного или личного успеха;

(d) использовать образы несо-
вершеннолетних;

(е) осуждать неучастие в 
азартных играх».

В целях пополнения бюджета 
предлагаем принять часть (33) ст. 
901 Налогового кодекса Респу-
блики молдова (далее - НК Рм) 
№ 1163-XIII от 24.04.1997 года в 
следующей редакции: «Каждый 
плательщик выигрышей обязан 
удержать и перечислить в бюд-
жет налог в размере:

- 5 % выигрышей от пари, 
18%  выигрышей от игр случая.

Выигрыш (приз) от участия 
в азартных играх, полученный 
плательщиком налога от субъ-
ектов, которые в соответствии 
с законодательством осущест-
вляют деятельность по проведе-
нию азартных игр; не облагается 
налогом в случае, если размер 
выигрыша (приза) не превышает 
3000 лей. Часть выигрыша, пре-
вышающая 3 000 лей, облагается 
по ставке, указанной в абзаце 1 
данного пункта.

При начислении и налогоо-
бложении выигрышей, размер 
выигрыша (приза) от участия 
в азартной игре определяется 
как разница между выплатой 
выигрыша (приза), полученной 

налогоплательщиком от субъ-
екта; который в соответствии с 
законодательством осуществля-
ет деятельность по проведению 
азартных игр, и оплатой, совер-
шенной этим плательщиком на-
лога такому субъекту с целью 
предварительного приобретения 
налогоплательщиком права на 
участие в азартной игре.

- 18 % выигрышей от реклам-
ных кампаний и/или лотерей в 
части, в которой величина

каждого выигрыша превыша-
ет 10 % личного освобождения, 
установленного в части (1) ста-
тьи 33, и не превышает 50 тысяч 
леев;

- 25 % выигрышей от реклам-
ных кампаний и/или лотерей в 
части, в которой величина каж-
дого выигрыша равняется или 
превышает 50 тысяч леев».
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