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Sergiu Furdui este născut la 
26 martie 1962 în satul Căr-

pineni, raionul Hâncești în familia 
soţilor Maria Alexandru Bostan și 
Mihail Andrei Furdui.

În anul 1979 a absolvit şcoala 
medie nr. 2 din satul natal, iar la 
10 aprilie 1980 a absolvit Şcoala 
profesională tehnică sătească Căr-
pineni nr.16, obținând profesia de 
tractorist. La 15 aprilie 1980 este 
înrolat în armată şi, după exerci-
tarea serviciului militar în termen, 
susţinând examenele de admitere, 
la 1 septembrie 1982 este înma-
triculat la Facultatea de Drept a 
Universităţii de Stat din Moldo-
va, pe care a absolvit-o la 30 iunie 
1987,obținând profesia de jurist.

În perioada de timp 1 septem-
brie 1987 – 26 iulie 1990 a exerci-
tat funcţii de consultant juridic în 
cadrul Asociației agroindustriale 
raionale Hâncești și de consilier 
juridic al Președintelui Comitetu-
lui executiv raional Hâncești, iar 
din 27 iulie 1990 și până în prezent 
activează în sistemul judecătoresc 
al Republicii Moldova.

Prin Hotărârea Parlamentu-

lui Republicii Moldova din 27 
iulie 1990 a fost numit judecător 
la Judecătoria Hâncești, iar, prin 
Decretul Preşedintelui Republicii 
Moldova din 1994, a fost numit 
vicepreședinte al acestei instanțe 
judecătorești.

Prin Decretul Preşedintelui Re-
publicii Moldova din 26 august 
1996 a fost numit judecător la Tri-
bunalul Chişinău.

 Prin Decretul Preşedintelui 
Republicii Moldova din 27 iulie 
2000 a fost numit judecător la 
Curtea de Apel al Republicii Mol-
dova, concomitent, fiind numit 
judecător până la atingerea plafo-
nului de vârstă, iar la 26 decem-
brie 2001 este numit preşedinte 
al Colegiului penal şi, respectiv, 
vicepreşedinte al acestei instanțe 
judecătorești.

 Prin Hotărârea Parlamentului 
Republicii Moldova nr.226-XV 
din 05 iunie 2003 a fost numit ju-
decător la Curtea Supremă de Jus-
tiţie, fiind confirmat în componen-
ţa Colegiului penal prin Hotărârea 
Plenului Curţii Supreme de Justi-
ţie nr. 21 din 23 iunie 2003. 

 Prin Decretul Preşedintelui Re-
publicii Moldova din 09 februarie 
2007 i-a fost conferit gradul supe-
rior de calificare al judecătorului.

 Prin Hotărârea Parlamentului 
din 20 noiembrie 2008 a fost numit 
vicepreşedinte al Colegiului penal 
al Curţii Supreme de Justiţie, iar 
din 23 noiembrie 2011 până la 24 
aprilie 2012 a exercitat atribuțiile 
de președinte interimar al Cole-
giului penal al Curţii Supreme de 
Justiţie. La Adunarea Generală a 
judecătorilor din 18 ianuarie 2010 
a fost ales în componenţa Cole-
giului de calificare şi atestare a ju-
decătorilor, activând pe perioada 
mandatului. 

Prin Decretul Preşedintelui Re-
publicii Moldova din 29 decem-
brie 2012 este numit judecător la 
Curtea de Apel Chișinău. Prin Ho-
tărârea Consiliului Superior al Ma-
gistraturii din 29 septembrie 2015 
i-a fost conferit titlul onorific de „ 
Veteran al sistemului judiciar”.

În perioada 2003 – 2012 a fost 
membru al Consiliului Ştiinţific 
Consultativ de pe lângă Curtea 
Supremă de Justiţie, al Consiliului 
Ştiinţific Consultativ de pe lângă 
Procuratura Generală şi al Cole-
giului de redacţie al Buletinului 
Informativ ,,Themis” al Asociaţiei 
Judecătorilor din Republica Mol-
dova. 

La 1 septembrie 1994 a susținut 
examenele de înmatriculare la 
Doctorantură de pe lângă Uni-
versitatea de Stat din Moldova pe 
care a absolvit-o, la 04 decembrie 
1998, susţinând teza de doctorat „ 
Procedura în cazurile cu privire la 
contravenţiile administrative”.

 Prin Hotărârea Consiliului 
Ştiinţific specializat D 12.97.57, 
pe lângă Universitatea Liberă In-
ternaţională din Moldova, i-a fost 
conferit titlul ştiinţific de doctor în 
drept.

 Prin Procesul – verbal nr.2 din 
24 februarie 2005, în baza Reco-
mandării Senatului Universităţii 
de Stat din Moldova din 28 de-
cembrie 2004, Consiliul Naţional 
pentru Acreditare şi Atestare i-a 
conferit titlul științifico - didactic 
de conferenţiar universitar (do-
cent) în drept public.

Din iunie 1998 a activat ca lec-
tor la Centrul de Perfecţionare a 
Cadrelor Justiţiei şi la Centrul de 
Drept al Avocaţilor din Republi-
ca Moldova; din septembrie 1999 
până în iulie 2007, a activat ca 
conferenţiar universitar la Catedra 

APORT LA ȘTIINțELE JURIDICE

Sergiu FURDUI, 
doctor in drept, conferențiar universitar, judecător la Curtea de Apel Chișinău
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de drept constituţional şi drept ad-
ministrativ a Facultăţii de Drept a 
Universităţii de Stat din Moldova, 
iar din 2007 până în prezent este 
formator la Institutul Naţional de 
Justiţie din Moldova. Din 26 iunie 
2006 până în prezent este membru 
al Seminarului ştiinţific de profil 
inter-universitar, la specialitatea 
12.00.02, Drept public; în această 
perioadă de timp a fost desemnat 
ca președinte al Comisiei de Stat 
pentru licență în drept.

Prin Hotărârea Consiliului co-
munei Cărpineni din 29 mai 2008 
i-a fost conferit titlul de cetăţean 
de onoare al satului natal.

Este căsătorit și împreună cu 
soţia Valentina se bucură de succe-
sele copiilor: fiica Maria, fiul Ale-
xandru, nora Natalia și nepoțelul 
Sergiu, fiul Valentin, nora Anasta-
sia și nepoțelul Valentin. 

Pe parcursul activităţii pro-
fesionale, se remarcă prin prele-
gerile ţinute in faţa auditoriului, 
discursurile şi luările de cuvânt cu 
ocazia participării la diverse con-
ferinţe, seminare, training-uri etc., 
bazate pe cunoştinţele teoretice şi 
practice asimilate și dezvoltate din 
experienţa profesională; concomi-
tent, fiind stimulat de activitatea de 
magistrat și de activitatea didacti-
că universitară. A elaborat circa 
155 de lucrări consacrate proble-
melor de drept semnalizate de 
jurisprudență și doctrina juridică, 
în care sunt reflectate observațiile, 
studiile și concluziile formate, ast-
fel, fiind puse pe altarul Justiției: 
cunoștințele, experiența, energia, 
abnegația și dăruirea de sine.

Prin conținutul original și te-
matica juridică abordată, prin sti-
lul de expunere și metoda de tra-
tare a problemelor de drept supuse 
discuțiilor practico - științifice, 
lucrările elaborate sunt relevan-
te pentru realismul, echilibrul și 
importanța problemelor de drept 
abordate și soluțiilor promova-
te, care, în consecință,se conso-

lidează într-un tot întreg: jude-
cători, avocați, procurori, ofițeri 
din organele de urmărire penală, 
angajați ai organelor de ocro-
tire a normelor de drept, cadre 
didactico–științifice și studenții de 
la Facultatea de Drept, precum și 
alte categorii profesioniste inte-
resate să stimuleze cercetarea ju-
ridică în beneficiul jurisprudenței, 
doctrinei și legislației.

Prin prisma relației dintre 
eficiența judiciară și cercetarea 
aplicativă, în literatura de speci-
alitate un loc aparte îl ocupă lu-
crările: „Procedura în cazurile cu 
privire la contravențiile adminis-
trative”, Chișinău, 2000 - mono-
grafie; „Dreptul contravențional”, 
Chișinău, 2005- manual didactico 
– științific; „Administrarea efici-
entă a justiției”,Chișinău, 2006 
- manual pentru instruirea jude-
cătorilor, în coautorat; „Suportul 
metodic la disciplinele de instrui-
re inițială a judecătorilor și procu-
rorilor ”, „Administrarea cauzelor 
contravenționale” și „Metodolo-
gia întocmirii actelor procesuale 
contravenționale”, INJ, Chișinău, 
2007; „Probleme de drept și soluții 
din activitatea judecătorească”, 
Chișinău, 2012 și „ Probleme de 
drept și soluții în opinia separată 
a judecătorului”,Chișinău, 2017, 
precum și altele, în care sunt re-
flectate și analizate problemele de 
drept sesizate în cadrul activității 
practico–științifice desfășurate.

Semnificaţia şi valoarea aplica-
tivă a concluziilor formulate în cu-
prinsul lucrărilor elaborate, rezidă 
în faptul că în jurisprudență și în 
literatura de specialitate autohtonă 
s-au efectuat și continuă cercetări 
profunde a problemelor de drept 
ivite cu ocazia judecării cauzelor 
penale și contravenţionale, iar în 
rezultatul investigaţiilor efectuate 
sunt argumentate și promovate: a) 
în plan doctrinar – concepţia pri-
vind constituirea și dezvoltarea 
Dreptului contravenţional în siste-

mul de drept al Republicii Moldo-
va; b) în plan normativ - concepția 
privind adoptarea Codului 
contravențional, propunând pen-
tru dezbateri publice ant-proiectul 
Codului contravenţional elaborat; 
c) în plan practic - propuneri de 
lege lata și de lege ferenda, care, 
prin ideile şi raţionamentele ce le 
cuprind, sunt utile și de un real su-
port pentru jurisprudență , doctri-
nă și legiuitor în materia penală și 
cea contravențională.

Fiind preocupat de ideea pri-
vind asigurarea echilibrului dintre 
interesele motrice, uneori sincro-
ne, ale jurisprudenţei şi doctri-
nei, între atribuțiile funcționale 
și activitatea practico-ştiinţifică, 
este concepută o interacţiune, o 
reciprocitate, o intercondiţionare, 
care, în final, pune în valoare toate 
valenţele competenţei sale bogate 
și valoroase de judecător – aspect 
ce conduce la o perspectivă de an-
samblu, şi nu secvenţională, a pro-
cesului de înfăptuire a justiţiei.

Activitatea privind înfăptuirea 
justiției, fiind un vârf de lance în 
exercitarea puterii judecătorești 
în statul de drept, este urmărită 
și monitorizată de societate, ast-
fel prin considerentele relevate și 
soluțiile elaborate, se exprimă cel 
mai clar și mai limpede opinia ju-
decătorului cu privire la rezolva-
rea problemelor de drept semna-
lizate de jurisprudență și doctrina 
juridică.

În contextul dat, se remar-
că, că în Hotărârea CtEDO din 
01.02.2005, cauza Ziliberberg 
vs. Moldovei, la punctul 25 este 
menționat manualul intitulat „ 
Procedura în cazurile cu privire 
la contravențiile administrative”, 
elaborat de Sergiu Furdui, judecă-
tor la Curtea Supremă de Justiție a 
Moldovei, fiind evidențiate opinii-
le autorului cu privire la incidența 
dispozițiilor Convenției Euro-
pene a Drepturilor Omului și a 
Libertăților Fundamentale asupra 
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dreptului intern pertinent în mate-
ria contravențiilor.

La fel, se remarcă, că opinia se-
parată a judecătorului SergiuFur-
dui expusă și anexată la hotărârea 
Colegiului penal al Curții Supre-
me de Justiție din 01.03.2004, este 
menționată la pct.32 în Hotărâ-
rea CtEDO în cauza Popovici vs. 
Moldova din 27.11.2007, prin care 
s-a statuat că a avut loc o viola-
re a articolului 6 § 1 al Conven-
ţiei din cauza lipsei unei audieri 
în faţa instanței de recurs. Unul 
din considerentele de bază, ce se 
desprinde din conținutul acestei 
opinii separate, rezidă în faptul, 
că inculpatul achitat de instanța 
de fond, dar care se află în arestare 
preventivă, nu poate fi condamnat 
de instanța de recurs în lipsă, fără 
a fi audiat și fără a fi cercetate pro-
bele administrate în cauză.

În ordinea considerentelor ex-
puse în această opinie, urmare a 
procedurii de judecată în cazul 
în care este atacată sentința de 
achitare, statuată de jurisprudența 
europeană, prin Hotărârea Plenu-
lui Curții Supreme de Justiție din 
24.12.2010 „Privind modificarea 
și completarea Hotărârii Plenului 
Curții Supreme de Justiție nr.22 
din 12.12. 2005 „Cu privire la 
practica examinării cauzelor pe-
nale în ordine de apel” s-au făcut 
recomandările de rigoare, potrivit 
cărora „instanţa de apel nu este în 
drept să pronunţe o hotărâre de 
condamnare, bazându-se exclusiv 
pe dosarul din prima instanţă, care 
conţine depoziţiile martorilor şi 
declaraţiile inculpatului, acelaşi 
dosar, în temeiul căruia fusese 
achitat în primă instanţă. Instanţa 
de apel urmează să procedeze la 
o nouă audiere atât a inculpatului, 
cât şi a anumitor martori ai acu-
zării solicitaţi de părţi (hotărârile 

CEDO Popovici împotriva Moldo-
vei din 27 noiembrie 2007,§72 şi 
Dănila împotriva României din 8 
martie 2007, § 62-63) ( pct14.4.)”

Totodată, prin Legea nr. 66 din 
05.04.2012, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 155-159 din 27.07.2012 
și intrată în vigoare la 27.10.2012, 
articolul 415 CPP a fost completat 
cu alin. (2/1) cu următorul cuprins 
,,Judecând apelul declarat împo-
triva sentinţei de achitare, instanţa 
de apel nu este în drept să pro-
nunţe o hotărâre de condamnare 
fără audierea învinuitului prezent, 
precum şi a martorilor acuzării so-
licitaţi de părţi. Martorii acuzării 
se audiază din nou în cazul în care 
declaraţiile lor constituie o măr-
turie acuzatorială, susceptibilă să 
întemeieze într-un mod substanţi-
al condamnarea inculpatului”.

 Semnificativă, în acest sens, 
este și opinia separată a judecă-
torului Sergiu Furdui, anexată la 
decizia Colegiului penal lărgit 
al Curţii Supreme de Justiţie din 
05 octombrie 2010 (cauza penală 
1re – 775/10, CSJ), potrivit căre-
ia: „În cazul în care, în procedura 
prevăzută la articolul 313, alin.
(4) CPP, se examinează plângerea 
împotriva ordonanţei procurorului 
privind încetarea urmăririi penale 
în cauza penală, de rând cu parti-
ciparea procurorului şi cu citarea 
persoanei care a depus plângerea – 
parte vătămată în procesul penal, 
urmează a fi citată și, respectiv, a 
fi asigurată participarea în ședința 
de judecată a persoanei în privința 
căreia s-a emis ordonanţa privind 
încetarea urmăririi penale în cau-
za penală, adică se impune citarea 
tuturor persoanelor interesate în 
cauza dată.”

Prin Legea nr.122 din 
12.06.2016, publicată la 
05.08.2016, fiind modificat cu-

prinsul alin.(4) art.313CPP, s-a sta-
tuat, că plângerea se examinează 
de către judecătorul de instrucție 
în termen de 10 zile, cu partici-
parea procurorului și cu citarea 
persoanei care a depus plângerea, 
precum și a persoanelor ale căror 
drepturi și libertăți pot fi afecta-
te prin admiterea plângerii, astfel 
soluția promovată în opinia sepa-
rată enunțată a fost legiferată.

Exemplele menționate demon-
strează importanța și utilitatea 
activității practico – științifice a 
judecătorului, astfel încât, în final, 
fiind impulsionate sub imperiul 
acestei activități laborioase, prac-
tica judiciară și teoria dreptului 
sunt integrate într-un sistem si-
metric legislativ, prin operațiunea 
elaborării și adoptării actului nor-
mativ.

Ca urmare a aportului științific, 
judecătorul Sergiu Furdui contri-
buie la îmbogățirea patrimoniului 
juridic naţional, în jurisprudență, 
unde se afirmă tot mai pronunțat 
caracterul științific al actului de 
justiție, acel caracter ce se im-
pune în mod impetuos pentru 
transformarea Dreptului dintr-o 
știință abstractă într-o știință vie, 
care preface entitățile juridice în 
realități juridice utile societății.

 
Colegiul de redacţie şi colecti-

vul de creaţie al Revistei „Legea 
şi Viaţa” mulţumeşte domnului 
Sergiu Furdui pentru interesante-
le teme puse în discuţie, ar ticolele 
ştiinţifice publicate şi colaborarea 
fructuoasă cu revista noastră în ca-
litate de autor.

Cu ocazia aniversării de 55 
de ani, urăm domnului Sergiu 
Furdui multă sănătate, putere 
de muncă, bucurii şi satisfacţii 
alături de cei dragi, noi succese 
și realizări.
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Introducere. Contradicto-
rialitatea are o importanţă 

deosebită pe întreaga parte a sis-
temului de procedură penală, de-
terminând, pe multe direcţii, pon-
derea statutului juridic, raporturile 
de opoziţie sau de colaborare din-
tre participanţii la procesul penal, 
precum și relaţiile juridice stabilite 
rezultativ între participanţii la pro-
ces şi instanţa de judecată. Ştiinţa 
dreptului procesual penal ţine în vi-
zor actual importanţa principiului 
contradictorialităţii. În acest sens, 
unii cercetători s-au limitat doar la 
recunoaşterea sau negarea contra-
dictorialităţii ca principiu, alţi au-
tori indică la esenţa, conţinutul şi 
limitele acestui principiu fie izolat, 
fie în corelaţie cu alte principii ale 
procesului penal. Pe seama aces-
tor repere de analiză, nu se poate 
afirma, cu sufientă încredere, că 
problemele din domeniul complex 
al contradictorialităţii au fost sufi-
cient cercetate.

Rezultate obținute în discuții. 
Principiul contradictorialității ur-
mează a fi realizat în cadrul tutu-

ror fazelor judiciare ale procesului 
penal, inclusiv și în cadrul căilor 
ordinare și extraordinare de atac. 
Căile de atac sunt o instituție creată 
tocmai în scopul lichidării erorilor 
în sfera de realizare a justiției. Ele 
sunt mijloacele procesuale care 
permit un nou examen al procesului 
în care s-a pronunțat una sau chiar 
mai multe hotărâri judecătorești, 
în vederea desființării, totale sau 
parțiale, a acestora atunci când sunt 
greșite, în fapt sau în drept. Ele 
constituie un mijloc procedural in-
dispensabil pentru garantarea drep-
turilor individuale împotriva hotă-
rârilor judecătorești greșite și deci 
periculoase atât pentru cetățeni, 
cit și pentru autoritatea justiției [9, 
p. 61]. Cu toate garanțiile luate de 
lege pentru a se crea cele mai bune 
condiții de înfăptuire a justiției, este 
totuși posibil ca hotărârea judecă-
torească să fie greșită, fie din cauza 
persoanei vătămate sau a părților, 
fie chiar din cauza procurorului sau 
a instanței de judecată, care nu au 
apreciat corect situația de fapt ori 
au interpretat sau aplicat greșit le-

gea, substanțială sau procedurală 
[8, p. 273]. Rațiunea căilor de atac 
rezidă în preîntâmpinarea și înlătu-
rarea erorilor în domeniul justiției. 
Controlul judecătoresc, pe care 
orice cale de atac îl declanșează, 
are un rol preventiv și unul repa-
rator. Căile de atac ajută la preîn-
tâmpinarea greșelilor, deoarece o 
instanță care știe că activitatea sa 
jurisdicțională poate fi supusă con-
trolului va fi, desigur, mai atentă. 
Posibilitatea folosirii căilor de atac 
reprezintă, pentru instanța investită 
cu soluționarea cauzei, un stimu-
lent de a judeca cu maximă atenție 
și o frână împotriva arbitrariului 
și abuzului în stabilirea faptelor și 
aplicarea legilor [1, p. 393]. 

Curtea Europeană a decis că 
atunci când o instanță de apel este 
chemată, potrivit reglementărilor 
procesuale naționale, să examine-
ze o cauză în fapt și în drept și să 
cerceteze în ansamblul ei problema 
culpabilității sau nevinovăției celui 
trimis în judecată, ea nu poate, pen-
tru rațiunile ce țin de însăși echita-
tea unui proces, să statueze asupra 
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tuturor acestor probleme, fără apre-
cierea directă a declarațiilor date 
de acuzat personal, care susține 
că nu a comis actul ce constituie 
infracțiune (Hotărârea CtEDO din 
27 iunie 2000, în Cauza Constanti-
nescu vs. România, par. 55). Chiar 
dacă dreptul acuzatului la ultimul 
cuvânt are o importanță de necon-
testat, el nu trebuie confundat cu 
dreptul său de a fi ascultat direct 
de tribunal pe timpul dezbaterilor 
[2, p. 499].

Procedura în căile ordinare de 
atac reprezintă o formă a suprave-
gherii judecătorești a cărei sarcină 
este de a asigura intrarea în forța lu-
crului judecat doar a unei sentințe 
legale și întemeiate. Această sarci-
nă rămâne neschimbată indiferent 
de motivul care a servit ca temei 
pentru inițierea procedurii în or-
dinea căilor ordinare de atac, fiind 
vorba fie de o cerere de apel sau 
de o cerere de recurs. Procedura 
în căile ordinare de atac reprezintă 
un mijloc eficient al depistării și 
înlăturării erorilor admise de către 
prima instanță de judecată la darea 
sentinței, adică prin intermediul 
mijloacelor care asigură realiza-
rea funcției de protecție juridică a 
justiției [12, p. 169]. 

Recunoscând prezența prin-
cipiului contradictorialității, pre-
supunem că acest principiu se 
răspândește și asupra fazei căilor 
extraordinare de atac. Acțiunea 
acestui principiu este asigurată 
nu doar la etapa examinării ca-
uzei în instanța de judecată, ci și 
în cadrul altor faze ale procesului 
penal. Vorbind despre acțiunea 
principiului contradictorialității 
la diferite faze ale procesului pe-
nal, este necesar de a menționa că 
particularitățile specifice diferitor 
etape ale procesului penal deter-
mină și nivelul diferit de acțiune 
al acestui principiu. Cel mai vizi-
bil și mai deplin el se realizează 
anume în cadrul examinării cauzei 
în judecată, unde circumstanțele 
cauzei sunt examinate nemijlo-
cit de către instanță, care audiază 

martorii, ascultă inculpatul, partea 
vătămată, examinează corpurile 
delicte și materialele cauzei etc. 
[12, p. 169-170]. Judecata în fața 
instanței de apel poate avea loc 
într-o variantă prescurtată, atunci 
când se invocă doar chestiuni de 
nelegalitate, putând lipsi etapa 
cercetării judecătorești, procedura 
limitându-se doar la dezbaterile 
asupra chestiunilor de nelegalitate 
invocate [10, p. 1068].

Judecarea apelului se face cu 
citarea părților și a persoanei vă-
tămate. Aceasta nu înseamnă că 
vor fi citate toate persoanele care 
au figurat și la judecata în prima 
instanță, ci doar cele care au de-
clarat apel și cele la care apelul se 
referă. Pentru celelalte persoane 
hotărârea primei instanțe a rămas 
definitivă la data expirării terme-
nului de declarare a apelului pen-
tru acestea [10, p. 1067]. 

Obligativitatea examinării cau-
zelor în cadrul căilor ordinare de 
atac este determinată de faptul că 
sentințele pot fi atacate în vederea 
unei noi judecări în fapt și în drept 
a cauzei, instanța superioară veri-
ficând legalitatea și fundamentarea 
sentinței primei instanțe în baza 
materialului aflat la dosar și a ce-
lui prezentat suplimentar. Exami-
narea cauzelor penale în ordinea 
căilor ordinare de atac se exprimă 
în verificarea respectării legii în 
procesul cercetării materialului în 
cadrul primei instanțe de judecată 
[14, p. 97]. Instanţa de apel nu este 
în drept să pronunţe o hotărâre de 
condamnare, bazându-se exclusiv 
pe dosarul din prima instanţă, care 
conţine depoziţiile martorilor şi 
declaraţiile inculpatului, acelaşi 
dosar, în temeiul căruia fusese 
achitat în primă instanţă. Conform 
sistemului englez de drept, de 
exemplu, dacă ai fost odată achitat 
prin sentința de judecată, aceasta 
intră imediat în vigoare și se poate 
de contestat în instanțele superioa-
re numai sentințele de condamna-
re. Se consideră, că acuzarea care 
de la început a avut mai multe 

drepturi date prin lege pentru a de-
monstra vina persoanei, și-a pier-
dut șansa să mai încerce încă oda-
tă, chiar dacă au apărut noi probe 
pe dosar [3, p. 17]. 

Instanţa de apel urmează să 
procedeze la o nouă audiere atât 
a inculpatului, cât şi a anumitor 
martori ai acuzării solicitaţi de 
părţi [4]. Elocvente în acest sens 
se prezintă a fi Hotărârea CtEDO 
în Cauza Popovici vs Moldova 
(27.11.2007) şi Hotărârea CEDO 
în Cauza Dănila vs România 
(8.03.2007). De asemenea, mar-
torii acuzării se audiază din nou 
în cazul în care depoziţiile lor 
constituie o mărturie acuzatorie, 
susceptibilă să întemeieze într-un 
mod substanţial condamnarea în-
vinuitului, cum ar fi de exemplu, 
situația în cadrul Hotărârii CtE-
DO în Cauza Spînu vs. România 
(29.04.2008). La fel, instanţa de 
apel trebuie să procedeze la audi-
erea inculpatului prezent, atunci 
când acesta nu a fost audiat în pri-
mă instanţă. 

Realizarea principiului 
contradictorialității la etapa că-
ilor ordinare de atac are anumite 
particularități. Analiza legii de 
procedură penală și practica in-
stituită în domeniu ne permite de 
a formula concluzia că în prezent 
acest principiu acționează în a 
doua instanță de judecată destul 
de limitat. În procesul desfășurat 
în cadrul căilor ordinare de atac 
participă părțile [12, p. 171]. 

Pentru procuror, exercitarea 
căilor de atac constituie mijlocul 
practic prin care își aduce la în-
deplinire obligația de a veghea la 
respectarea legalității în activita-
tea instanțelor, astfel încât să nu 
fie afectate interesele generale ale 
societății, ordinea de drept, drep-
turile și libertățile cetățenilor [8, 
p. 274]. Determinând esența parti-
cipării procurorului în cadrul exa-
minării cauzelor penală în ordine 
de apel sau recurs este necesar de 
a lua în calcul faptul că acesta re-
prezintă interesele statului, de fapt, 
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ca și în cadrul primei instanțe de 
judecată. În baza principiului con-
tradictorialităţii în procesul penal, 
principiu unanim recunoscut şi 
susţinut de jurisprudenţa CtEDO, 
sarcina probatoriului în şedinţele 
de judecată în prima instanţă şi 
în instanţa de apel îi revine acu-
zatorului de stat, fiindcă funcţia 
acuzării este pusă pe seama procu-
rorului [4]. CtEDO, în Hotărârea 
Capean vs. Belgia, a constatat că, 
în domeniul penal, problema ad-
ministrării probelor trebuie să fie 
abordată din punctul de vedere al 
art. 6 par. 2 şi e obligatoriu, inter 
alia, ca sarcina de a prezenta pro-
be să-i revină acuzării (Hotărârea 
CtEDO din 13.01.2005 în Cauza 
Capean vs. Belgia). 

Conform prevederilor art. 5, lit. 
a) din Legea RM cu privire la Pro-
curatură nr. 3 din 25.02.2016, Pro-
curatura „reprezintă învinuirea în 
instanța de judecată”. [7] Decla-
rarea peste termen a apelului sau a 
recursului de către procuror impu-
ne, în sensul art.230 alin.(2) C.pr.
pen., pierderea dreptului procesu-
al şi nulitatea actului efectuat pes-
te termen. [6] În acest aspect este 
aplicabilă şi jurisprudenţa CtEDO, 
ca de exemplu, în hotărârea Ghirea 
vs Moldovei (26.06.2012), unde 
CtEDO a constatat violarea art. 6 
par. 1 din Convenţie, observând că 
- suspendarea termenului de pre-
scripţie, pe motiv că procurorul 
care a condus acest caz a fost în 
concediu, nu poate fi acceptat ca 
fiind compatibil cu principiul ega-
lităţii armelor. 

În acest context, el este abilitat 
de lege cu un astfel de cumul de 
drepturi ca și partea care se apără 
de la pretențiile invocate față de 
ea de către organele de stat. In-
teresele statului și ale persoanei 
învinuite de comiterea infracțiunii 
de către organele acestui stat nu 
coincid, considerent din care pro-
curorul și cel condamnat au in-
terese direcțional opuse. Toate 
aceste momente ne vorbesc despre 
faptul că procurorul participă în 

calitate de parte în proces. Parti-
cularitatea poziției procesuale a 
procurorului constă în faptul că 
la acesta lipsește interesul perso-
nal în proces, ceea ce ne permite 
de a vorbi despre orientarea pu-
blică a activității lui. Specificul 
participării procurorului ține și de 
momentul că egalitatea părților nu 
presupune egalitatea faptică sau 
juridică, fiind exprimată doar în 
egalitatea procesuală [6]. 

Deși procurorul poate declara 
apel, în legea procesual-penală nu 
este utilizat termenul de „apelant” 
cu privire la acesta [8, p. 315]. În 
cadrul judecării apelului, procuro-
rul nu poate modifica acuzarea în 
sensul agravării ei, din motiv că 
aceasta ar leza substanţial dreptul 
inculpatului la un proces echitabil 
(învinuirea respectivă nu parcurge 
triplul grad de jurisdicţie, luând în 
considerare faptul că este formu-
lată în instanţa de apel). Totodată, 
art. 326 C. pr. pen. RM stipulează 
posibilitatea modificării acuzării 
în sensul agravării ei dacă în ca-
drul judecării cauzei în prima in-
stanţă a fost iniţiată de către pro-
curor, dar nu a fost acceptată şi 
ulterior a fost indicat acest motiv 
în cererea de apel. Aceeaşi regulă 
se răsfrânge şi asupra cazurilor de 
conexare a dosarelor în instanţa de 
apel. Urmează a se evita cazurile 
când prin conexare în instanţa de 
apel s-ar agrava situaţia inculpatu-
lui (art.6 CEDO) [6]. 

În acest sens, CtEDO recunoaş-
te că o instanţă de apel are dreptul 
incontestabil de a recalifica fap-
tele, însă ca această recalificare 
să fie compatibilă cu Convenţia, 
acuzatului trebuie să-i fie acordată 
posibilitatea de a-şi exercita drep-
turile la apărare în mod concret, 
efectiv şi în timp util şi numai în 
cazul când acesta o face procuro-
rul care a cerut această modificare 
în prima instanţă şi a concretizat 
în apel această situaţie de drept. 
Drept exemplu referitor la cele ex-
puse ne servește Cauza Pelissier 
şi Sassi vs Franţa (25.03.1999). 

Rolul preventiv și reparator al 
căilor de atac în procesul penal este 
diferențiat în raport cu subiecții 
procesuali care au vocația exer-
citării căilor de atac [8, p. 274]. 
Contradictorialitatea se reflectă în 
posibilitățile egale ale părților în 
privința declarării apelului sau a 
recursului în cazurile în care una 
dintre părți nu va fi satisfăcută de 
hotărârea judecătorească [15, p. 
133; 12, p. 173]. 

Asistența juridică a inculpatu-
lui este asigurată atât în faza de ur-
mărire penală, cât și în faza came-
rei preliminare sau a judecății în 
primă instanță ori în căile de atac. 
În vederea garantării dreptului 
la apărare, instanța are obligația 
să înștiințeze pe inculpat despre 
dreptul de a avea un avocat ales, 
iar dacă nu își desemnează unul, 
să i se ofere dreptul de a i se de-
semna un avocat din oficiu [10, p. 
265-266]. În cadrul instanței de 
apel apărătorul are un alt obiec-
tiv și o altă sarcină decât în pri-
ma instanță. Instanța de apel ve-
rifică corectitudinea hotărârilor 
date de prima instanță, de aceea 
scopul apărării ține de combate-
rea sentinței care nu corespunde 
poziției juridice a inculpatului 
sau, dimpotrivă, susținerea hotă-
rârii judecătorești în cazul în care 
ea corespunde poziției juridice a 
părții apărării [12, p. 127].

Întrebarea referitoare la partici-
parea apărătorului la ședințele de 
judecată în cadrul căilor ordinare 
de atac este reglementată de art. 
413 C. pr. pen. RM. Apărătorul 
poate declara în numele inculpa-
tului apel, iar în numele condam-
natului - şi recurs ordinar împotri-
va hotărârilor instanţelor de apel. 
Potrivit legii de procedură penală, 
la judecarea acestor contestări, 
participarea apărătorului este obli-
gatorie doar dacă o cer interesele 
justiţiei. Sub acest aspect, se men-
ţionează că jurisprudenţa CtEDO 
relevă că, la aprecierea faptului, 
dacă interesele justiţiei impun 
acordarea asistenţei juridice, în 
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special, se ia în considerare capa-
citatea acuzatului de a-şi prezen-
ta cauza, complexitatea cazului, 
gravitatea pedepsei pe care o riscă 
fără asistenţa unui avocat[5]. 

Astfel, în Cauza Hoang vs 
Franţa (29.08.1992), judecătorii 
de la Strasbourg au declarat că, 
dacă problemele puse în joc sunt 
complexe, dacă apărătorul nu dis-
pune de o pregătire juridică nece-
sară pentru a prezenta şi a desfă-
şura argumentele valabile şi dacă 
doar un avocat experimentat este 
capabil să pregătească dosarul, in-
teresele justiţiei cer ca un avocat 
să fie oficial responsabil de dosar. 
De asemenea, CtEDO a menţionat, 
în Cauza Benham vs Regatul Unit 
(10.07.1996), că “atunci când în 
joc este pusă privaţiunea imediată 
de libertate, interesele justiţiei cer 
principial o reprezentare printr-un 
consultant”. În speţa Perks şi alţii 
vs Regatul Unit, din 12.10.1999, 
CtEDO a confirmat jurispruden-
ţa creată prin cauza Benham vs 
Regatului Unit. Judecătorii de la 
Strasbourg au considerat că, dată 
fiind severitatea pedepsei riscate 
de către petiţionari şi complexita-
tea legislaţiei aplicabile, interesele 
justiţiei cereau acordarea unei asis-
tenţe juridice gratuite persoanelor 
interesate, pentru a le permite să 
beneficieze de un proces echita-
bil. Deci, la judecarea apelului şi 
a recursului ordinar împotriva ho-
tărârilor instanţelor de apel, parti-
ciparea apărătorului, ales sau care 
acordă asistenţă juridică garantată 
de stat, este obligatorie şi neres-
pectarea acestei reguli constituie, 
cu certitudine, o eroare de drept 
[5]. 

Judecata cauzei are loc în 
prezența inculpatului, iar aduce-
rea inculpatului aflat în stare de 
deținere la judecată este obligato-
rie. Cu toate acestea, în literatura 
de specialitate se menționează că 
pe tot parcursul judecății, inculpa-
tul, inclusiv în cazul în care este 
privat de libertate, poate cere, în 
scris, să fie judecat în lipsă, fiind 

reprezentat de către avocatul său 
ales sau din oficiu [10, p. 1067]. 
Expunem și opinia conform că-
reia prezența părților este unul 
dintre elementele obligatorii ale 
contradictorialității, care nu poa-
te fi ignorat, în caz contrar fiind 
compromis întregul sens al aces-
tui principiu. Părțile sunt lipsite de 
posibilitatea de a-și realiza drep-
tul său, una dintre ele, în sensul 
susținerii cererii de apel sau recurs 
în sensul casării sau modificării 
hotărârii judecătorești, iar cea-
laltă, anume în sensul menținerii 
hotărârii pronunțate. Nefiind de 
acord cu hotărârea primei instanțe 
de judecată una dintre părți, adre-
sându-se cu cerere de apel sau de 
recurs, dorește de a continua lupta, 
împotrivirea și, deja în altă ordine, 
să dovedească poziția sa în care nu 
are îndoieli, instanței de apel [12, 
p. 176]. 

Principiul contradictorialității 
trebuie să asigure activitatea 
instanței care examinează apelul 
sau recursul, însă doar în limi-
tele care nu ar admite depășirea 
direcționării funcționale a 
activității instanței, care urmează 
să examineze cererea de apel, de 
recurs în limita cererii adresate și 
cu referire la acele persoane care 
nu sunt de acord cu sentința dată 
de prima instanță de judecată. 
Instanța de apel (de recurs) nu-și 
poate asuma funcțiile specifice 
părților, însă trebuie să dispună de 
posibilitatea de a influența asupra 
mersului examinării cauzei, nu 
doar de a conduce procesul, după 
cum consideră anumiți autori [11, 
p. 49; 16, p. 123; 13, p. 311-312]. 
Anume în ce se manifestă sau se 
poate manifesta concret rolul și 
activitatea instanței în procesul 
examinării cauzei penale în cadrul 
căilor ordinare de atac? Mai mulți 
autori de drept procesual penal, 
caracterizând etapa examinării 
cauzelor penale în cadrul căilor 
ordinare de atac, evidențiază, de 
rând cu alte trăsături, obligațiunea 
instanței de a verifica cauza penală 

în volum deplin, nefiind legată de 
obiectul cererii, de argumentele in-
vocate în aceasta și, de asemenea, 
cu referire la toate persoanele con-
damnate, dar nu numai în privința 
acelora care au adresat cerere de 
apel sau recurs. 

Reieșind din prevederile prin-
cipiului contradictorialității, a 
cărui realizare necesită o orien-
tare funcțională clară a activității 
tuturor participanților la proce-
sul penal, instanța de judecată nu 
este în drept a-și lua asupra sa 
îndeplinirea câtorva altor funcții 
cu excepția celei de examinare a 
cauzei. Anume din acest conside-
rent, instanța de judecată nu este 
în drept de a se deplasa în afara 
limitelor cererilor de apel sau re-
curs în cadrul cărora părțile și-au 
exprimat dezacordul cu hotărârea 
primei instanțe în cadrul cauzei 
penale [12, p. 179-180]. 

Judecata în apel constituie o 
repetare a judecării fondului, ceea 
ce face posibilă administrarea de 
noi probe, la cererea procuroru-
lui, a persoanei vătămate sau a 
părților și, în mod subsidiar, din 
oficiu, atunci când instanța consi-
deră necesar pentru formarea con-
vingerii sale [8, p. 316]. Atunci 
când instanța de apel consideră că 
prima instanță nu a epuizat pro-
batoriul relevant pentru cauză ori 
a apărut necesitatea administrării 
unor probe noi, de asemenea, în 
fața instanței de apel va avea loc 
o cercetare judecătorească, după 
încuviințarea probelor noi sau a 
readministrării celor prezentate în 
fața primei instanțe [10, p. 1068].

Concluzii. Vorbind despre ac-
tivitatea instanței de judecată în 
cadrul căilor ordinare de atac, ur-
mează să reieșim, în primul rând, 
din sarcinile nemijlocite ale aces-
tei etape și, în al doilea rând, să 
luăm în calcul scopul general al 
procesului penal. Asigurând le-
galitatea și fundamentarea ho-
tărârilor judecătorești, instanța 
trebuie să dispună de un complex 
de posibilități, care ar permite de 
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a depista hotărârile judecătorești 
ilegale și nefundamentate și de a 
lua măsuri în privința casării sau 
modificării lor în scopul stabilirii 
adevărului judiciar în cauza pena-
lă. Instanța de judecată, în confor-
mitate cu acele forme și condiții 
care îi sunt specifice activității 
ei la această etapă a procesului, 
este obligată de a stabili împre-
jurările, circumstanțele cauzei în 
forma în care ele au existat la mo-
mentul faptei, de a depista toate 
circumstanțele agravante sau ate-
nuante, toate momentele capabile 
atât de al învinovăți pe inculpat, 
cât și de a-l achita. În cadrul aces-
tei activități, instanța de judecată 
nu trebuie să substituie părțile, să 
îndeplinească o careva altă funcție 
în afară de a sa, din care consi-
derent limitele împuternicirilor 
instanței de judecată urmează a fi 
strict determinate în lege [12, p. 
180]. În acest sens, considerăm 
că ar fi rațională completarea art. 
413 C. pr. pen. RM cu un nou alin. 
(41) cu următorul conținut: „În 
procesul examinării cauzei care 
a parvenit în instanță cu cerere 
de apel, instanța este în drept, la 
cererea părților sau din oficiu, în 
interesul inculpatului, în cazul în 
care părțile sau inculpatul refuză, 
de a înainta astfel de cereri, de a 
clarifica chestiunea referitoare la 
dispunerea și efectuarea experti-
zei judiciare”.

Această recomandare reiese, în 
mare parte, din prevederile art. 144 
alin. (1) C. pr. pen. RM, care fi-
xează următoarele: „Considerând 
că este necesară efectuarea exper-
tizei, organul de urmărire penală 
prin ordonanță, iar instanța de 
judecată, prin încheiere, dispune 
efectuarea expertizei”. Anume sin-
tagma „Considerând că..” prevede 
posibilitatea instanței de judecată 
de a dispune expertiza din oficiu, 
în aceasta direcție manifestându-
se, ca excepție, un anumit grad de 
rol activ al instanței, dar numai în 
favoarea și în interesul inculpa-
tului. Astfel, în condițiile reluării 

cercetării judecătorești în cadrul 
instanței de apel, urmează a se 
pune accentul asupra posibilității 
instanței de apel de a interveni în 
vederea dispunerii expertizei judi-
ciare în favoarea inculpatului prin-
tr-o încheiere a sa.
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Introducere. Pedepsele pre-
văzute de legea penală a SUA 

și a Marii Britanii sunt măsuri de de 
constrângere statală și mijloace de 
reeducare prevăzute de lege pentru 
săvârșirea unei anumite infracțiuni, 
ele fiind aplicate de instanța de ju-
decată infractorului pentru a pre-
veni săvârșirea de noi infracțiuni. 
Acestea au drept obiectiv realizarea 
scopului legii penale care ține de 
apărarea împotriva infracțiunilor 
valorilor esențiale ale societății, fi-
ind, în același timp, și scopul poli-
ticii penale în ansamblu. În dreptul 
penal al acestor state, măsurile și 
pedepsele puse în aplicare de le-
gea penală au următoarele funcții: 
de constrângere, de reeducare, de 
exemplaritate, de eliminare, con-
comitent cu realizarea prevenției 
speciale. În legislațiile penale a 
mai multor state întâlnim trei cate-
gorii de sancțiuni de drept penal, și 
anume: pedepsele, măsurile educa-

tive și măsurile de siguranță. Une-
le legislații cuprind și alte sancțiuni 
de drept penal cum sunt cele cu ca-
racter administrativ, disciplinar sau 
de drept civil, sancțiuni nepenale. 

Rezultate obținute și discuții. 
Sistemul de drept al SUA își are 
rădăcinile în dreptul englez comun, 
care și-a menținut influența după 
declararea independenței de la 1776 
față de Coroana Britanică. Asimi-
lând principiile de bază, specifice 
sistemului de drept anglo-saxon, 
el, în același timp, reflectă în sine 
anumite momente specifice, deter-
minate de particularitățile evoluției 
istorice, de dezvoltarea politică și 
social-economică. În mare parte, 
aceasta se reflectă în faptul că in-
deferent de caracterul unitar al iz-
voarelor de drept, un sistem juridic 
uninațional în SUA nu există. Este 
prezentă doar legislația federală și 
sisteme de drept ale statelor aparte 
luate [5, p. 87]. Această trăsătură 

își lasă amprenta, în deplină măsu-
ră, și asupra legii penale a SUA, fi-
ind prezente 53 de sisteme de drept 
penal separate – în 50 de state, acea 
federală și a districtului Columbia, 
unde se află capitala țării. Acest fapt 
a determinat o atare particularitate 
a sistemului de drept penal ame-
rican, cum este dualismul juridic, 
conform căruia pe teritoriul unui 
anumit stat funcționează normele 
de drept specifice lui, iar în anu-
mite condiții este aplicat și dreptul 
federal [19, p. 53-54].

La nivel de stat, legea penală 
este constituită, în ordine ierarhi-
că, din Constituție – act normativ 
de cel mai înalt nivel, urmată de 
actele Congresului și actele norma-
tive subordonate legii [18, p. 46]. 
Prevederile constituționale pun la 
dispoziție o reglementare genera-
lă a chestiunilor ce au caracter de 
drept penal. Mai mult, la nivel de 
federație, la 4 martie 1909 a fost 
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adoptat Codul penal al SUA, care, 
însă, a fost aplicat doar până în 
1948, fiind ulterior „dizolvat” în 
Codul de legi al SUA [14, p. 127].
În 1962, de Comisia Națională de 
reformare a dreptului federal a 
fost publicat Codul penal model 
al SUA, care reglementa multiple 
aspecte, inslusiv și cele care aveau 
atribuție la măsurile de constrânge-
re penală (în mare parte, ordinea de 
aplicare a lor) [8, p. 145]. Prevede-
rile Codului penal model sunt luate 
în calcul, în mai multe state, în pro-
cesul de elaborare și perfecționare 
a actelor normative de drept penal 
[6, p. 58-59].

Pe segment local, legea penală 
este formată din Constituțiile state-
lor și codurile penale. Totodată, este 
evidentă o tendință de dezvoltare a 
legii penale din state, de anulare a 
normelor arhaice și de punere în 
circulație a unor prevederi contem-
porane unanim recunoscute [14, p. 
130]. O astfel de stare a lucrurilor 
este specifică și pentru sistemul de 
măsuri de constrângere penală al 
SUA. Nu exită un sistem unic de 
pedepse, dreptul fiecărui stat re-
glementând propriile mijloace de 
influență juridico-penală. Tipic este 
faptul că până la momentul de față 
nu a fost elaborată definirea unică 
(comună) legislativă a noțiunii de 
„pedeapsă”, „măsură de constrân-
gere penală”.

În legislația penală a mai mul-
tor state scopurile pedepsei sunt 
formulate indirect. Codul penal 
model al SUA din 1962 formula 
scopurile de aplicare a principii-
lor privind pronunțarea sentințelor, 
printre care: 1) prevenirea comite-
rii de noi infracțiuni; 2) ajutorarea 
în corijarea și reintegrarea socială a 
condamnatului etc.

Mențiunea indirectă a scopuri-
lor de bază ale pedepsei este atesta-
tă și în legislația în vigoare a SUA. 
Astfel, partea a II-a a paragrafului 
3553 din Codul de legi al SUA, 
printre factorii care trebuie luați în 
considerare la stabilirea pedepsei 
se enumeră: pedeapsa trebuie să 

contribuie la respectarea și apreci-
erea legilor; să influențeze binefă-
cător comportamentul infracțional; 
să asigure societatea de comite-
rea noilor infracțiuni; să creeze 
posibilități pentru condamnat de 
a-și continua studiile, în pregătirea 
profesională, deservirea medicală 
sau alt tip de deservire [2, p. 285-
286; 19, p. 77].

Totodată, este posibil de a 
evidenția anumite trăsături comu-
ne, specifice scopurilor pedepsei 
în dreptul penal al SUA: inspirarea 
de frică, lipsirea de posibilitatea 
de a comite din nou infracțiunea, 
corectarea și reeducarea persoanei 
condamnate [12, p. 71-72]. Încă o 
trăsătură specifică pentru politica 
penale în sfera aplicării măsurilor 
de constrângere, la care face referi-
re și autorul V. S. Ustinov, este răs-
punderea sporită a participanților 
și, în special, a conducătorilor gru-
părilor criminale organizate [20, p. 
76-77].

În manualele americane de 
drept penal, în actele Ministerului 
Justiției al SUA și în alte izvoare 
de drept, adeseori se enumeră pa-
tru scopuri principale ale pedep-
sei: răsplata, intimidarea, privarea 
condamnatului de posibilitatea de 
a comite noi infracțiuni, corectarea 
acestuia [2, p. 286; 12, p. 71]. Prin 
răsplată se are în vedere aplicarea 
pedepsei vinovatului pentru a ex-
prima atitudinea de condamnare a 
comportamentului său de către so-
cietate. Intimidarea, ca și în dreptul 
penal englez, este privită sub două 
aspecte: generală și individuală, 
ambele orientate spre preîntâmpi-
narea infracțiunilor fie de către un 
cerc indeterminat de persoane, fie 
de către un singur infractor, dar în 
dreptul american accentul este pus 
pe intimidarea generală. Privarea 
de posibilitatea de a comite noi 
infracțiuni presupune atât izolarea 
condamnatului de societate, prote-
jând astfel persoanele de eventua-
lele atentate comise de către acesta, 
cât și aplicarea pedepsei capitale. 
Prin corectare se subînțelege modi-

ficarea comportamentului condam-
natului, astfel încât el în general 
renunță la activitatea infracțională. 
O mare parte dintre exponenții 
acestei teorii sunt psihologi, psi-
hiatri, alți specialiști, care văd ori-
ginea criminalității în factorii de 
natură biologică. Această teorie 
recunoaște posibilitatea aplicării 
măsurilor de corectare, indiferent 
de gradul de vinovăție în comite-
rea infracțiunii, dar numai datorită 
„stării periculoase a persoanei” [2, 
p. 286-287].

După cum afirmă autorul C. F. 
Guțenco, pedepsele prevăzute în le-
gile federale și la nivelul unor state 
aparte sunt divizate în pedepse de 
bază și pedepse complementare, 
ele fiind determinate de codurile 
penale și, respectiv, actele norma-
tive concrete ce stabilesc pedepse 
pentru anumite fapte. Pedepsele de 
bază înglobează privațiunea de li-
bertate în toate varietățile ei, amen-
da, precum și pedeapsa cu moartea 
[6, p. 175-176]. Pedeapsa penală 
poate fi aplicată atât persoanelor 
fizice, cât și în privința persoanelor 
juridice. Persoanele juridice sunt 
supuse, de obicei, pedepselor pe-
cuniare [14, p. 179].

Pedeapsa cu moartea (pedeapsa 
capitală) este prevăzută și definită 
în actele legislative ale anumitor 
state, ea fiind aplicată în privința 
infracțiunilor deosebit de grave. 
Totodată, în textul lor se regle-
mentează, în mod diferit, catego-
riile de fapte și cercul persoanelor 
sancționate cu pedeapsa capitală, 
varietățile ei și modul de punere 
în executare. În marea majoritate 
a statelor se admite aplicarea aces-
tei măsuri de pedeapsă nu doar în 
privința bărbaților, ci și în privința 
persoanelor de sex feminin. Însă, 
în conformitate cu paragraful 3596 
a Codului de legi al SUA, această 
pedeapsă nu se dispune în privința 
femeilor însărcinate, precum și a 
persoanelor care, în virtutea stării 
sale psihice, nu sunt capabile să 
conștientizeze pedeapsa cu moar-
tea și motivul aplicării ei. În unele 
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state această categorie de pedeapsă, 
în genere, nu este prevăzută. Deo-
sebiri esențiale se atestă și în as-
pectul practic al aplicării pedepsei 
cu moartea. Astfel, deși în 14 state 
acest gen de pedeaspă este prevă-
zut, el nu a fost pus în aplicare nici 
odată. În alte state pedeapsa capi-
tală este dispusă de instanță, însă, 
de facto, nu se pune în executare 
[7, p. 55]. În calitate de varietăți 
ale pedepsei capitate în SUA sunt 
recunoscute: folosirea scaunului 
electric, moartea prin spânzurare, 
moartea prin împușcare, otrăvirea 
[10, p. 17].

Pedeapsa capitală este regle-
mentată, de asemenea, prin norme 
de drept la nivel național, însă, 
faptic, acestea nu sunt puse în apli-
care de către instanțele de judecată 
federale [11, p. 54]. În ultima pe-
rioadă de timp la nivel înalt sunt 
expuse opinii în vederea introduce-
rii interdicției de a aplica pedeapsa 
capitală minorilor, precum și față 
de persoanele care intenționau să 
comită fapte de omor [13, p. 33]. 
Este necesar de a menționa că pro-
cedura de punere în executare a pe-
depsei capitale în SUA este extrem 
de complicată. Condamnatul are 
dreptul de a înainta cerere de apel 
la Cureta Supremă a statului, a că-
rei examinare poate dura până la 5 
ani. Mai apoi, hotărârea pronunțată 
poate fi atacată la Judecătoria regi-
onală care preia examinarea cauzei 
de la început [7, p. 73-74].

Privațiunea de libertate este una 
dintre cele mai răspândite măsuri 
de pedeapsă, prin ea avându-se 
în vedere izolarea deținuților în 
instituții penitenciare. O particu-
laritate specifică a acestei măsuri 
de pedeapsă o reprezintă durata 
termenului de aplicare a ei. Astfel, 
paragraful 70.00 din Codul penal al 
statului New-York prevede posibi-
litatea condamnării la privațiune de 
libertate până la 25 de ani [17, p. 
108]. Totodată, paragraful 3584 din 
Codul de legi al SUA prevede că, în 
cazul condamnării la privațiune de 
libertate, termenul acesteia poate fi 

calculat simultan, concomitent, cât 
și consecutiv. În cazul din urmă, 
termenul de executare a pedepsei 
poate fi unul destul de substanțial 
și de durată. Este admisă, de ase-
menea, și detențiunea pe viață, care 
se aplică pentru infracțiuni deose-
bit de grave, atribuite la categoria 
fellony din grupa A. Legislația unor 
state fixează instituția sentințelor 
nedeterminate, cu posibilitatea ul-
terioarei eliberări condiționate de 
la executarea pedepsei. După cum 
afirma autorul L. Friedmen, acestei 
instituții i-a fost specifică, pe par-
curs, o tendință de decădare și tre-
cerea la pronunțarea sentințelor de-
terminate cu termen fix de executa-
re a pedepselor [21, p. 144-145].

Una dintre direcțiile prioritare 
în latura aplicării acestei varietăți 
de pedeapsă o reprezintă ridica-
rea randamentului și eficienței 
influenței corecționale, în vede-
rea cărui fapt sunt realizate un 
șir de programe profesionale, de 
învățământ, de reabilitare [1, p. 
128], precum și perfecționarea sis-
temului măsurilor de siguranță, în 
care sunt incluse protecția în pe-
rimetru, mijloacele de control ale 
accesului, metodele biometrice de 
control, măsurile organizaționale 
etc [16, p. 38-45]. Referitor la per-
soanele cu vârsta sub majorat, ter-
menul maxim de detenție este unul 
mai redus. Conform paragrafului 
70.05 din Codul penal al statului 
New-York, în privința acestei ca-
tegorii de condamnați termenul de 
detenție nu poate depăși limita de 
15 ani. Totodată, însă, nu este ex-
clusă posibilitatea aplicării, în ca-
zurile de comitere a infracțiunilor 
deosebit de grave, a detențiunii pe 
viață în privința minorilor.

Amenda reprezintă una din-
tre cele mai răspândite măsuri de 
pedeapsă, fiind, în același timp și 
măsură de pedeapsă principală, și 
măsură de pedeapsă complemen-
tară. De regulă, această varietate a 
pedepsei este una de alternativă în 
coraport cu privațiunea de liberta-
te. Mărimea amenzii este direct de-

pendentă de subiectul răspunderii 
penale: în baza paragrafului 3571 
al Codului de legi al SUA, amenda 
aplicată persoanelor fizice nu poate 
depăși suma de 250 000 dolari, iar 
amenda aplicată persoanei juridice 
nu poate fi mai mare de 500 000 
dolari. De asemenea, conform pa-
ragrafului 3571 al Codului de legi 
al SUA, poate fi aplicată și amenda 
alternativă, calculată, cel mult în 
limită dublă în coraport cu mări-
mea venitului obținut de pe urma 
infracțiunii sau cu prejudiciul cau-
zat prin aceasta.

La categoria pedepselor com-
plementare se atribuie privarea 
de dreptul de a exercita o anumită 
funcție sau de a exercita o anu-
mită activitate, confiscarea averii 
sau interdicția de a se folosi de ea 
pentru o perioadă determinată de 
timp, arestul, înstrăinarea forțată a 
averii, privarea de drepturile elec-
torale sau îngrădirea lor și obli-
garea de a recupera prejudiciul 
cauzat prin infracțiune. De rând 
cu aplicarea pedepsei, comiterea 
infracțiunii poate atrage și alte 
consecințe pentru cel vinovat. Ast-
fel, în anumite state condamnarea 
pentru felonie sau condamnarea la 
privațiune de libertate reprezintă 
temei pentru divorț. Este posibilă 
și aplicarea unor astfel de măsuri 
de influență precum privarea de 
anumite drepturi civile, refuzul de 
a incorpora persoana pentru sati-
sfacerea serviciului militar etc. 
[14, p. 178-179].

Una dintre cele mai răspândite 
măsuri de constrângere, cu caracter 
alternativ față de pedeapsa penală, 
este probațiunea, adică condamna-
rea condiționată, legată de trans-
miterea persoanei vinovate sub su-
praveghere. Persoana, condamnată 
la probațiune se află sub controlul 
unui funcționar special desemnat 
în acest sens. Totodată, în sarcina 
persoanei supravegheate sunt puse 
anumite obligațiuni și îngrădiri, 
în a căror conținut, conform para-
grafului 3563 al Codului de legi al 
SUA intră: restituirea prejudiciului 
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suportat de partea vătămată; inter-
zicerea de a avea asupra sa și de a 
păstra arme de foc; urmarea unui 
curs de tratament a dereglărilor 
psihice a alcoolismului și narco-
maniei; plasarea și locuirea într-o 
instituție obștească corecțională. 
Mai mult decât atât, conform pre-
vederilor paragrafului 3583 din 
Codul de legi al SUA, în privința 
persoanelor care își ispășesc pe-
deapsa privativă de libertate, poate 
fi aplicată transmiterea sub supra-
veghere pe un termen de până la 
5 ani. Condițiile de aflare sub su-
praveghere, condorm pct. d) al pa-
ragrafului nominalizat, presupun 
participarea persoanei condamna-
te în cadrul programelor private, 
obștești sau necomerciale de reabi-
litare, controlul și verificarea com-
portamentului de către funcționari 
special împuterniciți în acest sens.

La categoria metodelor și 
varietăților constrângerii penale ur-
mează de a fi, de asemenea, atribui-
te și măsurile de prevenire, aplicate 
în privința persoanelor capabile, 
potențial, de a săvârși infracțiuni. 
Autorul C. F. Guțenco atribuie 
la această categorie măsurile de 
siguranță sub forma izolării forțate, 
aplicate în privința persoanelor cu 
dereglări psihice. La categoria vi-
zată mai sunt atribuite, de aseme-
nea, măsurile de preîntâmpinare, 
aplicate persoanelor cu mod dez-
ordonat de viață, care se exprimă 
în luarea unui angajament în scris 
privind comportamentul corespun-
zător legii, garantat, de frecvente 
ori, prin incasarea unei cauțiuni în 
acest sens [6, p. 190].

În ultimii ani în SUA se ob-
servă o tendință de a elabora o 
teorie unică, unanim acceptată, 
privind vinovăția, care ar reuni 
reprezentanții tuturor concepțiilor 
tradiționale. Analiza literaturii de 
specialitate americane contempo-
rane care se referă la problema în 
cauză demonstrează recunoașterea 
treptată a fiecărei teorii menționate 
luate în parte, izolată una de alta, 
totodată, constatând că un scop sau 

altul poate căpăta o importanță în 
funcție nu numai de o perioadă de 
timp, dar și de organul care execută 
pedeapsa. În realitate, legislatorul 
poate da importanță unor scopuri, 
instanța judecătorească – altor, iar 
organele penale de executare pot 
acorda prioritate cu totul altor sco-
puri. Astfel, se conturează o teorie 
mixtă privind scopurile pedepsei. 
Părtașii acestei teorii demonstrea-
ză că pedeapsa urmărește două 
grupuri aparte de scopuri: a) neu-
tile (realizarea acestora nu oferă 
rezultate practice reale); b) utile 
(asigură realizarea unor consecințe 
practice reale). La prima categorie 
se atribuie scopurile de răsplată și 
ispășire, iar la a doua – neutraliza-
rea, intimidarea și resocializarea. 
Toate aceste scopuri trebuie să fie 
într-o relație de reciprocitate [2, p. 
287-288].

Atitudinea diversă a juriștilor 
americani față de scopurile ur-
mărite de pedeapsă, influențează 
nemijlocit hotărârile emise pe ca-
zuri penale concrete. Astfel, s-a 
constatat că două persoane care 
au comis una și aceeași faptă, în 
unele și aceleași condiții, dar în 
diferite state, le-au fost aplicate 
pedepse diferite. Cu toate că ase-
menea situație are temei legislativ, 
atitudinea diversă a juriștilor prac-
ticieni față de scopurile pedepselor 
conduce la surparea limitelor de 
pedepsire a unor și acelorași fapte, 
la încălcarea principiului echității, 
la limitarea esențială a drepturilor 
condamnaților [2, p. 288].

Sistemul de drept al Marii Bri-
tanii se atribuie la familia dreptului 
anglo-saxon, apărut și format în 
perioada secolelor X-XIII. În cazul 
acestuia, izvoarele de bază ale nor-
melor juridice le reprezintă statute-
le (actele legislative parlamentare) 
și precedentele judiciare. În acest 
context, forța juridică a ultimelor 
este atât de enormă, încât prece-
dentul judiciar poate fi respins doar 
de către istanța ierarhic superioară. 
Cele menționate se atribuie în de-
plină măsură și la dreptul penal, 

care se fundamentează pe multiple 
acte legislative ale parlamentului 
britanic, la care se atribuie: Legea 
privind dreptul penal din 1967; Le-
gea privind dreptul penal din 1977; 
Legea cu privire la pedeapsa pena-
lă pentru tentativa la infracțiune din 
1981; Legea cu privire la justiția 
penală din 1991; Legea cu privire 
la infracțiuni și pedepse din 1997 
etc. Mai mult ca atât, dreptul penal 
englez se bazează și pe hotărârile 
judecătorești în baza cărora sunt 
examinate și soluționate cazurile 
similare [14, p. 9].

În Anglia relativ la misiunea 
pedepsei penale au fost remarca-
te trei teorii de bază: a) pedeapsa 
este o răsplată; b) pedeapsa este un 
mijloc de intimidare; c) pedeapsa 
este un mijloc de corectare a con-
damnatului.

Fiecare dintre aceste orien-
tări reclamă unele explicații. La 
momentul actual, predominantă 
este ideea privind aplicarea mă-
surilor de represiune penală, care 
să urmărească concomitent toate 
trei scopuri – răsplată, intimida-
re și corectare, cu toate că, după 
cum menționează autorii Ludmila 
Dumneanu, Vladimir Grosu și Au-
gustina Bolocan-Holban, în cazuri 
aparte de aplicare a pedepsei, co-
raportul acestora poate fi diferit [2, 
p. 283].

Teoria engleză contemporană 
susține precum că pedeapsa este o 
răsplată (teoria răsplății sociale), 
fiind interpretată ca răsplata pentru 
a satisface sentimentul de echita-
te al victimei (instaurarea adevă-
rului social). În acest caz, statul 
apare ca mijlocitor în satisfacerea 
pretențiilor persoanei, căreia i-a 
fost cauzată o daună. Este destul 
de răspândită și tălmăcirea precum 
că pedeapsa ca răsplată reprezintă 
un mijloc de sancționare morală, 
adică un mijloc prin care întreaga 
societate nu acceptă și condamnă 
un asemenea comportament ilegal. 
Incriminarea faptei penale trebuie 
făcută „pe măsură” pentru a sati-
sface publicul, adică condamnatu-
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lui trebuie aplicată o pedeapsă pe 
potriva faptei comise.

Pedeaspa ca mijloc de intimida-
re în doctrina penală engleză com-
portă un scop dublu al prevenției: 
general și special. Reprezentanții 
acestei teorii privesc condamna-
tul ca o ofrandă adusă societății în 
interesele generale ale prevenției, 
adică condamnatul este pedepsit 
astfel încât să servească cuiva de 
învățătură [2, p. 284].

Măsurile de constrângere, pre-
văzute de legea penală sunt divi-
zate în pedepse penale, măsuri de 
probațiune, tratamentul forțat și 
curatela, precum și în măsuri de su-
praveghere aplicate în privința per-
soanei după eliberarea de la execu-
tarea pedepsei. Sistemul de pedepse 
include în sine privațiunea de liber-
tate, amenda, serviciul neremunerat 
în folosul comunității, plasarea în 
centrele de reținere etc. [9, p. 148]. 
De regulă, legea prevede sancțiuni 
alternative, lăsând la latitudinea 
instanței de judecată posibilitatea 
aplicării celei mai raționale măsuri 
de constrângere penală. Pedepse-
le nu sunt divizate în principale și 
complementare, fapt care însă nu 
exclude posibilitatea aplicării mai 
multor măsuri de constrângere pen-
tru comiterea unei infracțiuni.

Pedeapsa cu moartea era prevă-
zută în Marea Britanie doar pentru 
trădarea de patrie și piraterie. În-
cepând cu anul 1970, ea nu se mai 
aplică, inclusiv și în privința per-
soanelor condamnate pentru acte 
de omor. Persoanele care au comis 
astfel de fapte sunt condamnate la 
detențiune pe viață. 

Privațiunea de libertate se execu-
tă în penitenciare unde condamnații 
sunt deținuți în condiții identice, 
diferite fiind doar termenele de 
detenție. În conformitate cu norme-
le Legii privind infracțiunile și pe-
depsele din 1997, se admite aplica-
rea detențiunii pe viață în privința 
persoanelor care au împlinit vârsta 
de 21 ani, precum și în privința 
persoanelor care nu au atins acest 
plafon de vârstă, dacă instanța 

va ajunge la concluzia că există 
circumstanțe excepționale, care 
permit de a face acest lucru. În ca-
zul aplicării privațiunii de libertate, 
durata acesteia, conform Legii pri-
vind justiția penală din anul 1991, 
depinde de seriozitatea infracțiunii 
(infracțiunilor), precum și de peri-
oada de timp necesară pentru apă-
rarea și protejarea societății din 
partea periculozității prejudiciului 
cauzat prin infracțiune.

Este necesar de a menționa că 
aplicarea acestei categorii de pe-
deapsă este, în ultima perioadă 
de timp, în scădere. În calitate de 
măsuri alternative pedepsei priva-
tive de libertate sunt introduse noi 
pârghii și mecanisme de influențare 
corecțională, așa-numitele pedepse 
neinstituționale, cum ar fi, în par-
ticular, acordarea de servicii nere-
munerate societății, activitatea în 
cadrul anumitor centre etc. Totoda-
tă, comiterea faptelor infracționale 
de un grad de periculozitate avansat 
reprezintă premiza aplicării pedep-
selor din categoria celor mai aspre 
[3, p. 610].

Amenda este una dintre cele mai 
răspândite forme ale pedepsei și se 
aplică, fie de rând cu privațiunea de 
libertate, fie aparte. În caz de nea-
chitare a acesteia, amenda, în baza 
art. 31 al Legii cu privire la împu-
ternicirile instanțelor de judecată 
penale din 1973, poate fi înlocuită 
cu privațiune de libertate pe un ter-
men de până la 12 luni. Mărimea 
amenzii este stabilită cu luarea în 
calcul a situației materiale a per-
soanei vinovate.

Acordarea de servicii gratuite în 
folosul comunității poate fi aplicată 
persoanelor care au atins vârsta de 
17 ani. Această pedeapsă se expri-
mă, în conformitate cu prevederile 
art. 14 din Legea menționată supra, 
în executarea de către persoana con-
damnată a muncilor neremunerate 
de la 40 până la 240 ore. Genul lu-
crărilor care urmează a fi executate 
este stabilit de către funcționarul 
special împuternicit cu luarea în 
calcul a următoarelor momente: 

excluderea contradicțiilor de ca-
racter religios și a impedimentelor 
din cadrul procesului de studii și a 
activității de muncă. De asemenea, 
asupra persoanei condamnate mai 
este pusă și sarcina de a comunica 
despre schimbarea locului de trai și 
de a se prezenta la citarea instanței 
de judecată.

În privința infractorilor din ca-
tegoria tinerei generații, legea pe-
nală prevede măsuri alternative de 
pedeapsă cu grad redus de asprime. 
Una dintre ele o reprezintă plasarea 
în centrele de reținere, ea fiind apli-
cată persoanelor cu vârsta între 14 
și 21 ani pe un termen de la 21 zile 
până la 4 luni. Ca alternativă a înlo-
cuirii pedepsei privative de liberta-
te față de persoanele din categoria 
specificată, poate fi aplicată măsu-
ra de pedeapsă sub forma îngră-
dirii libertății. Această măsură de 
constrângere este dispusă doar în 
situațiile în care instanța va ajunge 
la concluzia că nu ar exista o altă 
metodă de influențare asupra celui 
vinovat. În loc de privațiune de li-
bertate, menționează autorul A. C. 
Romanov, persoanelor cu vârsta 
sub majorat le poate fi aplicată in-
stituirea supravegherii, inclusiv și 
la domiciliu [15, p. 212].

De rând cu măsurile de pedeap-
să penală, instanța de judecată poa-
te aplica minorilor și alte măsuri de 
constrângere, în special, emiterea 
ordonanței de instituire a curate-
lei, fixarea obligațiunii de a asigura 
comportamentul corespunzător al 
minorului sau obligarea acestuia de 
a frecventa anumite centre sociale.

În afară de măsurile de pe-
deapsă penală, legislația Marii 
Britanii reglementează și alte mij-
loace de influențare, la a căror ca-
tegorie se atribuie, în primul rând, 
probațiunea, ea reprezentând, în 
esență, o condamnare condiționată 
cu transmiterea infractorului sub 
supravegherea unui funcționar 
special împuternicit. Probațiunea 
poate fi aplicată pe un termen de la 
6 luni la 3 ani, cu instituirea, față 
de cel condamnat, a obligațiunii de 
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a nu părăsi domiciliul în anumite 
intervale de timp. Legea cu pri-
vire la împuternicirile instanțelor 
de judecată penale din 1973 mai 
prevedea, de asemenea, și alte 
obligațiuni, ca de exemplu: achi-
tarea compensației, traiul în cadrul 
instituției corecționale etc. Aplica-
rea acestei instituții de drept penal, 
conform art. 11 din Legea cu privi-
re la justiția penală din 1991, poate 
avea loc concomitent cu serviciile 
neremunerate în folosul societății.

Încă o măsură la care facem 
referire o reprezintă eliberarea 
condiționată a persoanei condam-
nate care, în baza art. 7 al Legii cu 
privire la împuternicirile instanțelor 
de judecată penale din 1973, este 
aplicată în condițiile în care persoa-
na nu a comis o nouă infracțiune pe 
durata a 3 ani. Persoanele cu vârsta 
între 17-21 de ani, care au comis 
delicte de un grad redus de pericu-
lozitate, pot fi eliberate de la răspun-
dere penală cu aplicarea măsurilor 
de supraveghere și de influențare 
obștească [4, p. 77]. Legea cu pri-
vire la infracțiuni și pedepse din 
1997 prevede posibilitatea realiză-
rii și a măsurii de constrângere pe-
nală sub forma supravegherii după 
ispășirea (executarea) pedepsei. În 
situația aplicării acesteia, conform 
articolului 17 al legii specificate, 
persoana se află sub supravegherea 
permanentă a funcționarului împu-
ternicit, fiind obligată de a respecta 
toate condițiile fixate în ordonanța 
instanței de judecată.

Concluzii. Actuala reglemen-
tare a măsurilor de constrângere 
penală în SUA și Marea Britanie 
este în măsură să satisfacă toa-
te cerințele teoretice și practice 
ale unei instituții de drept care se 
dorește să fie în concordanță cu 
normele materializate în reglemen-
tările internaționale. În aceeași mă-
sură nu putem să nu constatăm că 
anumite sancțiuni penale aplicate 
persoanei în dreptul penal ameri-
can și englez reprezintă instituții 
noi, încă necunoscute sistemului de 
drept din Republica Moldova. 

Răspunderea penală, pedeapsa 
penală și măsurile de constrângere 
în dreptul penal comparat reprezin-
tă încă un subiect de aprige contro-
verse în doctrină. Astfel, consta-
tarea unor fenomene negative de 
amploare în legătură cu activitatea 
infracțională la nivel global trebu-
ie să preocupe întreaga comunita-
te internațională. Un instrument 
eficient în această luptă, acceptat 
nu numai de statele comunității 
internaționale, dar și de doctrina 
juridică, îl constituie reglementa-
rea univocă și corespunzătoare a 
măsurilor de constrângere penală. 

Totodată, este necesară și uti-
lizarea experienței acumulate 
de către legislația altor state în 
lupta cu fenomenul negativ al 
infracționalității. În acest sens, stu-
dierea practicii altor state poate să 
atragă, în unele cazuri, împrumuta-
rea, însușirea ei. Aceasta lărgește 
potențialul științei juridice autoh-
none, implică anumite corectări 
și rectificări în activitatea practică 
a organelor de drept, oferind po-
sibilitatea unei interpretări largi a 
problemelor profesionale legate 
de subiectul aplicării măsurilor de 
constrângere penală. 

Utilizarea metodei comparării 
normelor juridice ne-a permis, în 
mare parte, de a contrapune arti-
cole similare din legea penală a 
SUA și a Marii Britanii în vede-
rea depistării celor mai eficiente 
forme ale reglementării instituției 
măsurilor de constrângere penală. 
Acest fapt poate fi de un real folos 
pentru revizuirea și perfecționarea 
legislației penale a Republicii Mol-
dova la compartimentul măsurilor 
de constrângere penală.
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Introducere. De fapt justi-
ţia constituţională reprezintă 

principala garanţie a constituţio-
nalităţii într-un stat de drept.Con-
tinuînd logica această logică, pre-
cizăm că, în cadrul mecanismului 
de asigurare a legalităţii constitu-
ţionale, rolul decisiv îi revine jus-
tiţiei constituţionale.Pentru a înţe-
lege profunzimea acestui rol, vom 
atrage atenţia pentru început la 
particularităţile terminologice şi de 
conţinut ale acestei instituţii. Astfel 
este dificil a spune cînd a apărut 
termenul de justiţie constituţio-
nală, însă de la apariţia sa practic 
nu au încetat preocupările specia-
liştilor de a-1 defini şi a-i elucida 
conţinutul, acesta fiind susceptibil 
de mai multe înţelesuri. în acelaşi 
timp, şi menirea unei asemenea 
forme de justiţie a variat în funcţie 
de înţelesul concret care i s-a dat. 

în prezent, date fiind complexitatea 
vieţii sociale, politice şi juridice 
a societăţii, valoarea socială deo-
sebită recunoscută Constituţiei ca 
Lege Supremă a ţării, precum şi 
necesitatea tot mai pronunţată de 
asigurare a regimului legalităţii şi 
constituţionalităţii, a devenit, în vi-
ziunea noastră, tot mai pronunţată 
actualitatea şi oportunitatea iden-
tificării locului şi menirii justiţiei 
constituţionale în cadrul statului, 
cu scopul final de a spori eficienţa 
practică a acesteia. [7]

Rezultate obținute și discuții. 
Pornind de la cele enunţate, în cele 
ce urmează ne propunem o abor-
dare terminologică şi de esenţă a 
justiţiei constituţionale şi a concep-
telor strîns legate de aceasta, care 
îi formează conţinutul, în vederea 
elucidării menirii sale în statul de 
drept contemporan, şi cu precădere 

a rolului acesteia în asigurarea le-
galităţii. 

Se consideră că pentru prima 
dată sintagma a fost propusă de că-
tre H. Kelsen şi Ch. Einsenmann, 
care o înţelegeau ca „garanţia juris-
dicţională a supremaţiei Constituţi-
ei” [9, p.291] sau „o formă de jus-
tiţie sau, mai exact, de jurisdicţie 
care priveşte legile constituţionale” 
fără de care constituţia nu e decît 
„un program politic, obligatoriu 
numai moralmente” [4, p.291]. 

În încercarea de a defini sintag-
ma, prof. 1. Deleanu susţine că s-ar 
putea spune, bunăoară, că justiţia 
constituţională este acea formă de 
justiţie care se înfăptuieşte pe baza 
şi în cadrul Constituţiei. Este greu 
însă de delimitat astfel termenul de 
justiţie constituţională de celelalte 
forme de justiţie care, de aseme-
nea mai întîi sau poate în cele din 
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urmă -, se înfăptuiesc tot pe baza şi 
în cadrul Constituţiei. Prin urmare, 
locuţiunea justiţie constituţională 
reclamă un sens propriu, distinctiv 
[2, p.9]. 

Într-o definiţie de dicţionar, jus-
tiţia constituţională apare ca „an-
samblul instituţiilor şi tehnicilor 
prin intermediul cărora este asi-
gurată, fără restricţii, supremaţia 
Constituţiei” [3, p.556]. Această 
definiţie se consideră că cumulează 
cîteva din componentele comple-
mentare ale justiţiei în cauză pre-
cum: [1, pp. 9-10],

- justiţia constituţională ca de 
altfel, în general, justiţia se reali-
zează prin intermediul unui organ 
înzestrat cu o parte de justiţie (as-
pectul instituţional). 

- justiţia constituţională se reali-
zează prin anumite mijloace sau în 
anumite forme care, deşi prezintă 
unele trăsături comune cu mijloa-
cele sau formele altor genuri de jus-
tiţie, ori împrumută tehnicile aces-
tora, au totuşi elemente specifice şi 
exclusive (aspectul procedural). 

- scopul justiţiei constituţiona-
lecare determină de fapt, modul de 
organizare a instanţei chemată să o 
înfăptuiască şi procedura de activi-
tate a acesteia 

- este, în cele din urmă, asigura-
rea supremaţiei Constituţiei, sanc-
ţionarea ei ca factor structurant în 
sistemul normativ juridic naţional, 
„sacralizarea” ei la vîrful piramidei 
ordinii juridice interne. 

O definiţie mai completă pro-
pune M. Fromont: „Justiţia con-
stituţională este acea activitate sau 
funcţie exercitată în formă juris-
dicţională de către un organ inde-
pendent, avînd caracteristicile unei 
jurisdicţii” [5, p.9]. Astfel, apare 
distincţia dintre noţiunea de „jus-
tiţie constituţională” şi „jurisdicţie 
constituţională”. 

În timp ce prima desemnează ac-
tivitatea statală organizată de veri-
ficare a conformităţii constituţiona-
le a unor norme sau proceduri, cea 
de-a doua reprezintă organul sau 
autoritatea prin care se realizează 
această activitate [6, p. 258]. Ter-

menul de „jurisdicţie constituţiona-
lă” trimite la activitatea cu caracter 
jurisdicţional a acestei autorităţi, la 
competenţa ei de a „spune dreptul” 
cu privire la conformitatea legilor 
sau a altor proceduri cu prevederile 
Constituţiei. Jurisdicţia constituţi-
onală este, aşadar, autoritatea care 
exercită activitatea complexă de 
justiţie constituţională, beneficiind 
de o competenţă specială şi specia-
lizată acordată prin Constituţie [10, 
pp 9-11]. 

O explicaţie a „sensului juridic” 
al justiţiei constituţionale este ofe-
rită de Ch. Einsenmann, care arată 
că acest sens juridic este de a „ga-
ranta repartizarea competenţelor 
între legislaţia ordinară şi legisla-
ţia constituţională”, de a asigura 
respectarea ierarhiei sistemului de 
norme de ordinea statală. Acesta 
este considerat, în doctrina france-
ză, elementul decisiv de identifica-
re a „justiţiei constituţionale”. [4, 
pp 290-295]

Astfel, dacă în sfera de compe-
tenţă a unei jurisdicţii intră garan-
tarea repartizării competenţei între 
legislaţia ordinară şi cea constitu-
ţională, această jurisdicţie exercită 
activitatea de justiţie constituţiona-
lă [6, p.212]. 

Potrivit cercetătorilor I. Muraru 
şi M. Constantinescu, în doctrina 
contemporană poate fi atestată pre-
ferinţa pentru folosirea metonimică 
a termenului „justiţie constituţiona-
lă”, pentru a desemna, de fapt, or-
ganul de jurisdicţie constituţională 
Curtea Constituţională. Cu toate 
acestea, formularea „justiţie con-
stituţională” este considerată prea 
generală. Ea nu exprimă cu exac-
titate nici autoritatea competentă şi 
nici competenţa acesteia, aşa cum 
rezultă din re-glementările consti-
tuţionale şi legale, fiind astfel sus-
ceptibilă de mai multe înţelesuri. 

Astfel, dacă în sensul clasic 
justiţia înseamnă a face dreptate 
şi presupune existenţa unui liti-
giu, din examinarea dispoziţiilor 
constituţionale privind compe-
tenţa Curţii rezultă că, uneori, nu 
sîntem în prezenţa unor litigii, iar 

procedurile folosite de către Curte 
nu sînt totdeauna jurisdicţionale. 
Respectiv, expresia este mai mult 
convenţională şi, desigur, poate fi 
folosită pentru că permite un lim-
baj simplu într-un domeniu unde, 
pe un fond comun de competenţe, 
există şi unele diferenţieri [8, p. 
10]. In viziunea noastră, dificulta-
tea definirii conceptului de justiţie 
constituţională derivă din însăşi 
complexitatea justiţiei ca noţiune. 
în sens larg însă, prin justiţie con-
stituţională urmează să înţelegem 
atît jurisdicţia constituţională („în 
persoana” Curţii Constituţionale), 
cît şi competenţa acesteia de exer-
citare a controlului constitutionali-
tătii, scopul final al căruia fiind asi-
gurarea legalităţii constituţionale 
(constituţionalităţii) [7, p. 480].

Strîns legată de justiţia constitu-
ţională este noţiunea de control al 
constituţionalităţii legilor expresie 
deja încetăţenită. Deşi sugestivă 
şi sub un anumit aspect imanentă, 
expresia nu este totuşi adecvată, 
întrucît controlul constituţionalită-
ţii legilor reprezintă totuşi doar una 
dintre tehnicile puse la dispoziţia 
justiţiei constituţionale, moment 
ce poate fi dedus din următoarele 
atribuţii ce revin justiţiei constitu-
ţionale [3, pp. 557-558]: 

- asigurarea autenticităţii mani-
festărilor de voinţă ale poporului 
suveran; 

- respectarea pe verticală şi pe 
orizontală a competenţelor confe-
rite prin constituţie diferitor auto-
rităţi publice (altfel spus, contro-
lul echilibrului între autorităţile 
publice); 

- protecţia drepturilor şi liber-
tăţilor fundamentale ale omului şi 
cetăţeanului; 

- soluţionarea unora dintre pro-
blemele contencioase date prin 
constituţie în competenţa justiţiei 
constituţionale (spre ex., atribuţii 
de contencios electoral). 

Respectiv, expresia „control al 
constituţionalităţii legilor” desem-
nează activitatea organizată de ve-
rificare a conformităţii legilor cu 
Constituţia. Ca instituţie a dreptu-
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lui consti-tuţional, „controlul con-
stituţionalităţii legilor” cuprinde 
ansamblul normelor privitoare la 
autorităţile competente de a exerci-
ta această verificare, la procedurile 
aplicabile şi la măsurile ce pot fi 
luate după realizarea acestor pro-
ceduri [10, p.31]. 

Într-o altă viziune, „controlul 
constituţionalităţii legilor” presu-
pune ansamblul dispoziţiilor nor-
mative, prin care se organizează 
verificarea conformităţii cu Consti-
tuţia, atît a fiecărei legi, în totali-
tatea ei, cît şi a fiecărei prevederi 
dintr-o lege şi, drept consecinţă, 
înlăturarea legii sau a dispoziţiei 
dintr-o lege, a căror neconformitate 
cu Constituţia a fost constatată [7, 
p.482]. 

Reţinîndu-ne atenţia şi asupra 
acestei categorii, considerăm ne-
cesar a distinge sintagma „contro-
lul constituţionalităţii legilor” de 
„controlul constituţionalităţii” (înt-
îlnit în doctrină şi drept „control 
constituţional” ), cu precizarea că 
acestea se află în raport de la parte 
la întreg. Controlul constituţionali-
tăţii este o categorie mai largă (cu-
prinzînd în sine controlul constitu-
ţionalităţii legilor) şi, în viziunea 
noastră, constituie esenţa activităţii 
jurisdicţionale exercitate de către 
Curtea Constituţională. Cu alte cu-
vinte, Curtea îsi exercită atribuţiile 
sale funcționale prin intermediul 
realizării controlului constituţiona-
lităţii [7, pp. 482-483]. 

Un alt termen, tot mai frecvent 
utilizat în literatura de specialitate, 
este „contenciosul constituţional”. 
Această noţiune trimite la ideea de 
litigiu, conflict juridic sau contes-
taţie. Contenciosul constituţional 
poate fi înţeles în două sensuri: 

- într-un sens larg, acesta cuprin-
de orice conflict juridic de natură 
constituţională [11, p. 26]: conten-
ciosul electoral, conflictele dintre 
autorităţi („contenciosul separaţiei 
orizontale a puterii”), conflictele 
dintre federaţie şi statele membre 
(„contenciosul separaţiei verticale 
a puterii”) şi contenciosul drepturi-
lor şi libertăţilor fundametale. 

- într-un sens restrîns (cel mai 
frecvent utilizat în doctrină şi prac-
tică), contenciosul constituţional se 
identifică cu procedurile de control 
al constituţionalităţii legilor, pe 
cale de acţiune sau pe cale de ex-
cepţie, anterior sau posterior intră-
rii în vigoare a legii. 

Contenciosul constituţional are 
un caracter predominant obiectiv. 
Ceea ce se contestă este legitimi-
tatea unei norme din punctul de 
vedere al conformităţii ei cu Con-
stituţia. Cu toate acestea, mai ales 
în cadrul formelor de acces al per-
soanelor la justiţia constituţională, 
contenciosul constituţional păs-
trează şi o dimensiune subiectivă, 
în măsura în care acest acces este 
subordonat existenţei unui interes. 
Unii autori au afirmat că, în cazul 
contenciosului constituţional, as-
pectul „contencios” nu este atît de 
pronunţat, ca urmare a „numărului 
uneori indefinit de părţi, de litigii 
şi deoarece natura jurisdicţională a 
instanţei însărcinate cu acest con-
tencios este uneori subiect de dis-
cuţii”. 

Cercetătorul G. Drago defineş-
te contenciosul constituţional ca 
fiind „ansamblul litigiilor asupra 
unei contestaţii a constituţionalită-
ţii actelor subordonate Constituţiei, 
precum şi procedeele şi tehnicile 
care au ca obiect soluţionarea aces-
tor contestaţii” [7, pp. 484-485]. 0 
definiţie mai restrînsă propune D. 
Turpin, potrivit căruia contenciosul 
constituţional „se limitează la de-
ciziile jurisdicţiei costituţionale”. 
[12, p. 17-18]

Această definiţie, potrivit cerce-
tătoarei B. Selejan-Guţan, prezintă 
inconvenientul de a nu include an-
samblul normelor care conduc la 
pronunţarea deciziilor menţionate, 
norme care fac parte din conten-
ciosul constituţional ca instituţie a 
dreptului constituţional. Respectiv, 
ea defineşte contenciosul constitu-
ţional ca fiind ansamblul regulilor, 
instituţiilor şi procedurilor în care 
se circumscrie soluţionarea de că-
tre autoritatea de jurisdicţie consti-
tuţională, prin decizii obligatorii, a 

conflictelor cu caracter constituţio-
nal [10, pp. 32-34]. 

Generalizînd noţiunile analiza-
te, conchidem [7, p.484] că justiţia 
constituţională presupune activita-
tea jurisdicţională desfăşurată de 
către Curtea Constituţională (unica 
autoritate de jurisdicţie constituţio-
nală), prin intermediul controlului 
de constituţionalitate, în vederea 
aprecierii constituţionalităţii legi-
lor şi a altor acte normativ-juridice 
şi soluţionării conflictelor consti-
tuţionale (contenciosului consti-
tuţional), în scopul asigurării şi 
protecţiei legalităţii constituţionale 
(constituţionalităţii). Supremaţia 
Constituţiei scopul major al justiţi-
ei constituţionale. 

Din cîte se cunoaşte, apariţia 
Constituţiei în lume s-a produs în 
contextul unor eforturi, idei şi te-
orii de mare valoare, printre care 
separaţia puterilor, domnia legii, 
reprezentativitatea şi drepturile na-
turale ale omului au avut o relevan-
ţă aparte. 

Apariţia Constituţiei a impli-
cat nemijlocit şi supremaţia sa. Iar 
aceasta, ca trăsătură ce exprimă 
poziţia supraordonată a Constituţi-
ei nu numai în sistemul de drept, ci 
în întregul sistem social-politic nu 
este o simplă teorie, ci o realitate 
juridică incontestabilă ce trebuie 
asigurată şi garantată. Pe cale de 
consecinţă, autorităţile jurisdicţi-
onale au apărut astfel, s-au impus 
şi confirmat în timp ca fiind verita-
bile garanţii ale supremaţiei Con-
stituţiei [8, pp. 5-6]. Atît în prac-
tică, cît şi în doctrină este general 
admis că un act normativ trebuie 
emis/adoptat de autoritatea publică 
competentă, în limitele competen-
ţei prevăzute de lege, cu respecta-
rea procedurii legale şi, mai ales, 
cu respectarea dispoziţiilor din 
actele juridice normative ierarhic 
superioare (fapt ce îi determină le-
galitatea acestuia). Verificarea res-
pectării acestei exigenţe este posi-
bilă la nivelul tuturor autorităţilor 
din sistemul ierarhiei statale, prin 
activitatea de conducere şi control 
desfăşurată de către conducerea 
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autorităţilor sau de structurile spe-
cializate ale acesteia. 

Cu toate acestea însă, în momen-
tul în care supremaţia Constituţiei 
s-a afirmat ca regulă fundamentală 
a sistemului juridic s-a pus şi pro-
blema controlului (din oficiu sau 
la sesizare) a conformităţii actelor 
normative cu Constituţia [8, p. 6]. 
De la început, un asemenea control 
se putea efectua fără probleme în 
sistemul ierarhiei statale. 

Dar totul se oprea la nivelul 
legii, ştiut fiind că deasupra parla-
mentului nu mai există nicio altă 
autoritate, dintotdeauna recunos-
cîndu-i-se acestuia o anumită pre-
eminenţă, exprimată în special prin 
sintagma „organ reprezentativ su-
prem al poporului”. 

Respectiv, s-a pus problema 
cine poate controla „legalitatea” 
legii ca act juridic şi, în special, 
concordanţa sa cu dispoziţiile Con-
stituţiei. Acest control era necesar 
dată fiind valoarea Constituţiei de 
a fi Lege Fundamentală, Legea 
Legilor, baza juridică a legislaţiei, 
Legea Supremă în care este înscris 
chiar contractul social. S-au contu-
rat astfel două soluţii [7, p. 486]: 

fie lăsarea legii în afara - 
vreunui control, oferindu-se posibi-
litatea parlamentului să se manifes-
te ca o putere absolută şi nelimitată 
(soluţie evident contrară principiu-
lui separaţiei puterilor);

fie găsirea unei „formule» - 
care, respectînd poziţia parlamen-
tului în stat, să valorifice suprema-
ţia Constituţiei, echilibrul puterilor 
şi, mai ales, să garanteze libertăţile 
umane. 

Cele mai luminoase minţi ale 
omenirii au imaginat şi au creat 
astfel instituţia „controlului consti-
tuţionalităţii legilor”. 

Prin esenţă, acest control presu-
pune activitatea de verificare a co-
respunderii legilor şi altor acte nor-
mative cu Constituţia. în concret, 
el implică depistarea şi constatarea 
neconformităţii legilor şi a altor 
acte normative cu Constituţia şi 
înlăturarea acestora (de obicei prin 
declararea lor ca fiind neconstituţi-

onale şi, respectiv, ca fiind lipsite 
de forţă juridică). 

Astfel, esenţa controlului con-
stituţionalităţii constă în asigura-
rea supremaţiei Constituţiei [13, p. 
221-222], constituind, totodată, şi 
un mecanism de protecţie şi apăra-
re a Constituţiei [20, p. 11]. Dacă 
justificarea instituţiei în cauză şi 
exigenţele sale au ridicat puţine 
probleme, în schimb s-a dovedit 
a fi delicată şi controversată pro-
blema de a şti „cine” să efectueze 
acest control. 

Este vorba de stabilirea unei au-
torităţi căreia, în afară de profesio-
nalism, să nu-i lipsească cutezanţa, 
curajul, ştiut fiind că, prin tradiţie, 
parlamentele resping ideea contro-
lului lor, control venit „din afară”. 
Unele constituţii au încredinţat mi-
siunea acestui control chiar parla-
mentului, o soluţie politică privită 
cu mari rezerve de ordin ştiinţific 
pentru multe motive, printre care 
[9, p. 7]: 

- neîncrederea în corectitudinea 
soluţiilor; 

- imposibilitatea de a fi judecă-
tor în propria cauză; 

- parlamentul este pus în situa-
ţia de a-şi critica propriile legi; 

- lipsa unor sancţiuni în cazul în 
care parlamentul nu şi-ar îndeplini 
această misiune. 

De aceea, cu timpul, s-a impus, 
mai ales, controlul jurisdictional, 
realizat fie prin instanţe din siste-
mul puterii judecătoreşti, fie prin 
autorităţi jurisdicţionale distincte 
şi specializate, denumite frecvent: 
curţi constituţionale, tribunale con-
stituţionale, curţi de arbitraj [9, pp. 
7-9]. În sens larg, după cum re-
marcasem ceva mai sus, controlul 
constituţionalităţi într-o anumită 
măsură poate fi realizat de către 
diferite autorităţi ale statului: şeful 
statului, parlament, guvern, avoca-
tul parlamentar, Curtea Supremă de 
Justiţie, alte instanţe judecătoreşti, 
precum şi autorităţile administraţi-
ei publice locale [17, p. 171]. 

La acest capitol, în studiile de 
specialitate s-au realizat diferite 
clasificări ale organelor ce dispun 

de competenţa exercitării controlu-
lui constituţionalităţii. într-o primă 
opinie, se recunoaşte existenţa a 
trei feluri de control: 

1) control prin opinia publică; 
2) control politic; 
3) control jurisdictional. 
În a doua opinie se vorbeşte 

despre: 
1) control politic şi 
2) control jurisdictional.
Într-o a treia viziune se face dis-

tincţie între: 
1) control politic; 
2) control parlamentar şi 
3) control judiciar. 
Destul de relevantă este şi clasi-

ficarea întîlnită în doctrina rusă, în 
care se susţine [15, p. 354]:

 - în primul rînd, controlul con-
stituţionalităţii este exercitat de 
către şeful de stat, parlament şi gu-
vern, acesta fiind denumit control 
general-politic; 

- în al doilea rînd, controlul 
constituţionalităţii este exercitat 
de către organe specializate a că-
ror hotărîri însă nu sînt definitive. 
Acest control are un caracter pre-
ventiv şi consultativ. Un asemenea 
organ a fost Comitetul controlu-
lui de constituţionalitate din fosta 
URSS, Consiliul Constituțional în 
Franţa etc.; 

- în al treilea rînd, controlul con-
stituţionalităţii este exercitat de că-
tre instanţele judecătoreşti (instanţe 
de drept comun şi instanţe speciali-
zate - Curţi Constituţionale). 

În pofida acestei diversităţi de 
forme de control, totuşi, în dreptul 
constituţional contemporan, terme-
nul de „control al constituţionalită-
ţii”, de obicei, este întrebuinţat în 
sens restrîns, desemnînd verifica-
rea constituţionalităţii actelor nor-
mative de către un organ judiciar 
sau cvasijudiciar independent faţă 
de puterea legislativă şi executivă 
(adică Curtea Constituţională). 

Specificul controlului consti-
tuţionalităţii exercitat de către in-
stanţele judecătoreşti de drept co-
mun rezidă în faptul că acestea îl 
realizează în procesul examinării 
cazurilor concrete deferite justiţiei, 
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potrivit procedurii judiciare obiş-
nuite (controlul descentralizat (di-
fuz) sau de către instanţele judecă-
toreşti supreme potrivit unei proce-
duri speciale (control centralizat)). 
Sub acest aspect, în unele de state, 
mai ales din cadrul sistemului de 
drept anglo-saxon (SUA, Norve-
gia, Argentina etc.), orice instanţă 
judecătoarească poate recunoaşte o 
lege sau un alt act normativ (chiar 
individual) ca fiind neconstituţi-
onal [18, p. 80], în schimb, doar 
hotărîrea instanţei judecătoreşti su-
preme este obligatorie pentru toate 
celelalte instanţe [19, p. 53]. 

Un avantaj important al acestei 
forme de control constă în posibili-
tatea adresării în instanţă a oricărei 
persoane parte la procesul judiciar 
[20, p. 40]. În ceea ce priveşte or-
ganele specializate curţile consti-
tuţionale (caracteristice modelului 
european), acestea dispun de o ju-
risdicţie specială şi exercită (reali-
zează) controlul constituţionalităţii 
prin intermediul unei proceduri ju-
decătoreşti constituţionale justiţia 
constituţională. 

Sub acest aspect, în studiile de 
specialitate, justiţia constituţională 
este evaluată ca fiind forma supre-
mă a controlului constituţionalităţii 
[13, p. 25], iar însăşi Curtea Con-
stituţională este recunoscută drept 
organ ce face parte din mecanis-
mul exercitării puterii de stat în 
ansamblu. Valoarea şi importanţa 
instanţelor specializate a curţilor 
constituţionale, sînt înalt apreciate 
în lumea contemporană, conside-
rîndu-se că ele constituie o garanţie 
fundamentală a păcii şi a consensu-
lui politic din cadrul unei societăţi. 

Mai mult, independenţa instan-
ţei constituţionale faţă de puterea 
legislativă, executivă şi judecă-to-
rească a determinat specialiştii să 
identifice justiţia constituţională 
ca o ramură distinctă a puterii de 
stat „puterea de control” [21, p.15]. 
Curtea constituţională este consi-
derată, din acest punct de vedere, 
ca cea mai puternică autoritate a 
statului, deoarece, ca instanţă de 
control, atît în raport cu Guvernul, 

cît şi cu legislativul, are dreptul la 
ultimul cuvînt decisiv declarînd 
neconstituţionale actele acestora în 
virtutea necorespunderii cu Con-
stituţia şi astfel lipsindu-le de forţă 
juridică. în prezent, niciun stat ce 
s-a declarat de drept nu poate să nu 
instituie în sistemul său de autori-
tăţi un organ care să exercite con-
trolul constituţionalităţii. 

De fapt, un asemenea organ este 
menit să asigure principiul supune-
rii statului faţă de drept, deoarece 
un element component important 
al competenţei acestuia sînt prero-
gativele de verificare a conformită-
ţii actelor normative emise de orga-
nele statului cu Constituţia. Statul 
de drept este, prin esenţă, constituit 
dintr-un sistem de garanţii ce pro-
tejează societatea civilă de ingerin-
ţa abuzivă şi ilegală a autorităţilor 
statului.

Asemenea garanţii, care conco-
mitent constituie şi trăsături ale sta-
tului de drept, sînt, în primul rînd, 
supunerea statului faţă de drept, 
altfel spus „dictatura legalităţii” şi, 
în al doilea rînd, separaţia puterilor 
în condiţiile prezenţei obligatorii a 
unui organ specializat de control al 
constituţionalităţii. Ca un element 
necesar al principiului separaţiei 
puterilor în stat [22, p. 123] şi al 
sistemului de „frîne şi contrabalan-
ţe”, în prezent controlul constituţio-
nalităţii a devenit practic un atribut 
indisolubil al statului democratic şi 
în majoritatea statelor este realizat 
de către justiţia constituţională spe-
cializată. 

Cel mai important e că organul 
controlului constituţionalităţii este 
chemat să restabilească echilibrul 
dintre ramurile puterii şi a sistemu-
lui „frînelor şi contrabalanţelor” . 
Altfel spus, controlul constituţio-
nalităţii şi justiţia constituţională 
sînt necesare acolo unde devine 
oportună intervenţia instituţiilor 
de control jurisdicţional speciale 
în activitatea normativă, în primul 
rînd a puterii legislative, precum 
şi în scopul asigurării unui control 
eficient asupra activităţii guvernu-
lui ca exponent principal al puterii 

executive. Scopul major al justiţiei 
constituţionale constă în asigurarea 
supremaţiei Constituţiei în siste-
mul izvoarelor de drept, precum şi 
conformitatea activităţii tuturor or-
ganelor de stat cu Constituţia. 

Justiția constituțională este una 
dintre garanțiile de soluționare le-
gală a conflictelor politice care pot 
apărea în societate, apărarea drep-
turilor și libertăților împotriva unor 
posibile încălcări ale omului de că-
tre legislativ și executiv, pentru asi-
gurarea dreptului regimului social 
și statului în ansamblul său.

Respectiv, se poate susţine că, 
la moment, justiţia constituţională 
constituie un element indispensabil 
al statelor democratice contempo-
rane, deoarece Curtea Constituţi-
onală reprezintă un organ de stat 
ce realizează protecţia judiciară 
a drepturilor şi libertăţilor funda-
mentale ale omului si cetăţeanului.
În concluzie, subliniem că indubi-
tabil instanţele judecătoreşti şi or-
ganele de ocrotire a ordinii de drept 
au o influenţă enormă asupra stării 
legalităţii în cadrul statului, un rol 
distinct în acest proces totuşi revi-
ne justiţiei constituţionale în virtu-
tea specificului statutului juridic şi 
a competenţelor legale. 

Aceasta deoarece jurisdicţia 
constituţională are, ca obiect prin-
cipal al activităţii sale Constituţia, 
adică legea legilor care, în primul 
rînd, asigură legalitatea în cadrul 
statului. 

Prin urmare, de organizarea 
funcţionării jurisdicţiei constituţio-
nale în mare parte depinde şi starea 
legalităţii. Şi, totodată, imperfecţi-
unea justiţiei constituţionale destul 
de negativ se răsfrînge asupra stării 
legalităţii în ansamblu. Studierea 
rolului justiţiei constituţionale în 
asigurarea legalităţii în statul de 
drept ne-a permis să formulăm ur-
mătoarele concluzii: 

- în perioada contemporană, le-
galitatea constituţională (constitu-
ţionalitatea) reprezintă un element 
central şi indispensabil al statului 
de drept. Dat fiind pericolul ab-
solutizării principiului legalităţii 
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(demonstrat destul de clar de is-
torie), legalitatea constituţională 
intervine ca o garanţie fundamen-
tală a legalităţii, presupunînd con-
formitatea actelor normative şi a 
proceselor de exercitare a puterii 
cu Constituţia. 

- Legalitatea constituţională 
presupune un regim politico-juri-
dic, bazat pe un nivel înalt de cul-
tură juridică, în cadrul căruia este 
asigurată supremaţia Constituţiei, 
sunt protejate normele, principii-
le şi valorile constituţionale, sînt 
sancţionate eventualele încălcări 
ale acestora.

Concluzii. Legalitatea constitu-
ţională reprezintă o parte importan-
tă a legalităţii în cadrul statului (un 
segment situat la nivelul activităţii 
legislative şi normative), ea avînd 
menirea de a asigura calitatea legii 
ca fundament al legalităţii, carac-
terul constituţional al conţinutu-
lui acesteia, precum şi a practicii 
de aplicare a ei în realitatea vieţii 
sociale. Asigurarea legalităţii con-
stituţionale constituie astfel o pre-
misă, o condiţie obligatorie pentru 
afirmarea regimului legalităţii într-
un stat de drept democratic, fiind 
garanţia principală a realizării şi 
protecţiei drepturilor şi libertăţilor 
fundametale ale omului.

Actualmente, necesitatea identi-
ficării legalităţii constituţionale este 
pe deplin justificată, dat fiind rolul 
major recunoscut al Constituţiei, 
tendinţa de consolidare a acţiunii 
directe a normelor constituţionale, 
precum şi existenţa unui mecanism 
concret menit să o garanteze, să o 
asigure şi restabilească în caz de 
încălcare justiţia constituţională.

Asigurarea constituţionalităţii 
în cadrul statului depinde în mod 
substanţial de cîteva momente: 

promovarea concepţiei şi - 
principiului legalităţii constituţio-
nale (con-stituţionalităţii); 

formarea culturii constituţio-- 
nale; 

jurisdicţie constituţională cu - 
autoritate; 

instituţie eficientă de răspun-- 
dere constituţională care să asigure 

sancţionarea inevitabilă a încălcă-
rilor normelor constituţionale.

Răspunderea constituţională, ca 
element important al mecanismului 
de asigurare a legalităţii constituţi-
onale, are menirea de a proteja nor-
mele şi valorile constituţionale, de 
a preveni şi sancţiona concentrarea 
puterii, de a impune statului res-
pectarea drepturilor şi libertăţilor 
omului şi cetăţeanului, de a restabi-
li legalitatea constituţională. Rolul 
major al justiţiei constituţionale în 
cadrul unui stat de drept este deter-
minat de: 

independenţa jurisdicţiei con-- 
stituţionale faţă de cele trei ramuri 
ale puterii; 

competenţa acesteia de a asi-- 
gura realizarea principiului separa-
ţiei puterilor în stat; 

controlul constituţionalităţii - 
exercitat asupra actelor normative 
şi a procedurilor de exercitare a 
puterii; protecţia drepturilor şi li-
bertăţilor fundamentale ale omului 
faţă de abuzurile puterii.
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Introducere. Ultima etapă a 
procesului de probaţie este 

aprecierea probelor. Aprecierea 
corectă a probelor de către instan-
ţa de judecată are o semnificaţie 
deosebită pentru adoptarea unei 
hotărîri judecătoreşti legale şi în-
temeiate.

Nerespectarea regulilor privind 
aprecierea probelor duce la solu-
ţionarea eronată a pricinii civile, 
ceea ce are loc des în practica judi-
ciară. Instituţia aprecierii probelor 
este puţin cercetată în literatura de 
specialitate autohtonă. Concomi-
tent imperfecţiunile în reglemen-
tările Codului de procedură civilă 
al Republicii Moldova[1] privind 
aprecierea probelor determină ju-
decătorul de a fi indecis în apreci-
erea unor probe.

Metode aplicate şi materiale 
utilizate. Rezultatele cercetării 
au fost obţinute în urma utilizării 
următoarelor metode de cunoaşte-
re: sinteza, analiza, şi comparaţia. 
Metoda analitică a contribuit la 
evidenţierea particularităţilor re-
glementării aprecierii probelor în 
Codul de procedură civilă al Re-
publicii Moldova.

Rezultatele obţinute şi discu-

ţii. Aprecierea probelor este acea 
activitate a subiecţilor probaţiunii 
care este guvernată în baza legilor 
logicii şi normelor juridice prin 
care se determină pertinenţa, ad-
misibilitatea, veridicitatea, sufici-
enţa, forţa probantă şi intercone-
xiunii probelor. Este de remarcat 
că în Codul de procedură civilă 
al Republicii Moldova nu se di-
ferenţiază noţiunea de apreciere 
şi cercetare a probelor. Din acest 
considerent în art. 130 din CPC 
cuvintele cercetare au şi sens de 
apreciere a probelor.

Unii autori consideră că apreci-
erea probelor se reduce la anumite 
operaţiuni logice ale gîndirii şi din 
acest considerent depăşesc sfera 
acţiunilor procesuale ale proba-
ţiunii judiciare. Cu alte cuvinte 
aprecierea probelor nu poate face 
obiectul reglementarii juridice, 
deoarece procesul de gîndire de-
curge în baza regulilor de gîndire, 
şi nu în baza normelor legale [6, 
p. 36-37].

Alţi autori menţionează că 
aprecierea probelor urmează a fi 
privită nu doar ca operaţie logică, 
dar şi ca element component al 
întregului proces al probaţiei judi-

ciare, care într-o anumită măsură 
este reglementată de normele pro-
cesual civile [8, p. 174].

Cu adevărat aprecierea probe-
lor ca operaţiune logică se mani-
festă în activitatea procesuală şi 
este expusă într-o anumită măsură 
reglementării juridice. Normele de 
drept nu intervin în stabilirea or-
dinii proceselor logice ale gîndirii, 
dar stabilesc condiţiile şi scopul 
aprecierii probelor, principiile de 
apreciere a probelor (art. 130 din 
CPC), expresia exterioară al re-
zultatului aprecierii probelor [4, p. 
227]. (art. 241 alin. (5) din CPC).

Aprecierea probelor cuprinde 
două laturi: internă (logică) şi ex-
ternă (legală).

Latura logică rezidă în faptul 
că subiecţii probaţiunii îndeplinesc 
anumite operaţiuni logice de ana-
liză a probelor privind pertinen-
ţa, admisibilitatea şi veridicitatea 
acestora, precum şi un ansamblu 
privitor la legătura lor reciprocă şi 
suficientă pentru soluţionarea pri-
cinii (art. 130 alin. (3) din CPC).

Latura legală sau externă a 
aprecierii probelor se exprimă în 
următoarele: operaţiunile logice 
sunt îndeplinite de subiecţii rapor-
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turilor procesual civile; obiect al 
examinării sunt doar probele ce au 
fost obţinute cu respectarea preve-
derilor legii şi cercetate nemijlocit 
de instanţa de judecată; rezultatul 
aprecierii probelor este expus în 
anumite acte de procedură [4, p. 
227] (art.134 alin. (4) din CPC).

Aprecierea probelor poate fi 
una de recomandare sau autorita-
ră, în dependenţă de cine este în-
făptuită aprecierea lor [4, p. 228].

Aprecierea probelor înfăptuită 
de participanţii la proces poarte 
caracter de recomandare. Această 
categorie de apreciere a probelor 
se conţine, în special în luările de 
cuvînt ale participanţilor la pro-
ces şi a reprezentanţilor săi făcu-
te în cadrul susţinerilor orale (art. 
233 din CPC). Importanţa acestei 
aprecieri rezidă în faptul că ea asi-
gură aprecierea multiaspectuală a 
probelor luîndu-se în considerare 
părerea tuturor participanţilor la 
proces. Instanţa ia în considerare 
părerea participanţilor la proces 
în ceea ce priveşte aprecierea pro-
belor, însă nu este obligată să ţină 
cont de ea [4, p. 228].Instanţa de 
judecată urmează să motiveze res-
pingerea argumentelor aduse de 
participanţii la proces în vederea 
susţinerii poziţiei lor bazate pe 
aprecierea proprie a probelor.

Aprecierea făcută de instanţa 
de judecată poartă un caracter au-
toritar, deoarece actele de dispo-
ziţie ale instanţei judecătoreşti în 
care se expune sunt general obli-
gatorii [4, p. 228]. 

În funcţie de etapa procesului 
de aprecierea a probelor, deose-
bim: aprecierea prealabilă a pro-
belor, aprecierea finală a probelor 
şi aprecierea de verificare.

Aprecierea prealabilă este 
atunci cînd se face de instanţă în 
procesul acceptării şi cercetării 
probelor pînă la retragerea com-
pletului în camera de delibera-
re pentru adoptarea hotărîrii. La 
această etapă rezultatul aprecierii 

probelor se reflectă în încheierile 
instanţei privind admiterea unor 
probe ca fiind pertinente sau pri-
vind refuzul în admiterea lor, în 
satisfacerea cererilor participan-
ţilor la proces privind dispunerea 
expertizei suplimentare etc.

Aprecierea finală este atunci 
cînd se înfăptuieşte de instanţă în 
camera de deliberare şi este expu-
să în hotărîrea judecătorească.

Aprecierea de verificarese face 
de instanţele judecătoreşti ierarhic 
superioare la examinarea apelului, 
recursului (art. 432 alin. (4) din 
CPC) sau a cererii de revizuire.

Aprecierea probelor se înfătu-
ieşte cu respectarea următoarelor 
reguli (principii):

1) Instanţa judecătorească 
apreciază probele după intima ei 
convingere, călăuzindu-se de lege. 
Regula dată are valoare de princi-
piu – principiul liberei aprecieri 
a probelor. Aprecierea probelor 
după intima convingere înseamnă 
că însăşi instanţa care examinează 
pricina civilă urmează să determi-
ne veridicitatea şi forţa probantă 
a fiecărei probe în parte şi, în an-
samblu, a tuturor probelor.

Intima convingere a judecăto-
rului nu trebuie de a fi înţeleasă 
ca o concluzie intuitivă. Aceasta 
urmează a fi întemeiată pe anali-
za tuturor probelor administrate. 
Argumentele privind aprecierea 
probelor urmează a fi menţionate 
în hotărîrea instanţei.

Alin. (1) al art. 130 din CPC 
stipulează anumite criterii puse la 
baza principiului liberei aprecieri 
a probelor:

- cercetarea multiaspectua-
lă – ceea ce însemnă o cercetare 
a fiecărei informaţii furnizată de 
proba prezentată. Acest criteriu 
prin esenţă este identic cu cel al 
cercetării complete a probei. În 
viziunea noastră legislatorul ar fi 
necesar să excludă acest criteriu 
care îl dublează pe cel menţionat 
mai jos. 

- cercetarea completă, care pre-
supune cercetarea probei în măsu-
ra în care să fie obţinută toata in-
formaţia furnizată care se referă la 
circumstanţele pricinii. 

- cercetarea nepărtinitoare, adi-
că judecătorul urmează să cercete-
ze probele fără a avea un interes 
personal, direct sau indirect, în so-
luţionarea pricinii ori să existe alte 
împrejurări care pun la îndoială 
obiectivitatea şi nepărtinirea lui. 
Instanţa de judecată nu va pune la 
baza motivării hotărîrii doar unele 
din informaţiile furnizate de mij-
loacele de probaţiune care susţin 
poziţia uneia dintre părţi, dar şi 
celelalte informaţii care sunt şi în 
favoare celeilalte părţi.

- cercetarea nemijlocită, cînd 
instanţa trebuie să vină în mod di-
rect în contact cu întregul material 
probator şi să perceapă nemijlocit 
toate elementele care ar putea in-
fluenţa soluţionarea cauzei. Per-
cepînd direct probele, judecătorii 
au o mai mare capacitate de a afla 
circumstanţele reale ale cauzei, 
decît dacă ar percepe aceste pro-
be din documente în care au fost 
consemnate acestea [2, p. 52]. În 
cazul asigurării probelor şi a dele-
gaţiilor judecătoreşti nu se încalcă 
regula cercetării nemijlocite a pro-
belor. 

- 2) Nici un fel de probă nu au 
pentru instanţa judecătorească o 
forţă probantă prestabilită fără 
aprecierea lor. Legea nu poate să 
stabilească că anumite probe sunt 
mai temeinice decît altele sau una 
este veridică şi alta mai puţin ve-
ridică. Aceasta se apreciază de in-
stanţa judecătorească. Concluziile 
experţilor, depoziţiile date în ca-
litate de martor al persoanelor cu 
funcţie de răspundere, documen-
tele oficiale nu au o forţă proban-
tă prestabilită. Toate probele sunt 
cercetate şi apreciate în egală mă-
sură cu toate celelalte probe.

Nu poate fi stabilit dinainte în 
lege aprecierea corectă a veridici-
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tăţii şi a forţei probante a probelor 
pentru fiecare pricină civilă con-
cretă, deoarece aceasta depinde de 
circumstanţele fiecărei situaţii în 
parte [5, p. 182].

Instanţele ierarhic superioare, 
casînd hotărîrea şi restituind pri-
cina spre rejudecare, nu sunt în 
drept să dea indicaţii cum trebuie 
să fie apreciate probele existente 
la dosar. Potrivit art. 390 alin. (3) 
din CPC, instanţa de apel, casînd 
integral sau parţial hotărîrea pri-
mei instanţe şi restituind pricina 
spre rejudecare în prima instanţă, 
nu este în drept să prejudicieze în 
opiniile sale că o anumită probă ar 
inspira sa nu ai încredere, că une-
le probe ar fi mai temeinice decît 
altele.

Pertinenţa, admisibilitatea şi 
veridicitatea probei reprezintă 
doar nişte elemente ale aprecierii 
probelor. Însă este de menţiona-
tă că în literatura de specialitate 
aceste elemente mai sunt privi-
te şi ca nişte criterii de apreciere 
a probelor în procesul civil, care 
sunt divizate în două grupe: 1) 
criterii individuale, care sunt nişte 
trăsături referitoare la fiecare pro-
bă în parte; 2) criterii sistemice, 
care sunt nişte trăsături utilizate 
la aprecierea în ansamblul tuturor 
probelor cercetate [7, p. 91-93].
Alin. (3) al art. 130 din CPC pre-
vede ambele grupe de criterii de 
apreciere a probelor:

a) criteriile individule de apre-
ciere a probelor: pertinenţa, admi-
sibilitatea şi veridicitatea probe-
lor;

b) criteriile sistemice de apre-
ciere a probelor: legătura recipro-
că a probelor şi suficienţa pentru 
soluţionarea pricinii.

În privinţa fiecărui criteriu ne 
vom expune mai jos.

a) criteriile individule de apre-
ciere a probelor: pertinenţa, ad-
misibilitatea şi veridicitatea pro-
belor.

Pertinenţa probelor este legă-
tura cauzală între conţinutul pro-
bei şi faptele care formează obiec-
tul probaţiei. Regula pertinenţei 
probelor include două aspecte de 
bază: 1) cercetarea tuturor probe-
lor necesare examinării şi soluţio-
nării pricinii civile; 2) excluderea 
probelor care nu au legătura cu 
pricina civilă (art. 121 din CPC).

Admisibilitatea probelor co-
respunderea exigenţelor legale ale 
sursei informaţiei cu forma proce-
suală a acesteia. Pertinenţa probe-
lor se referă la calitatea conţinu-
tului acestora, însă admisibilitatea 
lor vizează forma procesuală de 
administrare (art. 122 din CPC).

Veridicitatea probelor este acea 
calitate a probelor caracterizată 
prin furnizarea unei informaţii ce 
corespunde realităţii. Potrivit art. 
130 alin. (5) din CPC ,,Proba este 
declarată ca fiind veridică dacă 
instanţa constată prin cercetare şi 
comparare cu alte probe că datele 
pe care le conţine corespund reali-
tăţii”. A constata veridicitatea unei 
probe înseamnă a aprecia dacă 
martorul spune adevărul despre 
existenţa sau inexistenţa anumi-
tor fapte, dacă corespund realităţii 
datele ce se conţin într-un anumit 
document etc. Veridicitatea probe-
lor poate fi determinată după ur-
mătoarele reguli [3, p. 228]:

- este veridică acea probă care 
este obţinută dintr-o sură de in-
formaţie de o înaltă încredere. De 
exemplu, veridicitatea depoziţiilor 
martorului depinde de condiţiile în 
care a avut loc perceperea, memo-
rarea şi apoi relatarea evenimen-
telor. Dacă capacitatea de a me-
mora şi a relata unei persoane ce 
este audiată în calitate de martor 
este scăzută, atunci şi veridicita-
tea acestei probe este îndoielnică. 
De asemenea, dacă un anumit do-
cument conţine anumite ştersături 
ale unor semne, această informaţie 
poate fi una neveridică.

- veridicitatea probei se verifi-
că prin suprapunerea ei altor pro-
be. Constatarea informaţilor con-
tradictorii furnizate de mai multe 
probe interdependente indică asu-
pra lipsei de veridicitate. Pe lîngă 
toate acestea un rol important îl 
are aprecierea relaţiilor dintre per-
soanele ce participă la proces în 
special a martorilor. De exemplu, 
ar fi incorect ca hotărîrea instanţei 
de judecată să fie întemeiată doar 
pe depoziţiile martorului, care este 
rudă apropiată a reclamantului sau 
a pîrîtului, ci, pentru a se convinge 
instanţa despre obiectivitatea lor, 
mai este necesar de a suprapune 
aceste depoziţii cu alte probe [3, 
p. 228].

- veridicitatea probei se veri-
fică prin aprecierea în ansamblu 
a tuturor probelor administrate în 
legătură cu examinarea pricinii ci-
vile. În cazul înscrisurilor Codul 
de procedură civil prevede expres 
modalitatea de constatare a veridi-
cităţii acestor probe. La evaluarea 
documentelor şi altor înscrisuri, 
instanţa judecătorească trebuie să 
se încredinţeze, în raport cu alte 
probe, că documentul conţine toate 
elementele prescriptibile unor ast-
fel de documente. La constatarea 
veridicităţii copiei de pe document 
sau de pe un alt înscris, instanţa 
judecătorească verifică procedeul 
tehnic de copiere, garantarea iden-
tităţii cuprinsului copiei cu cel al 
originalului, modul de conservare 
a copiei (art. 139 alin. (2) şi (3) 
din CPC).

b) criteriile sistemice de apre-
ciere a probelor: legătura recipro-
că a probelor şi suficienţa pentru 
soluţionarea pricinii.

Legătura reciprocă a probe-
lor este un criteriu de apreciere a 
probelor care impune excluderea 
oricăror contradicţii sau anumite 
divergenţe în cumulul probelor, 
şi concomitent stabilirea legăturii 
sistemice a probelor. Procedura de 
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apreciere a probelor are o conse-
cutivitate logică. Pentru a face o 
concluzie asupra veridicităţii pro-
belor instanţa de judecată numai 
prin comparare cu toate probele. 
Comparaţia aplicată la aprecie-
rea totalităţii probelor pertinente 
şi admisibile permite de verifica 
anumite probe cu ajutorul altora 
şi de a face o concluzie nu numai 
în privinţa veridicităţii, dar şi a 
suficienţei probelor pentru con-
statarea corectă a circumstanţelor 
pricinii [7, p. 144-145]. În această 
ordine de idei legătura reciprocă a 
probelor este un criteriu interde-
pendent în determinarea suficien-
ţei probelor.

Suficienţa probelor este cali-
tatea totalităţii probelor necesare 
pentru examinarea şi soluţionarea 
pricinii civile. Pentru fiecare prici-
nă civilă, concretă, suficienţa pro-
belor se determină în mod indivi-
dual. Probele sunt suficiente numai 
atunci cînd instanţa de judecată, 
ţinînd cont de probele existe la do-
sar, este în stare să soluţioneze pri-
cina civilă. Din acest considerent 
suficienţa probelor este un criteriu 
calitativ şi nu unul cantitativ. Ast-
fel, proba indirectă unică la dosar 
de fiecare dată nu va fi suficientă, 
deoarece permite doar de a face 
presupuneri despre faptele ce ur-
mează a fi dovedite. De asemenea, 
sunt insuficiente probele ce contra-
vin reciproc şi probele îndoielnice 
(depoziţiile martorilor cointeresaţi 
în soluţionarea pricinii, explicaţii-
le părţilor care nu sunt suprapuse 
altor probe etc.). Probele insufici-
ente nu pot fi puse la baza hotărîrii 
pînă cînd acest neajuns nu va fi 
eliminat pe calea colectării probe-
lor suplimentare [3, p. 229]. Ast-
fel, conform art. 139 alin. (4) din 
CPC, instanţa de judecată nu poate 
considera dovedit un fapt adeverit 
numai prin copia de pe document, 
dacă originalul este pierdut, iar 
copiile de pe el prezentate de părţi 

nu sunt identice, rămînînd imposi-
bilă determinarea prin intermediul 
altor probe a adevăratului cuprins 
al originalului.

Instanţa de judecată urmează 
să expună aprecierea probelor în 
hotărîre sau în alt act de dispozi-
ţie judecătoresc motivat. Alin. (4) 
al art. 130 din CPC prevede obli-
gaţia instanţei privind expunerea 
aprecierii probelor prin reflectarea 
în hotărîre a motivelor şi conclu-
ziilor sale privind admiterea unor 
probe şi respingerea altor probe, 
precum şi argumentarea preferin-
ţei unor probe faţă de altele.

Concluzie. La aprecierea pro-
belor instanţa de judecată urmează 
a se conduce de principiile legale 
de apreciere a pobelor, inclusiv de 
criteriile indivuduale şi sitemice 
ale aprecierii lor. Unele din ter-
menii utilizaţi de legiuitor în re-
glementarea aprecierii probelor în 
procesul civil se dublează, repre-
zentînd o tautologie. Prin urmare, 
legiuitorul urmeauză a exlude ter-
menii legislativi utilizaţi în conţi-
nutul art. 130 din CPC evidenţiaţi 
în conţinutul prezentului articol.
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Introducere: Prima regle-
mentare privind perioada de 

observaţie o regăsim în legislaţia 
din Anglia [7] din 1543, avȃnd 
drept scop “diagnosticarea corec-
tă financiar-economică a debito-
rului insolvabil”.

Ȋn legislaţia din Republica Mol-
dova această etapă a fost introdu-
să prin reglementarea actuală din 
2012, intrată în vigoare în 2013. 
Astfel, Legea 149/2012 [4] cu pri-
vire la insolvabilitate reglemen-
tează în cuprinsul art. 23 această 
Perioadă de observaţie ca o peri-
oadă în care activitatea curentă 
se derulează neîntrerupt, la fel ca 
pȃnă la data deschiderii procedu-
rii de insolvabilitate, însă de acum 
sub supravegherea administrato-
rului procedurii sau sub conduce-
rea acestuia, dacă dreptul de admi-
nistrare al organelor de conducere 
ale debitorului au fost suspendate. 
Dintr-o eroare de redactare presu-
punem, acest art. 23 nu specifică 
în mod clar faptul că dreptul de 
administrare care se poate suspen-
da nu este al debitorului, ci al or-
ganelor de conducere ale debitoru-
lui, nefiind posibila identitatea de 

termeni. Debitorul este subiectul 
în insolvabilitate şi el este admi-
nistrat desigur prin organele sale 
de conducere. Revenind la această 
perioadă de observaţie, deşi este 
interzisă achitarea preferenţială a 
unor datorii anterioare deschiderii 
procedurii, activităţile curente, re-
spective cheltuielile curente sunt 
admisibile. 

Rezultate obținute și discuții. 
Despre oricare dintre sistemele de 
drept europene am vorbi, acolo 
unde perioada de observaţie este 
reglementată, ea descrie etapa în 
care intră debitorul după pronunţa-
rea instanţei competente cu privire 
la deschiderea procedurii insolva-
bilităţii, în care se vor analiza şan-
sele reale de redresare a societăţii. 
Astfel, rolul perioadei de observa-
ţie este acela de a permite admi-
nistratorului judiciar, desigur cu 
concursul debitorului, de a întoc-
mi un raport asupra activităţii de-
bitorului aflat în procedura de in-
solvabilitate. Acest raport, oricum 
s-ar numi, bilanţ economic social 
şi organizaţional al debitorului, 
reprezintă temelia (fundamentul) 
sau punctul de plecare al redresă-

rii, sau în cazul în care nu se iden-
tifică pȃrghii viabile de redresare, 
se propune intrarea în faliment a 
debitorului. Aşadar, raportul care 
trebuie întocmit în perioada de 
observaţie nu reprezintă numai o 
analiză asupra trecutului activită-
ţii întreprinderii, ci şi o perspec-
tivă viitoare asupra posibilităţilor 
reale de redresare sau după caz de 
lichidare a debitorului.

Și în legislaţia italiană [8] sunt 
reglementate proceduri judicia-
re prin care debitorul încearcă să 
evite insolvența, denumite proce-
duri prealabile extraordinare. Pro-
cedurile extraordinare, cu caracter 
judiciar, comportă două etape. 
Prima etapă care este obligatorie, 
implică recunoașterea stării de 
insolvență de către instanța com-
petentă. Urmează apoi o perioadă 
de observație de maxim două luni 
în care instanța va decide, dacă se 
justifică deschiderea procedurii de 
administrare extraordinară, care 
va conduce la reorganizare, sau 
dacă nu se justifică și în acest din 
urmă caz intervine falimentul.

Această perioadă de observaţie 
despre care vorbim, potrivit regle-
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SUMMARY
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regulation into national law by reference to other legal systems, the duration of the observation period and the effects or 
measures that can be taken during this period are extremely important for the future insolvent debtor.
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REZUMAT
Articolul descrie deschiderea procedurii de insolvabilitate, respectiv admiterea în principiu a cererii de insolvabilitate, 

când debitorul parcurge o perioadă de observaţie. Ȋn această etapă se decide calea pe care va merge debitorul: fie în procedu-
ra accelerată de restructurar, fie în lichidarea prin faliment sau procedura simplificată a falimentului.Modul de reglementare 
în legislaţia naţională prin raportare la alte sisteme de drept, a duratei perioadei de observaţie, precum şi efectele sau măsu-
rile care se pot lua în această perioadă sunt extrem de importante pentru viitorul debitorului în insolvabilitate.

Cuvinte-cheie: insolvabilitate, debitor, faliment, proces, cadrul legal
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mentărilor din Republica Moldo-
va, nu se aplică faţă de întreprinză-
torul individual [art 136 (3)], care 
poate fi subiect de insolvabilitate. 
Procedura de observaţie nu este de 
asemenea aplicabilă gospodăriilor 
ţărăneşti cȃnd sunt subiect (actor) 
al procedurii de insolvabilitate [art 
233 din Legea 149/2012]. Totoda-
tă procedura de observare nu se 
aplică faţă de o întreprindere di-
zolvată, declarată insolvabilă (art. 
138 (3) din legea 149/2012.) [4]

Efectele prioadei de observaţie
Ȋn această perioadă de observa-

ţie, măsurile care se iau, au drept 
rol protejarea debitorului, desigur, 
în interesul creditorilor săi care au 
creanţe de recuperat de la acesta. 
Prin urmare, perioada de observa-
ţie are următoarele scopuri:

conservarea masei active, - 
prin interzicerea înstrăinării vo-
luntare a unor bunuri sau prin sto-
parea (oprirea) măsurilor de exe-
cutare individuală a creditorilor. 

reconstituirea masei active a - 
debitorului, prin măsuri de recu-
perare a creanţelor sau readucerea 
în patrimoniul debitorului a acti-
velor înstrăinate sau înlăturate cu 
încălcarea prevederilor legale. 

asigurarea unei gestionări - 
controlate a activităţii debitoru-
lui: supravegherea şi asistarea 
debitorului în operaţiunile de ad-
ministrare sau luarea unor măsuri 
de restructurare propriu-zisă, de 
restrȃngere a activităţii, de denun-
ţare a unor contracte ale debitoru-
lui, de reorganizare a unor depar-
tamente ale întreprinderii.

asigurarea unei perioade de - 
protecţie cu privire la măsurile de 
executare individuală ale credi-
torilor asupra debitorului. Astfel 
se suspendă orice acţiune pornită 
împotriva debitorului şi, totodată, 
este interzisă plata oricărei creanţe 
anterioare spre a evita “achitarea 
preferenţială a unui creditor”.

Ȋn final, dar nu în ultimul - 

rȃnd din perspectiva importanţei, 
această perioadă de observaţie 
permite determinarea masei cre-
dale, a pasivului societăţii, fiind 
inclusă aici soluţionarea acţiuni-
lor de contestare a creanţelor, care 
presupun în fond determinarea 
creanţei prin intermediul instanţei 
de judecată. 

Art. 27 (7) din Legea 149/2012 
[4] permite utilizarea procedurii 
de compensare în cazul în care 
între creditor şi debitor sunt întru-
nite condiţiile reciproce, respectiv, 
cȃnd unul faţă de celălalt au cali-
tatea de debitor şi totodată cea de 
creditor rezutate din raporturi ju-
ridice distincte. Această prevedere 
este inserată ca un drept al credito-
rului de a invoca compensarea. Ȋn 
mod similar este reglementată şi 
în legea din Romȃnia nr. 85/2014 
[3] în cuprinsul art. 90, dreptul 
creditorului de a invoca faţă de de-
bitorul în insolvabilitate compen-
sarea cȃnd sunt, desigur, întrunite 
cerinţele cu privire la compensa-
rea legală. Ȋn această reglementare 
i se permite suplimentar şi admi-
nistratorului judiciar sau dupa caz 
lichidatorului (deci şi în procedura 
de faliment) să constate întrunirea 
condiţiilor de compensare.

Ȋn legislaţia din Romȃnia re-
feritoare la procedura insolvenţei 
şi a falimentului Legea 85/2014 
[3], întȃlnim o prevedere care nu 
există şi în legislaţia din Republi-
ca Moldova şi anume, aceea că 
pentru orice întȃrziere mai mare 
de 60 de zile peste scadenţă, în 
cazul unei creanţe născute în tim-
pul procedurii de insolvabilitate 
(ne referim la o creanţă care a luat 
naştere, nu care a devenit scadentă 
în procedura de observaţie) se va 
putea cere falimentul debitorului 
respectiv. Avem astfel în vedere 
(sau vorbm depre) prevederile art. 
75 (4) din Legea 85/2014[3] prin 
care se acordă creditorilor drep-
tul de a cere intrarea debitorului 
lor în faliment, daca nu sunt achi-

tate timp de 60 de zile creanţele 
scadente rezultate în perioada de 
observaţie, deoarece se consideră 
că actvitatea derulată în respec-
tiva perioadă generează pierderi. 
Ȋn doctrina europeană recentă, în 
rȃndul activităţilor de natură a adu-
ce pierderi averii debitorului care 
să justifice deschiderea procedurii 
falimentului au fost incluse cu titlu 
de exemplu: “creşterea pasivului, 
pierderea unor contracte avanta-
joase, încheierea unor convenţii 
nefavorabile debitorului”.[1] Prin 
urmare, posibilitatea de a aprecia 
că activitatea debitorului desfăşu-
rată pe parcursul restructurării ar 
putea “aduce pierderi” este mult 
prea relativă în reglementarea 
romȃnească, destul de dificil de 
determinat dacă nu se precizează 
un criteriu mai concret, explicit 
sau chiar un indicator de timp ori 
un cuantum valoric la care să ne 
putem raporta. Totuşi, adunarea 
creditorilor îşi poate exercita auto-
ritatea prin votul majorităţii care o 
compun, astfel că ea poate aproba 
raportul administratorului autori-
zat care să cuprindă propunerea de 
intrare a debitorului în faliment. 
Bunăoară adunarea creditorilor va 
fi autoritatea de decizie în astfel de 
situaţii, în ce priveşte soarta debi-
torului, chiar dacă decizia este de-
sigur una subiectivă daca vorbim 
de un creditor care deţine majori-
tatea suficientă.

Durata perioadei de observaţie .
Ȋn Codul civil francez durata 

perioadei de observaţie (art 621-3 
du Code du commerce ) este de 6 
luni posibil de prelungit în cazuri 
excepţionale prin cerere motiva-
tă, cu încă o durată de 6 luni, la 
cererea debitorului, a administra-
torului procedurii sau la cererea 
Ministerului Public. Ȋn cazuri spe-
ciale Ministerul Public (Procuroul 
Republicii) poate obţine o prelun-
gire mai mare, pe o durată maxima 
de 1 an, astfel încȃt durata totală să 
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nu depăşească18 luni.[9, p. 216]
Există însă o condiţie abso-

lut necesară pentru ca debitorul 
să profite de perioada aceasta de 
observaţie și ca analiza facută în 
acest interval să fie concludentă, 
aprofundată, întemeiată pe date 
reale. Toate acestea pentru ca con-
cluziile Raportului să poată alege 
calea de urmat pe care o va avea 
debitorul: redresare sau lichidare. 

Planul de redresare care se pro-
pune în urma analizei realizate 
în perioada de observaţie poate fi 
potrivit legislaţiei franceze de ma-
ximum 10 ani, fiind posibil de eli-
minat din pasivul care urmează a 
se achita pȃnă la 50% din valoarea 
creanţelor chirografare. 

Deşi procedura de insolvabili-
tate se caracterisează ca o proce-
dură concursuală şi egalitară în ce 
priveşte creditorii, observăm posi-
bilitatea legală acordată debito-
rului de a reduce creanţele unor 
creditori, pe clase desigur, şi cu o 
pondere egală aplicată tuturor cre-
ditorilor din clasa respectivă.

Pe de alta parte, tribunalul, po-
trivit legislaţiei franceze, poate 
impune creditorilor privilegi-
aţi sau celor chirografari care se 
opun, să accepte planul de redre-
sare, doar în privinţa duratei de 
rambursare a datoriilor, dar fără 
reducere de datorii. Ȋn sistemul de 
drept din Romȃnia referitor la pro-
cedurile de insolvenţă, reducerea 
creanţelor este posibilă de aseme-
nea cu acordul creditorilor expri-
mat prin votul asupra Planului de 
redresare [5, p. 6]. Aici se ridică o 
discuţie cu privire la ponderea vo-
turilor sau pragul necesar de întru-
nit pentru aprobarea planului de 
redresare. Spre exemplu în legis-
laţia americană pentru aprobarea 
unui Plan de redresare se prevede 
o dublă condiţionare, de pondere a 
creanţelor care acceptă planul şi a 
numărului de creditori. Legislaţia 
din Romȃnia prevede doar condi-
ţia de aprobare de către majorita-

tea simplă (jumatate +1) din cate-
goriile de creanţe care participă la 
vot, deci un vot pe clase. 

La baza oricărei legislaţii tre-
buie să stea principiul echităţii 
pentru ca reducerea masei credale 
să fie satisfăcută prin procedura 
concursuală a insolvabilităţii ca fi-
ind una rezonabilă, spre a nu pro-
duce dezechilibru între drepturile 
debitorului şi interesele creditori-
lor, chiar dacă obiectivul principal 
îl reprezintă salvarea debitorului. 
Această salvare a debitorului nu 
trebuie să se producă în orice con-
diţii, fie şi prin încălcarea dreptu-
rilor creditorilor. 

Ȋn legislaţia americană apro-
barea unui Plan de redresare este 
posibilă cu votul a două treimi din 
totalul creanţelor şi de 51% din to-
talul numărului de creditori. Autori 
din doctrina romȃnească apreciază 
că legislaţia americană este mult 
prea restrictivă, de aceea apreci-
ază că nu este o soluţie aceasta, 
dar nici condiţiile extrem de per-
misive, aşa cum sunt în legislaţia 
romȃnească, nu sunt o soluţie, ci 
o cale de mijloc ar putea fi dezi-
rabilă. Ȋn practica din Romania se 
întalnesc situaţii de reducere la 0 a 
creanţelor denumite “defavoriza-
te” prin plan.[5, p. 8] 

 Legea 149/2012 cu privire 
la insolvabiltate din Republica 
Moldova, în cuprinsul art.190 (4) 
prevede posibilitatea ca prin pla-
nul de restructurare de asemenea 
să fie specificate “clasele de cre-
ditori ale căror creanţe nu vor fi 
defavorizate, tratamentul claselor 
de creditori ale căror creanţe sunt 
de asemenea defavorizate prin re-
ducerea cuantumului lor sau prin 
reducerea garanţiilor sau a altor 
accesorii.

Ȋn momentul în care Planul de 
redresare începe să se aplice, Pro-
cedura de observaţie încetează. 
Astfel că durata acesteia se întin-
de de la deschiderea procedurii 
pȃnă la aprobarea planului de re-

dresare sau pȃnă la luarea deciziei 
de lichidare, după caz. Din punct 
de vedere al duratei concrete, de-
terminate ca interval de timp, nu 
ca delimitare între etape, durata 
acesteia diferă în fiecare sistem de 
drept. Durata concretă a termene-
lor este restrȃnsă în cazul aplicării 
procedurilor simplificate, astfel că 
perioada de observaţie se supune 
şi ea acestui regim de restrȃngere 
(de reducere).

Ȋn legislaţia anterioară relati-
vă la insolvabilitate din Romȃnia 
– Legea 85/2006 [2] s-a apreciat 
că perioada de observaţie era ne-
fondat extinsă la perioade extrem 
de mari, fapt pentru care noul act 
normativ Legea 85/2014 a limitat 
durata la cele 12 luni, cu posibi-
litatea înscrierii provizorii a unor 
creanţe pentru întocmirea tabelu-
lui definitiv–astfel cum sunt regle-
mentate în cuprinsul art. 111 alin 
(3) şi art. 113 alin (4). Prelungirea 
excesivă a duratei era justificată 
de soluţionarea greoaie a contes-
taţiilor la înscrierea creanţelor în 
tabelul prelimiar al creditorilor, 
existȃnd în practică situaţii în care 
se ajungea chiar la durate de 5 ani 
a perioadei de observaţie [6 p. 4] 

Această perioadă de observaţie 
extrem de importantă, fiind şi pe-
rioada în care se poate regăsi prin-
cipiul superiorităţii finanţărilor în 
procedură, respectiv asigurarea 
accesului debitorului insolvabil 
la surse de finanţare, desigur, cu 
crearea unui regim potrivit pentru 
protejarea acestor creanţe. Pentru 
aceste finanţări, decizia aparţine 
creditorilor, putȃnd fi garantate 
cu bunuri asurpa cărora nu există 
garanţii, sau dacă există, decizia 
creditorilor care deţin acele garan-
ţii asupra respectivelor bunuri este 
fundamental/absolut necesară. 

Aşa cum am arătat, potrivit le-
gislaţiei franceze [10, p. 115], pe-
rioada de observaţie în regim sim-
plificat nu poate depăşi 6 luni, po-
sibil de prelungit de către instanţa 
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competentă (tribunal), din oficiu 
sau la cererea administratorului 
debitorului sau a Procurorului 
Republicii. Ȋn regim general, pe-
rioada de observaţie durata totală 
poate ajunge la 18 luni, compuse 
din perioada iniţială de 6 luni, po-
sibil de prelungit cu încă 6 luni la 
care se pot adăuga maxim 6 luni la 
cererea Procurorului. Ȋn sistemul 
de drept francez se perimite ca 
prin decizia tribunalului un debi-
tor în procedura de insolvabilitate 
să treacă din etapa simplificată în 
cea generală, beneficiind astfel de 
o durată mai mare a perioadei de 
observaţie.

Observăm deci că durata pe-
rioadei de observaţie nu este de-
terminată de la început, decȃt sub 
aspectul duratei maximale. Din 
perspectiva efectelor perioadei de 
observaţie asupra creditorilor, pu-
tem spune că drepturile acestora 
sunt paralizate în timpul prioadei 
de observaţie. 

Prin urmare, procedurile de 
insolvabilitate produc efecte con-
siderabile şi asupra creditorilor 
nu doar asupra debitorului a cărui 
activitate este supusă controlului 
prin persoana administratorului 
insolvabilităţii. 

Art 63 (8) din Legea 149/2012 
[4] limitează dreptul administra-
torilor în insolvabilitate de a fi 
numiţi cu titlu provizoriu în pro-
cedura de observaţie în mai mult 
de 10 cauze, respectiv în 10 între-
prinderi insolvabile. Ȋn procedura 
de restructurare, în continuarea 
aceloraşi limitări un administrator 
judiciar (sau administrator al pro-
cedurilor de insolvabilitate) poate 
fi desemnat la 5 întreprinderi în 
care se aplică plan de redresare şi 
în maximum 10 întreprinderi în 
care se aplică în cumul plan de re-
dresare şi / sau plan de lichidare. 
Această limitare pe care în multe 
alte legislaţii europene nu o regă-
sim, îşi are importanţa prin fap-
tul că, deşi la prima vedere pare 

o limitare a exercitării profesiei, 
ea asigură posibiltiatea unei bune 
implicări şi aprofundări a acesto-
ra, a cauzelor în care sunt numiți, 
spre asigurarea corespunzătoare a 
aplicării legii insolvabilităţii.

Concluzie.Ȋn concluzie, peri-
oada de observaţie are drept scop 
analizarea situaţiei debitorului în 
insolvabilitate, pentru determina-
rea unui diagnostic concret de re-
dresare sau de lichidare, pe baza 
informaţiilor culese şi justificate 
de situaţia economică a debitoru-
lui. Ȋn decursul acestei perioade se 
întreprind toate măsurile de con-
servare şi readucere în patrimoniu 
a bunurilor sustrase ilegal, precum 
şi cele de determinare a pasivului 
debitorului pentru o îndeplinire 
optimă a planului de lichidare sau 
redresare după caz. 
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Introducere. În doctrina juri-
dică se încearcă tot mai des 

să se facă o asociere între autono-
mia locală şi rezolvarea probleme-
lor religioase, culturale, lingvistice 
etc. a minorităţilor etnice.

Pe fundalul acestei asocieri, 
în literatura juridică, s-a conturat 
o viziune potrivit căreia noţiunea 
aşa-ziselor „drepturi colective ale 
minorităţilor naţionale” nu ar fi 
chemată să desemneze drepturile 
exercitate în colectiv de diferitele 
persoane care le aparţin, ci ar urma 
să includă acele drepturi care revin 
însăşi comunităţilor umane ca su-
biecte de drept, distincte de indivi-
zii care le compun. Ceea ce presu-
pune că aşa-numitele „drepturi co-
lective” nu ar fi drepturi aparţinând 
fiecărui individ luat în parte, dar 
exercitate împreună cu alţii, ci ar 
constitui prerogative recunoscute 
persoanelor juridice, formate prin 
gruparea acestora [1].

Această viziune recent apărută, 
a încercat să-şi găsească temeiul 
juridic în unele documente interna-
ţionale, cum ar fi: Recomandarea 
1201, adoptată de Adunarea Par-
lamentară a Consiliului Europei 
la 1 februarie 1993 (art. 3. Pct. 2); 
Pactul internaţional cu privire la 

drepturile civile şi politice (art.27) 
etc. [2 ]

Realitatea este însă că aceste 
documente reflectă distincţia făcu-
tă şi în doctrina juridică [3, p.155], 
între drepturile fundamentale ale 
omului care pot fi exercitate prin 
acţiunea izolată a fiecăruia şi cele 
care pot fi exercitate numai împre-
ună cu alţii [4].

Metode aplicate și materia-
le utilizate. Metodele utilizate la 
elaborarea acestui studiu sunt: Me-
toda logica, metoda analitică-sin-
tetică și metoda comparativă. Au 
fost utilizate în mare parte lucrările 
științifice ale unor autori români, 
englezi și francezi.

Rezultate obținute și discuții. 
În literatura juridică s-a semnalat 
faptul că opinia asupra aşa-ziselor 
„drepturi colective ale minorităţi-
lor naţionale” a avut de întâmpinat 
critici atât pe plan internaţional, cât 
şi pe plan intern.

Pe plan internaţional, s-a subli-
niat în literatura juridică [5, p. 234], 
că o concepţie privind recunoaşte-
rea grupurilor etnice şi minoritare 
ca subiect de drept internaţional nu 
s-a impus nici în gândirea teoretică 
şi nici în practica convenţională a 
statelor.

Pe plan intern, o posibilă recu-
noaştere a unor grupări, distinctă 
de majoritatea cetăţenilor în func-
ţie de rasă, origine etnică sau limbă 
ar contraveni caracterului de indi-
vizibilitate a „naţiunii” ca element 
constitutiv al statului.

Totuşi, încercările de a se ajun-
ge să li se recunoască minorităţilor 
naţionale, considerate ca grupări 
umane distincte de indivizii care 
le compun, anumite drepturi co-
lective şi-au găsit concretizare în 
două modele principale, ale că-
ror contururi au fost influenţate în 
mare măsură de raporturile specifi-
ce existente între aceste minorități 
şi majoritatea alcătuitoare de stat, 
dar uneori şi de anumite împreju-
rări internaționale, care şi-au spus 
cuvântul în adoptarea unor soluţii 
politice [6, pp. 40-47], şi anume: 

autonomia personală; - 
autonomia teritorială.- 

Autonomia personală. Această 
formă a autonomiei presupune ca 
toţi indivizii aparţinând unei mino-
rităţi naţionale, indiferent de domi-
ciliul lor, sunt reuniţi în cadrul unei 
singure grupări naţionale, căreia i 
se recunoaşte calitatea de persoa-
nă juridică, publică şi, ca urmare, 
dreptul de a emite norme juridice 
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caracteristici etnice, culturale, religioase sau lingvistice decît cele ale majorității alcătuitoare de stat este pe deplin posibilă 
în cadrul unor reglementări juridice naționale, aflate în concordanță cu normele dreptului internațional contemporan, care să 
asigure o protecție specială a minorităților respective. 

Cuvinte-cheie: autonomie locală, stat, minoritate națională, drepturi colective, autonomie personală, autonomie terito-
rială.
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şi alte acte unilaterale obligatorii 
pentru membrii ei în anumite do-
menii de raporturi sociale, sfera 
acestora putând fi mai mult sau mai 
puţin largă, în funcţie de reglemen-
tările în vigoare în statul respectiv 
[6, p.40].

Autonomia personală este pro-
pusă ca o soluţie în încercarea de a 
li se recunoaşte minorităţilor naţio-
nale, considerate ca grupări umane 
distincte de indivizii care le com-
pun, anumite drepturi colective.

Ea apare în ipoteza în care o mi-
noritate naţională nu este majorita-
ră în nici o regiune a ţării, membrii 
ei fiind răspândiţi pe întregul teri-
toriu al statului în procente reduse 
faţă de ansamblul populaţiei lui. 

În practică, sistemul autono-
miei personale a putut duce la 
consecinţe incompatibile cu inte-
resele majorităţii alcătuitoare de 
stat atunci când grupului etnic al 
unei minorităţi naţionale i s-au re-
cunoscut drepturi colective atât de 
largi, încât însuşi caracterul suve-
ran şi unitar al statului a fost pus 
în cumpănă [6, p. 41].

Elementele autonomiei perso-
nale:

Se referă numai la persoane-- 
le ce aparţin unei minorităţi naţio-
nale, indiferent de domiciliul lor pe 
teritoriul ţării;

Aceste persoane sunt unite - 
sub cupola unei organizaţii care 
este o entitate distinctă de indivizi 
ce o compun, recunoscându-i-se 
anumite drepturi colective;

Înzestrarea organizaţiei mi-- 
norităţii naţionale cu personalitate 
juridică de drept public;

În limitele atribuţiilor de-- 
legate de Constituţia ţării şi po-
trivit calităţii de subiect de drept 
public, organizaţia emite acte de 
autoritate;

Autonomia personală vizea-- 
ză dezvoltarea identităţii naţionale 
a minorităţilor etnice;

După o opinie [7, p. 50 şi - 
urm], aceste trăsături caracteristice 
ale autonomiei personale ar trebui 
întregite cu încă una şi anume: po-

sibilitatea ca drepturile colective 
recunoscute grupului minoritar ca 
entitate distinctă de indivizii ce o 
compune să fie exercitate de fiecare 
persoană în parte, cu condiţia ca ea 
să fie membră a acestui grup.

Trebuie observat că, din punct 
de vedere juridic, este de necon-
ceput ca drepturile colective recu-
noscute minorităţilor naţionale ca 
entităţi distincte să fie exercitate 
de fiecare din indivizii acestora 
luaţi în parte. Aceasta pentru că, 
se subliniază în literatura juridică, 
drepturile aparţinând unui grup 
uman constituit pot fi exercitate de 
organele îndrituite să-1 reprezinte, 
dar nu de fiecare din membrii lui 
[8, p. 47-48]. De altfel, după cum 
menţionează Prof. Tudor Drăganu 
în continuare, nici în teoria şi nici 
în practica juridică nu-şi găseşte 
sprijin punctul de vedere, potrivit 
căruia drepturile colective ale unei 
grupări umane personificate ar pu-
tea fi exercitate de fiecare din indi-
vizii care o compun. [8, p. 47]

Simplificând argumentarea de 
mai sus, autorul menţionat, pune 
problema pe planul dreptului pri-
vat cu întrebarea — dacă se poate 
vinde un bun, care este proprietatea 
unei societăţi pe acţiuni, de unul 
din acţionarii săi?

Inconvenientele autonomiei 
personale:

Lipsa unei definiţii a noţiu-- 
nii de „minoritate naţională” atât 
in reglementările interne şi inter-
naţionale, cât şi în doctrina juridica 
presupune inexistenţa unui acord 
cu privire la condiţiile minimale ce 
trebuie să fie întrunite pentru ca o 
colectivitate umană, atât sub rapor-
tul numărului membrilor ei, cât şi 
al caracteristicilor etnice, rasiale, 
lingvistice sau religioase, pentru a 
fi considerată o asemenea minori-
tate [8, p.47];

Autonomia personală presu-- 
pune în cadrul statului atâtea gru-
pări minoritare câte minorităţi sunt, 
fiecare înzestrate cu personalitate 
juridică de drept public şi tot atâtea 
autoadministrări naţionale; ceea ce 

poate genera o serie de raporturi 
conflictuale ce au la bază elemente 
rasiale, lingvistice, religioase etc. - 
incompatibile cu caracterul demo-
cratic al statului;

Existenţa unor administraţii - 
paralele presupune un efort finan-
ciar imens ce ar trebui suportat de 
populaţie;

Întrucât în cadrul autonomiei - 
personale, indivizii aparţinând mi-
norităţilor naţionale sunt răspândiţi 
la mari distanţe unul de celălalt, în 
practică, necesităţile lor ar fi impo-
sibil de satisfăcut de către adminis-
traţiile lor naţionale etc.

În consecinţă, autonomia perso-
nală în statele moderne se reduce la 
domeniile social-culturale, cu con-
diţia ca comunitatea care se bucură 
de această formă de autonomie să 
fie înzestrată cu personalitate juri-
dică de drept public numai în aces-
te domenii.

Autonomia teritorială auto-
nomia teritorială a unei minorităţi 
naţionale presupune că, în măsura 
în care această minoritate dispune 
de o majoritate compactă într-o re-
giune a ţării, ea urmează să se bu-
cure în calitate de persoană juridică 
publică, de dreptul de a se autogu-
verna sau de a se autoadministra, 
bineînţeles în limitele stabilite de 
Constituţia fiecărei ţări [6, p. 43].

Această formă a autonomiei, de 
asemenea este propusă ca o soluţie 
în încercarea de a li se recunoaşte 
minorităţilor naţionale, considerate 
ca entităţi distincte de indivizii care 
le compun, anumite drepturi colec-
tive şi anume, în limitele atribuţii-
lor de care dispun, competenţa de a 
emită acte de autoritate.

Dacă soluţia de mai sus vizează 
atingerea unor rezultate pozitive în 
sânul minorităţii naţionale care este 
compactă într-o anumită regiune a 
ţării, în ceea ce le priveşte pe cele-
lalte naţionalităţi conlocuitoare în 
regiunea respectivă, această soluţie 
înclină, semnificativ, în defavoarea 
lor. Aceasta pentru că, în situaţia 
în care o minoritate este compac-
tă într-o anumită unitate teritorială 



34 MARTIE 2017

a ţării, potrivit sistemului autono-
miei teritoriale, ei îi revine sarcina 
de a lua măsuri obligatorii, prin 
intermediul organelor sale, pentru 
ansamblul locuitorilor aparţinând 
unităţii respective sau numai pen-
tru etnicii săi, în cazul în care ce-
lorlalte naţionalităţi conlocuitoare 
statul le recunoaşte constituirea 
propriilor administraţii autonome. 
De aici rezultă două ipoteze:

În o primă ipoteză, în cazul în 
care unei minorităţi naţionale ma-
joritară într-o unitate administra-
tiv-teritorială i se recunoaşte auto-
ritatea de a lua măsuri obligatorii 
prin intermediul organizaţiei sale şi 
pentru locuitorii aflători în limitele 
teritoriale a unităţii respective, care 
nu aparţin acestei minorităţi, se 
ajunge la excluderea acestora de la 
conducerea politică a colectivităţii 
teritoriale — adică, la o situaţie în 
care minoritatea naţională majori-
tară domină celelalte naţionalităţi 
conlocuitoare aflate în minoritate, 
cuprinse în aceeaşi unitate teritori-
ală, ceea ce este contrar spiritului 
unui regim democratic.

În cea de a doua ipoteză, grupa-
rea diferitelor naţionalităţi conlo-
cuitoare într-o unitate teritorială în 
cadrul unor administraţii autonome 
proprii, ar duce la o situaţie veci-
nă cu haosul, întrucât s-ar ajunge 
la un serie de administraţii para-
lele în aceeaşi unitate teritorială, 
periclitându-se buna organizare şi 
funcţionare a serviciilor publice 
din această unitate administrativ-
teritorială şi ar presupune cheltu-
ieli, incompatibile cu potenţialul 
economic al unităţii respective.

În acest context, Prof. T. Dră-
ganu subliniază că în lumea de 
azi, îndeplinirea tuturor sarcinilor 
administrative este organizată în 
mod unitar pentru întregul terito-
riul al unei unităţi administrativ-te-
ritoriale, indiferent dacă pe aceeaşi 
stradă locuiesc persoane de diferite 
etnii, astfel încât este nerealist să se 
considere că toate serviciile publi-
ce din cadrul unităţii respective ar 
putea fi înfăptuite şi coordonate de 

două sau mai multe administraţii 
autonome, paralele, constituite pe 
baze etnice, în scopul de a se ocroti 
sau de a se promova interesele in-
divizilor în funcţie de naţionalita-
tea căreia îi aparţin [8, p. 48].

Elementele autonomiei terito-
riale:

Se referă numai la persoane-- 
le ce aparţin unei minorităţi terito-
riale, care dispune de o majoritate 
compactă într-o regiune a ţării;

Recunoaşterea minorităţii - 
respective, ca entitate distinctă, în-
zestrată cu anumite drepturi colec-
tive şi cu personalitate juridică de 
drept public;

Vizează ocrotirea şi dezvol-- 
tarea identităţii naţionale a minori-
tăţilor etnice;

Exercitarea dreptului de au-- 
toadministrare sau autoguvernare 
de către minoritatea naţională în li-
mitele atribuţiilor stabilite de stat.

Inconvenientele autonomiei te-
ritoriale:

Sunt aceleaşi ca şi la autono-- 
mia personală, numai că acestea se 
reflectă în cadrul unei unităţi terito-
riale a statului în care o minoritate 
naţională dispune de o majoritate 
compactă.

În concluzie, dacă inconveni-
entele autonomiei personale lasă, 
totuşi, deschisă posibilitatea ca 
comunitatea unei minorităţi naţio-
nale, în calitate de persoană juridi-
că de drept public să intervină cu 
reglementări numai în domeniul 
social-culturale, în ceea ce priveşte 
inconvenientele autonomiei terito-
riale acordate unei minorităţi naţi-
onale compactă într-o anumită uni-
tate administrativ-teritorială, fac ca 
întregul sistem să fie incompatibil 
cu spiritul Cartei europene a auto-
nomiei locale.

Tot ceea ce se impune de pre-
cizat este faptul că problemele mi-
norităţilor naţionale îşi vor găsi re-
zolvarea, după cum se subliniază în 
literatura juridică, numai pe calea 
aplicării consecvente a prevederi-
lor Cartei europene a autonomiei 
locale [8, p. 48]. Ca urmare, în te-

meiul acestei Carte, administrarea 
unei colectivităţi este înfăptuită de 
autorităţi care reprezintă nu numai 
etnia majoritară, ca entitate distinc-
tă, ci pe toţi cetăţenii, indiferent de 
naţionalitate, care locuiesc în limi-
tele teritoriale ale unei unităţi ad-
ministrativ-teritoriale.
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Актуальность анализа 
действующего законо-

дательства, регулирующего де-
нежное обращение в республике 
молдова, заключается в том, что 
данная проблема занимает опре-
деляющее место в развитии эко-
номического потенциала нашего 
государства.

Платежную систему респу-
блики молдова можно опре-
делить как урегулированную 
нормами права денежного об-
ращения, совокупность норм и 
методов организации денежной 
эмиссии, а также функциониро-
ванием механизмов денежного 
обращения и расчётов [1].

Изложение основного мате-
риала. В Большом юридическом 
словаре денежная система опре-
деляется как форма организации 
денежного обращения в стране 
[2]. Денежная система включа-
ет в себя следующие элементы: 
официальную денежную едини-
цу; порядок эмиссии наличных 
денег; организацию и регулиро-
вание денежного обращения.

Платежная система респу-
блики молдова включает в свою 
структуру название денежной 
единицы страны, которой явля-

ется лей, виды государственных 
денежных знаков, регулирование 
и организацию порядка выпуска 
в обращение (эмиссии) и обра-
щения государственных денеж-
ных знаков, порядок осущест-
вления наличных и безналичных 
расчётов, формы безналичных 
расчётов, курс национальный 
валюты и порядок её обмена на 
иностранную валюту.

В законодательстве многих 
государств под платежной си-
стемой понимают совокупность 
инструментов и методов, приме-
няемых для перевода денег, осу-
ществления расчётов и урегули-
рования долговых обязательств 
между участниками экономиче-
ского оборота.

Отдельные зарубежные учё-
ные утверждают, что платежная 
система включает следующие 
элементы:

- институты, предоставляю-
щие услуги по осуществлению 
денежных трансфертов и пога-
шению долговых обязательств 
(кредитно-финансовые органи-
зации);

- формы наличных и безна-
личных расчётов;

- финансовые инструменты 

и коммуникационные системы, 
обеспечивающие перевод денег 
от одного участника системы 
расчётов к другому;

- нормы права, регулирующие 
осуществление денежных расчё-
тов [3].

Денежной обращение регули-
руется Конституцией рм, при-
нятой 29.07.1994 года, законами 
и подзаконными нормативными 
актами.

Статья 130 Конституции рм 
гласит: «Формирование, управ-
ление, использование и контроль 
за финансовыми средствами го-
сударства, административно-
территориальных единиц и пу-
бличных учреждений регламен-
тируются законом.

Национальной валютой ре-
спублики молдова является мол-
давский лей.

Исключительное право эмис-
сии денежных знаков принад-
лежит Национальному банку 
республики молдова. Эмиссия 
осуществляется по решению 
Парламента».

Деньгами являются денежные 
знаки в виде банкнотов и мо-
нет, которые являются одним из 
объектов гражданских правоот-

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, РЕГУЛИРУЮЩЕЕ 
ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Александру СОСНА, 
доктор права, преподаватель юридического факультета молдавского государственного университета, 

ст. научный сотрудник Института юридических и политических исследований Академии наук молдовы 

SUMMARY
In its submission the author examines the legal basis of money circulation in the Republic of Moldova.
We investigate the theoretical questions the definition of the payment system, the monetary system of the Republic of 

Moldova.
Scientific arguments are based on current legislation in the current conditions of economic development of the state.
Keywords: money, cash, non-cash money, currency, currency, emissions.

* * * 
В представленном материале автор рассматривает правовые основы денежного обращения в республике мол-

дова.
Исследуются теоретические вопросы определения понятия платежной системы, денежной системы республики 

молдова.
Научные рассуждения проводятся на основе действующего законодательства в современных условиях экономи-

ческого развития государства.
Ключевые слова: деньги, наличные деньги, безналичные деньги, валюта, денежное обращение, эмиссия. 



36 MARTIE 2017

ношений. Главная особенность 
денег заключается в том, что они 
являются всеобщим эквивален-
том и могут заменить собой поч-
ти любой объект гражданских 
имущественных отношений.

Денежное обращение опреде-
ляется как движение денег в на-
личной и безналичной формах, 
обслуживающее кругооборот то-
варов, а также нетоварные плате-
жи и расчеты.

Деньги являются одним из 
видов имущества.

Согласно части (1) ст. 284 
Гражданского кодекса республи-
ки молдова (далее – ГК рм) № 
1107-XV от 06.06.2002 года иму-
ществом признается совокуп-
ность принадлежащих опреде-
ленным физическим и юридиче-
ским лицам имущественных прав 
и обязанностей (поддающихся 
оценке в денежном выражении), 
рассматриваемых как сумма ак-
тивных и пассивных ценностей, 
тесно связанных между собой 

[4].
Согласно части (5) ст. 288 ГК 

рм вещи, не отнесенные к не-
движимым вещам, в том числе 
деньги и ценные бумаги, счита-
ются движимыми вещами.

Денежное обращение, т.е. 
движение денежной массы осу-
ществляется в двух формах: на-
личной и безналичной.

Денежная масса – это сово-
купность денежных знаков, на-
ходящихся в обращении; денеж-
ных средств на счетах и во вкла-
дах организаций и физических 
лиц, а также другие безусловные 
денежные обязательства кредит-
ных организаций.

Национальной валюте посвя-
щен закон рм «О деньгах» № 
1232-XII от 15.12.1992 года и ст. 
56-64 закона рм «О националь-
ном банке молдовы» № 548-XIII 
от 21.07.1995 года.

Денежной единицей респу-
блики молдова является молдав-
ский лей. Один лей состоит из 
100 бань. Наличность находится 

в обращении в виде бумажных 
(банкнот) и металлических (мо-
нет) денежных знаков.

молдавский лей является за-
конным платежным средством 
на территории республики мол-
дова.

Национальный банк обладает 
исключительным правом эмис-
сии на территории республики 
молдова банкнот и монет в ка-
честве платежного средства, а 
также юбилейных и памятных 
банкнот и монет в качестве пла-
тежного средства и в нумизмати-
ческих целях.

Под эмиссией понимается 
ввод в обращение денежных зна-
ков.

Банкноты и монеты, выпу-
щенные Национальным  банком 
как  платежное средство  и  не 
изъятые из обращения, при-
нимаются по их номинальной 
стоимости для оплаты любых 
публичных или частных долгов 
на территории республики мол-
дова.

Национальный банк устанав-
ливает номинальную стоимость, 
размер, вес, оформление и дру-
гие характеристики банкнот и 
монет, являющихся платежным 
средством в республике молдо-
ва.

Банкноты содержат подпись 
президента Национального бан-
ка.

Запрещается любое частич-
ное или полное цветное вос-
произведение банкнот и монет в 
пределах от 2/3 до 4/3 размера в 
рекламных, информативных или 
иных коммерческих целях.

Национальный банк органи-
зует печатание банкнот и чекан-
ку монет и принимает меры по 
обеспечению безопасного хране-
ния денежных знаков, не введен-
ных в обращение, по изъятию и 
уничтожению банкнот и монет, 
изъятых из обращения.

Национальный банк может 
осуществлять замену националь-
ной валюты, находящейся в об-

ращении в республике молдова.
Пришедшие в негодность 

банкноты и монеты изымаются 
из обращения, уничтожаются и 
обмениваются Национальным 
банком на другие банкноты и 
монеты.

Национальный  банк может 
отказать в замене банкнот и мо-
нет, если их оформление не со-
ответствует установленным нор-
мам.

Национальный банк обеспе-
чивает покрытие потребностей 
денежного обращения банкнота-
ми и монетами.

Национальный банк может 
взимать комиссионное возна-
граждение при выпуске в об-
ращение банкнот и монет в ка-
честве платежного средства и 
может устанавливать цену, от-
личную от номинальной стоимо-
сти, при продаже юбилейных и 
памятных банкнот и монет.

Общая сумма введенных в об-
ращение банкнот и монет указы-
вается на счетах Национального 
банка как ее пассив. В пассив не 
включаются банкноты и монеты 
из денежных резервных фондов.

Национальный банк молдо-
вы обладает исключительным 
правом изъятия из обращения 
любых ранее выпущенных банк-
нот или монет.

По окончании периода обме-
на банкноты и монеты, изъятые 
из обращения, перестают быть 
платежным средством.

Общая сумма банкнот и мо-
нет, изъятых из обращения, но 
не обмененных в установленный 
Национальным банком период, 
вычитается из отраженной в бух-
галтерском учете общей суммы 
наличности в обращении и учи-
тывается как доход Националь-
ного банка. 

Национальный банк молдовы 
имеет право применять санкции.

Среди нормативных актов, 
регулирующих денежное обра-
щение в республике молдова, 
особое место занимает закон рм 
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«О Национальном банке мол-
довы» № 548-XIII от 21.07.1995 
года.

Основные функции Нацио-
нального банка молдовы опре-
делены ст. 5 закона рм «О На-
циональном банке молдовы».

Согласно части (2) ст. 5 это-
го закона Национальный банк 
имеет право обрабатывать пер-
сональные данные, полученные 
при осуществлении функций, 
предусмотренных настоящим за-
коном, без согласия на то субъек-
тов персональных данных. 

Согласно части (1) ст. 11 этого 
закона для осуществления своих 
функций Национальный банк 
имеет право издавать постанов-
ления, регламенты, инструкции 
и распоряжения.

Согласно части (2) ст. 11 это-
го закона нормативные акты На-
ционального банка, имеющие 
обязательную силу для финан-
совых учреждений и других 
юридических и физических лиц, 
публикуются в «Официальном 
мониторе республики молдова» 
и вступают в силу либо со дня 
их опубликования, либо с иной 
даты, предусмотренной в тек-
сте соответствующего акта, при 
условии доведения его до сведе-
ния общественности.

Согласно части (21) ст. 11 это-
го закона нормативные акты На-
ционального банка могут быть 
оспорены только лицом, в отно-
шении которого принят индиви-
дуальный акт или в отношении 
которого отказано в принятии 
индивидуального акта на осно-
вании оспариваемого норматив-
ного акта. Нормативный акт, на 
основании которого принят ин-
дивидуальный акт или отказано 
в принятии индивидуального 
акта, может быть оспорен только 
одновременно с оспариванием 
индивидуального акта.

Вывод. Часть (21) ст. 11 зако-
на рм «О Национальном банке 
молдовы» противоречит части 
(1) ст. 3 закона рм «Об адми-

нистративном суде» № 793-XIV 
от 10.02.2000 года [4], согласно 
которой объектом иска в адми-
нистративный суд являются ад-
министративные акты норматив-
ного и индивидуального харак-
тера, ущемляющие какое-либо 
законное право лица, в том числе 
третьего лица, изданные:

а) органами публичной власти 
и приравненными к ним настоя-
щим законом другими органами;

b) подразделениями органов 
публичной власти;

с) служащими органов, пред-
усмотренных пунктами а) и b).

Вывод. Национальный банк 
молдовы издаёт множество под-
законных нормативных актов и 
одновременно применяет зако-
ны и собственные подзаконные 
нормативные акты, совмещая 
правотворческую и правоиспол-
нительную функции.

Согласно ст. 15 закона рм 
«О Национальном банке молдо-
вы» Национальный банк может 
осуществлять на финансовых 
рынках операции с долговыми 
обязательствами, выпущенными 
государством, Национальным 
банком или  с любыми други-
ми долговыми обязательства-
ми путем их купли, хранения и 
продажи («спот» и «форвард»). 
Операции с долговыми обяза-
тельствами, выпущенными госу-
дарством, могут осуществляться 
Национальным банком только на 
вторичном рынке.

Согласно части (1) ст. 17 это-
го закона Национальный банк 
устанавливает финансовым 
учреждениям требование под-
держания обязательных резервов 
в отношении депозитов и других 
определенных с этой целью по-
добных пассивов. Эти резервы 
поддерживаются путем удержа-
ния наличности в кассах или на 
корреспондентских счетах бан-
ков либо на специальных счетах 
финансовых учреждений в На-
циональном банке. Не допуска-
ется наложение ареста, приоста-

новление операций, применение 
иных мер обеспечения, а также 
мер по принудительному испол-
нению в отношении денежных 
средств, находящихся на специ-
альных счетах обязательных ре-
зервов.

Согласно части (4) ст. 17 это-
го закона при несоблюдении 
финансовыми учреждениями 
установленных требований об 
обязательных резервах Нацио-
нальный банк налагает на них 
штраф в размере дневной базис-
ной ставки на дату недостачи 
плюс 0,2 %, умноженной на сум-
му недостачи за весь период на-
рушения. Штраф взыскивается в 
государственный бюджет путем 
списания со счета финансово-
го учреждения в Национальном 
банке в бесспорном порядке.

Национальный банк молдо-
вы осуществляет надзор за си-
стемой платежей.

Согласно части (1) ст. 491 за-
кона рм «О Национальном бан-
ке молдовы» Национальный 
банк осуществляет надзор за 
системой платежей и расчетов, 
платежными инструментами и 
другими составляющими си-
стемы платежей в республике 
молдова, стабильное и эффек-
тивное функционирование ко-
торых является существенным 
для финансовой стабильности, 
реализации денежной политики 
и повышения доверия общества 
к осуществлению безналичных 
платежей.

Бесспорное взыскание денеж-
ных средств с банковских сче-
тов производится на основании 
регламента о приостановлении 
операций, аресте и бесспорным 
взысканием денежных средств 
с банковских счетов, утвержден-
ного Постановлением Админи-
стративного совета Националь-
ного банка молдовы № 375 от 
15.12.2005 года.

Согласно пункту 4.1. этого 
регламента бесспорное взыска-
ние денежных средств с банков-
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ских счетов налогоплательщика/
должника осуществляется бан-
ком на основании инкассового 
поручения, выписанного законо-
дательно уполномоченным ли-
цом, за исключением бесспорно-
го взыскания денежных средств 
с банковских счетов Государ-
ственного казначейства.

Согласно части (1) ст. 197 НК 
рм начиная со дня, следующего 
за днем, в который возникла или 
была обнаружена недоимка, на-
логовый орган вправе выставить 
инкассовое поручение, которое 
имеет силу исполнительного 
документа, на банковские счета 
налогоплательщика (за исклю-
чением ссудных счетов, банков-
ских счетов, открытых в соот-
ветствии с положениями кредит-
ных соглашений, заключенных 
между республикой молдова и 
иностранными донорами, и вре-
менных счетов (по накоплению 
финансовых средств для форми-
рования или увеличения устав-
ного капитала), а также счетов 
физических лиц, не являющихся 
субъектами предприниматель-
ства (a в случае судебных испол-
нителей – только специальные 
счета), накопительные счета, 
открытые в соответствии с зако-
нодательством о несостоятель-
ности), если таковые имеются 
и если они известны налогово-
му органу. По всем категориям 
банковских счетов, внесенных 
в Государственный налоговый 
регистр, инкассовые поручения 
выдаются в национальной валю-
те. При исполнении выданного в 
национальной валюте инкассо-
вого поручения, выставленного 
на счет налогоплательщика в 
иностранной валюте, финансо-
вое учреждение осуществляет 
операцию покупки иностранной 
валюты за национальную валю-
ту по установленному им ва-
лютному курсу с перечислением 
молдавских леев в националь-
ный публичный бюджет в тот же 
день [5].

Примерный перечень испол-
нительных документов содер-
жится в ст. 11 Исполнительного 
кодекса республики молдова 
(далее – ИК рм) № 443-XV от 
24.12.2004 года (в редакции за-
кона рм № 143 от 02.07.2010 
года [6].

Инкассовые поручения вы-
писываются на государственном 
языке и предъявляются как по 
открытому счёту в молдавских 
леях, так и по открытому счёту в 
иностранной валюте в зависимо-
сти от счёта и валюты, указанной 
в инкассовом поручении.

Согласно пункту 4.3. ука-
занного регламента в зависи-
мости от наличия технических 
средств  эмитент инкассово-
го  поручения может использо-
вать формуляр инкассового по-
ручения, представленный в при-
ложении 1 или приложении 2 к 
настоящему регламенту. 

Инкассовое поручение со-
ставляется в соответствии с 
Приложением 3 к настоящему 
регламенту.

Инкассовое поручение пред-
ставляется непосредственно 
эмитентом или уполномоченным 
им лицом в обслуживающий 
банк не позднее одного рабоче-
го дня после его составления. В 
случае представления инкассо-
вого поручения, составленного 
на основании исполнительного 
документа, эмитент обязан при-
ложить его оригинал. 

расчёты осуществляются 
либо в наличной либо в безна-
личной форме.

Безналичные расчёты осу-
ществляются через Националь-
ный банк молдовы и коммерче-
ские банки и их филиалы в со-
ответствии со ст. 1222-1290 ГК 
рм.

Договор банковского вклада 
регулируется ст. 1222-1227 ГК 
рм.

Согласно части (1) ст. 1222 
ГК рм по договору банковского 
вклада банк или иное получив-

шее лицензию в соответствии с 
законом финансовое учрежде-
ние (банк) принимает от свое-
го клиента (вкладчика) либо от 
третьих лиц в пользу вкладчика 
денежную сумму, которую обя-
зуется возвратить вкладчику по 
истечении определенного срока 
(срочный вклад) или по требова-
нию (вклад до востребования).

Согласно части (2) ст. 1222 
ГК рм к отношениям между 
банком и вкладчиком приме-
няются положения о займе и о 
текущем банковском счете в той 
мере, в которой они не противо-
речат положениям настоящей 
части и существу банковского 
вклада.

Договор займа регулируется 
ст. 867-874 ГК рм.

Договор о текущем банков-
ском счёте регулируется ст. 
1228-1235 ГК рм.

Договор текущего банковско-
го счёта позволяет клиенту осу-
ществлять расчёты через банк.

Согласно ст. 1228 ГК рм по 
договору текущего банковско-
го счета банк обязуется прини-
мать и зачислять на счет клиен-
та (владельца счета) денежные 
суммы, внесенные клиентом 
или третьими лицами в налич-
ной форме либо перечисленные 
со счетов других лиц, испол-
нять в пределах имеющихся на 
счете сумм распоряжения кли-
ента о перечислении соответ-
ствующих сумм другим лицам 
и о снятии наличности, а также 
осуществлять другие операции 
по счету клиента по его поруче-
нию в соответствии с законом, 
договором и применяемыми в 
банковской практике обычаями, 
а клиент обязуется уплачивать 
вознаграждение за предоставле-
ние указанных услуг.

Следовательно, и договор 
банковского вклада, и договор 
текущего банковского счёта 
позволяют физическим и юри-
дическим лицам осуществлять 
безналичные расчёты.
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Согласно части (1) ст. 1229 
ГК рм владелец счета по свое-
му усмотрению распоряжается 
денежными суммами, находя-
щимися на его счете, в любое 
время, за исключением случаев, 
когда соглашением сторон уста-
новлен срок предварительного 
уведомления. Клиент вправе 
отменить свои указания в связи 
с распоряжением денежными 
суммами, находящимися на его 
счете. Отмена является действи-
тельной в случае ее получения 
банком до момента исполнения 
соответствующих указаний.

Согласно части (1) ст. 1230 
ГК рм банк обязан совершать 
операции по счету клиента толь-
ко по его распоряжению. Банк 
не может совершать операции 
по счету клиента без его рас-
поряжений иначе как в случаях, 
предусмотренных законом или 
договором.

Согласно части (4) ст. 1230 
ГК рм к отношениям банка и 
клиента применяются правила 
о договоре поручения, если они 
не противоречат положениям 
настоящей главы и существу до-
говора банковского счета.

Согласно ст. 1231 ГК рм банк 
ведет бухгалтерский учет сче-
та путем записи совершенных 
операций в кредит и дебет, бу-
дучи обязанным предоставлять 
клиенту в установленные сроки 
выписки со счета, отражающие 
его состояние. Владелец сче-
та может потребовать в любой 
момент предоставления ему 
информации или объяснений о 
состоянии счета и обстоятель-
ствах в связи с совершением им 
любой операции по счету.

Бухгалтерский учёт регули-
руется законом рм «О бухгал-
терском учёте» № 113-XVI от 
27.04.2007 года [7].

Безналичные расчёты осу-
ществляются платежными по-
ручениями, чеками, переводны-
ми и простыми векселями, до-
кументарными аккредитивами, 

документарными инкассо, бан-
ковскими карточками.

Согласно части (1) ст. 1256 ГК 
рм платежное поручение по кре-
дитовому переводу – это данное 
лицом (распорядителем) банку 
(банку-распорядителю) распоря-
жение выплатить определенную 
сумму в пользу другого лица (по-
лучателя) с целью погашения де-
нежного обязательства распоря-
дителя перед получателем.

Платежное поручение ис-
полняется в соответствии со ст. 
1257 ГК рм, которая гласит: 
«Банк-распорядитель исполня-
ет платежное поручение путем 
перечисления указанной суммы 
со счета распорядителя на счет 
получателя в этом же или ином 
банке.

Банк должен исполнить пла-
тежное поручение в срок, уста-
новленный законом, соглашени-
ем сторон или применяемыми в 
банковской практике обычаями.

распорядитель может ото-
звать или изменить платежное 
поручение до момента принятия 
его банком к исполнению».

расчёты чеками регулируют-
ся ст. 1259-1278 ГК рм.

Согласно части (1) ст. 1259 
ГК рм чек является оборотной 
ценной бумагой, представляю-
щей собой составленное соглас-
но требованиям закона пись-
менное долговое обязательство, 
содержащей безусловное распо-
ряжение выписавшего чек лица 
(чекодателя) плательщику (трас-
сату) уплатить по предъявлении 
определенную денежную сумму 
предъявителю чека, обозначен-
ному в чеке лицу либо тому, кого 
оно укажет.

Согласно части (2) ст. 1259 
ГК рм чек независим от сделки, 
на которой основывается долго-
вое обязательство, во исполне-
ние которого он выдан.

Согласно части (3) ст. 1260 
ГК рм любое указание в чеке от-
носительно акцепта, процентов 
или освобождения чекодателя от 

ответственности за совершение 
платежа считается ненаписан-
ным.

Согласно ст. 1261 ГК рм в 
чеке, в котором сумма, обозна-
ченная прописью, отличается от 
обозначенной цифрами, суммой 
к выплате является сумма, обо-
значенная прописью. Если сумма 
к выплате обозначена несколько 
раз либо прописью, либо цифра-
ми, в случае наличия расхожде-
ний суммой к выплате является 
меньшая сумма.

Согласно части (1) ст. 1262 
ГК рм если чек содержит под-
писи лиц, неспособных нести 
обязательства по переводному 
векселю, подложные подписи 
либо подписи вымышленных 
лиц, обязательства остальных 
лиц, подписавших чек, не теря-
ют силы.

Согласно части (2) ст. 1262 ГК 
рм лицо, подписывающее чек в 
качестве представителя лица, 
которого он не был уполномо-
чен представлять, несет инди-
видуальную ответственность по 
чеку и в случае оплаты имеет те 
же права, что и лицо, заявившее 
себя представителем. Это прави-
ло распространяется и на пред-
ставителя, превысившего свои 
полномочия.

Согласно части (2) ст. 1263 ГК 
рм чек может быть выдан толь-
ко для оплаты плательщиком, у 
которого чекодатель имеет вклад 
(депозит), которым может распо-
ряжаться по специальному или 
молчаливому согласию, в том 
числе в форме выдачи чеков. На-
рушение этого правила не влечет 
недействительности чека.

Передача чека производится в 
соответствии со ст. 1264 ГК рм, 
которая гласит: «Чек на предъя-
вителя передается посредством 
индоссамента (жиро). Индосса-
мент переносит все права держа-
теля чека от индоссанта к обла-
дателю индоссамента, который 
считается законным владельцем 
в случае, если он основывает 
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свое право на непрерывном ряде 
индоссаментов, хотя бы и блан-
ковых.

Индоссант отвечает за оплату 
чека, за исключением лиц, кото-
рым чек передан посредством 
индоссамента после запрещения 
нового индоссамента индоссан-
том.

Индоссант обязан указать 
дату написания индоссамента.

Именной чек может быть пе-
редан лишь с соблюдением фор-
мы и с последствиями обычной 
цессии».

Оплата чека производится в 
соответствии со ст. 1271 ГК рм, 
которая гласит: «Чек подлежит 
оплате по предъявлении. Любое 
противное указание считается 
ненаписанным. Чек, предъяв-
ленный к платежу до указанного 
в чеке срока предъявления, опла-
чивается при его предъявлении.

Срок для предъявления чека к 
платежу составляет восемь дней. 
Течение срока начинается со дня 
выдачи чека».

Отмена чека производится в 
соответствии со ст. 1271 ГК рм, 
которая гласит: «Отмена чека 
действительна только по истече-
нии срока для предъявления его 
к платежу.

Если чек не отменен, платель-
щик может совершить платеж и 
по истечении срока для предъяв-
ления его к платежу.

Смерть или утрата дееспособ-
ности чекодателя, наступившая в 
течение срока для предъявления 
к платежу, не влечет недействи-
тельности чека».

Ответственность участников 
расчётов чеками установлена ст. 
1277 ГК рм.

Согласно части (1) ст. 1277 
ГК рм все обязанные по чеку 
лица являются солидарно обя-
занными должниками перед дер-
жателем чека или любым лицом, 
поместившим в чеке указание об 
оплате чека, подписанное пла-
тельщиком. Иск, предъявленный 
к одному из обязанных по чеку 

лицам, не препятствует предъ-
явлению иска к остальным соли-
дарным должникам.

расчёты переводными и про-
стыми векселями производятся 
в соответствии с частями (1)-(4) 
ст. 1279 ГК рм.

Вексель – это вид ценной бу-
маги, абстрактное денежное обя-
зательство строго установленной 
законом формы, безусловный и 
бесспорный долговой документ. 
В международной торговле и во 
внутреннем обороте развитых 
стран вексель используется как 
одно из важных средств расчетов 
и кредитования [8].

Переводный вексель (тратта) 
является кредитным документом, 
представляющим собой состав-
ленное согласно требованиям за-
кона письменное долговое обяза-
тельство, содержащим безуслов-
ное распоряжение векселедателя 
(эмитента, трассанта) платель-
щику (трассату) немедленно или 
в установленный срок уплатить 
определенную денежную сумму 
предъявителю векселя или обо-
значенному в векселе лицу либо 
тому, кого оно укажет.

Простой вексель является 
составленным согласно требо-
ваниям закона кредитным до-
кументом, которым векселеда-
тель обязуется немедленно или 
в установленный срок уплатить 
определенную денежную сумму 
предъявителю векселя или обо-
значенному в векселе лицу либо 
тому, кого оно укажет.

Вексель независим от сделки, 
на которой основывается долго-
вое обязательство, подлежащее 
оплате по векселю.

расчеты по векселям регули-
руются ГК рм, Законом о век-
селях, другими нормативными 
актами и применяемыми в бан-
ковской практике обычаями.

расчёты документарными 
аккредитивами производятся в 
соответствии со ст. 1280-1284 
ГК рм.

Под аккредитивом принято 

понимать условное денежное 
обязательство банка, выдавае-
мое им по поручению клиента в 
пользу его контрагента по дого-
вору; одно из основных средств 
безналичных расчетов.

Документарный аккредитив – 
это разновидность аккредитива, 
по условиям которого банк обя-
зуется выплатить, согласно ин-
струкциям покупателя, опреде-
ленную сумму продавцу против 
предъявления товарораспоряди-
тельных документов [9].

Легальное определение по-
нятия «документарный аккре-
дитив» содержится в части (1) 
ст. 1280 ГК рм, в соответствии 
с которой документарный ак-
кредитив является, независимо 
от наименования или описания, 
обязательством, посредством 
которого банк (банк-эмитент), 
действуя по поручению и в со-
ответствии с указаниями своего 
клиента (распорядителя) либо 
от своего имени, осуществляет 
выплату третьему лицу (получа-
телю) или по его указанию, либо 
акцептует и оплачивает вексе-
ля, переведенные получателем, 
либо уполномочивает другой 
банк осуществить такую выпла-
ту или акцептовать и оплатить 
такие векселя.

Согласно части (2) ст. 1280 ГК 
рм документарный аккредитив 
является договором, отдельным 
от сделки, на которой он осно-
вывается. В операциях, осущест-
вляемых на основе аккредитива, 
участвующие в них стороны 
действуют с документами, а не с 
товарами, услугами или другими 
исполнениями, к которым доку-
менты могут относиться.

Согласно части (3) ст. 1280 
ГК рм расчеты по документар-
ному аккредитиву регулируются 
настоящим кодексом, другими 
нормативными актами и приме-
няемыми в банковской практике 
обычаями.

Согласно части (1) ст. 1281 
ГК рм в аккредитиве должно 
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быть четко указано, является он 
отзывным или безотзывным. В 
противном случае аккредитив 
считается безотзывным.

Безотзывным считается ак-
кредитив, который не может 
быть отменен без согласия полу-
чателя средств [10].

Легальное определение поня-
тия «безотзывный аккредитив» 
содержится в части (2) ст. 1281 
ГК рм, согласно которой без-
отзывный аккредитив является 
безусловным обязательством 
банка-эмитента при условии 
представления предусмотрен-
ных документов исполняющему 
банку или банку-эмитенту и их 
соответствия срокам и услови-
ям аккредитива. Безотзывный 
аккредитив может быть изменен 
или отменен без согласия банка-
эмитента, подтверждающего 
банка (в случае его наличия) и 
получателя только в предусмо-
тренных настоящим кодексом 
случаях.

Согласно части (3) ст. 1281 
ГК рм отзывный аккредитив мо-
жет быть изменен или отменен 
банком-эмитентом в любой мо-
мент без предварительного уве-
домления получателя при усло-
вии возмещения банку, через 
который аккредитив подлежит 
исполнению, расходов за любой 
платеж, акцепт или приемку до-
кументов (в случае аккредити-
вов, подлежащих оплате в уста-
новленный срок), если это соот-
ветствует условиям аккредитива 
и осуществляется до получения 
уведомления об его изменении 
или отмене.

Отзывным аккредитивом счи-
тается аккредитив, который мо-
жет быть изменен или отменен 
банком-эмитентом без предвари-
тельного уведомления получате-
ля средств [11].

Аккредитив исполняется в со-
ответствии со ст. 1282 ГК рм.

В аккредитиве должен быть 
четко указан способ исполнения: 
путем оплаты по предъявлении, 

отсроченной оплаты или путем 
акцепта.

За исключением случаев, ког-
да аккредитивом установлено, 
что он подлежит исполнению 
только банком-эмитентом, в нем 
должен указываться банк, упол-
номоченный совершать платеж 
либо принять на себя обязатель-
ство по отсроченной оплате или 
по акцептованию векселей (ис-
полняющий банк). За исключе-
нием случаев, когда исполняю-
щий банк является одновремен-
но и подтверждающим, указание 
банка-эмитента не является обя-
зательством для исполняющего 
банка.

Документы должны представ-
ляться банку-эмитенту, или под-
тверждающему банку, в случае 
его наличия, или любому друго-
му исполняющему банку.

Согласно части (1) ст. 1283 
ГК рм подтверждение безот-
зывного аккредитива другим 
банком (подтверждающим бан-
ком) на основе разрешения или 
по просьбе банка-эмитента яв-
ляется безусловным обязатель-
ством подтверждающего банка, 
дополнительным к обязатель-
ству банка-эмитента, при усло-
вии представления предусмо-
тренных документов подтверж-
дающему банку или другому 
исполняющему банку и их со-
ответствия срокам и условиям 
аккредитива.

Согласно части (1) ст. 1284 
ГК рм аккредитив может быть 
переведен только в случае спе-
циального определения его как 
переводного банком-эмитентом. 
Если в аккредитиве не уточняет-
ся, что он является переводным, 
это не затрагивает права получа-
теля на уступку любой суммы, 
на которую он имеет право либо 
мог бы иметь право по аккреди-
тиву в соответствии с положени-
ями применяемого закона.

расчёты по документарному 
инкассо регулируются ст. 1285-
1288 ГК рм.

Легальное определение по-
нятия «документарное инкас-
со» содержится в части (1) ст. 
1285 ГК рм, согласно которой 
документарное инкассо явля-
ется обязательством, которым 
банк (банк-ремитент) обязуется 
осуществлять в соответствии 
с указаниями своего клиента 
(эмитента) операции с финансо-
выми документами (векселями, 
чеками, другими документами 
такого рода, используемыми для 
получения платежа), сопрово-
ждаемыми коммерческими до-
кументами (счетами-фактурами, 
транспортными документами, 
ценными бумагами, другими 
документами такого рода, не 
являющимися финансовыми), с 
целью получения, в том числе 
через другой банк (банк, упол-
номоченный осуществлять ин-
кассацию), платежа или акцепта 
выпущенных векселей либо с 
целью выдачи документов вза-
мен платежа или акцепта выпу-
щенных векселей.

Согласно части (2) ст. 1286 ГК 
рм переданные к инкассо доку-
менты должны сопровождаться 
указаниями об инкассации, при 
этом банки вправе действовать 
только в соответствии с этими 
указаниями и положениями на-
стоящего кодекса. Банки не рас-
сматривают документы для по-
лучения указаний.

Согласно части (3) ст. 1286 ГК 
рм помимо обязанности провер-
ки, соответствуют ли получен-
ные документы перечисленным 
в инкассовых поручениях, и не-
медленного уведомления эми-
тента в случае отсутствия доку-
ментов или наличия иных доку-
ментов помимо перечисленных, 
банки не имеют каких-либо по-
следующих обязанностей в свя-
зи с этим. Представляющий банк 
должен проверить, является ли 
форма акцепта векселя полной и 
правильной, однако он не несет 
ответственности за подлинность 
подписей или за наличие права 
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подписи у лиц, акцептующих 
вексель.

Документарное инкассо ис-
полняется в соответствии со ст. 
1287 ГК рм.

Банк, уполномоченный осу-
ществлять инкассацию платежей, 
представляет (предоставляет в 
распоряжение в соответствии с 
указаниями эмитента) докумен-
ты лица, для которого должно 
осуществляться представление 
(трассата), в форме, в которой 
получены эти документы, за ис-
ключением случаев, когда банки 
наделены полномочиями нала-
гать необходимые марки и печа-
ти, осуществлять необходимые 
индоссирования либо применять 
все элементы идентификации 
или обычные символы, требуе-
мые инкассовыми операциями.

Суммы, подлежащие выплате, 
должны быть немедленно предо-
ставлены в распоряжение эми-
тента. Если не установлено иное, 
банк, уполномоченный осущест-
влять инкассацию, осуществляет 
выплату задолженностей только 
банку-ремитенту, хотя бы и в 
случае отказа, предусмотренно-
го частью (1) статьи 1286.

Частичные платежи по до-
кументарному инкассо допуска-
ются лишь в случае, когда их 
осуществление предусмотрено 
в инкассовых поручениях, а до-
кументы выдаются только по-
сле осуществления платежей в 
целом, если инкассовыми пору-
чениями не предусмотрено иное. 
В случае частичных платежей, 
осуществляемых в соответствии 
с настоящей частью, представля-
ющий банк не несет ответствен-
ности за последствия, возникшие 
вследствие выдачи документов с 
опозданием. Частичные платежи 
осуществляются в соответствии 
с требованиями части (1) ст. 1287 
ГК рм.

Согласно части (1) ст. 1288 
проценты выплачиваются толь-
ко в случае, если это предусмо-
трено инкассовыми поручения-

ми. Если трассат уклоняется от 
выплаты процентов, расходов 
и комиссионных, выплата их 
возлагается на эмитента. Если 
в соответствии с инкассовы-
ми поручениями и настоящим 
кодексом выплата комиссион-
ных и расходов возлагается на 
эмитента, банк, уполномочен-
ный осуществлять инкассацию, 
имеет право на возмещение ему 
этих платежей банком, от кото-
рого получены инкассовые по-
ручения, а банк-ремитент имеет 
право на возмещение эмитентом 
выплаченных таким образом 
сумм независимо от исполнения 
инкассо. Банки, участвующие в 
исполнении инкассовых поруче-
ний, могут требовать авансовой 
выплаты указанных комиссион-
ных и расходов и, в зависимости 
от получения аванса, оставляют 
за собой право исполнять или не 
исполнять полученные поруче-
ния. ГК рм.

Широко распространенной 
формой расчётов являются рас-
чёты по банковским карточкам.

Согласно части (1) ст. 1289 
ГК рм банковская карточка яв-
ляется выпущенным банком 
(эмитентом) платежным до-
кументом, позволяющим его 
владельцу получать деньги на-
личными, осуществлять пере-
вод денежных сумм в пределах 
средств, имеющихся на его счете 
в банке-эмитенте, либо за счет 
кредитной линии, предоставлен-
ной ему этим банком.

Согласно части (2) ст. 1289 
ГК рм владелец банковской кар-
точки может рассчитываться за 
вещи и услуги, предоставленные 
коммерческими предприятиями, 
которые согласились на расчеты 
посредством карточек. Коммер-
ческому предприятию возвраща-
ются денежные суммы за испол-
нения, произведенные владельцу 
карточки, посредством уступки 
эмитенту требований к владель-
цу карточки.

Согласно части (3) ст. 1289 ГК 

рм расчеты по банковским кар-
точкам регулируются положе-
ниями настоящего кодекса, в том 
числе положениями о платежном 
поручении, текущем банковском 
счете, кредите на текущем счете, 
другими нормативными актами 
и применяемыми в банковской 
практике обычаями.
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Постановка вопроса. 
мир меняется и вместе 

с ним меняется и механизм вы-
явления и расследования пре-
ступлений. Пытки и другие не-
легитимные приемы получения 
доказательств караются законом. 
В мире, где соблюдаются прин-
ципы демократии, а права и сво-
бода человека не пустое место, 
криминалистике как специаль-
ной юридической науке опреде-
лено особое место в механиз-
ме выявления и расследования 
преступлений. Криминалистика 
– это не только совокупность 
методов, приемов и практиче-
ские рекомендаций по работе с 
доказательствами, но и много 
иной информаций, которая обе-
спечивает понимания сущности 
криминалистики и связи между 
теорией и практикой.

Актуальность темы иссле-
дования подтверждается недо-
статочностью научных работ, по-
священных криминалистической 
характеристике в молдове и в 
странах Содружества Независи-
мых Государств, что в сочетании 
с необходимостью комплексного 
научного анализа данного во-
проса обусловливает важность и 
своевременность данной статьи. 

Целью и задачей статьи яв-
ляется комплексное определение 

криминалистической характери-
стики преступлений, значения и 
роли в раскрытии и расследова-
нии преступлений.

Состояние исследования. 
Проблемы криминалистической 
характеристики преступлений 
мало изучаются, из авторов, ко-
торые внесли особый вклад, 
можно выделить: Леднев И., Да-
нилова Н. Возгрин И. Танасевич 
В., Яблоков Н. Лубин А., Белкин 
р., Георгица м. и др.

Изложение основного ма-
териала. Криминалистическая 
характеристика, как результат 
научного обобщения данных об 
определенной группе (виде, раз-
новидности) преступлений, яв-
ляется одной из основополагаю-
щих категорий криминалистики. 
Она имеет значение не только 
для развития теории криминали-
стики, практики расследования и 
судебного рассмотрения дел ис-
следуемого вида преступлений, 
но и для теории уголовного пра-
ва, уголовного процесса и кри-
минологии [1, с. 16.]

Несмотря на неоднозначность 
подходов к пониманию крими-
налистической характеристики 
преступлений, в юридической 
литературе предоставлено до-
статочно много исследований, 
авторы которых придерживают-

ся в значительной степени со-
впадающих взглядов. [2, с. 166]

По мнению Возгрина И.А., 
криминалистическая характери-
стика преступлений представля-
ет собой систему обобщенных 
фактических данных и основан-
ных на них научных выводов и 
рекомендаций о наиболее типич-
ных криминалистических значи-
мых признаках преступлений, 
значение которых необходимо 
для организации и осуществле-
ния их всестороннего, полного, 
объективного и быстрого рас-
крытия и расследования [3, c. 5.]

Танасевич В.Г. включает в 
понятие криминалистической 
характеристики преступления 
«такие взаимосвязанные эле-
менты, как: способ совершения 
преступления, обстановка совер-
шения преступления, непосред-
ственный предмет преступного 
посягательства, условия охраны 
его от посягательства (включая 
характеристику лиц, связанных 
с обеспечением неприкосновен-
ности блага, на которое произ-
ведено покушение), личность 
субъекта преступления; маски-
ровка, направленная на сокрытие 
преступного деяния и виновных 
лиц, осуществляемая как в про-
цессе совершения преступления, 
так и после него».[4, c. 92]

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Н. ЛЕВАНДОВСКИЙ,
магистр права, докторант Академии полиции им. «Штефан чел маре»

SUMMARY
To understanding of criminalistic characteristics of crimes in the legal literature that considers the ambiguous position of 

scientists forensics. With the purpose to understand the approach to this phenomenon, the proposed study theoretical-legal 
aspect of forensic characteristics of crimes, which in turn can be a basis for applied research of different types of crimes.

Keywords: сriminalistics, the criminalistic characteristic of a crime, forensic scientists.

* * *
Понятие криминалистической характеристики преступлений, в юридической литературе, неоднозначно со сто-

роны ученых криминалистов. Именно с целью разобраться в подходе к данному явлению предлагаем исследование 
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Отметим, что в литературе 
даётся множество определений 
данного термина. Так, Гуляев 
В.А. под криминалистической 
характеристикой предлагает по-
нимать «систему устойчивых 
признаков определённого вида 
(подвида) преступления, прояв-
ляющую себя вовне материаль-
ными и идеальными (или интел-
лектуальными) следами, образо-
ванными последовательными в 
пространстве и во времени дей-
ствиями преступника в пределах 
причинно связанных с престу-
плением предшествующих ему 
событий, при совершении пре-
ступления и в течение причинно 
связанных с ним последующих 
событий» [5, с. 59-60]

Яблоков Н.П. придерживает-
ся мнения, что криминалистиче-
ская характеристика преступле-
ния имеет нескольких уровней 
(отдельного преступления, вида, 
разновидности, группы престу-
плений). Характеристика груп-
пы, вида преступлений является 
наиболее информативной и важ-
ной в деле их раскрытия и рас-
следования. Видовые и группо-
вые криминалистические харак-
теристики являются типовыми, 
т.е. содержат целостное научно 
обобщенное представление о со-
ответствующем виде или группе 
преступлений. Криминалисти-
ческая характеристика отдель-
ного преступления, полученная 
в процессе его расследования и 
последующего научного осмыс-
ления, всегда является инди-
видуальной, но и в то же время 
чаще всего близкой к какому-то 
ее типу [6, с. 61]

Одним из направлений совер-
шенствования криминалистиче-
ской характеристики преступле-
ния должна быть максимальная 
приближенность к структуре 
предмета доказывания. Как пред-
ставляется, только такой подход 
может обеспечить ее практиче-
скую ценность.[7, с. 63]

Лубин А.Ф. под криминали-

стической характеристикой пред-
ложил рассматривать «сущност-
ное выводное знание о преступ-
ной деятельности», выступаю-
щее наряду с организационными 
и техническими средствами «в 
качестве информационного сред-
ства расследования». При этом 
указано, что «это опережающие, 
предпосылочные сведения о за-
кономерностях функционирова-
ния объекта (предмета), которые 
обусловливают закономерности 
расследования» [8, с. 82; 9]

Белкин р.С. отмечает следую-
щие элементы криминалистиче-
ской характеристики: характери-
стика исходной информации, си-
стемы данных о способе совер-
шения и сокрытия преступления 
и типичных последствиях его 
применения, личности вероят-
ного преступника и вероятных 
мотивах и целях преступления, 
личности вероятной жертвы 
преступления, о некоторых об-
стоятельствах совершения пре-
ступления (место, время, обста-
новка) [8, с 315]

Вместе с тем, в юридиче-
ской литературе встречается и 
иная точка зрения, касающиеся 
теоретического и практического 
значения криминалистической 
характеристики преступлений, 
таким образом Лубина А.Ф. 
считает, что «упадок концепции 
«криминалистическая характе-
ристика преступления»… про-
изошел потому, что исследова-
тели формировали модели пре-
ступной деятельности только на 
методическом и описательном 
уровнях. методологические за-
делы, имеющие 23-30 летнюю 
давность, в значительной степе-
ни исчерпали свой потенциал» 
[10, с 19, 11 с 20]

Так же обращает на себя вни-
мание более позднее мнение 
Белкина р.С. [12, с 3], который 
в одним из последних трудов 
«Криминалистика: проблемы 
сегодняшнего дня» пришел к 
выводу, что криминалистиче-

ская характеристика «… изжила 
себя, и из реальности, которой 
она представлялась все эти годы, 
превратилась в иллюзию, в кри-
миналистический фантом» 

В данном контексте мы не 
можем не согласиться с позици-
ей Имаевой Ю.Б. [13, с 17], что 
мнение Белкина р.С. [12,с 3] за-
служивает прстального изучения 
и анализа, однако в настоящий 
момент современная кримина-
листика не предложила какую-
либо категорию, которая смогла 
бы заменить криминалистиче-
скую характеристику.

Также не можем не согла-
ситься с мнением ряда ученых-
криминалистов, подвергших 
критике позицию указанных ав-
торов. Бахин В.П., в свою оче-
редь, совершенно справедливо 
замечает, что произошел не упа-
док этой категории, а не роди-
лись ее практические «выводы» 
[14, с. 19]

По мнению Георгицэ м., не-
обходимо определить большую 
часть элементов, являющихся 
составной частью криминали-
стической модели преступлений 
определённого вида. Совокуп-
ность информации о качествах, 
свойствах, значительных и 
устойчивых показателях престу-
плений определённого вида, ко-
торые обуславливают основные 
закономерности их раскрытия и 
расследования, по мнению того 
же автора, включены в понятие 
криминалистической модели 
преступлений. В качестве обоб-
щённого понятия, криминали-
стическая модель преступления 
определённого вида служит в 
роли эффективного средства по 
руководству и расследованию в 
процессе уголовного преследо-
вания [15, с 45].

Кустов А.м. считает, что «в 
подобные фантомы … сегод-
ня превратились криминоло-
гическая, уголовно-правовая, 
социально-психологическая, 
оперативно-розыскная характе-
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ристики преступлений. … следо-
вателю, прокурору, адвокату, су-
дье, эксперту или оперативному 
сотруднику для реализации сво-
их служебных функций … труд-
но в различных характеристиках 
искать необходимую информа-
цию о преступлении. Им нуж-
на единая социально-правовая 
характеристика преступлений» 
[17, с 220-224]

Волохов О. В., Егоров Н. Н., 
Жижина м. В. к числу элементов 
криминалистической характери-
стики преступлений относят: 1) 
характеристику объекта (пред-
мета) преступного посягатель-
ства; 2) обстановку совершения 
преступления; 3) характеристику 
личности преступника; 4) харак-
теристику личности потерпевше-
го; 5) типичные способы соверше-
ния преступления; 6) типичные 
следы совершения преступления; 
7) последствия совершения пре-
ступления [18, с 239].

В то же время Георгицэ м. 
отводит значительную роль 
действиям и решениям непро-
цессуального характера, кото-
рые также включены в состав 
организации расследования 
преступлений, и включает в их 
состав следующие: получение, 
сбор и оценка информации о 
преступлении; разработка вер-
сии уголовного преследования 
и специального расследования; 
планирование самого рассле-
дование и специальных мер 
расследования; осуществление 
взаимосвязи и согласования; 
анализ полученных материалов 
и контроль над развернувшейся 
деятельностью.

Анализируя первенство об-
стоятельств в момент возбужде-
ния уголовного дела и их влия-
ние на организацию расследова-
ния преступлений, Георгицэ м. 
указывает на следующие типич-
ные варианты (ситуации):

организация расследова-•	
ния уголовного дела, начатого в 
связи с задержанием преступни-

ка в момент совершения престу-
пления (на месте преступления);

организация расследова-•	
ния относительно уголовного 
дела, начатого в связи со специ-
альными материалами расследо-
вания;

организация расследова-•	
ния уголовного дела, начатого в 
связи с разрозненными материа-
лами из других дел;

организация расследова-•	
ния уголовного дела, начатого 
в связи с обнаружением совер-
шённого преступления, когда 
личность преступника неизвест-
на. [15, с. 59]

Более того, Бирюков В.В. и 
Бирюкова Т.П., проанализиро-
вав роль информации, содержа-
щейся в криминалистической 
характеристике конкретного 
преступления, пришли к выводу, 
что она не утрачивает кримина-
листического значения, будучи 
использованной при составле-
нии обобщенных характеристик, 
расследовании других престу-
плений (и не только по анало-
гии). Полагая, что для обработки 
и оперативного использования 
таких характеристик целесоо-
бразно разработать специализи-
рованную криминалистическую 
информационную систему, инте-
грировав ее с другими кримина-
листическими учета.[19, с. 31]

Таким образом, будучи вклю-
ченными в информационную си-
стему, к которой есть доступ из 
любой удаленной точки, крими-
налистические характеристики 
конкретных преступлений могли 
бы оказать существенную по-
мощь следственной практике.
[19, с. 36]

При ответе на вопрос о значе-
нии криминалистической харак-
теристики преступлений стоит 
отметить следующее. мнение 
абсолютного большинства уче-
ных сводится к тому, что кри-
миналистическая характеристи-
ка преступлений способствует 
более успешной реализации 

служебной функции кримина-
листики, в том числе поднятию 
уровня учебно-методической ра-
боты, проводимой в следствен-
ных аппаратах, повышению ка-
чества рекомендаций, адресуе-
мых следственно-оперативной 
практике; криминалистическая 
характеристика преступлений 
служит для разработки методи-
ческих рекомендаций по выявле-
нию, раскрытию определенных 
категорий преступлений и изо-
бличению лиц, их совершивших 
[ 20, с. 11].

Не углубляясь в дискуссию, 
что не позволяют нам сделать 
рамки исследования, отметим, 
что анализ публикаций на эту 
тему позволяет прийти к выво-
ду о том, что, несмотря на раз-
личие позиций по отдельным 
элементам криминалистиче-
ской характеристики и при всех 
терминологических различиях 
определений указанного поня-
тия, до настоящего момента нет 
единой позиции по данному во-
просу.

Выводы. Исходя из вышеиз-
ложенного, считаем, что более 
комплексное определение кри-
миналистической характеристи-
ки преступлений, в результате 
исследования, дает Данилова 
Н.А. [2, с. 163]. В свою очередь, 
обосновывая теоретическую и 
практическую значимость кри-
миналистической характеристи-
ки преступлений, подавляющее 
большинство исследователей 
отмечают, что ее назначение за-
ключается в аккумуляции и пе-
редачи информации, необходи-
мой, во-первых, для организа-
ции криминалистических иссле-
дований в науке (разработки ме-
тодик расследования отдельных 
видов (групп) преступлений, 
соответствующих программ, 
тактических и методических 
рекомендаций). Во-вторых, для 
организации противодействия 
отдельным видам, разновид-
ностям, группам преступлений 
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(она помогает при выдвижении 
и проверке версий, определений 
основных направлений и плани-
рования расследования, прогно-
зирование данных о личности 
преступника и потерпевшего). 
Иными словами, практическое 
значение криминалистической 
характеристики преступлений 
заключается в том, что она слу-
жит ориентиром, программой, 
своеобразной моделью, которая 
сопоставляется с имеющийся в 
его распоряжении, на конкрет-
ном этапе расследования, ин-
формацией. Это обусловлено 
тем, что криминалистическая 
характеристика не содержит 
данные о конкретном расследу-
емом преступлении, а включа-
ет обобщённую, определенным 
образом систематизированную 
информацию о криминалисти-
ческих значимых признаках 
вида (групп) преступлений
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Întroducere. Actualmente 
administraţia ministerială, în 

accepţiunea sa de activitate, este 
formată din ansamblul activităţilor 
juridice şi materiale, care au drept 
scop realizarea interesului general 
al societății, [1 p. 43] fiind axată 
pe diferite domenii legate de sfera 
social-culturală, social-economi-
că, administrativ-politică și nu în 
ultim plan cea legată de relațiile 
externe, avînd totodată și criteriul 
responsabilității, în vederea organi-
zării și executării în concret a legii 
potrivit și în corespundere cu anu-
mite standarde, iar în situația noas-
tră în care Republica Moldova deja 
este determinată de a-și continua 
parcursul pro-european, sigur că 
este un standard european.

În Republica Moldova, proble-
matica administraţiei ministeriale 
nu dispune de careva polemici in-
tegrale ce s-ar contura în detrimen-
tul de structuri şi activităţi de care 
depinde realizarea scopului comun 
– ordinea de drept, bunăstarea ma-
terială şi spirituală a colectivităţii 
naţionale. Cert este faptul, că ad-
ministraţia ministerială, ca formă 

de activitate şi ca un sistem, repre-
zintă partea activităţii administra-
ţiei publice la nivel general pentru 
autoritatea publică a unui stat.

Metode aplicate. Esența con-
ceptului administrației ministeriale 
reglementat prin cadrul doctrinar 
european face trimitetere în prim 
plan la metoda istorică, care în 
mod considerabil reflectă factorii 
evolutivi istorici potrivit apariției, 
identificării administrației ministe-
riale potrivit terminologiei juridice, 
fiind specificate primele reflectări 
care au identificat administrația mi-
nisterială pentru sistemul dreptului 
administrativ luat din comparti-
mentul părții speciale, totodată fi-
ind elucidate primele aspecte juri-
dice ce au specificat termenul de 
administrație ministerială potrivit 
doctrinei în activitatea decizională 
a autorității statului, scopul căruia 
ține de asigurarea unui mecanism 
de administrare eficient și adecvat, 
ce ar favoriza intenția statului po-
trivit reformelor sale instituționale 
de a se integra în UE. 

În pofida acestui fapt meto-
da comparativă, este utilizată în 

contextul acestui subiect de cer-
cetare pentru o analiză comparati-
vă a cumulului de doctrine admi-
nistrative naționale și europene, 
care se pronunță asupra utilității 
administrației ministeriale potri-
vit conceptului de bază, totoda-
tă fiind reflectată și în sistemul 
administrației publice, supusă ana-
lizei de unii reprezentanți care au 
specificat administrația ministeria-
lă în lucrările sale, printre care enu-
merăm următorii reprezentanți: J. 
Dubin (Franța), Talcott Parsons 
(SUA), A. Negoiță, M. Preda, A. 
Iorgovan, E. Albu (Romînia), S. 
Cobăneanu, E. Bobeica, V. Rusu, 
Maria Orlov, Ştefan Belecciu, I. 
Creangă, V. Guțuleac (Republica 
Moldova).

Rezultatele investigaţiei. În re-
zultatul punerii în discuţie a aces-
tui subiect, teoria ne dă răspunsul 
la specificul şi conţinutul adminis-
traţiei ministeriale. Astfel, prin ad-
ministraţia ministerială, în stricto 
sensu, se subînţelege tot ce ţine 
de activitatea şi structurile centrale 
ale ministerelor, pe cînd în noţiu-
nea de administraţie ministerială, 
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REZUMAT
Este cunoscut faptul că într-un stat de drept persistă tendința bunăstării sociale a populației, respectiv această bunăstare 
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largo sensu, trebuie inclusă, pe 
lângă ministere, care sunt pilonii 
administraţiei ministeriale, puterea 
executivă, în acest sens fiind capul 
administraţiei ministeriale, pe care 
o subordonează potrivit ierarhiei 
sale, în mod direct sau indirect.

Astfel, potrivit concepției de 
bază, prin termenul de administrație 
ministerială în doctrina administra-
tivă reprezentată de A. Iorgovan, 
se desemnează organele centrale de 
specialitate care sunt subordonate 
direct Guvernului, indiferent dacă 
au sau nu denumirea de ministere, 
iar titularul acestora face parte, de 
drept, în baza Constituției, din gu-
vern, dar există, în fiecare țară, și 
organe denumite comitet, consiliu, 
agenție, departament al căror titu-
lar, ca regulă, nu face parte din Gu-
vern. [10 p. 443]

După cum vedem, rolul admi-
nistraţiei ministeriale ţine de asi-
gurarea conducerii generale a ad-
ministraţiei publice, pe care o exer-
cită Instituţia Executivului, ulterior 
în vederea îndeplinirii sarcinilor pe 
care administraţia publică le are în 
diferitele domenii de activitate ale 
societăţii, prin intermediul minis-
terelor, aflate în subordinea Guver-
nului. [9 p. 521]

Obiectul dezbaterilor noastre 
îl reprezintă evidenţa rolului ad-
ministraţiei ministeriale în cadrul 
sistemului puterii administrativ-
executive şi în raport cu celelalte 
puteri ale statului: puterea legisla-
tivă şi puterea judecătorească, care 
potrivit cadrului constituţional sunt 
separate, colaborează pentru reali-
zarea scopului comun, pentru ca, 
Republica Moldova să fie un stat 
de drept democratic, în care dem-
nitatea omului, drepturile şi liber-
tăţile cetăţenilor, libera dezvoltare 
a personalităţii umane, dreptatea 
şi pluralismul politic ar reprezenta 
valorile supreme pentru fiecare in-
divid în parte.

Doctrina franceză de specialitate 
reprezentată prin J. Dubin, nu sti-
pulează strict sensul administrației 
ministeriale, deși expres este prevă-

zut termenul administrație centrală 
directă (funcția publică a Statului) 
care are o structură ierarhică. [4 p. 
661]

Într-o altă accepțiune susținută 
de coautorii S. Cobăneanu, E. Bo-
beica, V. Rusu, pentru înfăptuirea 
administrației publice și rezolva-
rea problemelor variate ale aces-
teia, un rol important îl au mi-
nisterele și celelalte autorități ale 
administrației publice centrale de 
specialitate. [3 p. 57]

Firesc este că statul şi-a dez-
voltat pilonii săi administrativi, pe 
măsură totodată şi-a asumat funcţii 
din ce în ce mai numeroase în sînul 
unei societăţi pe care o domină, ris-
cul fiind lipsirea de orice posibilita-
te de acţiune autonomă. Stabilirea 
puterii, a autorităţii şi eficacităţii 
guvernărilor centrale se accentuea-
ză direct proporţional cu extinderea 
cîmpului lor de aplicare şi a hiper-
trofiei aparatului birocratic. Istoria 
însă ne-a dictat cu totul altă situaţie 
politică, datorită schimbării pozi-
ţiei politice din partea partidelor 
politice reprezentative în decursul 
dezvoltării sociale, culturale, eco-
nomice, politice şi juridice a statu-
lui nostru a tergiversat situaţia rea-
lă de a renova ca stat independent 
negocierile spre o democratizare 
pro-europeană. 

Astfel, interesul practic al abor-
dării noastre potrivit conceptului, 
rezidă nu atît în crearea unui model 
de administraţie ministerială, cît 
în identificarea cauzelor şi condi-
ţiilor care fac ca administraţia mi-
nisterială din Republica Moldova 
să poată deveni eficientă în reali-
zarea scopului fundamental al sta-
tului, ştiut fiind faptul, că ordinea 
de drept şi bunăstarea colectivităţii 
se intercondiţionează şi, pe termen 
lung, nu pot exista decît împreună. 
Bunăstarea unei colectivităţi nu va 
putea supravieţui dispariţiei ordinii 
de drept, după cum lipsa bunăstă-
rii, manifestată sub nivelul sărăciei 
generalizate şi prelungită, va repre-
zenta un pericol fatal pentru viito-
rul statului.

Un aport deosebit în cadrul 
activității ministeriale o are și Le-
gea nr. 98 din 04.05.2012 privind 
administrația publică centrală de 
specialitate, care la rîndul ei ex-
pres prevede stabilirea sistemului 
instituțional al administrației pu-
blice centrale de specialitate ce 
reglementează regimul general 
al activității acesteia, principii-
le fundamentale de organizare și 
funcționare a administrației publi-
ce centrale de specialitate, precum 
și raporturile juridice care decurg 
din activitatea ministerelor și a al-
tor autorități administrative centra-
le. [13 art.1]

Din punctul de vedere al as-
pectelor economice, dezvoltarea 
sectorului privat şi necesitatea in-
tensificării parteneriatului dintre 
sectorul privat şi cel public impune 
noi exigenţe privind abordarea sis-
temică a proceselor economice şi 
competenţe mai largi de planificare 
strategică, flexibilitatea, continui-
tatea şi promptitudinea în adopta-
rea deciziilor de către autoritățile 
ministeriale. Evoluţia socială din 
ultima perioadă se caracterizează 
prin noi tendinţe de participare mai 
largă a societăţii civile la procesul 
decizional, ceea ce impune cerinţe 
noi faţă de sistemul administrativ 
privind orientarea socială şi trans-
parenţa deciziilor, predictibilitatea 
legislativă, diversificarea modali-
tăţilor de participare, presupunînd 
extinderea în continuare a libertă-
ţilor democratice şi garantarea ne-
condiţionată a drepturilor omului, 
fiind demult implementată în ca-
drul statelor europene.

Din punctul de vedere al avan-
sării tehnologiilor informaţionale, 
în faţa autorităților ministeriale sînt 
trasate noi obiective în domeniul 
optimizării schimbului informaţio-
nal, utilizării tehnologiilor în sco-
pul garantării accesului universal la 
resursele şi serviciile informaţiona-
le, eficientizării proceselor de ela-
borare, aprobare şi implementare 
a deciziilor adoptate. Dezvoltarea 
rapidă a proceselor de globalizare 
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şi dinamica evoluţiei economice, 
sociale şi politice a statului impune 
noi condiţii de armonizare institu-
ţională şi funcţională, iar aspiraţiile 
de Integrare Europeană a Republi-
cii Moldova sporesc importanţa 
perfecţionării configuraţiei struc-
turale a instituţiilor administrative 
pentru asigurarea unui dialog con-
structiv pe plan european.

Pentru a reuşi de a face „efortul 
necesar” ce ne-ar permite conti-
nuarea parcursului pro-european 
va fi necesar să ne asumăm ca 
stat independent mari răspunderi 
și obligațiuni, să ne instruim şi să 
depunem o muncă colosală. Să 
excludem birocrația din ministe-
re, ba mai mult ca atît, tendinţa și 
aspirațiile noastre să ţină de redes-
coperirea în esenţă a inteligenţei, 
curajului, cinstei, spiritului de sa-
crificiu, puterii de muncă, credinţei 
în Dumnezeu şi de perspectivele 
viitorului nostru pe care îl vedem 
atașat deja de UE.

În perioada ultimilor ani, mai 
ales după semnarea Acordului 
de Asociere cu UE, [14 Cap. IV, 
art.37], s-au întreprins o serie de 
acţiuni concrete de reorganizare a 
mecanismelor administrative la ni-
vel central, care au drept obiective 
optimizarea numărului de funcţio-
nari publici, ameliorarea procesu-
lui de selectare a personalului etc., 
însă marea majoritate a acestora 
urmăresc minimizarea cheltuielilor 
bugetare, iar motivaţia principală 
consta în barierile existente la achi-
tarea salariilor şi pensiilor funcţio-
narilor publici.

Cercetările efectuate prin pris-
ma conceptului administrației mi-
nisteriale au scos în evidenţă urmă-
toarele aspecte:

Din punct de vedere −	 funcţi-
onal şi instituţional administraţia 
ministerială nu s-a adaptat sufici-
ent la rigorile impuse de economia 
de piaţă; abordările strategice în 
administraţia publică centrală s-au 
redus, în special, la elaborarea Ca-
drului de Cheltuieli pe termen me-
diu;

Deşi elaborarea politicilor −	
sectoriale reprezintă sarcina prin-
cipală a APC, eficienţei procesului 
decizional administrativ nu i s-a 
acordat atenţia cuvenită. Mecanis-
mul de planificare a activităţii func-
ţionarilor publici, bazat pe progra-
me pe termen lung, care ar asigura 
continuitatea acţiunilor, necesită 
perfecţionare, minimalizînd, astfel, 
abordarea ad-hoc a problemelor;

În contextul −	 managementu-
lui resurselor umane, obiectivele 
de asigurare a unei administrări 
eficiente, de elaborare şi promova-
re a unor politici constructive nu se 
realizează pe deplin din cauza prin-
cipiilor şi metodelor de selectare, 
evaluare şi avansare a funcţionari-
lor publici neconforme așa numite-
lor obiective, astfel încît posibilită-
ţile actuale sînt insuficiente pentru 
utilizarea unor metode moderne de 
management; 

Un impact negativ asupra efi-−	
cienţei activităţii funcţionarilor pu-
blici îl are şi nivelul scăzut al mo-
tivării acestora, în special, nivelul 
insuficient al remunerării muncii;

În cadrul −	 managementului 
finanţelor publice există o interac-
ţiune insuficientă între procesul de 
elaborare a politicilor şi procesului 
bugetar. [5 p. 255-264]

Generalizînd cele expuse potri-
vit abordărilor conceptuale, situaţia 
actuală în administraţia ministeria-
lă poate fi caracterizată prin urmă-
toarele: 

există necesitatea de racor-−	
dare a unor prevederi ale cadrului 
legal existent la principiile acquis-
ului comunitar şi de introducere a 
unui mecanism eficient de punere 
în aplicare a legilor; 

fluctuaţia personalului cau-−	
zată de salariile mici în serviciul 
public; 

lipsa unei instituții adminis-−	
trative performante, ce ar elabora 
şi promova politica de personal în 
serviciul public; 

abordarea fragmentară a pro-−	
cesului de instruire continuă a 
funcţionarilor publici; 

calitatea şi eficienţa scăzută a −	
serviciilor publice;

dialogarea insuficientă și for-−	
malizată cu societatea civilă.

Astfel, sociologul american 
Talcott Parsons conturează cele 
patru funcţii care ar fi necesare 
satisfacerii nevoilor elementare ale 
unui sistem de acţiune, ce ar favo-
riza considerabil situaţia renovării 
procesului de integrare europeană 
a statului și îmbunătățirea calității 
luării deciziilor administrative din 
partea autorităților ministeriale și 
anume:

Funcţia de adaptare, adică an-
samblul actelor şi fenomenelor prin 
care un sistem se adaptează la con-
strîngerile mediului său de unde 
scoate resursele de care el are ne-
voie, oferind în schimb produsele 
sistemului - fiind funcţia asigurată 
de subsistemul economic;

Funcţia de urmărire a scopuri-
lor, de care se leagă toate acţiunile 
care servesc la definirea scopurilor 
sistemului, la mobilizarea şi ad-
ministrarea resurselor şi energii-
lor pentru a atinge scopul urmărit 
– funcţie asigurată de subsistemul 
politic;

Funcţia de stabilizare a mo-
delului, fiind ansamblul de acţiuni 
necesare asigurării motivării acto-
rilor sistemului – care include sub-
sistemul cultural;

Funcţia de integrare, în interi-
orul unui sistem diferenţiat, constă 
în ajustarea respectivă a unităţilor 
subsistemului pe care-l constituie, 
cu scopul de a asigura participarea 
efectivă la funcţionarea sistemului 
considerat ca un întreg – sistemul 
normativ este cel însărcinat cu 
această funcţie.

Drept urmare aceste funcţii pe 
deplin şi-au realizat obiectivele 
propuse în marile sisteme europene 
administrative, inclusiv și în cadrul 
autorităților ministeriale. Nouă ne 
rămâne doar de a aplica aceste func-
ţii în cadrul administrației ministe-
riale, totodată găsind noi soluţii în 
vederea sistematizării şi conlucră-
rii cu instituţiile administrative ce 
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dispun de dorinţa şi pertinența vă-
dit profesională de a se adapta la 
noile standarde europene.

Concluzii. În pofida acestor 
afirmații expuse în mod anterior, 
administraţia ministerială potrivit 
conceptului, nu are scopuri pro-
prii, ea fiind înfiinţată şi folosi-
tă ca instrument de către puterea 
politică conducătoare, delegată 
de comunitate să stabilească și să 
asigure prin lege, valorile funda-
mentale aspirate pentru vectorul 
pro-european. Teoretic, cercetarea 
administraţiei ministeriale potrivit 
conceptului european, permite atât 
conturarea noţiuni de administra-
ţie publică ministerială, ca activi-
tate şi ca sistem, cât şi delimitarea 
acesteia în cadrul administraţiei 
publice generale, pe de o parte şi 
în cadrul administraţiei publice 
centrale, pe de altă parte, precum 
şi în raport cu administraţia publi-
că locală. 

Totodată trebuie să conturăm 
necesitatea de a supune puterea 
politică şi birocraţia, care de fapt 
derivă din ea, controlului justiţiei, 
astfel încît cetăţenii să nu mai poa-
tă fi supuşi arbitrariului birocraţiei 
şi dîndu-le astfel posibilitatea să-
şi asume cu adevărat rolul de stă-
pîni ai societăţii, urmînd exemplul 
practicii administrative din majo-
ritatea statelor europene. Acest lu-
cru este cert și în situaţia noastră 
de a-l rezolva pe măsura în care 
Republica Moldova trebuie să fie 
filtrată potrivit unei democratizări 
efective a funcţiei publice, şi ul-
terior prin modificarea concepţiei 
cu privire la relaţia dintre funcţio-
narii publici şi cetăţeni, fapt ce ar 
îmbunătăți în cele din urmă calita-
tea luării deciziilor administrative 
în sistemul autorităților ministeri-
ale.
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Introducere. Etapa actuală 
de dezvoltare a practicii pri-

vind cercetarea accidentelor rutie-
re se caracterizează prin utilizarea 
pe larg a realizărilor ştiinţei şi teh-
nicii prin intermediul atragerii atât 
a specialiştilor la efectuarea acţi-
unilor de urmărire penală, cât şi 
efectuarea expertizelor judiciare, 
dar totodată şi prin micşorarea co-
respunzătoare a aportului personal 
al ofiţerului de urmărire penală în 
acest proces.

Metode aplicate şi materiale 
utilizate. Studiul realizat se ba-
zează pe materialul doctrinar te-
oretic al savanţilor autohtoni, ro-
mâni, ruşi şi nemijlocit pe practica 
judiciară din R. Moldova. Pentru 
obţinerea rezultatelor scontate ne-
am focusat preponderent pe meto-
de clasice de cercetare ştiinţifică: 
analiza comparativă, logică, de-
ducţie, inducţie şi evident neigno-
rând metoda analizei de conţinut.

Rezultate obţinute şi discuţii. 
Golubenco Gh. şi Colodrovschi 
V.[2, p.44] consideră asistenţa 
tehnico-criminalistică drept o ac-
tivitate într-un sistem funcţional-
organizatoric, compus din cel pu-
ţin două niveluri: primul, superior, 
având funcţia de creare a condi-
ţiilor de menţinere permanentă a 
capacităţii organelor de drept de a 

soluţiona sarcini tehnico-crimina-
listice concrete ce apar în activita-
tea de urmărire penală; al doilea, 
cel inferior, tehnologic de realiza-
re în fapt a acestor potenţialităţi 
de către subiecţii activităţilor cri-
minalistice.

Totodată Golubenco Gh.[1, 
p.105] menţionează că dezvolta-
rea tehnologiilor informaţionale 
resimţite în ultima vreme, mai cu 
seamă progresele mari au condus 
la o internaţionalizare a tuturor 
aspectelor sociale şi, implicit, a 
fenomenului criminalităţii. Poliţia 
ţărilor occidentale se înzestrează 
cu cele mai noi metode şi mijloa-
ce tehnice, care asigură o reacţie 
rapidă la săvârşirea faptelor pena-
le, controlul informaţional asupra 
acestora.

După cum susţin Cernâşev V., 
Sâsoev Ă., Seleznev A., Terehov 
A.[16, p.5] unul dintre nivele de 
clasificare a tehnicii criminalistice 
este după subiecţii care o folosesc, 
printre ei se regăseşte desigur şi 
ofiţerul de urmărire penală.

Astfel, în urma intervievării 
acestor ofiţeri de urmărire penală, 
s-a constatat că acumulează cunoş-
tinţele speciale necesare, în mare 
parte, prin împrumutarea experien-
ţei de la colegii mai experimentaţi. 
O astfel de experienţă procesuală, 

care se bazează în mare parte pe 
cunoştinţele acumulate zilnic, 
aptitudini şi deprinderi, necesare 
pentru satisfacerea cerinţelor pri-
vind calitatea cercetării cauzelor 
pe accidente rutiere pe „alocuri”, 
nu tot timpul asigură complet, 
multilateral şi obiectiv investiga-
rea circumstanţelor accidentelor 
rutiere. Numai recomandările me-
todice fundamentate ştiinţific, ela-
borate de către specialişti de înaltă 
calificare şi având în vedere noile 
realizări tehnico-ştiinţifice şi ex-
perienţa procesuală, pot condiţio-
na cercetarea calitativă a cauzelor 
penale.

În prezent, la nivel european, 
au fost create şi dezvoltate multe 
programe de simulare a mişcării 
mijloacelor de transport folosite la 
investigarea şi reconstrucţia eve-
nimentelor rutiere. Aceste progra-
me sunt mereu îmbunătăţite pen-
tru a putea reproduce în mod cât 
mai corect rezultatele obţinute în 
urma experimentelor reale efectu-
ate în laboratoarele de cercetare şi 
analiză. Unul dintre aceste progra-
me folosit în analiza şi reconstruc-
ţia evenimentelor rutiere este PC 
Crash, program elaborat şi dezvol-
tat de compania DSD – Linz (Dr. 
Steffan Datentechnick) în Austria 
şi care este recunoscut şi validat la 

IMPLEMENTAREA METODELOR ŞI MIJLOACELOR TEHNICO-
ŞTIINŢIFICE MODERNE LA CERCETAREA ACCIDENTELOR RUTIERE
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SUMMARY
In this article I intend to highlight some modern technical means, which are already used in European countries. At the 
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nivel european şi internaţional. PC 
Crash conţine diverse modele de 
calcul, inclusiv modele energeti-
ce ale impactului, modele cinetice 
pentru simularea în mod realist a 
traiectoriilor şi modele cinematice 
pentru studii timp-distanţă. Pentru 
o versatilitate ridicată, rezultatele 
obţinute cu ajutorul PC Crash pot 
fi vizualizate la scară, în plan şi 
în proiecţie verticală, în perspec-
tiva 3D, dar pot fi vizualizate şi 
sub formă tabelară şi grafică [11]. 
Bazându-se pe o multitudine de 
experimente, analize şi studii teh-
nice pentru validare, PC Crash a 
fost acceptat ca program de recon-
strucţie a accidentelor rutiere la 
nivel european.

Folosind programul de recon-
strucţie a evenimentelor rutiere PC 
Crash, utilizatorul poate denatura 
rezultatele simulării efectuate da-
torită numărului mare de parametri 
ce sunt luaţi în considerare. Simu-
larea computerizată dovedeşte fap-
tul că rezultatele acesteia depind 
într-o mare măsură de parametrii 
introduşi. În cazul considerat, apre-
cierea necorespunzătoare a secţiu-
nii transversale a drumului şi/sau 
a înălţimii centrului de greutate al 
mijlocului de transport duce în mod 
implicit la obţinerea unor rezultate 
total diferite, ceea ce implică o de-
terminare corectă şi explicită atât a 
caracteristicilor drumului cât şi al 
mijlocului de transport. Pentru a 
asigura corectitudinea rezultatelor 
obţinute trebuie ca datele de intra-
re să fie măsurate, evaluate şi ac-
ceptate cu mare atenţie pentru a se 
evita alterarea generală a simulării 
mai ales în cazul în care se efec-
tuează probarea dinamicii declara-
te de conducătorii mijloacelor de 
transport sau de martorii din diver-
se speţe [14].

Alte programe de modelare a 
accidentelor rutiere folosite sunt: 

„VCRASH3” [12]; „HVE” - (Hu-
man, Vehicle and Environment) 
[6]; „EDCRASH” – (Engineering 
Dynamics corporation Recon-
struction of Accident Speeds on 
the Highway) [7].

Apropiat gamei de programe 
PC Crash este utilizarea programu-
lui (software) de convertire a ima-
ginilor fotografice model PC Rect 
[3]. Programul permite utilizato-
rului de a rectifica fotografii ale 
unor suprafeţe care sunt aproape 
de a fi plane, cum ar fi suprafeţele 
carosabilului la scene de accident. 
Fotografii şi clipuri video oblice la 
o suprafaţă sunt transformate într-
o proiecţie în plan ca o hartă. Tot-
odată în cadrul acestui software nu 
numai că transformăm fotografiile 
într-un plan-schiţă, dar şi avem 
posibilitate să executăm diverse 
feluri de schiţe.

Eurotax Repair Estimate G2G 
[4] este o aplicaţie grafică prin 
intermediul căreia se pot estima 
rapid costurile de reparaţie pen-
tru cele mai complexe avarii ale 
unui mijloc de transport. Interfaţa 
grafică şi algoritmul logic asigură 
întocmirea unui deviz estimativ 
după doar câteva click-uri. Dintre 
cele mai importante beneficii ale 
acestei aplicaţii sunt:

interfaţa grafică pentru cal-•	
cularea unei daune;

explicaţii privind cele mai •	
importante detalii tehnice;

clasificarea daunelor pe gru-•	
puri;

conţine piese de schimb, pre-•	
ţuri şi timpi normaţi pentru autotu-
risme şi autovehicule comerciale;

conţine preţuri pentru piese •	
de schimb, timpi normaţi pentru 
manopera şi costuri de vopsire;

în deviz sunt detaliate toate •	
costurile asociate;

poate fi folosită atât online, •	
cât şi offline;

aplicaţia poate fi utilizată •	
atât pe PC, cât şi pe tabletă;

aplicaţia este disponibilă în •	
17 ţări din Europa;

inferfaţa pentru date în for-•	
mat XML compatibilă cu sisteme-
le de operare Microsoft.

Beneficiile acestei aplicaţii se 
relevă printr-o procedură de lucru 
simplă necesitând o pregătire mi-
nimă a utilizatorului, întocmirea 
unui deviz de cheltuieli rapid, re-
perele şi preţurile sunt actualizate 
permanent, poate fi folosită atât la 
birou, cât şi în afara lui. 

Aceste aplicaţii descrise mai sus 
evident că pot face parte din arse-
nalul tehnicii pe care o deţin exper-
ţii judiciari din domeniile tehnicii 
auto, merceologiei auto etc.

Pentru ofiţerii de urmărire pe-
nală actualmente este prezentă 
aplicaţia Eurotax LDE care a fost 
concepută special pentru utili-
zatorii mai puţin familiarizaţi cu 
etapele unei reparaţii. Prin inter-
mediul acestei aplicaţii intuitive, 
oricine poate estima rapid costu-
rile alocate remedierii unei daune. 
Eurotax Light Damage Estimator 
este o aplicaţie de tip Web Service 
dotată cu interfaţă grafică, o solu-
ţie tehnică care implică mai puţine 
resurse şi oferă un grad ridicat de 
posibilităţi de configurare [8].

Sistemul de vizualizare şi 
de reconstrucţie tridemensional 
QuickMap 3D oferă ofiţerilor de 
urmărire penală flexibilitatea ne-
cesară pentru colectarea datelor 
din teren şi fixarea tridimensio-
nală a scenei accidentului. Este 
un program simplu, dar puternic, 
care se integrează cu uşurinţă cu 
dispozitive laser LTI şi accesorii 
de cartografiere. Acest program a 
fost conceput special pentru a fi 
uşor de operat la locul faptei bazat 
pe platforma Android [10]. Acest 
sistem este compus din: 
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Dispozitiv laser de măsurare •	
a distanţei şi înălţimii.

Codificator unghiular.•	
Palmtop cu sistem Android.•	
Program sistem Quick Map •	

3d.
Trepied.•	
Valiză hard case şi cabluri de •	

comunicare.
Lanternă tactică.•	

Un alt sistem de vizualizare 
şi de reconstrucţie tridimensional 
elaborat de o companie germană 
este tehnologia „Spheron”. Dispo-
zitivul Spheron Cam VR înregis-
trează imagini digitale tridimensi-
onale de la locul faptei în unghi de 
3600, pe plan orizontal şi 1800 pe 
plan vertical şi oferă o luminozita-
te medie a 26 de diagrame/frame. 
În acest fel se obţine o atenuare 
a luminozităţii obiectelor şi spa-
ţiilor puternic iluminate odată cu 
amplificarea celor slab iluminate. 
Această tehnologie este înzestrată 
cu o cameră având o rezoluţie de 
50 megapixeli, mai bine zis, este 
un dispozitiv hibrid între o cameră 
video şi un aparat de fotografiat. 
Acesta este compus dintr-un sis-
tem optic şi echipamente electro-
nice, ce facilitează operarea şi, în 
final, obţinerea unei imagini sferi-
ce de cea mai bună calitate. Prac-
tic, folosind acest dispozitiv sun-
tem transpuşi în câmpul infracţiu-
nii şi ni se oferă o perspectivă tri-
dimensională a locului faptei. Prin 
intermediul programelor software 
există posibilitatea efectuării de 
măsurători imersive (tridimensi-
onale) pe imaginea sferică rezul-
tată. Imaginile sferice, ce au fost 
realizate, sunt stocate şi protejate 
împotriva oricăror genuri de mo-
dificări, prin utilizarea unei sem-
nături digitale unice. Dispozitivul, 
ce realizează scanarea, este însoţit 
de o serie de programe informati-
ce, ce permit vizualizarea, prelu-

crarea şi exploatarea informaţiilor. 
În afară de acestea, sistemul este 
prevăzut cu programe informatice 
de management al documentelor 
prin intermediul cărora toate in-
formaţiile obţinute cu ocazia in-
vestigaţiilor pot fi organizate într-
un mod intuitiv. Prin vizualizarea 
întregului câmp al infracţiunii, 
sunt ficate toate obiectele prezen-
te, fapt ce permite observarea unor 
detalii, altfel greu de vizualizat şi 
facilitând o vizualizare cât mai re-
alistă a câmpului infracţiunii, chiar 
dacă iniţial unele dintre ele părea 
că nu au legătură cu cauza, pot fi 
valorificate ulterior, stabilindu-se 
dimensiunile, plasamentul faţă de 
alte mijloace de probă, care ulteri-
or permiţând grupului operativ de 
urmărire penală să analizeze toate 
aspectele legate de comiterea fap-
tei şi formularea cât mai obiectivă 
a ipotezelor de urmat în stabilirea 
adevărului [15, p.68-78; 13, p.17-
18; 5; 9]. 

Ţîru G., Păcurar I., Cânpean 
Al., Mureşan Al., Iovu Rus S., Co-
prean C.[15, p.68-78] prin studii 
de caz motivează utilizarea acestei 
tehnologii ca una de o importanţă 
majoră la investigarea accidente-
lor rutiere, mai ales în cazurile cu 
porţiuni întinse, cu străzi înguste, 
cu pante longitudinale foarte mari, 
intersecţii înguste fără vizibilitate 
şi curbe cu raze mici.

Ofiţerii de urmărire penală ne-
mijlocit la locul faptei pot folosi 
diverse mijloace tehnice de mă-
surare inclusiv electronice având 
posibilitatea să măsoare dimensi-
unile dintre obiecte şi să aprecieze 
vizibilitatea dintre acestea luând 
în consideraţie situaţia creată.

O altă categorie de programe 
permit a crea şi a completa baze-
le de date ce ţin de mijloacele de 
transport, de intersecţii şi sectoare 
de drum, ceea ce reduce esenţial 

timpul pentru perfectarea actelor 
procesuale ce ţin de fixarea locului 
accidentelor rutiere.

Concluzii. Luând în conside-
raţie cele expuse mai sus, consi-
derăm că automatizarea activităţii 
de investigare a cauzelor penale 
trebuie să se limiteze la folosirea 
programelor specializate de că-
tre ofiţerul de urmărire penală la 
dispunerea efectuării expertizelor 
judiciare şi întocmirea actelor pro-
cesuale. Ceea ce ţine de efectuarea 
examinării prealabile a obiectelor 
şi documentelor, acestea trebuie să 
fie efectuată doar de către specia-
lişti în domeniul respectiv. Acest 
concept reiese nu doar din sensul 
legii procesual-penale, dar şi din 
asigurarea obiectivităţii investi-
gărilor efectuate, or, în cazul efec-
tuării acestora nemijlocit de către 
ofiţerul de urmărire penală, aceas-
ta îi oferă posibilitatea de a corec-
ta baza de date iniţiale în depen-
denţă de rezultate dorite. În acest 
mod, există premise reale pentru 
a introduce astfel de programe în 
practica de urmărire penală, astfel 
va fi ridicată eficacitatea cunoştin-
ţelor speciale utilizate în procesul 
instrumentării cauzelor penale, or, 
va permite ofiţerilor de urmărire 
penală, având la dispoziţie astfel 
de programe, într-un timp foarte 
scurt să obţină informaţia necesa-
ră şi să desfăşoare acţiuni de ur-
mărire penală.
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