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Introducere. Vorbind, în ge-
neral, despre răspunderea pe-

nală a persoanei care îndeplinește 
o funcție publică, ca formă a răs-
punderii juridice, după cum se știe, 
aceasta intervine în ipoteza în care 
funcționarul a săvârșit o infracțiune 
în exercitarea atribuțiilor de serviciu 
sau în legătură cu acestea [9, p. 89]. 

Fără îndoială, instituția juridică 
în cauză este aplicabilă și categoriei 
profesionale a magistraților (jude-
cătorilor), chiar dacă ei sunt cei care 
aplică legea, întrucât într-un stat 
de drept magistrații nu au o imu-
nitate absolută atunci când încalcă 
obligațiile ce derivă din lege ori 
Constituție [7, p. 110-111; 6, p. 51-
52] și care se circumscriu funcției 
pe care o ocupă. În general, pentru 
modul în care își exercită atribuțiile 
specifice funcției și îndeplinește 
obigațiile ce derivă din aceasta, 
magistratul răspunde în una dintre 

modalitățile prevăzute de lege (pe-
nal, civil, disciplinar sau moral) [9, 
p. 89].

În prezent, magistratul nu poa-
te fi considerat un subiect de drept 
penal fără a se ţine seama de func-
ţia sa și, mai ales, fără a se face 
referiri la statutul său. În legătură 
cu aceasta, în doctrină, [9, p. 74] 
destul de sugestiv s-a conturat 
esența instituției răspunderii pena-
le a magistratului, menționându-
se că exercitarea atribuțiilor cu 
rea-credință, gravă neglijență ori 
nerespectarea normelor procedu-
rale de către magistrat în activi-
tatea judiciară ce a avut ca rezul-
tat pronunțarea unei hotărâri sau 
soluții greșite, contrare realității 
și normelor legale aplicabile în 
cauză ori drepturilor și libertăților 
fundamentale ale părților, anga-
jează răspunderea juridică penală 
a magistraților în condițiile legii.

Specific pentru categoria 
magistaților este faptul că, în exerci-
tarea atribuțiilor de serviciu, în legă-
tură cu exercitarea funcției sau prin 
abatere de la anumite norme care nu 
au o legătură directă, nemijlocită cu 
funcția, pot pune sub semnul îndo-
ielii prestigiul funcției de judecător 
și al corpului magistraților din care 
fac parte [9, p. 89].

Recunoașterea magistratului ca 
subiect de drept penal și admiterea 
cercetării lui penale este consacra-
tă expres în legea de organizare 
judiciară a României. Relevante în 
acest sens sunt art. 94, art. 65 alin. 
(1) lit. f), art. 62 alin. (1) și (2) din 
Legea nr. 303/2004 privind statutul 
judecătorilor și procurorilor [13]. 
Bunăoară, art. 94 din legea citată 
expres prevede că „Judecătorii (…) 
răspund civil, disciplinar şi penal, în 
condiţiile legii”. 

Vorbind nemijlocit despre răs-

CZU: 347.962:343.969.5(478)

RĂSPUNDEREA PENALĂ A JUDECĂTORULUI DIN ROMÂNIA
PENTRU INFRACȚIUNI CONTRA JUSTIȚIEI 

Gheorghe COSTACHI, 
doctor habilitat în drept, profesor universitar, 

Daniela COZMA, 
doctorandă

REZUMAT
Articolul cuprinde o trecere în revistă a infracțiunilor pentru care este pasibil de răspundere penală magistratul în virtutea 

statutului său de judecător, potrivit legii penale din România. Se pune accentul, în special, pe caracteristica juridico-penală 
a faptelor incriminate în art. 277, 280 și 283 din Noul Cod penal al României.

Cuvinte-cheie: magistrat, judecător, răspundere penală, infracțiune, compromiterea intereselor justiției, cercetarea abu-
zivă, represiunea nedreaptă. 

CRIMINAL LIABILITY OF THE JUDGE IN ROMANIA FOR CRIMES AGAINST JUSTICE

Gheorghe COSTACHI,
Candidate of Legal Sciences, professor

Daniela COZMA,
PhD student

SUMMARY
The article includes an overview of the crimes for which the magistrate is criminally responsible based on his status as 

a judge, according to the criminal law of Romania. Particular emphasis is placed on the juridical-criminal characteristic of 
the facts incriminated in art. 277, 280 and 283 of the New Criminal Code of Romania.

Keywords: magistrate, judge, criminal liability, criminal law, crime, compromising the interests of justice, abusive 
investigation, unjust repression.



5OCTOMBRIE 2018

punderea penală a magistratului, 
considerăm necesar a preciza că 
aceasta, potrivit legii, este posibilă 
în trei ipostaze:

răspunderea penală în calitate - 
de persoană fizică (subiect gene-
ral); 

răspunderea penală în calitate - 
de funcționar public (subiect activ 
calificat);

răspunderea penală în calitate - 
de judecător (de asemenea, subiect 
activ calificat).

În primul caz, magistratul în ca-
litate de persoană fizică sau subiect 
general de drept este pasibil de răs-
pundere penală pentru comiterea 
oricărei fapte incriminate de legea 
penală. 

Fără îndoială că judecătorul tre-
buie să răspundă ca orice altă per-
soană pentru infracţiunile pe care 
le-ar săvârşi fără a avea legătură cu 
exercitarea profesiei sale. Calitatea 
de judecător nu-l poate absolvi de 
răspundere şi nu constituie nici cir-
cumstanţă atenuantă, ba chiar dim-
potrivă [2, p. 144]. Totuși, având în 
vedere importanța funcției de ma-
gistrat în ansamblul societății, le-
giuitorul a instituit anumite derogări 
de la dreptul comun, în mare parte 
acestea vizând doar aspecte de pro-
cedură [12, p. 34].

În al doilea caz, magistratul, 
exercitând o funcție publică și fiind 
deci un funcționar public în cadrul 
sistemului judecătoresc, ca servi-
ciu public [8, p. 41], este pasibil de 
răspundere penală pentru faptele in-
terzise de legea penală săvârșite în 
exercitarea atribuțiilor de serviciu 
sau în legătură cu acestea. În acest 
caz, magistratul va răspunde pen-
tru fapte comise de subiecți activi 
calificați, expres reglementate de 
legea penală.

În al treilea caz, magistratul va 
răspunde penal și pentru faptele 
expres prevăzute de legea penală 
ca fiind comise de judecători. De 
regulă, acestea sunt grupate în cate-
goria specială a infracțiunilor con-
tra justiției, incluse în Titlul IV din 
Partea Specială a Noului Cod Pe-

nal al României [14] (în continuare 
NCP).

Propunându-ne, în continuare, 
să ne axăm doar asupra acestor fap-
te, reiterăm că în orice sistem penal, 
infracțiunile contra justiției joa-
că rolul de sprijin principal pentru 
desfășurarea în bune condiții a pro-
cedurilor judiciare [3, p. 304] și rea-
lizarea eficientă a actului de justiție.

Mai mult, „funcționarea me-
canismului statal, precum și asi-
gurarea drepturilor și intereselor 
legitime ale cetățenilor nu sunt po-
sibile în lipsa unei justiții eficiente. 
Eficacitatea justiției este rezultatul 
respectării stricte a legii de către 
reprezentanții puterii judecătorești, 
dar și de către persoanele cu funcție 
de răspundere care contribuie la 
înfăptuirea justiției. Infracțiunile 
comise de către aceștia subminea-
ză autoritatea puterii de stat, în ge-
neral, și autoritatea instituțiilor și 
autorităților publice în care activea-
ză astfel de persoane, în particular. 
Atingerea adusă relațiilor și valori-
lor sociale din sfera justiției de către 
reprezentanții puterii judecătorești 
și de către persoanele cu funcție de 
răspundere, care contribuie la înfăp-
tuirea justiției, provoacă îndoieli din 
partea cetățenilor cu privire la capa-
citatea statului de a menține ordinea 
de drept, precum și cu privire la 
supremația legii” (E.F. Baisalueva 
[18, p. 3] citată de S. Brînză și V. 
Stati [4, p. 789]). Iar aceasta gene-
rează într-un final nihilismul juridic, 
fenomen ce deturnează însăși esența 
statului de drept.

În mare parte de aici pornește 
raționamentul necesității incrimină-
rii unui șir de fapte ca fiind comise 
împotriva/contra justiției. În același 
timp, este important de precizat că 
justiția în calitate de obiect generic 
al infracțiunilor contra justiției este 
apărată numai sub acele aspecte în 
care poate fi atins nemijlocit proce-
sul înfăptuirii justiției (atât de către 
subiecți activi generali, cât și speci-
ali). Cu toate acestea în activitatea 
organelor judiciare se săvârșesc și 
alte infracțiuni cum ar fi actele de 

corupție, neglijența în serviciu, abuz 
de putere și de serviciu, exces de 
putere etc. Atunci când aceste fapte 
nu aduc atingere nemijlocit proce-
sului înfăptuirii justiției, nu poate fi 
vorba de infracțiuni care împiedică 
înfăptuirea justiției [17, p. 11], ele 
încadrându-se deja în altă categorie 
de infracțiuni. 

Scopul studiului. Rămânând în 
sfera infracțiunilor contra justiției, 
ne propunem în continuare să iden-
tificăm faptele pentru care sunt pasi-
bili judecătorii, potrivit legii penale 
a româniei.

Rezultate obținute și discuții. 
Din economia legii penale a Româ-
niei (Noul Cod Penal (în continuare 
NCP) [14]), constatăm că judecăto-
rii (ca subiecți activi speciali) sunt 
pasibili de răspundere penală pentru 
următoarele infracțiuni împotriva 
înfăptuirii justiției:

compromiterea intereselor - 
justiției (art. 277 NCP);

cercetarea abuzivă - (art. 280 
NCP);

represiunea nedreaptă - (art. 
283 NCP).

Compromiterea intereselor I. 
justiției. Potrivit alin. (1) art. 277 
NCP, magistratul (judecătorul) este 
pasibil de răspundere penală pentru 
„divulgarea, fără drept, de informații 
confidențiale privind data, timpul, 
locul, modul sau mijloacele prin 
care urmează să se administreze o 
probă (...), dacă prin aceasta poate 
fi îngreunată sau împiedicată urmă-
rirea penală (...)”.

Alineatul (2) al art. 277 NCP 
stabilește răspunderea penală a 
funcționarului public pentru „[d]
ezvăluirea, fără drept, de mijloace 
de probă sau de înscrisuri oficiale 
dintr-o cauză penală, înainte de a 
se dispune o soluție de netrimitere 
în judecată ori de soluționare defi-
nitivă a cauzei (...)” de care a luat 
cunoștință în virtutea funcției.

Prin interpretare, putem consta-
ta că magistratul este pasibil de pe-
deapsă penală și pentru o asemenea 
faptă întrucât face parte, potrivit art. 
175 alin. (1) din NCP, din câmpul 
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semantic al noțiunii de „funcționar 
public”.

În general, infracțiunea de com-
promitere a intereselor justiției cu-
prinde o paletă largă de conduite 
care, dintr-o perspectivă sau alta, 
pot afecta înfăptuirea actului de 
justiție, fie prin îngreunarea sau îm-
piedicarea urmăririi penale, fie prin 
afectarea drepturilor procesuale 
ale persoanelor implicate în proce-
sul penal, drept urmare a alterării 
prezumției de nevinovăție, ca prin-
cipiu director al procesului penal [3, 
p. 351].

Ca motivație a acestei incrimi-
nări (apreciată ca fiind una nouă [1, 
p. 24]), redactorii textului atestă fap-
tul că „incriminarea acestui tip de 
conduită urmărește, în primul rând, 
creșterea gradului de exigență față 
de funcționarii care își desfășoară 
activitatea în domeniul administră-
rii justiției, în legătură cu modul de 
gestionare a unor date și informații 
pe care le obțin în cursul unui pro-
ces penal, care pot influența semni-
ficativ aflarea adevărului ori dreptul 
la un proces echitabil al persoanei 
cercetate sau judecate” [11].

Incriminarea unei astfel de fapte 
vine să întărească garanțiile privind 
dreptul la un proces echitabil și, în 
special, prezumția de nevinovăție, 
consacrate în art. 6 din Convenția 
Europeană a Drepturilor Omu-
lui [5]. Potrivit Convenției, statele 
semnatare au, pe lângă obligația 
negativă de a se abține de la orice 
încălcare a drepturilor în afara li-
mitelor permise, și obligația pozi-
tivă de a lua măsurile necesare să 
asigure garantarea acestor drepturi 
împotriva încălcării lor de către ori-
ce altă persoană, astfel că încălcarea 
prezumției de nevinovăție angajea-
ză responsabilitatea statului în cazul 
nerespectării oricăreia dintre cele 
două obligații.

Astfel, prin reglementarea ana-
lizată se urmărește „împiedicarea 
funcționarilor să prezinte public 
mijloace de probă (declarații de 
martori, expertize, înregistrări au-
dio-video, procese-verbale de re-

dare a conținutului unor convorbiri 
înregistrate etc.) într-un proces pe-
nal în curs de desfășurare, în sco-
pul de a nu transforma prezumția 
de nevinovăție într-o prezumție 
provizorie de vinovăție până la 
soluționarea cauzei. În plus, apre-
cierea unei probe, indiferent de 
conținutul acesteia, poate duce ade-
sea la concluzii eronate, atât timp cât 
ea nu este evaluată în raport de în-
tregul probatoriu al dosarului pentru 
a-i stabili astfel legalitatea, relevanța 
și forța probatorie, dar, odată adusă 
la cunoștința publică, o probă apa-
rent incriminatoare va induce, în 
mod inevitabil, ideea de vinovăție, 
iar uneori această percepție nu mai 
poate fi schimbată nici măcar prin 
prezentarea verdictului oficial de 
nevinovăție constatat de autoritățile 
judiciare” [11].

Date fiind modalitățile eterogene 
de comitere a faptei, fiecare dintre 
conduitele incriminate lezează din-
tr-un unghi distinct valoarea socială 
protejată, generic numită buna în-
făptuire a justiției. 

Articolul analizat conține o vari-
antă tip în alin. (1) și două variante 
de tip – alin. (2) și (3). Prin urmare, 
acestea se rețin în concurs real de 
infracțiuni, atât între ele, cât și față 
de fapta de bază, dacă sunt comise 
de aceeași persoană, chiar dacă au 
prevăzut aceeași pedeapsă, pentru 
că nu sunt fungibile, nu se pot sub-
stitui [10, p. 61].

Potrivit cercetătorilor, alin. (1) 
al art. 277 NCP incriminează o for-
mă specială de favorizare a infrac-
torului, căci prin divulgarea unor 
date privind derularea unor acte de 
urmărire penală, aflarea adevărului 
poate fi iremediabil compromisă, cu 
consecința implicită a îngreunării 
sau zădărnicirii urmăririi penale. În 
esență, infracțiunea urmărește îm-
piedicarea scurgerilor de informații 
cu privire la derularea unor proce-
dee probatorii în cadrul procesului 
penal, scurgeri care ar putea com-
promite aflarea adevărului.

Prin următoarele două modalități 
de comitere (alin. (2) și (3) art. 277 

NCP) se urmărește protejarea sus-
pectului sau inculpatului de even-
tuale încălcări ale prezumției de 
nevinovăție, prin expunerea publică 
a unor informații din dosarul penal, 
care ar putea altera până la esență 
această garanție/drept procesual 
acordat inculpatului [3, p. 352].

Subiectul activ al infracțiunii 
este unul special, fapta putând fi 
comisă doar de către un funcționar 
public care a cunoscut informațiile 
în cadrul exercitării atribuțiilor de 
serviciu.

Latura obiectivă a infracțiunii 
prevăzute la alin. (1) art. 277 NCP 
cuprinde acțiunea de divulgare care 
presupune transmiterea informației 
privind administrarea unei probe 
unei/unor persoane sau publicului 
larg. 

Informația confidențială divul-
gată trebuie să se refere la data, 
timpul, locul, modul sau mijloacele 
prin care urmează să se administreze 
o probă. În cazul în care informația 
se referă la orice altă împrejurare, 
iar divulgarea poate fi considerată 
un ajutor dat pentru a îngreuna sau 
împiedica efectuarea urmăririi pe-
nale, fapta funcționarului public va 
fi încadrabilă în infracțiunea de fa-
vorizare a infractorului.

Informația confidențială divul-
gată poate să se refere la efectuarea 
acelor procedee probatorii care mi-
zează pe „luarea prin surprindere” a 
inculpatului sau a persoanei vizate, 
astfel încât aceasta să nu aibă posibi-
litatea de a distruge probele relevan-
te pentru cauză (spre exemplu, efec-
tuarea unei percheziții la domiciliu) 
ori de a-și disimula comportamentul 
în vederea ascunderii conduitei sale 
infracționale (interceptări).

Așadar, informațiile 
confidențiale, de regulă, se vor re-
feri la următoarele procedee proba-
torii: interceptarea audio sau video a 
suspectului, efectuarea în viitor sau 
derularea unor operațiuni sub aco-
perire, efectuarea unei precheziții 
domiciliare, efectuarea unui flagrant 
etc. [15, p. 188].

Textul analizat impune și o ur-
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mare specifică, cerând ca actul de 
divulgare să aibă aptitudinea de a 
îngreuna sau împiedica urmărirea 
penală. În acest sens, cercetătorii 
susțin că pornind de la natura pro-
cedeului probatoriu și de la cerința 
ca orice probă administrată în cau-
ză să fie concludentă și pertinentă 
se conturează tendința de a prezu-
ma existența unei astfel de urmări 
din simplul fapt al divulgării [3, p. 
354].

În a doua modalitate de comite-
re a faptei (prevăzuta la alin. (2) art. 
277 NCP) se sancționează divulga-
rea oricărei informații consemnate 
în dosarul cauzei penale, fie că ea 
se referă la probe, fie că se referă la 
efectuarea unor acte procesuale.

Latura subiectivă a infracțiunii 
în toate modalitățile de comitere se 
caracterizează prin intenție directă 
sau eventuală.

Sancțiunea pentru modalitatea 
de comitere prevăzută la alin. (1) 
art. 277 NCP este închisoare de la 3 
luni la 2 ani sau cu amendă, iar pen-
tru modalitatea prevăzută la alin. (2) 
– închisoare de la o lună la un an sau 
cu amendă.

Potrivit cercetătorilor, prevederi 
similare celei române sunt în art. 
226-13 și 434-7-2 din Codul penal 
francez, art. 379bis din Codul pe-
nal italian, art. 466 din Codul penal 
spaniol, art. 371 din Codul penal 
portughez, art. 293 din Codul penal 
elvețian și în Capitolul 20 din Codul 
penal suedez [10, p. 61].

Alte voci susțin că norma pena-
lă în cauză cuprinde o incriminare 
nouă care nu corespunde realităților 
din România. Este un exces de re-
presiune nejustificat nici de solicită-
rile doctrinei, nici ale jurisprudenței. 
Mai mult, există și o preluare necri-
tică a unor modele străine [1, p. 24]. 
În opinia noastră, asemenea fapte 
comise de judecător nu ar trebui să 
rămână nepedepsite, întrucât într-o 
astfel de variantă ele ar putea con-
stitui premise certe pentru eventuale 
acte de corupție.

Cercetarea abuzivă. II. Po-
trivit art. 280 NCP: „(1) Întrebuin-

ţarea de promisiuni, ameninţări sau 
violenţe împotriva unei persoane ur-
mărite sau judecate într-o cauză pe-
nală, de către un organ de cercetare 
penală, un procuror sau un judecă-
tor, pentru a o determina să dea ori 
să nu dea declaraţii, să dea declaraţii 
mincinoase ori să îşi retragă decla-
raţiile, se pedepseşte cu închisoarea 
de la 2 la 7 ani şi interzicerea exer-
citării dreptului de a ocupa o funcţie 
publică. (2) Cu aceeaşi pedeapsă se 
sancţionează producerea, falsifica-
rea ori ticluirea de probe nereale de 
către un organ de cercetare penală, 
un procuror sau un judecător”.

În prima formă de comitere (alin. 
(1) art. 280 NCP), infracțiunea de 
cercetare abuzivă vizează toate acele 
forme prin care se poate compromi-
te legalitatea procesului penal, prin 
încălcarea principiului loialității 
administrării probelor (principiu ex-
pres reglementat de art. 101 Cod de 
procedură penală a României).

Astfel, chiar dacă finalitatea 
oricărui proces penal trebuie să fie 
aflarea adevărului, adevărul poate fi 
aflat doar prin instrumentele legale 
puse la dispoziția organelor judicia-
re, nu și prin conduite abuzive care 
pun în discuție fundamentele statu-
lui de drept. Din această perspectivă, 
infracțiunea este una contra înfăptu-
irii actului de justiție în afara limi-
telor de legalitate trasate de dreptul 
procesual-penal [3, p. 362].

Subiectul activ este unul special, 
respectiv un organ de cercetare pe-
nală, procuror sau un judecător (fie 
un judecător de drepturi și libertăți, 
fie un judecător de cameră prelimi-
nară, fie un judecător de scaun – cel 
care judecă propriu-zis cauza [10, p. 
64]). Subiectul pasiv este, de aseme-
nea, special, respectiv o persoană 
urmărită sau judecată într-o cauză 
penală.

Latura obiectivă a infracțiunii, 
în prima sa modalitate de comitere 
(alin. (1) art. 280 NCP), presupune 
acțiunea de întrebuințare de promi-
siuni, amenințări sau violențe față 
de victimă, pentru a o determina să 
dea sau să nu dea declarații, să dea 

declarații mincinoase ori să își retra-
gă declarațiile. Deci, fapta este una 
comisivă, exprimată prin acțiuni 
de întrebuințare a promisiunilor, 
amenințărilor sau violențelor față de 
victimă.

În a doua formă de comitere 
(alin. (2) art. 280 NCP), potrivit unor 
cercetători [3, p. 363], infracțiunea 
nu este decât o formă specială de 
inducere în eroare a organelor judi-
ciare prin producerea sau ticluirea 
de probe, formă calificată prin ca-
litatea specială a subiectului activ 
(raportat la art. 268 alin. (1) NCP). 
Din acest punct de vedere, se consi-
deră că pentru o reglementare mai 
„ordonată” a infracțiunilor, ar fi fost 
oportună plasarea acestei modalități 
de comitere ca o formă agravantă în 
cadrul art. 268 alin. (2) NCP [3, p. 
363], care incriminează fapta de in-
ducere în eroare a organelor judici-
are. În concret, norma dată prevede 
pedeapsă penală pentru „produce-
rea sau ticluirea de probe nereale, 
în scopul de a dovedi existența unei 
fapte prevăzute de legea penală ori 
săvârșirea acesteia de către o anu-
mită persoană”. Alte voci susțin că 
chiar dacă fapta cercetată reprezin-
tă o variantă specială a inducerii în 
eroare a organelor judiciare ca mo-
dalitate de comitere, ea nu poate fi 
inclusă la acea infracțiune din cauza 
calității subiectului activ (însuși or-
ganul judiciar) [10, p. 64].

Venind cu unele exlicații, pre-
cizăm că producerea de probe în-
seamnă crearea unor probe care nu 
au existat (de exemplu, înscrisuri 
falsificate), iar ticluirea înseam-
nă crearea unui scenariu cu probe 
existente, astfel încât să se creeze 
aparența de probare. 

Raportat la reglementarea an-
terioară, în doctrină s-a susținut că 
ticluirea se poate face doar cu probe 
neadevărate [16, p. 231] (în noua 
reglementare, fiind utilizat terme-
nul de „nereale” – e.n.). În opinia 
altor cercetători însă, plecând de 
la o asemenea abordare, nu ar mai 
exista nicio diferență între ticluirea 
și producerea de probe. Așadar, se 
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crede că probele pot fi și adevărate, 
dar contextul în care sunt prezenta-
te face ca fapta autorului să poată fi 
considerată o ticluire de probe [3, p. 
315]. 

Pe de altă parte, atragem atenția 
că norma penală analizată (alin. (2) 
art. 280 NCP) incriminează nu doar 
producerea și ticluirea de probe ne-
reale, dar și falsificarea de probe. 

Latura subiectivă a infracțiunii 
se materializează prin intenție di-
rectă sau eventuală [3, p. 315]. Po-
trivit altei opinii, cu care suntem de 
acord, elementul subiectiv specific 
al acestei infracțiuni este intenția 
directă calificată prin scop, întrucât 
fapta trebuie să fie comisă pentru 
determinarea persoanei urmărite 
sau judecate să dea ori să nu dea 
declarații, să dea declarații minci-
noase ori să își retragă declarațiile. 
Pe cale de consecință, pentru consu-
marea infracțiunii nu este necesar să 
se realizeze acest scop, fiind sufici-
ent să se constate că a fost urmărit 
de făptuitor la momentul comiterii 
infracțiunii [10, p. 64]. 

Aceeași formă a intenției poate fi 
reținută și pentru fapta prevăzută la 
alin. (2) – „producerea, falsificarea 
ori ticluirea de probe nereale”, în 
acest caz, legiuitorul nespecificând 
existența vreunui scop.

Pedeapsa prevăzută pentru am-
bele modalități de comitere a faptei 
este închisoarea de la 2 la 7 ani și 
interzicerea exercitării dreptului de 
a ocupa o funcție publică.

Represiunea nedreaptăIII. . 
Potrivit art. 283 NCP: „(1) Fapta de 
a pune în mişcare acţiunea penală, 
de a lua o măsură preventivă nepri-
vativă de libertate ori de a trimite în 
judecată o persoană, ştiind că este 
nevinovată, se pedepseşte cu închi-
soarea de la 3 luni la 3 ani şi interzi-
cerea exercitării dreptului de a ocu-
pa o funcţie publică. (2) Reţinerea 
sau arestarea ori condamnarea unei 
persoane, ştiind că este nevinovată, 
se pedepseşte cu închisoarea de la 3 
la 10 ani şi interzicerea exercitării 
dreptului de a ocupa o funcţie pu-
blică”. 

Prin infracțiunea de represiune 
nedreaptă se urmărește buna înfăp-
tuire a actului de justiție prin asigu-
rarea că persoanele care au atribuții 
privind aplicarea legii penale nu le 
vor deturna de la scopul lor legitim, 
folosind abuziv aceste instrumente 
de coerciție, cu consecința încălcă-
rii flagrante a drepturilor victimei, 
respectiv a drepturilor la libertate 
fizică, la liberă circulație și chiar la 
viață privată [3, p. 367].

În general, atunci când se pune 
în mișcare acțiunea penală, se dis-
pun măsuri preventive neprivative 
și privative de libertate, se trimi-
te în judecată sau se condamnă o 
persoană, despre care se știe că nu 
este vinovată, se comit acte proce-
suale deosebit de periculoase pentru 
activitatea de înfăptuire a justiției, 
întrucât ele duc la supunerea unei 
persoane nevinovate la o represiune 
nedreaptă [9, p. 133].

Obiectul juridic special la care 
atentează această faptă este consti-
tuit din relațiile sociale referitoare la 
înfăptuirea justiției care exclud acte 
de represiune nedreaptă împotriva 
persoanelor nevinovate. Obiectul 
juridic secundar constă din relațiile 
privitoare la libertatea și demnitatea 
persoanei.

Subiectul activ este unul special. 
Chiar dacă norma nu cere în mod 
explicit o anumită calitate a subiec-
tului activ, din tipicitatea faptei se 
deduce că acesta trebuie să fie un 
funcționar public cu atribuții în re-
alizarea actului prevăzut de normă: 
punerea în mișcare a acțiunii penale 
(care poate fi dispusă de procuror și 
judecător); dispunerea și aplicarea 
măsurilor preventive de constrânge-
re (care pot fi dispuse de procuror 
și judecător), trimiterea în judecată 
(care poate fi dispusă numai de pro-
curor), condamnarea unei persoa-
ne (care poate fi dispusă numai de 
judecător) etc. [9, p. 134]. Astfel, 
subiecți activi pot fi doar procurorul, 
judecătorul de drepturi și libertăți 
sau judecătorul/judecătorii dintr-un 
complet de judecată [3, p. 367].

Dacă e să ne referim concret la 

judecător, este de precizat că, potri-
vit normei penale analizate, acesta 
este pasibil de răspundere penală 
pentru asemenea fapte ca: punerea 
în mișcare a acțiunii penale, dis-
punerea măsurilor preventive ne-
privative de libertate, arestarea și 
condamnarea unei persoane, despre 
care știe că este nevinovată. 

Subiect pasiv secundar este per-
soana față de care s-a efectuat un act 
de represiune nedreaptă.

Participația penală este posibilă 
sub forma instigării sau complicității 
în toate cazurile. În forma coauto-
ratului, infracțiunea de represiune 
nedreaptă poate fi comisă numai în 
ceea ce privește arestarea sau con-
damnarea unei persoane de către un 
complet de judecată [9, p. 134]. 

Latura obiectivă presupune 
acțiunea de punere în mișcare a 
acțiunii penale, luarea unei măsuri 
preventive neprivative de libertate 
ori trimiterea în judecată a unei per-
soane știind că este nevinovată. Se 
afirmă astfel că orice restricționare 
sau privare de drepturi făcută în 
mod abuziv, știind că persoana este 
nevinovată, trebuie să intre sub 
incidența legii. 

În modalitatea asimilată de co-
mitere (prevăzută la alin. (2) art. 
283 NCP), sancționată mai grav, 
fapta constă în reținerea sau aresta-
rea ori condamnarea unei persoane, 
știind că este nevinovată.

Infracțiunea este una comisivă, 
săvârșirea uneia dintre acțiunile 
menționate fiind suficientă pentru 
realizarea elementului material al 
infracțiunii; în situația comiterii a 
două sau mai multe dintre acțiuni 
(punerea în mișcare a acțiunii pe-
nale și arestarea) în baza aceleiași 
rezoluții infracționale va exista o 
infracțiune unică și nu un concurs 
de infracțiuni [9, p. 135].

Explicarea acțiunilor prin care 
se comite fapta le regăsim detaliat 
la cercetătoarea F. Dragomir, după 
cum urmează [9, p. 135-136]:

Punerea în mișcare a acțiunii 
penale înseamnă inculparea unei 
persoane care este învinuită de co-
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miterea unei infracțiuni; mijlocul 
prin care se pune în mișcare acțiunea 
penală și prin care se realizează ele-
mentul material al infracțiunii este 
unul dintre actele procesuale prevă-
zute de lege: ordonanța procuroru-
lui, încheierea judecătorului.

Arestarea unei persoane presupu-
ne emiterea unui mandat de arestare 
preventivă de către organele abilita-
te, acțiunea prin care se realizează 
arestarea fiind încheierea prin care 
se dispune arestarea învinuitului sau 
inculpatului și emiterea mandatului 
de arestare preventivă. Acțiunea de 
dispunere a arestării există și atunci 
când se menține sau se prelungește 
această măsură.

Trimiterea în judecată presupu-
ne deferirea instanței de judecată a 
unei persoane învinuită de comite-
rea unei fapte penale, acțiune care 
se realizează prin întocmirea rechi-
zitoriului de către procuror.

A condamna o persoană înseam-
nă a pronunța o hotărâre prin care 
se constată că persoana inculpată 
este vinovată și se aplică o pedeap-
să sau alte sancțiuni de drept penal. 
Elementul material al infracțiunii de 
represiune nedreaptă se realizează 
prin pronunțarea hotărârii de con-
damnare, indiferent dacă aceasta a 
fost ulterior desființată de o instanță 
superioară sau dacă a intervenit o 
amnistie.

Toate aceste acțiuni dobândesc 
caracter penal atunci când sunt exer-
citate contra unei persoane nevino-
vate. Nevinovăția unei persoane se 
consideră dovedită atunci când s-a 
constatat existența vreunuia dintre 
cazurile prevăzute la art. 10 Cod de 
procedură penală român (fapta nu 
există, fapta nu este prevăzută de 
legea penală, faptei îi lipsește unul 
dintre elementele constitutive ale 
infracțiunii etc.) sau în situația în 
care, potrivit art. 11 din Codul de 
procedură penală român, trebuie să 
se dispună scoaterea de sub urmări-
re penală sau achitarea [9, p. 136].

Urmarea imediată are un 
conținut complex, pe de o parte, 
constă în crearea unei stări de pe-

ricol pentru relațiile sociale de ser-
viciu care compun obiectul juridic 
special, iar pe de altă parte, constă 
în atingerea adusă demnității, onoa-
rei sau libertății fizice, psihice a per-
soanei nevinovate, în cazul în care 
aceasta a fost efectiv arestată sau a 
început executarea pedepsei la care 
a fost condamnat [9, p. 136].

Urmarea imediată principală sau 
secundară a infracțiunii de represi-
une nedreaptă, constând într-o stare 
de pericol și vătămarea cauzată celui 
față de care s-a săvârșit elementul 
material al infracțiunii, este inerentă 
acestor acțiuni, astfel că legătura de 
cauzalitate fiind implicită, constata-
rea acesteia nu trebuie dovedită.

Fapta analizată poate fi comisă 
cu intenție directă sau eventuală (in-
directă). Pentru existența infracțiunii 
este necesar ca făptuitorul să fi știut 
că persoana împotriva căreia se 
comite vreuna dintre acțiunile pre-
văzute la art. 283 NCP, este nevi-
novată. Săvârșirea faptei din culpă 
nu este incriminată și, ca atare, nu 
constituie infracțiune.

Nu există răspundere penală în 
situația în care făptuitorul a apreciat 
în mod greșit că o persoană împo-
triva căreia a acționat este vinova-
tă sau în situația în care a apreciat 
greșit că o persoană este nevinovată 
dar, ulterior, se stabilește vinovăția 
acesteia [9, p. 136].

Modalități. Infracțiunea, deși 
susceptibilă de parcurgerea fazei 
actelor premergătoare și de tentati-
vă, este incriminată numai în formă 
consumată. Actele preparatorii pot 
fi incriminate, atunci când au servit 
la comiterea infracțiunii, ca acte de 
complicitate anterioară sau ca acte 
de instigare.

Consumarea infracțiunii are loc 
în momentul în care s-a săvârșit una 
dintre acțiunile ce constituie ele-
mentul material și s-a produs urma-
rea imediată. Atunci când elementul 
material se realizează prin dispune-
rea arestării sau condamnarea per-
soanei nevinovate, nu este nevoie 
pentru consumarea infracțiunii ca 
acea persoană să fie efectiv arestată 

sau să înceapă executarea pedepsei.
Infracțiunea este susceptibi-

lă de prelungire în timp sub for-
ma infracțiunii continuate, când 
în realizarea aceleiași rezoluții 
infracționale făptuitorul, succesiv, 
pune în mișcare acțiunea penală, 
dispune arestarea și trimite în jude-
cată [9, p. 137].

Sancțiunea. În prima modali-
tate de comitere, infracțiunea se 
pedepsește cu închisoare de la 3 
luni la 3 ani și interzicerea exerci-
tării dreptului de a ocupa o funcție 
publică.

În a doua modalitate de comitere, 
fapta se sancționează cu închisoare 
de la 3 la 10 ani și interzicerea exer-
citării dreptului de a ocupa o funcție 
publică. Opțiunea legiuitorului de a 
sancționa mai grav comiterea faptei 
în această modalitate se consideră 
a fi justă, având în vedere faptul că 
prin aceste acțiuni victima suferă 
cea mai gravă consecință posibil a 
fi generată în cadrul unui proces pe-
nal, respectiv privarea sa de liberta-
te [3, p. 368].

Acțiunea penală se pune în 
mișcare din oficiu, iar urmărirea pe-
nală și judecarea se face potrivit nor-
melor procedurale aplicate în cauze-
le în care sunt cercetați magistrații 
(procedura cvasiderogatorie de la 
dreptul comun) [9, p. 137].

În fine, precizăm că norma ana-
lizată reproduce prevederile art. 268 
Cod penal anterior adăugând ipote-
ze noi (reținerea, luarea unei măsuri 
preventive neprivative de libertate). 
Potrivit statisticii judiciare acest text 
nu s-a aplicat niciodată. Prin urma-
re, în doctrină se susține că fapta ră-
mâne a fi o incriminare ce răspunde 
mai mult unei ipoteze teoretice [1, 
p. 24; 10, p. 61].

Generalizând, conchidem 
că potrivit legii penale române, 
magistrații în calitate de judecători 
sunt pasibili de răspundere penală 
pentru comiterea următoarelor fap-
te: 

compromiterea intereselor - 
justiției (prin „divulgarea, fără 
drept, de informații confidențiale 
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privind data, timpul, locul, modul 
sau mijloacele prin care urmează 
să se administreze o probă (...), 
dacă prin aceasta poate fi îngreu-
nată sau împiedicată urmărirea pe-
nală (...)” sau prin „[d]ezvăluirea, 
fără drept, de mijloace de probă sau 
de înscrisuri oficiale dintr-o cauză 
penală, înainte de a se dispune o 
soluție de netrimitere în judecată 
ori de soluționare definitivă a cau-
zei (...)”);

cercetare abuzivă - (exprimată 
prin „[î]ntrebuinţarea de promi-
siuni, ameninţări sau violenţe îm-
potriva unei persoane urmărite sau 
judecate într-o cauză penală, (...), 
pentru a o determina să dea ori să 
nu dea declaraţii, să dea declaraţii 
mincinoase ori să îşi retragă decla-
raţiile” sau prin „(...) producerea, 
falsificarea ori ticluirea de probe 
nereale (...)”) și 

represiune nedreaptă - (ex-
primată prin „[f]apta de a pune în 
mişcare acţiunea penală, de a lua o 
măsură preventivă neprivativă de li-
bertate ori de a trimite în judecată o 
persoană, ştiind că este nevinovată 
(...) sau prin „[r]eţinerea sau aresta-
rea ori condamnarea unei persoane, 
ştiind că este nevinovată (...)”). 

Sub aspectul gradului prejudi-
ciabil al acestor fapte rămâne va-
labilă aceeași consecutivitate. În 
funcție de sancțiunea prevăzută de 
legea penală, compromiterea inte-
reselor justiției este cea mai ușoară 
infracțiune (fiind pasibilă de pe-
deapsa închisorii de la 3 luni la 2 
ani sau amendă, iar în varianta sa 
mai ușoară – de la o lună la 2 ani 
sau amendă), la celălalt pol plasân-
du-se represiunea nedreaptă (cu o 
pedeapsă de închisoare de la 3 ani 
la 10 ani în forma sa agravată, iar 
în forma ușoară – închisoare de la 
3 luni la 3 ani, în ambele cazuri cu 
interzicerea dreptului de a ocupa o 
anumită funcție). Între aceste limi-
te se află cercetarea abuzivă pentru 
care legea penală prevede pedeap-
sa închisorii de la 2 la 7 ani cu in-
terzicerea dreptului de a ocupa o 
anumită funcție. 
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Introducere. Contractul 
constituie instrumentul care 

asigură libera concurenţă şi care 
stimulează iniţiativa privată, fiind 
acea formă juridică care organi-
zează schimbul de valori în socie-
tate [3, p. 38]. Factorul esenţial al 
contractului este acordul de voinţă 
al părţilor - voinţa lor juridică. În 
principiu, încheierea oricărui con-
tract este liberă; în acest sens se 
vorbește de principiul libertăţii 
de voinţă în materia contractelor. 
Desigur, acest principiu trebuie să 
fie înţeles în sensul său exact: nu 
este vorba de o libertate în gene-
ral - în sensul unui desăvârșit liber 
arbitru, ci de libertatea pe care o 
condiţionează şi o determină viaţa 
socială, pe de o parte, şi dispoziţi-
ile cuprinse în normele legale, pe 
de altă parte [5, p. 52].

 Definiţia legală adusă, conţine 
elementele de bază şi destinaţia 
contractului de înstrăinare a bu-
nurilor cu condiţia întreţinerii pe 

viaţă. Doctrina juridică utilizează 
noțiunea de contract în privința 
acordului încheiat între două sau 
mai multe părți, prin care se dă 
naștere, se modifică sau se sting 
anumite drepturi și obligații [30, 
p.6]. Scopul părţilor este reciproc 
şi constă în dobândirea dreptului 
de proprietate asupra unui bun în 
schimbul întreţinerii pe viaţă. În 
aceste aspecte se reflectă şi desti-
naţia acestui contract. Contractul 
de întreţinere pe viaţă reprezintă 
un interes deosebit pentru oamenii 
în etate, bolnavii, invalizii, pensii-
le şi îndemnizațiile cărora nu aco-
peră de departe necesităţile vitale. 
Aceste persoane, având posibili-
tatea să încheie un asemenea con-
tract, sunt asigurate cu cele mai 
importante condiţii de viaţă până 
la deces [10, p. 469].

Metode aplicate și materiale 
utilizate. În procesul studiului au 
fost aplicate metodele generale de 
cunoaștere ale dreptului contrac-

tual, precum istorică, deductivă, 
logică, analitică, comparativă, 
etc., fiind folosite și combinate în 
dependență de problematica abor-
dată în lucrare. Cu toate acestea, 
materialele utilizate în cercetare, 
le constituie operele savanților din 
domeniu, care reprezintă doctrina 
juridică din Republica Moldova, 
România, Federația Rusă.

Rezultatele obținute și 
discuții. Lucrările de speciali-
tate din domeniul dat au propus 
definiții ale contractului de înstrăi-
nare cu condiţia întreţinerii pe via-
ţă, punând accentul pe un aspect 
sau altul, considerat a fi definitoriu 
pentru acest tip de contract. Con-
tractul de întreținere este acela în 
care o parte înstrăinează un bun 
sau plătește o sumă de bani, iar 
cealaltă parte se obligă să-i asigu-
re întreținerea în natură pe timpul 
cât va trăi, iar după moarte să o 
înmormânteze potrivit obiceiului 
[14, p. 57].
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 Privind conținutul noţiunii de 
întreţinere, s-a precizat că aceas-
ta trebuie luată într-un sens foar-
te larg, cuprinzând: procurarea 
şi prepararea hranei, asigurarea 
de îmbrăcăminte şi încălțăminte, 
asigurarea lenjeriei – de pat şi de 
corp, asigurarea medicamentelor 
şi îngrijirilor medicale, efectua-
rea curățeniei, plata consumului 
de electricitate, apă, combustibil, 
telefon etc.

Doctrinele moderne, aparținând 
diferitor sisteme de drept propun 
definiții mai mult sau mai puțin 
asemănătoare cu cele legale ale 
contractului de înstrăinare a bu-
nurilor cu condiția de întreținere 
pe viață. Astfel, în literatura de 
specialitate română de până la 
adoptarea actualului  Cod civil din 
2011, noţiunea era prevăzută ast-
fel: contractul de întreţinere este 
acel contract prin care una dintre 
părţi (întreținut) se obligă să în-
străineze un bun sau să plătească o 
sumă de bani în schimbul obligaţi-
ei pe care şi-o asumă cealaltă parte 
(întreținător) de a-i asigura între-
ţinerea în natură pe tot parcursul 
vieţii, iar după moarte să o înmor-
mânteze [24, p.32]. După Francisc 
Deak [17, p.38], prin contractul de 
întreţinere una dintre părţi înstrăi-
nează un bun sau plăteşte o sumă 
de bani (capital), iar cealaltă parte 
se obligă să-i asigure întreţinerea 
în natură (de regulă, hrană, îmbră-
căminte, îngrijiri mediale etc.) pe 
timpul cât va trăi, iar după moarte 
s-o înmormânteze.

În concepția legiuitorului 
francez contractul este privit ca 
o convenție generatoare de drep-
turi și obligații, mai exact ca o 
convenție particulară, generatoa-
re de drepturi și obligații, între 
convenție și contract fiind un ra-
port ca de la parte la întreg [15, p. 
36].

 Doctrina, în termeni aproape 
identici, defineşte contractul de 
întreţinere pornind de la premisa 
că acesta este un acord de voinţă 
al părţilor prin care una înstrăinea-

ză un bun sau plăteşte o sumă de 
bani, iar cealaltă parte se obligă 
să-i asigure întreţinerea (locuință, 
hrană, îmbrăcăminte, îngrijiri me-
dicale, etc.) pe timpul cât va trăi, 
iar după moarte să o înmormânte-
ze [26, p.86].

 În prevederile CCR din 2011, 
contractul de întreţinere a deve-
nit un contract numit, conform 
căruia:„(1)Prin contractul de 
întreținere o parte se obligă să 
efectueze în folosul celeilalte părţi 
sau al unui anumit terț prestaţiile 
necesare întreţinerii şi îngrijirii 
pentru o anumită durată. (2) Dacă 
prin contract nu s-a prevăzut du-
rata întreţinerii ori s-a prevăzut 
numai caracterul viager al aceste-
ia, atunci întreținerea se datorează 
pentru toată durata vieţii credito-
rului întreţinerii”[9]. Florea Bujo-
rel propune următoarea definiție 
a contractului de întreținere: 
convenția prin care o parte denu-
mită întreținut, se obligă să trans-
fere proprietatea unui bun al său 
ori a unei sume de bani, numită 
capital, unei alte persoane, denu-
mită întreținător care se obligă să 
efectueze în folosul primei părți 
prestațiile necesare întreținerii și 
îngrijirii, pe o anumită perioadă de 
timp ori pentru restul vieții aceste-
ia[4, p.207]. Noi nu susținem in-
tegral această definiție, deoarece, 
arătând ca obiect o sumă de bani, 
practic se implică în contractul de 
rentă viajeră. 

De regulă, părţile în contrac-
tul de întreţinere prevăd elemente 
ale obligaţiei de întreţinere, strict 
necesare, esenţiale şi primordiale 
referitoare la: alimente, îmbrăcă-
minte, locuință, asistenţă medi-
cală, cheltuieli de înmormântare 
etc., iar uneori recurg la formula 
generală „toate cele necesare tra-
iului”.

Referitor la conţinutul noţiu-
nii de întreţinere, aceasta trebuie 
luată într-un sens foarte larg cu-
prinzând: procurarea şi prepararea 
hranei, asigurarea de îmbrăcămin-
te şi încălțăminte, asigurarea len-

jeriei - de pat şi de corp,  asigura-
rea medicamentelor şi îngrijirilor 
medicale, efectuarea curățeniei, 
plata consumului de electricitate, 
apă, canal, combustibil etc.

Susținem opinia exprimată în 
doctrina de specialitate din Re-
publica Moldova de O. Chelaru și 
Iu. Mihalache, conform căreia se 
consideră că obiectul contractului 
de înstrăinare a bunului cu condi-
ţia întreţinerii pe viaţă este unul 
complex, constituit din obiec-
tul juridic şi obiectul material. 
Obiectul juridic constă din acţiu-
nile beneficiarului orientate spre 
transmiterea dreptului de proprie-
tate asupra bunului, precum şi din 
acţiunile dobânditorului de a pre-
sta întreţinerea corespunzătoare. 
Obiectul material este dublu, con-
stând, pe de o parte, din obiectul 
prestaţiei întreținutului şi, pe de 
altă parte, din obiectul prestaţiei 
întreținătorului. 

Spre deosebire de Codul civil 
al RSSM din 1964, care preve-
dea posibilitatea înstrăinării, în 
schimbul întreţinerii, doar a casei 
de locuit, potrivit reglementărilor 
actuale, Codul civil al RM, bunul 
transmis de beneficiar poate fi atât 
mobil, cât şi imobil. De regulă, 
acesta reprezintă o casă de locuit, 
un apartament, o vilă, un teren, un 
automobil sau un oarecare alt bun 
imobil sau mobil, care are o va-
loare impunătoare şi care permite 
încheierea unui asemenea contract 
[13, p.38]. Valoarea acestui obiect 
are o importanţă prioritară pentru 
dobânditor, deoarece în caz con-
trar el nu va avea interes şi, bine-
înţeles, nu va încheia un asemenea 
contract [10, p.470]. Obiectul pre-
staţiei întreținătorului îl constituie 
întreţinerea în sens larg, cuprinzând 
un număr mare de prestații care se 
execută în natură, ca: procurarea 
şi prepararea hranei, cumpărarea 
de îmbrăcăminte, încălțăminte, 
lenjerie de pat şi de corp, medi-
camente, îngrijiri medicale, efec-
tuarea curățeniei în locuință, plata 
cheltuielilor de întreţinere, orga-
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nizarea funeraliilor şi suportarea 
cheltuielilor de înmormântare. 
În contract urmează a fi indicate: 
bunul transmis beneficiarului prin 
descrierea particularităţilor, pre-
ţului, gradului de uzură, proprie-
tarii anteriori, respectiv mărimea 
şi felurile prestaţiei, condiţiile şi 
modul de acordare a serviciilor de 
întreținere. Unele state reglemen-
tează limitele prestaţiei lunare la 
care este dator întreținătorul. Spre 
exemplu, în legislaţia civilă a Be-
lorusiei cuantumul prestaţiei luna-
re acordate întreținutului nu poate 
fi mai mic de două salarii minime 
stabilite de lege.

Deşi sunt servicii sociale de în-
treţinere a persoanelor în vârstă şi 
în România se stabilesc contribu-
ţii de întreţinere a acestora. Astfel, 
de exemplu, prin Hotărârea Con-
siliului local Bucureşti, nr.28 din 
10.02.2011 a fost stabilită contri-
buţia lunară de întreținere a per-
soanelor vârstnice de 1000 lei rom 
[18, p.470].

Majoritatea statelor, cum ar fi 
Federația Rusă, Ucraina, Georgia, 
Armenia  printre care şi Republica 
Moldova, nu indică careva limi-
te ale volumului prestaţiei lunare 
acordate de întreținător, lăsând la 
discreția părţilor asemenea clauze. 
Considerăm că ar fi necesar ca şi 
în Republica Moldova să fie sta-
bilite limitele minime ale valorii 
prestaţiei de întreţinere, deoarece 
şi practica judiciară ne confirmă 
această necesitate. Aceasta ar fi ca 
o măsură de protecţie a beneficia-
rilor întreţinerii. 

În conformitate cu prevederi-
le Codului civil al RM, bunurile 
ce pot fi înstrăinate cuprind un 
spectru mai larg incluzând şi bu-
nurile mobile. În Codul civil al 
Federației Ruse obiectul transmi-
siunii este circumscris doar la bu-
nurile imobile. Potrivit art. 601 al 
Codului civil al Federaţiei Ruse, 
în baza contractului de înstrăina-
re a bunului cu condiţia întreţine-
rii pe viaţă cetățeanul transmite 
casa, apartamentul, porţiunea de 

teren sau un alt bun imobil în pro-
prietatea întreținătorului, care, la 
rândul său, se obligă să realizeze 
întreţinerea pe viaţă a beneficiaru-
lui sau unui terţ indicat de acesta. 
O abordare similară a obiectului 
material persistă şi în legislația ci-
vilă a altor state din CSI, cum ar 
fi Belorusia, Azerbaidjanul, Arme-
nia. Susținem opinia că extinderea 
obiectului material al contractului 
de întreţinere asupra bunurilor 
mobile şi imobile avantajează si-
tuaţia beneficiarului întreţinerii, 
oferindu-i un drept de opţiune [14, 
p.38]. 

Analizând literatura de specia-
litate română, observăm că legis-
laţia franceză este precursoarea 
genului respectiv de contract pen-
tru întregul sistem de drept conti-
nental. Contractul de întreţinere în 
franceză are denumirea de „bail 
a nourriture”, ceea ce în traduce-
re semnifică „închirierea pentru 
hrană”. „Bail a nourriture” este 
similar contractului de rentă via-
geră, însă, spre deosebire de aces-
ta din urmă, întreţinătorul se an-
gajează să asigure întreținutul cu 
produse alimentare. Necesităţile 
întreținutului nu se limitează doar 
la hrană, ci la tot ceea ce se inclu-
de în mod ordinar în obligaţiile 
alimentare în sens larg: locuința, 
îngrijirea personală, precum şi 
cheltuielile de înmormântare [14, 
p.43]. 

Conform art. 839 din Codul ci-
vil al RM, în baza contractului de 
înstrăinare a bunului cu condiția 
întreținerii pe viață, o parte numi-
tă beneficiarul întreținerii se obli-
gă să dea celeilalte părți numită 
dobânditor în proprietate un bun 
imobil sau mobil,  iar dobândito-
rul se obligă să asigure benefici-
arului întreținere în natură, cum 
ar fi locuință, hrană, îngrijire și 
ajutor necesar pe tot timpul vieții 
sale, precum și la înmormântare.

În doctrina autohtonă, se 
menționează că contractul repre-
zintă un mecanism juridic unic în 
cadrul căreia interesul uneia dintre 

părți, în principiu, poate fi satisfă-
cut doar prin satisfacerea interesu-
lui celelalte părți contractante [1, 
p. 54].

Contractul respectiv face parte 
din prima grupă de contracte ci-
vile, contracte translative de pro-
prietate dat fiind faptul că, în baza 
acestui contract, dreptul de propri-
etate asupra obiectului contractu-
lui trece din proprietatea benefici-
arului întreținerii în proprietatea 
dobânditorului[11, p. 52]. 

Din definiţia generală dată con-
tractului de înstrăinare a unui bun 
cu condiţia întreţinerii pe viaţă se 
desprind caracterele sale juridice, 
acestea fiind de regulă: cu titlu 
oneros şi aleatoriu; sinalagma-
tic şi consensual; translativ de 
proprietate, intuitu personal; cu 
executarea succesivă; numit; ne-
gociabil; solemn; afectat de mo-
dalităţi; patrimonial; de regulă, 
irevocabil; translativ de drepturi; 
principal; bilateral; incesibil și 
insesizabil.

Contractul de întreținere este 
un contract cu titlu oneros, deși 
are caracter aleatoriu, în sensul 
că valoarea prestațiilor uneia din-
tre părți este valabilă în raport cu 
durata vieții prroprii și viața celei-
lalte părți. Aceasta este însă un ca-
racter specific al oricărui contract 
aleatoriu, care nu-și poate pierde, 
prin această împrejurare, caracte-
rul său de contract oneros [18, p. 
472].

Acest caracter al contractu-
lui de înstrăinare a bunului cu 
condiția întreţinerii pe viață este 
recunoscut de toți doctrinarii, care 
confirmă că fiecare dintre părţile 
contractante urmăresc să-şi procu-
re un avantaj, un folos. Beneficia-
rul întreţinerii înstrăinează un bun 
urmărind să obţină întreţinerea pe 
timpul cât va trăi, şi invers: partea 
care prestează întreţinerea se obli-
gă la aceasta urmărind să obţină, 
în schimb, un echivalent patrimo-
nial constând în lucrul dobândit. 

Caracterul oneros al acestui 
contract este prevăzut și în ac-
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tualul Cod civil Român. În doc-
trina romanescă se accentuează 
că, conform CCR, contractul de 
întreținere era un contract cu titlu 
oneros, pentru că o parte se obliga 
(înstrăinează un bun) urmărind sa 
obțină în schimb o contraprestație, 
respectiv, întreținerea pe timpul 
cat va trai, întreținere constând 
în hrană, îmbrăcăminte, îngrijiri 
medicale și invers: partea care 
prestează întreținerea se obligă la 
aceasta urmărind, în schimb, un 
echivalent patrimonial constând în 
lucrul dobândit. CCR oferă posi-
bilitatea încheierii contractului de 
întreținere (precum și a contrac-
tului de rentă viageră) și cu titlu 
gratuit – art. 2243 „Renta viagera 
poate fi constituită cu titlu oneros, 
în schimbul unui capital de orice 
natură, sau cu titlu gratuit și este 
supusa, sub rezerva dispozițiilor 
capitolului de față, regulilor pro-
prii ale actului juridic de constitu-
ire” [24, p.23].

Contractul de înstrăinare a bu-
nului cu condiția întreținerii pe 
viață este unul aleatoriu. În lite-
ratura de specialitate se relevă că 
elementul aleatoriu persistă mai 
pronunţat în contractul de întreţi-
nere decât în cel de rentă. Dacă în 
cazul contractului de rentă şansele 
de câștig, adică pierderea pentru 
părţi depind doar de întinderea în 
timp a obligaţiei debirentierului 
(egală cu durata vieţii credirenti-
erului), la contractul de întreţinere 
se adaugă şi alte elemente aleato-
rii. Astfel, conţinutul obligaţiei de 
întreţinere a dobânditorului va da-
tora suplimentar medicamente şi 
îngrijirea medicală respectivă, de 
costurile vieţii (va suporta riscuri-
le inflaţiei) etc. [32, p. 42].

Este un contract aleatoriu, de-
oarece există şanse de câștig şi 
riscuri de pierdere pentru ambele 
părţi contractante, acestea depin-
zând de durata vieţii întreținutului, 
deci de hazard. Acest caracter este 
prezent atât la data încheierii con-
tractului, cât şi în cursul execută-
rii sale, deoarece întreținătorul se 

obligă să presteze întreţinerea pe 
toată durata vieţii întreținutului, 
cunoscută fiind numai producerea 
certă a evenimentului morţii, nu 
şi data la care va avea loc acesta. 
Elementul aleatoriu incert al con-
tractului este durata vieţii persoa-
nei întreținute.

Contractului de înstrăinare a 
bunurilor cu condiţia întreţinerii 
pe viaţă este sinalagmatic. Obli-
gaţia beneficiarului întreţinerii de 
a transmite un bun în proprietate 
este corelativă şi interdependentă 
cu obligaţia dobânditorului de a 
oferi întreţinerea în natură datorat, 
întrucât ambele părţi au obligaţii 
reciproce decurgând din contract. 
Caracterul sinalagmatic al întreţi-
nerii este evident în cazul în care 
întreţinerea se dă în schimbul unui 
bun, de vreme ce fiecare parte îşi 
asumă obligaţii în considerarea 
obligaţiilor celeilalte părţi. 

Conchidem că, întreținerea 
este un contract sinalagmatic, de-
oarece în baza acestui contract se 
nasc drepturi și obligații recipro-
ce, interdependente de părțile con-
tractului.

Noţiunea legală a contractului 
analizat indică asupra caracterului 
consensual al acestuia. Contractul 
se va considera încheiat şi va pro-
duce efecte juridice din momentul 
exprimării consimțământului păr-
ţilor asupra clauzelor esenţiale, 
în forma cerută de lege, fără a fi 
necesară transmiterea bunului. În 
literatura de specialitate se susține 
această opinie privind caracterul 
consensual [12, p.73]. Remarcăm 
că unica clauză esenţială legală a 
contractului este cea cu privire la 
obiectul lui. Este un contract con-
sensual, care se încheie în mod va-
labil prin simplu acord de voinţă 
a părţilor. De regulă, în practică, 
părţile încheie contractul de între-
ţinere în scris, prin înscris auten-
tic sau sub semnătură privată [28, 
p.55].

Contractul de întreţinere face 
parte din categoria contractelor 
translative de drepturi. Dreptul 

de proprietate asupra bunului [23, 
p.247] mobil sau imobil este trans-
mis de la beneficiar dobânditoru-
lui, la fel cum dreptul de propri-
etate asupra obiectului prestaţiilor 
întreţinerii se transmite de la do-
bânditor beneficiarului, pe măsura 
săvârșirii lor.

Este un contract translativ de 
proprietate, deoarece întreţinerea 
se prestează în schimbul dobândi-
rii unor bunuri sau a unei sume de 
bani, efectul translativ producân-
du-se întocmai ca în cazul con-
tractului de vânzare-cumpărare. 
Se mai subînțelege contractul dat, 
translativ de proprietate, prin care 
se realizează transferul dreptului 
de proprietate asupra bunului de la 
întreținut la întreținător.

Contractul de întreţinere este 
un contract intuitupersonae, în-
cheiat atât de întreținător, cât şi 
de întreținut în considerația per-
soanei contractantului. Dreptul de 
întreținere este un drept personal 
și, ca atare, este netransmisibil 
prin succesiune, deoarece se stin-
ge la moartea beneficiarului. De 
aceea, moștenitorii nu pot cere, 
după moartea beneficiarului, ca 
prestația neefectuată în timpul 
vieții beneficiarului să fie executa-
tă în persoana lor [21, p. 220].

În mod excepțional, se admite 
totuşi că, în cazul unei împiedicări 
obiective şi temporare a debitoru-
lui de a presta întreţinerea, ea ar 
putea fi executată de un mandatar 
sau de un negotiorumgestor [29, 
p.57].

Contractul de întreţinere fiind 
intuitupersonae, conţine o obliga-
ţie de a face strict personală şi ne-
transmisibilă. În practica judiciară 
s-a decis că „dreptul de întreţinere 
este un drept personal şi, ca ata-
re, netransmisibil prin succesiune, 
stingându-se la moartea benefici-
arului”. Acest caracter al creanţei 
de întreţinere nu influenţează însă 
caracterul patrimonial al acţiunii 
în anularea contractului pentru lip-
sa consimțământului la întocmirea 
lui. În cazul în care în contractul 
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de întreţinere există o pluralitate 
de creditori şi de debitori, obli-
gaţia de întreţinere care rezultă 
din convenţie are caracter indivi-
zibil. Caracterul intuitupersonae, 
produce numeroase si importante 
consecințe în ceea ce privește va-
labilitatea și efectele convenției 
[19, p. 164].

Contractul sus-numit este în-
cheiat intuitupersonae, deoarece 
el se încheie în considerarea cali-
tăţilor personale ale părţilor, motiv 
pentru care obligaţia de întreţine-
re este o obligaţie de a face, strict 
personală şi netransmisibilă. Dacă 
în contract există o pluralitate de 
creditori sau debitori, obligaţia de 
întreţinere este indivizibilă, nefi-
ind susceptibilă de executarea par-
ţială. Datorită naturii specifice a 
obligaţiilor asumate de dobânditor 
contractul de întreţinere este strict 
intuitupersonae. Potrivit alin. 3, 
art. 839 CCRM, creanța de întreţi-
nere este incesibilă şi insesizabilă 
de către creditori [12, p.74].

Deoarece obligaţia creditoru-
lui persistă pe toată durata vieţii 
beneficiarului, urmând a fi exe-
cutată în permanenţă, contrac-
tul de înstrăinare a bunului cu 
condiţia întreţinerii pe viaţă este 
unul cu executare succesivă. În 
pofida acestui fapt, prin deroga-
rea de la regula stabilită  de art. 
747 CCRM, încetarea contractului 
pentru neexecutare se va produce 
prin rezoluțiune (deşi doar par-
ţial cu efect retroactiv – art. 845 
CCRM), şi nu prin reziliere. Este 
un contract cu executare succesi-
vă în timp, în privinţa obligaţiei de 
a presta întreţinerea, care trebuie 
executată permanent, zi cu zi, pe 
toată durata vieţii întreținutului. 
Întreţinerea se prestează în timp, 
până la sfârșitul vieţii (sau până 
la sfârșitul perioadei stipulate) 
întreținătorului, permanent, chiar 
dacă nu periodic. De aceeaşi opi-
nie sunt şi alţi autori autohtoni şi 
din alte state [27, p.33].

Totodată trebuie de remarcat 
că executarea obligaţiei pentru 

întreținător, adică transmiterea bu-
nului este de altă natură. Acesta se 
execută instantaneu. Aceste mo-
mente creează discuții în literatura 
de specialitate mai ales referitoare 
la aplicarea rezoluţiunii sau rezili-
erii [27, p.3].

În pofida tuturor asemănărilor, 
datorită trăsăturilor sale proprii, 
contractul analizat este unul numit, 
de sine stătător, distinct de toate 
celelalte contracte, cu o fiziono-
mie juridică proprie. Este un con-
tract civil – în sensul că aparține 
ramurii dreptului civil[23,p.251]. 
Contractul de înstrăinare a  bunu-
rilor cu condiţia întreţinerii pe via-
ţă este un contract numit, în sensul 
că, este adesea întâlnit în practică,  
beneficiază de o reglementare ju-
ridică proprie, deşi nu este regle-
mentat de vreo lege specială. De 
aceea, el este supus normelor şi 
principiilor care guvernează ma-
teria contractelor în general. Exis-
tenţa contractului de înstrăinare a 
bunurilor cu condiţia de  întreţine-
re pe viaţă, precum și a caractere-
lor sale specifice ce îl deosebește 
de alte contracte asemănătoare, 
este recunoscută unanim în litera-
tura juridică şi practica judiciară.

Susținem caracterul revocabil, 
în anumite situații al contractului, 
propus de Bujorel F. Dumnealui 
menționează că în anumite situații 
când întreținutul se lipsește de 
mijloacele necesare îndeplinirii 
obligației legale de a asigura ali-
mente anumitor persoane poate 
fi revocat [4, p.208].  Totodată 
menționăm că în literatura de spe-
cialitate unii autori se pronunță 
asupra caracterului irevocabil al 
contractului, justificând că debito-
rul nu se poate elibera de obligația 
asumată restituind creditorului 
bunul sau valoarea, chiar și dacă 
renunță la restituirea prestațiilor 
efectuate de el până la acea dată în 
favoarea creditorului [31, p. 249]. 

Dacă, însă, pentru înstrăinarea 
bunului care face obiectul con-
tractului, legea prevede o anumită 
formă, atunci, pentru valabilita-

tea convenţiei, trebuie îndeplinită 
acea formă (de exemplu, forma 
autentică este cerută pentru înstră-
inarea terenurilor și a altor bunuri 
imobile).

Contractul de întreținere este o 
operație juridică în sens de nego-
tiumiures de sine stătătoare. Pen-
tru ca acest contract să ființeze, nu 
este nevoie să existe un alt con-
tract de care să fie condiționat [16, 
p.982].

În virtutea principiilor contrac-
tuale, părțile sunt libere să insere-
ze în contractul lor cele mai diver-
se  clauze, cu condiția ca ele să nu 
contravină normelor imperative 
de drept [2, p. 318].

Caracterul incesibil și insesi-
zabil constă în faptul că drepturile 
creditorului întreținerii nu pot fi 
cedate sau urmărite.

În concluzie, nu trebuie con-
fundată întreţinerea, conform con-
tractului de înstrăinare a bunurilor 
cu condiţia întreţinerii pe viaţă, cu 
întreţinerea prevăzută de legislaţia 
familială. În contractul analizat, 
obligaţia de întreţinere are temei 
contractual, obligaţia de întreţi-
nere din Codul familiei are un te-
mei legal, deşi fiind tot obligaţie 
personală. De regulă, obligaţia de 
întreţinere legală este reciprocă, 
însă acest caracter nu se realizează 
întotdeauna. Se poate întâmpla ca 
părinţii care şi-au întreținut copiii 
minori să nu aibă nevoie de între-
ţinerea acestora când ajung la o 
vârstă înaintată [7, p.212].

Principala deosebire între obli-
gaţia legală de întreţinere şi obliga-
ţia contractuală de întreţinere stă în 
sursa poverii de întreţinere. Or, în 
cadrul contractului de întreţinere, 
obligaţia de întreţinere provine din 
reglementările contractuale, în timp 
ce sursa obligaţiei legale de întreţi-
nere este actul normativ care impu-
ne această obligaţie[29, p. 56].
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Introducere. În perioada 
contemporană, în contextul 

edificării statului de drept în Repu-
blica Moldova, se consideră că în 
materia relaţiilor dintre stat şi per-
soană pe primul plan au fost pla-
sate teze principial noi, precum [7, 
p. 17]: autolimitarea puterii de stat, 
a structurilor acestuia în raport cu 
persoana umană, răspunderea sta-
tului faţă de individ, prioritatea in-
tereselor şi valorilor celui din urmă 
faţă de celelalte valori şi interese. 
Sub acest aspect, este necesară li-
mitarea acţiunii statului la graniţa 
de la care începe libertatea persoa-
nei, condiţie indispensabilă pentru 
exercitarea de către aceasta a drep-
turilor sale [1, p. 31]. În acest sens, 
anume statutul juridic al persoanei 
simbolizează hotarul invocat [10, 
p. 65-66]. 

Evoluția statului contemporan 
este marcată de tendința creării unui 
stat care nu se întemeiază pe con-
strângere şi violenţă, ci pe dialog 
social și pe participarea cetățenilor 
la procesul decizional. În demo-

craţiile liberale contemporane ac-
ţiunile statului, ca instrument de 
organizare şi conducere socială 
şi de apărare a intereselor gene-
rale ale societăţii, sunt limitate de 
obligația recunoașterii şi garantării 
drepturilor și libertăților persoanei. 
Statul, prin acţiuni practice şi pro-
cedee juridice eficiente, realizate 
de organele sale, are menirea de a 
proteja și promova statutul juridic 
al persoanei. 

În pofida consacrării legislative 
masive a drepturilor și libertăților 
persoanei, poate fi remarcată o 
tendință de creștere a decalajului în-
tre teorie și practică, între drepturile 
și libertățile formale și reale, ceea 
ce indică necesitatea de a conferi 
prevederilor constituționale decla-
rative adevărata lor semnificație – 
de valori eficiente ale modernității, 
de a le transforma în practici soci-
ale uzuale. În acest context, statu-
tul juridic al persoanei nu ar avea 
finalitate fără metodele şi mijloa-
cele concrete prin care puterea 
asigură, garantează și promovează 

drepturile și libertățile persoanei. 
Astfel, garantarea statutului juridic 
al persoanei presupune existența 
unor mijloace sau mecanisme le-
gale, care ar asigura în mod direct 
exercițiul legitim al drepturilor și 
libertăților acesteia [18, p. 50; 19, 
p. 130].

Scopul studiului. Pornind de 
la aceasta, în cele ce urmează ne 
propunem să studiem problema 
mecanismului de stat de protecție 
și promovare a drepturilor omului 
în vederea identificării elementelor 
sale structurale și a aportului unora 
dintre ele la promovarea și protecția 
efectivă a drepturilor omului în Re-
publica Moldova.

Rezultate obținute și discuții. 
Privit în ansamblul său mecanis-
mul statal de protecție și promova-
re a statutului juridic al persoanei 
cuprinde tehnici juridice și organi-
zatorice, îndreptate spre realizarea 
condițiilor reale pentru manifesta-
rea plenară a personalității în soci-
etate. Calitatea acestui mecanism 
este determinată de nivelul dezvol-
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tării sociale, economice și juridice 
a statului, dar și de instrumentele 
juridice internaționale.

În ce privește structura acestui 
mecanism, în literatura de speci-
alitate, nu există o viziune unică, 
numeroşi cercetători identificând 
diferite elemente ale acestuia. Bu-
năoară, potrivit lui Ю.В. Анохин, 
mecanismul statal de protecţie a 
drepturilor omului cuprinde în sine 
mai multe elemente, dintre care 
cele mai importante sunt [25, p. 
252-254]: 

reglementarea juridică; - 
acţiunea normelor de drept - 

care marchează realizarea practică 
a prevederilor legii în activitatea 
subiecţilor de drept; 

sistemul autorităţilor statului; - 
sistemul garanţiilor generale - 

şi speciale (juridice); 
răspunderea juridică.- 

În încercarea de a contura 
conținutul mecanismului statal de 
promovare și protecție a drepturi-
lor omului din Republica Moldo-
va, ținem să menționăm că acesta 
este constituit din două elemente 
componente importante: compo-
nenta legislativă și componenta 
instituțională.

Componenta legislativă a aces-
tui mecanism este constituită din: 

Constituţia Republicii Moldo-- 
va, 

acordurile și tratatele - 
internaționale la care Republica 
Moldova este parte, 

legile și actele normative sub-- 
ordonate legii. 

În concret, Constituţia RM con-
sacră un întreg titlu (Titlul II) pro-
clamării drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor, de la dreptul la viaţă 
şi libertate individuală, la dreptul 
de asociere, informare, învățătură, 
dreptul de vot şi de a fi ales, dreptul 
la administrare etc. 

Prezintă importanță în context, 
că în literatura de specialitate, prin-
cipala funcţie a Legii Supreme a 
unui stat este văzută a fi garantarea 
şi protecţia drepturilor şi libertăţi-
lor fundamentale ale omului şi per-

soanei [9, p. 367], sub acest aspect, 
Constituţia fiind văzută ca un do-
cument chemat să îngrădească ar-
bitrariul din partea statului [11, p. 
168; 8, p. 248].

Spre deosebire de trecut, drep-
turile şi libertăţile fundamentale nu 
sunt doar enunţate formal în Legea 
Supremă, dar sunt şi dezvoltate 
în legislația țării. Aceasta are un 
rol decisiv în protecţia statutului 
juridic al persoanei în Republica 
Moldova, deoarece are menirea 
de a crea mecanisme concrete de 
garantare și protejare a drepturilor 
omului. În scopul realizării legale 
a drepturilor, în conţinutul actelor 
normative adesea, în mod special, 
sunt indicate faptele juridice care 
condiţionează posibilitatea realiză-
rii de către subiecţi a drepturilor lor, 
ordinea realizării, căile şi mijloace-
le, precum și precizarea subiecţilor 
concreţi care urmează să contribuie 
la realizarea drepturilor şi libertă-
ţilor prin exercitarea atribuţiilor şi 
obligaţiilor lor funcţionale [26, p. 
26-33].

Evident, doar proclamarea la 
nivel constituțional și legislativ de 
către stat a protecţiei şi promovării 
drepturilor şi libertăţilor este inefi-
cientă pentru garantarea statutului 
juridic al persoanei. Pentru aceas-
ta este necesar și un mecanism 
instituțional viabil - componenta 
instituțională. Altfel spus, sunt ne-
cesare autorități publice investite cu 
competențe concrete în materie de 
garantare, promovare, și protecție 
a drepturilor omului, circumscrise 
statutului lor juridic. 

Privind problema în ansamblu, 
se poate susține că la promovarea și 
protecția drepturilor și libertăților 
persoanei contribuie practic toa-
te autoritățile publice, în limita 
competenței lor stabilite de lege 
[18, p. 50]. Cu toate acestea, cele 
mai importante atribuții în acest 
sens revin unor asemenea autorități 
publice, precum: Parlamentul, Cur-
tea Constituțională, Șeful statului, 
Guvernul, Avocatul Poporului. În 
continuare, ne vom reține anume 

asupra acestor autorități în vederea 
elucidării rolului și competențelor 
lor în materia garantării și protecției 
drepturilor omului.

Vorbind despre Parlamentul 
Republicii Moldova, precizăm 
că acesta are competența de a re-
glementa relațiile sociale legate de 
recunoașterea, punerea în aplicare, 
asigurarea, protecția și promovarea 
drepturilor și libertăților persoanei, 
de a crea mecanisme legale pentru 
punerea lor efectivă în aplicare, cât 
și pentru restabilirea drepturilor și 
libertăților încălcate. O formă de 
garantare a drepturilor persoanei, 
cu o arie din ce în ce mai largă de 
influiență, este activitatea exercita-
tă de Parlament prin comisiile sale 
specializate în domeniul drepturilor 
omului [3, p. 100]. Aceste comisii 
nu se limitează doar la constatarea 
unor violări ale drepturilor omului, 
dar pot dezbate și proiecte de legi 
sau propuneri legislative referitoa-
re la exercitarea drepturilor omului, 
contribuind astfel la perfecţionarea 
cadrului juridic în domeniu [18, p. 
50].

După cum se știe, în postura sa 
de reprezentant suprem al poporu-
lui, Parlamentul trebuie să expri-
me prin legi aspiraţiile indivizilor 
la protecţia statutului lor juridic. 
Totuși, astăzi Parlamentul, care 
altădată se pretindea că exprimă 
suveranitatea, este mai puțin cre-
dibilă decât mass-media, iar legea 
nu este decât un compromis între 
interese fragmentare: de partid, de 
grup sau chiar personale. Ca ur-
mare, se întrevede necesitatea de a 
condiționa Parlamentul prin două 
mijloace: acordarea unei valori su-
perioare declarațiilor de drepturi și 
controlul constituționalității legilor 
[19, p. 134].

Detaliind rolul Parlamentului în 
protecţia statutului juridic al per-
soanei, subliniem obligația acestu-
ia de a asigura conformarea legisla-
ţiei interne cu Constituția statului și 
dreptul internaţional al drepturilor 
omului. Întotdeauna, indiferent de 
sistemul de control adoptat, verifi-
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carea conformităţii legilor cu Con-
stituţia o face mai întâi Parlamen-
tul, cu prilejul adoptării legii. 

Dat fiind faptul că acest meca-
nism nu este suficient, în majorita-
tea ţărilor au fost constituite organe 
specializate pentru efectuarea con-
trolului constituţionalității legilor. 
În Republica Moldova acest con-
trol este încredinţat Curţii Consti-
tuţionale.

În conformitate cu Constituția 
RM, controlul constituţionalităţii 
legilor este exercitat de Curtea 
Constituțională, care reprezin-
tă unica autoritate de jurisdicție 
constituțională, care are menirea 
de:

a garanta supremaţia Consti-- 
tuţiei; 

a asigura realizarea principiu-- 
lui separării puterii de stat (putere 
legislativă, executivă şi judecăto-
rească); 

a garanta responsabilitatea - 
statului faţă de cetăţean şi a cetă-
ţeanului faţă de stat. 

Rolul Curții în asigurarea drep-
turilor și libertăților fundamentale 
constă în garantarea acestor drep-
turi şi libertăţi prin asigurarea su-
premaţiei lor [15].

Fiind o instituţie creată tocmai 
în scopul consolidării statului de 
drept, Curtea Constituţională se 
înfăţişează ca având un sistem de 
proceduri şi un mecanism de func-
ţionare care pot să asigure în mod 
corespunzător principiile consti-
tuţionale şi să apere drepturile şi 
libertăţile cetăţeneşti. În decursul 
activităţii sale, prin deciziile şi ho-
tărârile pronunţate, Curtea Consti-
tuţională a adus importante contri-
buţii protecției statutului juridic al 
persoanei. Iată de ce Curtea Con-
stituţională reprezintă unul din pi-
lonii cei mai importanţi ai sistemu-
lui de garanţii constituţionale, care 
asigură funcţionarea democratică a 
societăţii, protejarea şi promovarea 
drepturilor şi a libertăţilor omului. 
Evoluţia jurisprudenţei Curţii Con-
stituţionale de-a lungul timpului, 
dimensiunile contribuţiei sale la 

afirmarea principiului supremaţi-
ei Constituţiei, la perfecţionarea 
legislaţiei prin asigurarea compa-
tibilităţii acesteia cu principiile şi 
dispoziţiile Constituţiei, ca şi ro-
lul concret exercitat în domeniul 
apărării drepturilor şi libertăţilor 
publice, dau măsura credibilităţii 
acestei instituţii [20, p. 13].

Preluarea valorilor europe-
ne, printre care şi respectul faţă 
de drepturile omului, primatul şi 
aplicarea directă a dispoziţiilor cu-
prinse în documentele internaţio-
nale privind drepturile şi libertăţile 
fundamentale [2, p. 11], astfel cum 
acestea sunt interpretate de Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului, 
constituie premise pentru garan-
tarea eficacităţii mecanismului de 
protecție al statutului juridic al 
persoanei prin jurisprudenţa Curţii 
Constituţionale [18, p. 52].

O altă autoritate publică cu 
rol major în protecția drepturilor 
omului este Președintele Repu-
blicii Moldova. Conform art. 77 
din Constituția RM, Președintele 
reprezintă statul și este garan-
tul suveranității, independenței 
naționale, al unității și integrității 
teritoriale a țării. 

Preşedintele Republicii Mol-
dova este în drept, în cazul în care 
are obiecţii asupra unei legi, să o 
trimită, în termen de cel mult două 
saptămâni, spre reexaminare, Par-
lamentului. Totodată, conform art. 
6 al Legii cu privire la petiționare, 
președintele este investit cu funcția 
de analiză a petițiilor ce ţin de 
problemele securităţii naţionale, 
de drepturile şi interesele legitime 
ale unor grupuri largi de cetăţeni, 
ori care conţin propuneri privind 
modificarea legislaţiei, deciziilor 
organelor de stat [16]. Mai multe 
competențe ale Președintelui sunt 
direct legate de punerea în aplicare 
a drepturilor persoanei (problemele 
cetățeniei, grațierea, etc). Prin ur-
mare, Președintele RM este una din 
garanțiile fundamentale a respectă-
rii drepturilor omului în stat. 

Spre protecția drepturilor și 

libertăților persoanei este îndrepta-
tă și activitatea organelor executive 
și a autorităților locale. Potrivit Le-
gii-cadru, Guvernul asigură lega-
litatea, ordinea publică, drepturile 
şi libertăţile cetăţenilor [13, art. 
3]; întreprinde acţiuni vizând asi-
gurarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor (art. 16, p. 2); împreună 
cu instituțiile și autoritățile subor-
donate, are drept scop elaborarea și 
implementarea celor mai bune po-
litici şi reforme pentru a promova 
și asigura respectarea drepturilor 
omului la nivel naţional, exercită 
conducerea generală a administra-
ţiei publice şi este responsabil în 
faţa Parlamentului. 

O altă instituție, care în statele 
europene intervine prompt pentru 
a asigura eficiența mecanismelor 
legale de protecție a statutului ju-
ridic al persoanei este Avocatul 
Poporului, instituție cunoscută la 
nivel internaţional sub denumirea 
generică de „ombudsman”. 

În ţările membre ale Uniunii 
Europene, instituţia avocatului 
poporului este constituită în baza 
dispoziţiilor constituţiei şi ale altor 
acte normative, fiind reprezentată 
de o personalitate independentă, cu 
cunoştinţe juridice solide, care are 
misiunea:

să verifice activitatea organe-- 
lor de stat centrale şi locale; 

să vegheze la respectarea le-- 
galităţii în procesul adoptării acte-
lor juridice sau administrative; 

să examineze plângerile ce-- 
tăţenilor împotriva funcţionarilor 
care comit abuzuri şi fărădelegi în 
exercitarea atribuţiilor lor funcţio-
nale; 

să elaboreze recomandări pen-- 
tru stabilirea legalităţii şi să rapor-
teze anual parlamentului sau gu-
vernului ilegalităţile depistate. 

Dezvoltarea acestei instituţii în 
Europa a fost fortificată de adopta-
rea Recomandării Comitetului de 
Miniştri al Uniunii Europene, din 
septembrie 1985, care indica guver-
nelor statelor membre să ia în con-
sideraţie „posibilitatea de a numi 
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Ombudsmani la nivel naţional, 
regional, local sau pentru arii spe-
cifice ale administraţiei publice”, 
precum şi „luarea în consideraţie la 
împuternicirea Ombudsman-ului, 
de a acorda o atenţie particulară, în 
cadrul competenţei sale generale, 
problemelor drepturilor omului şi, 
dacă nu este incompatibil cu legis-
laţia naţională, să iniţieze investi-
gaţii şi să emită opinii, când sunt 
implicate chestiuni legate de drep-
turile omului” [12]. 

Organizarea şi funcţionarea in-
stituţiei ombudsmanului a deschis o 
nouă filă în relaţia stat-individ, fiind 
considerată în statele occidentale un 
mecanism de mare valoare în pro-
tecţia statutului juridic al persoanei 
şi în consolidarea acţiunilor în do-
meniul organelor puterii publice. 
Ombudsmanul are menirea să apere 
spiritul legilor, protejând drepturile 
şi libertăţile persoanei. El nu este 
un organ care să se substituie altora, 
ci un organ alături de altele pentru 
salvgardarea drepturilor şi libertăţi-
lor omului [23, p. 19-35].

În Republica Moldova această 
instituție este creată și activează în 
baza Legii cu privire la Avocatul 
Poporului (Ombudsmanul) [14], 
care în art. 1 stipulează: Avoca-
tul Poporului asigură respectarea 
drepturilor şi libertăţilor omului de 
către autorităţile publice, de către 
organizaţii şi întreprinderi, indife-
rent de tipul de proprietate şi forma 
juridică de organizare, de către or-
ganizaţiile necomerciale şi de către 
persoanele cu funcţii de răspundere 
de toate nivelurile. 

Legea respectivă reglementează 
activitatea, statutul şi atribuţiile de 
bază ale avocatului poporului, pre-
cum și modul de funcţionare a Ofi-
ciului Avocatului Poporului (suc-
cesorul de drept al Centrului pentru 
Drepturile Omului) – o autoritate 
publică constituită în mod special 
în vederea protecţiei drepturilor 
omului în Republica Moldova. 

Potrivit art. 16 din Legea citată, 
Avocatul Poporului exercită urmă-
toarele atribuţii: 

a) recepţionează şi examinea-
ză cererile cu privire la încălcarea 
drepturilor şi libertăţilor omului şi 
remite, în termenele stabilite, răs-
punsuri în scris în privinţa cererilor 
depuse; 

b) prezintă autorităţilor şi/sau 
persoanelor responsabile propuneri 
şi recomandări privind repunerea 
în drepturi a persoanelor în privin-
ţa cărora s-a constatat încălcarea 
drepturilor şi libertăţilor omului;

c) contribuie la soluţionarea pe 
cale amiabilă a conflictelor între 
autorităţile publice şi persoanele 
fizice; 

d) contribuie la perfecţionarea 
legislaţiei în domeniul drepturilor 
şi libertăţilor omului; 

e) prezintă propuneri şi reco-
mandări de ratificare sau aderare 
la instrumentele internaţionale în 
domeniul drepturilor şi libertăţilor 
omului şi acordă suport metodolo-
gic pentru asigurarea implementă-
rii lor;

h) promovează drepturile omu-
lui în societate; 

i) îndeplineşte alte atribuţii pre-
văzute de lege.

Mai mult, Avocatul Poporului 
este în drept să sesizeze Curtea 
Constituţională şi să înainteze ac-
ţiuni în instanţele judecătoreşti, să 
prezinte puncte de vedere la cere-
rea Curţii Constituţionale (potrivit 
art. 25 lit. i) din Legea cu privire 
la Curtea Constituțională [15] și a 
art. 38 lit. i) din Codul jurisdicției 
constituționale [5]). 

În acelaşi timp, art. 22 din Le-
gea citată reglementează sesizarea 
din oficiu a Avocatului Poporului, 
după cum urmează: „(1) În cazul 
în care dispune de informaţii pri-
vind încălcarea în masă sau gravă 
a drepturilor şi libertăţilor omului, 
în cazurile de o importanţă socială 
deosebită sau în cazul în care este 
necesară apărarea intereselor unor 
persoane care nu pot folosi de sine 
stătător mijloacele juridice de apă-
rare, Avocatul Poporului este în 
drept să acţioneze din oficiu. (2) 
În cazul în care se constată încăl-

cări în masă sau grave ale drepturi-
lor şi libertăţilor omului, Avocatul 
Poporului este în drept să prezinte 
rapoarte speciale la şedinţele Parla-
mentului, precum şi să propună in-
stituirea unor comisii speciale care 
să cerceteze aceste fapte.”

Printre cele mai importante 
drepturi ale Avocatului Poporului 
(reglementate în art. 11 din Legea-
cadru) menţionăm dreptul: 

să asiste şi să ia cuvântul la şe-- 
dinţele Parlamentului, ale Guver-
nului, ale Curţii Constituţionale, 
ale Consiliului Superior al Magis-
traturii, ale Consiliului Superior al 
Procurorilor; 

să prezinte Parlamentului sau - 
Guvernului recomandări în ve-
derea perfecţionării legislaţiei în 
domeniul asigurării drepturilor şi 
libertăţilor omului; 

să verifice respectarea şi exer-- 
citarea conformă de către autorită-
ţile publice, de către organizaţii şi 
întreprinderi, indiferent de tipul de 
proprietate şi forma juridică de or-
ganizare, de către organizaţiile ne-
comerciale, de către persoanele cu 
funcţii de răspundere de toate nive-
lurile a atribuţiilor acestora privind 
respectarea drepturilor şi libertăţi-
lor omului;

să acţioneze din oficiu în ca-- 
zurile stabilite de lege; 

să aibă acces nelimitat şi ime-- 
diat, în orice moment al zilei, în 
orice sector al locurilor de detenţie, 
la orice informaţie privind trata-
mentul şi condiţiile de detenţie a 
persoanelor private de libertate; 

să solicite şi să primească de - 
la autorităţile publice, de la per-
soanele cu funcţii de răspundere 
de toate nivelurile informaţiile, 
documentele şi materialele nece-
sare pentru exercitarea atribuţii-
lor, inclusiv informaţiile oficiale 
cu accesibilitate limitată şi infor-
maţiile atribuite la secret de stat în 
condiţiile legii; 

să invite pentru audieri şi - 
să primească de la persoanele cu 
funcţii de răspundere explicaţii-
le şi informaţiile necesare pentru 



21OCTOMBRIE 2018

elucidarea circumstanţelor cazului 
examinat; 

să facă publice rezultatele - 
examinării cazurilor privind în-
călcarea drepturilor şi libertăţilor 
omului etc.

Din cele menţionate, se desprin-
de clar că Avocatul Poporului este 
un subiect cu drept de contestare, 
fapt care permite o abordare plena-
ră a problemelor legate de respec-
tarea drepturilor omului în Repu-
blica Moldova, această prerogativă 
fiind o garanție în plus a respectării 
statutului juridic al persoanei.

Avocatul poporului examinează 
cererile privind deciziile sau acţiu-
nile (inacţiunile): autorităţilor pu-
blice centrale şi locale; instituţiilor, 
organizaţiilor şi întreprinderilor, 
indiferent de tipul de proprietate; 
asociaţiilor obşteşti; persoanelor cu 
funcţii de răspundere de toate nive-
lurile care, conform opiniei petiţi-
onarului, au încălcat drepturile şi 
libertăţile sale constituţionale. Nu 
fac obiectul activităţii avocatului 
poporului plângerile al căror mod 
de examinare este prevăzut de le-
gislaţia de procedură penală, legis-
laţia de procedură civilă, legislaţia 
cu privire la contravenţiile admi-
nistrative şi de legislaţia muncii. 

Avocatul poporului este în drept 
să solicite participarea oricărui 
organ la organizarea controlului 
circumstanţelor care urmează a fi 
elucidate, parvenite odată cu înain-
tarea petiţiei. Orice autoritate este 
obligată de a colabora cu avocatul 
poporului, anumite autorităţi forti-
ficând aceste relații prin documente 
de parteneriat speciale [24]. 

Una dintre atribuţiile de bază a 
Ombudsman-ului este supraveghe-
rea activităţii instituţiilor publice, 
private cu privire la respectarea 
drepturilor omului. În baza rezul-
tatelor examinării cererii parvenite, 
avocatul poporului este în drept:

să adreseze în instanţa de ju-- 
decată o cerere în apărarea intere-
selor petiţionarului ale cărui drep-
turi şi libertăţi constituţionale au 
fost încălcate; 

să intervină pe lângă organele - 
corespunzătoare cu un demers pen-
tru intentarea unui proces discipli-
nar sau penal în privinţa persoanei 
cu funcţii de răspundere care a co-
mis încălcări ce au generat lezarea 
considerabilă a drepturilor şi liber-
tăţilor omului; 

să sesizeze persoanele cu - 
funcţii de răspundere de toate nive-
lurile asupra cazurilor de neglijenţă 
în lucru, de încălcare a eticii de ser-
viciu, de tărăgănare şi birocratism.

Totodată, este important că po-
trivit art. 320 din Codul contraven-
ţional al RM imixtiunea în activita-
tea avocatului poporului cu scopul 
de a influenţa deciziile acestuia asu-
pra unor sesizări concrete, ignora-
rea intenţionată de către persoanele 
cu funcţii de răspundere de toate 
nivelurile sesizărilor şi neîndepli-
nirea recomandărilor avocatului 
poporului, precum şi împiedicarea 
sub oricare altă formă a activităţii 
acestuia se sancţionează cu amen-
dă de la 20 la 30 de u.c. aplicată 
persoanei fizice, cu amendă de la 
75 la 100 de u.c. aplicată persoanei 
cu funcţie de răspundere [4]. 

Aşadar, Avocatul poporului este 
o instituţie care trebuie să garante-
ze o atitudine de corectitudine şi 
transparenţă în activitatea pe care o 
desfăşoară. Totuși, Opinia Centru-
lui de Informare în Domeniul Drep-
turilor Omului [21] relevă că „deși 
există deja de mai bine de 15 ani, 
instituția națională a Ombudsman-
ilor nu a reușit să se afirme în calita-
te de lider al sistemului național de 
apărare a drepturilor omului, nici 
în calitate de forță motrice în ceea 
ce privește incorporarea dimensiu-
nii și priorității drepturilor omului 
în agenda dezvoltării naționale. 
Absoluta majoritate a populației 
Republicii Moldova nu cunoaște 
despre existența acestei instituții, 
vizibilitatea Ombudsman-ilor pe 
arena națională și în spațiul me-
diatic național este aproape zero. 
Mai mult, modul în care instituția 
s-a manifestat în cadrul perioadei 
critice a evenimentelor din aprilie 

2009 este absolut inadecvat și in-
suficient” [18, p. 56]. 

Cauzele ineficienței activității 
avocaților poporului sunt multiple. 
Mai întâi, chiar dacă art. 3 alin. (1) 
din Legea-cadru prevede că Insti-
tuţia Avocatul Poporului este auto-
nomă şi independentă faţă de orice 
autoritate publică, persoană juridi-
că, indiferent de tipul de proprietate 
şi forma juridică de organizare, şi 
faţă de orice persoană cu funcţie de 
răspundere de toate nivelurile [14] 
totuşi, dat fiind faptul că este numit 
de Parlament, mandatul acestuia 
este oarecum supus unei influenţe 
politice. Ca urmare, există riscul ca 
pe parcursul activităţii sale să fie 
„penalizat” politic prin nedesem-
narea acestuia pentru un mandat 
viitor. Mai mult, respectarea prin-
cipiului independenţei este greu 
de garantat și pentru că nu există 
nici un mecanism care să asigure 
neaplicarea unor sancţiuni politice 
imediate din partea Parlamentului, 
din moment ce acesta ia decizia în 
mod individual cu privire la demi-
terea din funcţie a Avocatului Po-
porului. 

În al doilea rând, legislaţia nu 
prevede mecanisme eficiente pen-
tru asigurarea respectării princi-
piului imparţialităţii, din moment 
ce Avocatul Poporului vine din 
mediul procuraturii sau al altor 
organe de drept. În această ordine 
de idei este absolut necesară și im-
portantă introducerea unor cerințe 
suplimentare față de candidații la 
funcția de Avocat al Poporului, și 
anume că persoana care în ultimii 
trei ani a activat în cadrul organe-
lor de poliție, procuraturii, SIS, 
apărării sau altor organe de forță, 
nu poate candida la această funcție. 
În opinia Centrului de Informare în 
Domeniul Drepturilor Omului ase-
menea prevedere va slăbi relațiile 
dintre ombudsmani și organele de 
forță, care dăunează independenței 
instituției ombudsmanilor [21]. 
Totodată, nu există un mecanism 
legal clar pentru a asigura ca auto-
rităţile, care primesc recomandări 
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de la Avocatul Poporului pentru a 
remedia situaţia persoanelor a că-
ror drepturi au fost lezate, le aplică 
în practică, adesea asemenea reco-
mandări fiind nerealizate şi necer-
cetate [18, p. 56]. 

Prevederile Legii cu privire 
la Avocatul Poporului (art. 16) 
limitează competența Avocatu-
lui Poporului, stipulând că nu fac 
obiectul activității acestuia plân-
gerile al căror mod de examinare 
este prevăzut de legislația de pro-
cedură penală, legislația de pro-
cedură civilă, legislația cu privire 
la contravențiile administrative şi 
de legislația muncii. Se consideră 
pe bună dreptate că această pre-
vedere legală limitează excesiv 
competențele ombudsman-ilor, de-
oarece anume în materia justiției 
penale, civile, a legislației muncii 
și contravențiilor administrative se 
comit cele mai grave încălcări ale 
drepturilor omului: tortura, maltra-
tările, arestările arbitrare, procesele 
inechitabile, încălcarea drepturilor 
de proprietate, discriminarea în 
câmpul muncii, etc. Respectiv li-
mitarea competențelor în modul 
expus face instituția ombudsman-
ilor practic ineficientă.

În pofida existenţei unui ansam-
blu de instituţii cu largi competen-
ţe în materia protecţiei drepturilor 
omului, analizate mai sus, precizăm 
totuşi că statutul juridic al persoa-
nei în Republica Moldova continuă 
să fie expus unor violări sistemice. 
Discriminarea, tortura, nerespec-
tarea drepturilor procesuale ale 
părților în procesele de judecată, 
insuficiența măsurilor efective pen-
tru asigurarea remedierii eficien-
te în cazul încălcărilor, traficul de 
ființe umane etc., reprezintă doar 
unele dintre încălcările frecvente 
ale drepturilor omului în Republica 
Moldova, fapt confirmat și de vi-
zitele regulate ale reprezentanților 
instituțiilor internaționale [24]. În 
aceste condiții s-a încercat forti-
ficarea sistemului de protecție a 
drepturilor omului prin instituirea 
unui organ public specializat, cu 

responsabilități în supravegherea 
respectării legislaţiei în domeniul 
egalităţii și nediscriminării – Con-
siliul pentru Prevenirea şi Com-
baterea Discriminării, format din 
5 membri şi asistat de un aparat ad-
ministrativ [17]. 

Unele atribuții ale Consiliu-
lui sunt formale, fără posibilitatea 
de evaluare a eficienţei acestora. 
Astfel, Consiliul examinează co-
respunderea legislaţiei cu stan-
darde nediscriminatorii, adoptă 
avize consultative, monitorizează 
modul de implementare a legisla-
ţiei, contribuie la sensibilizarea şi 
conştientizarea societăţii în vede-
rea eliminării tuturor formelor de 
discriminare în contextul valorilor 
democratice, contribuie la soluţio-
narea amiabilă a conflictelor apăru-
te în urma săvârşirii faptelor discri-
minatorii prin concilierea părţilor 
şi căutarea unei soluţii reciproc 
acceptabile [17, art. 12]. Asemenea 
activităţi dublează rolul Avocatului 
Poporului în domeniul asigurării 
egalităţii în drepturi și nedescri-
minării. Drept argument pot servi 
rapoartele de activitate ale Centru-
lui pentru Drepturile Omului din 
Moldova [22], care descriu cu lux 
de amănunte activitatea Centrului 
în domeniul egalităţii şi non-discri-
minării.

Totodată, anumite competențe 
ale Consiliului pot fi apreciate ca 
substanțiale. De exemplu, Legea 
cu privire la asigurarea egalită-
ţii prevede (în art. 15 alin. (2) că 
Consiliul este în drept să solicite 
informaţii de la persoanele fizice 
și juridice, iar art. 712 din Codul 
contravențional al RM, prevede că 
„împiedicarea activităţii Consiliu-
lui pentru prevenirea şi eliminarea 
discriminării şi asigurarea egalită-
ţii cu scopul de a influenţa deciziile 
acestuia, neprezentarea în termenul 
prevăzut de lege a informaţiilor 
relevante solicitate pentru exami-
narea plângerilor, ignorarea inten-
ţionată şi neexecutarea recomandă-
rilor date de Consiliu, împiedicarea 
sub orice altă formă a activităţii 

acestuia se sancţionează cu amen-
dă de la 50 la 100 de u.c. aplicată 
persoanei fizice, cu amendă de la 
75 la 150 de u.c. aplicată persoanei 
cu funcţie de răspundere”. În felul 
acesta, Consiliul este înzestrat cu 
pârghii puternice petru realizarea 
obiectivelor sale, depășindu-se, 
esențial capacitățile Avocatului Po-
porului.

În același spirit, art. 15 alin. (6) 
din Legea cu privire la asigurarea 
egalităţii prevede: „În cazul în care 
nu este de acord cu măsurile între-
prinse de persoana care a comis 
fapta discriminatorie, Consiliul are 
dreptul să se adreseze unui organ 
ierarhic superior pentru a se lua 
măsurile corespunzătoare și/sau 
să informeze opinia publică”. Dar 
Legea nu reglementează expres 
ce informații sau concluzii este în 
drept Consiliul să comunice pu-
blicului. Astfel, comunicarea către 
public a anumitor concluzii neo-
biective ale Consiliului, de natură 
să denigreze, să acuze și să lezeze 
public demnitatea unei persoane nu 
este exclusă. Prin urmare, conside-
răm că această prevedere din Lege 
contravine art. 21 din Constituția 
rM [6], care stabilește că „orice 
persoană acuzată de un delict este 
prezumată nevinovată până când 
vinovăția sa va fi dovedită în mod 
legal, în cursul unui proces judiciar 
public, în cadrul căruia i s-au asi-
gurat toate garanțiile necesare apă-
rării sale”. 

Totuși, în mod ideal, pornind de 
la competențele cu care este împu-
ternicit și de la pârghiile pe care le 
deține, acest organ ar putea deveni 
un mecanism important în comba-
terea discriminării, contribuind la 
protecția statutului juridic al per-
soanei. Consiliul ar putea contri-
bui esențial la ameliorarea situației 
în domeniul nediscriminării prin 
sancționarea funcționarilor publici 
pentru faptele și deciziile discrimi-
natorii; prin sancționarea angajato-
rilor pentru actele de discriminare 
în câmpul muncii; prin tragerea 
la răspundere a persoanelor fizice 
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pentru actele discriminatorii efec-
tuate în viața de fiecare zi [18, p. 
57].

Generalizând asupra celor 
menționate, subliniem că în cadrul 
mecanismului statal de promova-
re și protecție a drepturilor omu-
lui, cel mai proieminent se afirmă 
autoritățile publice cu competențe 
mai înguste, specializate în diferite 
materii tangente drepturilor omu-
lui. Evident că doar acestea cel mai 
probabil dispun și de un personal 
specializat în domeniu, care i-ar 
asigura eficiența practică. Pornind 
de la problemele constatate în acti-
vitatea acestora, suntem de părerea 
că la moment anume acest segment 
al componentei instituționale a me-
canismului de stat analizat necesi-
tă cea mai mare atenție în vederea 
consolidării rolului autorităților 
menționate în procesul complex de 
promovare și garantare a protecției 
drepturilor omului. În opinia noas-
tră, una dintre direcțiile principale 
ale politicii statului în domeniu, 
trebuie să privească nemijlocit con-
solidarea capacității autorităților 
specializate în materia drepturilor 
omului, precum și dezvoltarea cul-
turii drepturilor omului la nivelul 
funcționarilor publici din cadrul 
acestora, precum și la nivelul între-
gii societăți.

Bibliografie

Avornic Gh. Activismul juridic 1. 
al cetăţenilor şi statul de drept: realităţi 
şi perspective. Chişinău, 2005. 256 p.

Balan O., Sîrcu D. Aplicarea 2. 
directă a reglementărilor internaţio-
nale în materia drepturilor omului. În: 
Mecanisme naţionale şi internaţionale 
de protecţie a drepturilor omului, ma-
terialele mesei rotunde cu participare 
internaţională consacrată aniversării a 
65-a de la adoptarea Declaraţiei Uni-
versale a Drepturilor Omului, 11 de-
cembrie 2013. Chişinău: AAP, 2014, 
p. 11-24.

Bantuş A. Drepturile omului şi 3. 
administraţia publică. Concept şi tră-
sături. În: Mecanisme naţionale şi in-

ternaţionale de protecţie a drepturilor 
omului, materialele mesei rotunde cu 
participare internaţională consacra-
tă aniversării a 65-a de la adoptarea 
Declaraţiei Universale a Drepturilor 
Omului, 11 decembrie 2013. Chişinău: 
AAP, 2014, p. 95-103.

Codul contravenţional al 4. 
Republicii Moldova Nr. 218 din  
24.10.2008. În Monitorul Oficial Nr. 
3-616.01.2009.

Codul jurisdicției constituționale 5. 
nr. 502 din 16.06.1995. În Monitorul 
Oficial Nr. 53-54 din 28.09.1995.

Constituţia Republicii Mol-6. 
dova. În Monitorul Oficial Nr. 1 din 
12.08.1994.

Costachi Gh. Direcții prioritare 7. 
ale edificarii statului de drept din Re-
publica Moldova. Chisinau: Tipografia 
Centrală, 2009. 326 p.

Costachi Gh. Prin ştiinţă spre un 8. 
stat de drept. Volum omagial. Mono-
grafie. Chişinău: Institutul de Istorie 
Stat şi Drept al AŞM, 2011. 

Gabureac A. Constituţia – prin-9. 
cipala garanţie a protecţiei drepturilor 
omului într-un stat de drept. În: Me-
canisme naţionale şi internaţionale de 
protecţie a drepturilor omului, mate-
rialele mesei rotunde cu participare 
internaţională consacrată aniversării a 
65-a de la adoptarea Declaraţiei Uni-
versale a Drepturilor Omului, 11 de-
cembrie 2013. Chişinău: AAP, 2014, 
p. 362-370.

Grecu R. Stere în lupta pentru 10. 
drepturile omului. Concepţia drepturi-
lor şi libertăţilor omului în opera juri-
dică a lui Constantin Stere. Chişinău: 
Universul, 2009. 252 p.

Guceac I. Constituţia la răs-11. 
cruce de milenii. Chişinău S.n., 2013.

Jianu G. Al. Instituţia ombud-12. 
smanului la nivel european. Bucureşti: 
Editura I.R.D.O. 2013. 

Lege cu privire la Guvern nr. 13. 
64-XII  din  31.05.90, republicat. În 
Monitorul Oficial nr.131-133/1018 din 
26.09.2002, pag. 3. Veştile nr.8/191, 
1990.

Legea14.  cu privire la Avocatul 
Poporului (Ombudsmanul), nr. 52 din 
03.04.2014. În: Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova nr. 110-114 din 
09.05.2014.

Legea cu privire la Curtea 15. 
Constituțională nr. 317 din 3.12.1994. 
În Monitorul Oficial Nr. 8 din 
07.02.1995.

Legea cu privire la petiţionare 16. 
Nr. 190 din  19.07.1994. În Monitorul 
Oficial Nr. 6-8 din 24.01.2003

Legea cu privire la asigura-17. 
rea egalităţii, Nr. 121 din  25.05.2012. 
În Monitorul Oficial Nr. 103 din 
29.05.2012.

Marian O. Cu privire la siste-18. 
mul de promovare și garantare a statu-
tului juridic al persoanei în Republica 
Moldova. În: Закон и жизнь. 2014. 
nr.5. p. 50-58.

Marian O. Rolul statului în 19. 
promovarea şi garantarea statutului ju-
ridic al personalităţii. Teză de doctor în 
drept. Chișinău, 2016.

Marinică E. C. Promovarea 20. 
și protejarea drepturilor omului prin 
mijloace contencioase. Marinică-
București: I.R.D.O. 2011. 183 p.

Opinia CIDO, 21. http://www.
cido.org.md/attachments/article/69/
CIDO%20ombudsman. pdf.

Raport privind respecta-22. 
rea drepturilor omului în Republica 
Moldova în anul 2012. Centrul pen-
tru Drepturile Omului din Moldova. 
http://crjm.org/files/reports/Raport_ 
CpDOM_repspectarea_DO_2012.pdf.

Ştefanescu B., Albescu C. 23. 
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene 
vs Ombudsmanul European. În: Studii 
Europene, 2014, nr. 1, p. 19-35.

Vidaicu D. Instituţia avocatu-24. 
lui parlamentar în Republica Moldova: 
realităţi şi perspective. http://www.
ombudsman.md/sites/default/files/
dezvoltare_strategica/ 4.institutia_avo-
catului_parlamentar_in_rm-final.pdf.

Анохин Ю.В. Об общих 25. 
основах механизма государственно-
правового обес-печения прав и 
свобод личности. В: Ползуновский 
Вестник, 2005, №1, с. 250-256.

Ростовщиков И.В., 26. 
Ростовщикова О.В. О юридических 
гарантиях прав и свобод человека. B: 
Российский юридический журнал, 
2000, № 4, c. 26-33.

DESPRE AUTOR 
Octavian MARIAN, 

doctor în drept, 
Șef adjunct al SUP a IP Botanica

al DP mun. Chișinău
e-mail: marian.octavian@mail.ru 



24 OCTOMBRIE 2018

Introducere. Procesul califi-
cării infracţiunii reprezintă 

o activitate îndelungată, determi-
nată de legislaţia procesual pena-
lă. Conform alin. (2) art. 113 CP, 
calificarea oficială a infracţiunii se 
realizează la toate etapele procedu-
rii penale de către persoanele care 
efectuează urmărirea penală și de 
către judecători. 

Scopul articolului, constituie 
realizarea unui studiu teoretico-
practic al procesului de calificare a 
anumitor categorii de infracțiuni.

Metode aplicate şi materia-
le utilizate. Metodele aplicate în 
acest studiu sunt: analiza, sinteza, 
comparaţia, investigaţia ştiinţifică. 
Materialele folosite au fost prelua-
te din: legislaţia în vigoare a Repu-
blicii Moldova, practica judiciară 
națională și a României, literatura 
de specialitate atât națională, cât şi 
de peste hotarele țării.

Rezumatele obținute și 

discuții. Iniţial trebuie clarificat 
dacă fapta examinată se referă cu 
certitudine la grupa delictelor (în-
călcarea unor dispoziţii legale) sau 
ea constituie, pur și simplu, o faptă 
imorală. Dacă totuși fapta comisă 
reprezintă o încălcare a unor dispo-
ziţii legale, urmează să fie stabilit 
gradul ei prejudiciabil pentru a de-
termina dacă ea constituie o infrac-
ţiune sau un delict. [1 p.16] 

Cercetare.Pornind de la etimo-
logia cuvântului - a califica (din lat. 
qualis-calitate ), înseamnă a da o 
notă unui anumit fenomen, proces 
care implică de a cunoaşte calită-
ţile sale principale. De asemenea, 
aceasta presupune procesul de atri-
buire a unui fenomen, eveniment, 
fapte după semnele sau particulari-
tăţile sale calitative unei categorii, 
specii sau gen. [2 p.25]

 În domeniul dreptului a califica 
faptă înseamnă a-i da o apreciere 
juridică, a alege norma juridică co-

respunzătoare care conţine elemen-
tele acesteia.[3 p.62]

Autorul rus Vl. T. Baticico, apre-
ciază prin calificarea infracțiunilor 
- procesul de identificare și deter-
minare exactă a corespunderii ele-
mentelor calificative ale infracțiunii 
ce se întrunesc în fapta social peri-
culoasă comisă de către o persoa-
nă concretă, fapta respectivă fiind 
prevăzută în norma părții speciale 
a legii penale.[4 p.21]

Un alt autor rus L. D. Gauh-
man, determină, prin calificarea 
infracțiunii, stabilirea și fixarea 
juridică a corespunderii concre-
te între semnele faptice ale faptei 
săvârșite și semnele componenței 
de infracțiune prevăzute de legea 
penală, precum și de alte legi și/
sau alte acte normative, trimiterile 
la care se regăsesc în dispozițiile 
de blanchetă ale normelor din ar-
ticolele Părții Speciale a Codului 
penal.[5 p.21]

CZU 343.3/.7

INTERFERENȚE TEORETICO-PRACTICE PRIVIND CALIFICAREA 
INFRACȚIUNILOR

Vadim PRISACARI,
Procuratura Anticorupție, drd. ȘcoalaDoctorală în Drept,

Ştiinţe Politice şi Administrative a Consorțiului instituțiilor de învățământ ASEM şi USPEE

REZUMAT
Procesul calificării unei infracţiuni are drept scop oferirea răspunsului dacă s-a săvârşit sau nu infracţiunea. Respectiv 

devine evidentă importanţa aplicării acestei acivități în cadrul procesului penal. Reieșind din faptul cât de corect va fi cali-
ficată fapta prejudiciabilă de către organul de urmărire penală sau instanța de judecată, va depinde şi modul cum va decurge 
instrumentarea cauzei penale şi echitatea pedepsei aplicate. Admiterea unei calificări incorecte are drept efect încalcarea 
drastică a principiilor consfințite în legea supremă, convențiile internaționale,din care cauză înţelegerea esenţei calificării 
infracţiunii este primordială întru evitarea apariției unor erori în aplicarea normelor juridice.

Cuvinte-cheie. Calificare, infracțiune, proces penal, elementele constitutive ale infracțiunii, pedeapsă penală.

THEORETICAL-PRACTICAL INTERFERENCE REGARDING THE QUALIFICATION 
OF CRIMES

SUMMARY
The process of criminalization is intended to provide the answer if the offense has been committed or not. Respective-

ly, the importance of applying this activity in the criminal process becomes evident.Taking into account the fact that the 
offense, which is prejudicial to the criminal investigating body, will depend on the court, it will also depend on how the 
investigation of the criminal case and the equity of the punishment applied. 

The admission of an incorrect qualification results in a drastic violation of the principles enshrined in the supreme law, 
the international conventions, for which reason the understanding of the essence of criminalization is paramount in order to 
avoid the occurrence of errors in the application of the legal norms.

Keywords. Qualification, offense, criminal proceeding, constitutive elements of the offense, criminal punishment.
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Art. 113 alin.(1) din Codul Pe-
nal al R.Moldova identifică, prin 
calificare a infracţiunii, determi-
narea şi constatarea juridică a co-
respunderii exacte între semnele 
faptei prejudiciabile săvârşite şi 
semnele componenţei infracţiunii, 
prevăzute de norma penală.

A efectua calificarea unei 
infracțiuni, înseamnă a da aceste-
ia o apreciere legală, a determina 
articolul concret din Codul penal, 
respectiv, de a stabili coraportul 
dintre un act concret al compor-
tamentului persoanei și prevede-
rea legală oferită pentru realizarea 
acestui comportament.

Calificarea exactă a infracțiunilor 
constituie una dintre cerințele im-
portante ale legalității și dreptății, 
deoarece ea apare drept o garanție 
concretă a respectării drepturilor și 
intereselor cetățenilor.[6 p.45]

Întregul proces de calificare, 
la general, se finalizează cu o con-
cluzie asupra faptului care anume 
infracțiune a fost comisă de per-
soană, în cazul respectiv, și norma 
legală al cărei articol din Codul 
Penal o cuprinde. Totuși ținem să 
menționăm că calificarea se poate 
finaliza și cu constatarea faptului că 
fapta comisă nu conține elementele 
constituitive al unei infracțiuni, spre 
exemplu, s-a constatat că fapta a 
fost comisă în stare de legitimă apă-
rare, care conform prevederilor art. 
36 alin.(1) Cod Penal, nu constituie 
infracţiune fapta, prevăzută de legea 
penală, săvârşită în stare de legitimă 
apărare.[7]

Simpla constatare a prevederii 
faptei prejudiciabile în legea penală 
nu este suficientă pentru calificarea 
acesteia drept infracţiune. O aseme-
nea calificare poate fi dată numai în 
măsura în care fapta a fost săvârşi-
tă cu vinovăţie. Atât acţiunea, cât şi 
inacţiunea prejudiciabilă trebuie să 
reprezinte o manifestare psihică con-
ştientă şi volitivă a persoanei (art.17-
19 CP). Persoana poate fi supusă răs-
punderii penale şi pedepsei penale 
numai pentru fapte săvârşite cu vino-
văţie (art.6 şi 51 CP). [8  p.24]

De ex., în fapt, s-a reținut că la 2 
august 2009, pe fondul unui conflict 
cu victima V.A.N., inculpatul a lo-
vit-o în mod repetat cu furca în față, 
fapt ce a condus la decesul acesteia 
la data de 14 august 2009, în pofida 
tratamentului medical corespun-
zător ce i-a fost aplicat. Acțiunile 
inculpatului, prin care victimei i-au 
fost cauzate leziuni grave la nivelul 
ochilor și care au determinat dece-
sul acesteia, reprezintă infracțiunea 
de omor calificat, savârsită într-un 
loc public. Aceasta pentru că in-
culpatul, dacă nu a urmarit, atunci 
măcar a acceptat posibilitatea pro-
ducerii morții victimei, avându-se 
în vedere că a lovit-o cu putere, cu 
un corp contondent apt să producă 
moartea, într-o zonă vitală. 

Circumstanța atenuantă a pro-
vocării este prezentă, dat fiind că 
infracțiunea a fost savârșită sub 
stăpânirea unei puternice tulburări 
determinate de provocarea din par-
tea victimei. Inculpatul a lovit vic-
tima în condițiile în care a fost alar-
mat de strigătele fiicei sale, care era 
lovită în plină stradă, în apropierea 
casei, cu o scândură de către victi-
ma aflată în stare de ebrietate. Cu 
aceeași scândură V.A.N. l-a lovit și 
pe inculpat, motiv pentru care aces-
ta a intrat în casă, a luat o furcă, cu 
care i-a aplicat apoi mai multe lovi-
turi în zona feței.[9 p.12]

Conform legii penale române, 
excesul în cazul legitimei apărări 
înlătură caracterul penal al faptei 
pe motivul producerii unei puterni-
ce tulburări sau temeri care a dus 
la depăşirea unei apărări proporţi-
onale cu gravitatea pericolului şi 
cu împrejurările în care s-a produs 
atacul. Totodată, în conformitate cu 
prevederile Codului penal al Repu-
blicii Moldova, depășirea limitelor 
legitimei apărări înlătură caracterul 
penal al faptei doar în cazul în care 
persoana a perceput în mod înteme-
iat că ripostează proporțional atacu-
lui, neavând posibilitatea adecvată 
de a prevedea în mod rezonabil că, 
de fapt, limitele legitimei apărări 
sunt depășite. 

Scuza provocării în legea penală 
română este incidentă şi micşorea-
ză răspunderea penală atunci când 
fapta prevăzută de legea penală a 
fost săvârşită sub stăpânirea unei 
puternice tulburări sau emoţii de-
terminate de o provocare din partea 
persoanei vătămate. Deci, pentru 
ca ambele instituţii să fie inciden-
te într-o cauză concretă, legiuitorul 
român a prevăzut o condiţie ce se 
raportează la procesele psihice in-
terne ale persoanei care săvârşeşte 
fapta prevăzută de legea penală. 

Circumstanţa atenuantă legală a 
provocării nu poate fi reţinută, dacă 
făptuitorul nu a avut certitudinea că 
violenţa a fost exercitată de persoa-
na vătămată. Spre deosebire de le-
gea penală română, Codul penal al 
Republicii Moldova nu înaintează 
condiția unei puternice tulburări 
sau emoții provocate de către par-
tea vătămată pentru a fi aplicată 
circumstanța atenuantă prevăzută 
la lit.g) alin.(1) art.76 CP RM.[9 
p.13]

În sensul alin.(3) art.1921 CP 
RM, prin violenţa periculoasă pen-
tru viaţa sau sănătatea victimei, 
trebuie de înţeles violenţa soldată 
cu vătămarea uşoară sau medie a 
integrităţii corporale sau a sănătă-
ţii, oricare, deşi nu a cauzat aseme-
nea urmări, comportă la momentul 
aplicării sale, datorită metodei de 
operare, un pericol real pentru via-
ţa sau sănătatea victimei. [10 p.67]

În conformitate cu pct.6 din Ho-
tărârea Plenului Curţii Supreme de 
Justiţie a Republicii Moldova cu 
privire la practica judiciară în pro-
cesele penale despre sustragerea 
bunurilor, nr.23 din 28.06.2004, 
[11] prin ,,violenţă periculoasă 
pentru viaţă şi sănătate,, urmează 
să se înţeleagă vătămarea uşoară a 
integrităţii corporale sau a sănătă-
ţii, urmată de o dereglare de scur-
tă durată a sănătăţii sau vătămarea 
medie a integrităţii corporale sau a 
sănătăţii, care a fost urmată de de-
reglarea de lungă durată a sănătăţii, 
precum şi alte acţiuni care, deşi nu 
au pricinuit vătămările menţionate, 
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au creat la momentul aplicării lor 
un pericol real pentru viaţa şi sănă-
tatea victimei”.[12 p.103]

Practicianul și doctrinarul au-
tohton S.Crijanovschi opinează: 
„Cu ocazia cercetării circumstan-
ţei agravante de la lit.c) alin. (2) 
art.189 CP RM, am susţinut şi 
demonstrat că înţelesul adevărat 
al noţiunii „violenţă nepericuloa-
să pentru viaţă sau sănătate,, nu 
poate implica vătămarea intenţio-
nată uşoară sau medie a integrită-
ţii corporale sau a sănătăţii; or, în 
această conjunctură, se creează un 
pericol pentru sănătatea victimei. 
Astfel privite lucrurile, vătămarea 
intenţionată uşoară sau medie a in-
tegrităţii corporale sau a sănătăţii 
corespunde violenţei periculoase 
pentru viaţă sau sănatate, deci ele 
se atribuie acţiunii adiacente de la 
lit.c) alin.(3) art.189 CP RM”.[13 
p. 202-203]

Textul art. 9 din Codul de Pro-
cedură Penală al R.Moldova,(în 
continuare CPP), prevede că urmă-
rirea penală și judecarea cauzei se 
efectuează numai dacă este dove-
dită prezenţa faptelor referitoare la 
existenţa elementelor infracţiunii. 

Potrivit art. 274 CPP, urmări-
rea penală se pornește doar dacă 
în cuprinsul actului comis există 
elementele infracţiunii și nu există 
vreuna dintre circumstanţele care 
exclud urmărirea penală. 

Este dificil de a supraestima 
importanța unei calificări adecva-
te, deoarece de ea depinde nu nu-
mai respectul față de legea penală 
în țară, ci și de ceea ce este uneori 
mai important, destinul unei anu-
mite persoane sau al unui grup de 
oameni, inclusiv viața și sănătatea 
lor.[14 p. 36]

În această determinare sunt re-
flectate toate momentele de bază ale 
conținutului calificării infracțiunii 
și respectiv elementele ei cele mai 
considerabile: 

1. Calificarea se bazează pe 
două elemente interdependente, 
ce sunt numite uneori factorii ce 
le condiționează - fapta comisă în 

realitate, care posedă elementele 
infracțiunii, și norma de drept pe-
nal, ce conține componența concre-
tă a infracțiunii; 

2 în procesul calificării are loc 
suprapunerea elementelor indicate; 

3 calificarea după norma re-
spectivă se realizează în acel caz, 
dacă rezultatul lucrului suprapus 
constituie stabilirea coincidenței 
semnelor esențiale ale faptei comi-
se și prezența tuturor elementelor 
componenței. Aceste semne trebu-
ie să coincidă între ele.

De ex. prin sentinţa Judecăto-
riei Botanica, mun. Chişinău din 
03 februarie 2014, A.B, a fost re-
cunoscut vinovat şi condamnat în 
baza art. 187 alin. (2) lit. d) şi f) 
Cod penal, la 6 ani închisoare, cu 
executarea pedepsei în penitenciar 
de tip închis. Cererea de împăcare 
a părţilor a fost respinsă, ca inad-
misibilă. 

Pentru a pronunţa sentinţa, in-
stanţa de fond, în fapt, a constatat 
că, A.B. la 08.10.2013, aproximativ 
la ora 02.40, s-a apropiat de pavilio-
nul comercial ce aparţine SRL „Ia-
cob”, amplasat în mun. Chişinău, 
bd. Dacia 37 şi folosindu-se de fap-
tul că în interiorul pavilionului se 
afla doar vânzătoarea C.D., având 
intenţia de a sustrage bunurile altei 
persoane, a bruscat fereastra, prin 
care parţial a pătruns în pavilion, 
de unde în mod deschis a sustras o 
cutie cu bani, în care erau 830 lei, 
părăsind locul comiterii infracţiu-
nii şi cauzându-i părţii vătămate o 
daună considerabilă. Pe baza stării 
de fapt expuse mai sus, confirmată 
de probele administrate, instanţa a 
reţinut că, în drept, faptele inculpa-
tului întrunesc elementele consti-
tutive ale infracţiunii prevăzute de 
art. 187 alin.(2) lit. d) şi f) Cod pe-
nal – jaful, adică sustragerea des-
chisă a 2 bunuri ale altei persoane, 
săvârşită prin pătrunderea într-un 
loc pentru depozitare, cu cauzarea 
de daune considerabile.

Legalitatea şi temeinicia sen-
tinţei de condamnare în termenul 
şi modul prevăzut de art. 401- 402 

Cod de procedură penală, a fost 
atacată cu apel de către inculpat şi 
apărătorul acestuia, prin care s-a 
solicitat casarea sentinţei, rejude-
carea cauzei şi pronunţarea unei 
noi hotărâri prin care acţiunile lui 
A.B. să fie încadrate în prevederi-
le art. 186 Cod penal, iar procesul 
penal în privinţa ultimului să fie 
încetat în baza art. 109 Cod penal, 
în legătură cu împăcarea părţilor. 
Apelanţii au invocat în argumenta-
rea cererii declarate că recalificarea 
acţiunilor săvârşite de inculpat din 
prevederile art. 187 în cele ale art. 
186 Cod penal, denotă din faptul că 
inculpatul a fost ferm convins de 
comiterea unei sustrageri în mod 
ascuns, fiind sigur că nu a fost vă-
zut de nimeni.

În partea descriptivă a deciziei 
adoptate instanţa de apel a statuat 
că în acţiunile inculpatului nu pot fi 
reţinute elementele constitutive ale 
infracţiunii de furt, deoarece partea 
vătămată C.D. a declarat că a văzut 
momentul când mâina inculpatului 
a pătruns în pavilion şi a sustras 
cutia în care se aflau 830 lei. Toto-
dată, vinovăţia inculpatului se mai 
conchide şi din declaraţiile date de 
martorii P.R., T.D., G.V., P.V., care 
au expus circumstanţele de fapt ale 
cauzei aşa cum le erau cunoscute şi 
care, indubitabil, demonstrează să-
vârşirea anume a infracţiunii de jaf 
de către A.B..

Instanţa de apel a rezultat din 
faptul că probele enunţate mai sus 
dovedesc cert că partea vătămată a 
văzut momentul sustrageri banilor 
şi imediat după aceasta a reacţionat 
prin strigăt, care a fost auzit de cei 
prezenţi lângă gheretă, inclusiv şi 
de inculpat, care fiind conştient că 
a fost observat de victimă, în con-
tinuare derulează acţiunile infrac-
ţionale de deposedare de bunuri a 
unei persoane, fugind de la locul 
comiteri infracţiuni, în vederea in-
trării în posesie a banilor sustraşi.
[15]

Situație respectivă, însă cu un 
specific corespunzător, întâlnim și 
la delimitarea jafului de tâlhărie. 
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Astfel, pericolul pe care îl pre-
zintă violenţa pentru viaţa sau să-
nătatea victimei este criteriul prin-
cipal care deosebeşte tâlhăria de 
jaful săvârşit cu aplicarea violenţei 
nepericuloase pentru viaţa sau să-
nătatea persoanei sau cu ameninţa-
rea aplicării unei asemenea violen-
ţe (lit.e) alin.(2) art.187 CP RM din 
2002). Acest criteriu este mijlocul 
optim de diferenţiere după caracte-
rul prejudiciabil al celor două for-
me „violente” ale sustragerii, sus-
amintite.

Revenind la caracterizarea vio-
lenţei periculoase pentru viaţă sau 
sănătate, menţionăm că această vi-
olenţă, concretizată în vătămarea 
gravă a integrităţii corporale sau a 
sănătăţii, constituie una dintre cir-
cumstanţele agravante ale tâlhăriei. 
Spre deosebire de aceasta, violenţa 
periculoasă pentru viaţă sau sănăta-
te, concretizată în vătămarea medie 
sau uşoară a integrităţii corporale 
sau a sănătăţii, reprezintă indicele 
variantei-tip a tâlhăriei”[16 p.112-
113], respectiv prezența acestei 
circumstanțe și condiționează 
stabilirea calificativului specific 
infracțiunii de tâlhărie.

În conformitate cu alin.(1) 
art.51 CP RM, temeiul real al răs-
punderii penale îl constituie fapta 
prejudiciabilă săvârşită, iar compo-
nenţa infracţiunii, stipulată în legea 
penală, reprezintă temeiul juridic al 
răspunderii penale. 

În acelaşi timp, potrivit art.15 
CP RM, gradul prejudiciabil al 
infracţiunii se determină conform 
semnelor ce caracterizează elemen-
tele infracţiunii: obiectul; latura 
obiectivă; subiectul; latura subiec-
tivă. Din analiza acestor prevederi 
ale legii penale se desprinde că – de 
rând cu obiectul infracţiunii, latura 
obiectivă a infracţiunii şi latura su-
biectivă a infracţiunii – subiectul 
infracţiunii constituie unul dintre 
elementele constitutive ale infrac-
ţiunii.[17 p.9]

Ca concluzie, ținem să 
menționăm că calificarea faptei se 
realizieză atât în faza de urmărire 

penală de către organul de urmărire 
penală, cât și de către instanța de 
judecată în procesul de judecare a 
cauzei, în situația când, cercetând 
probele acumulate, instanța de ju-
decată constată că inculpatul a co-
mis o altă faptă decât cea pe care 
se învinuește sau au apărut noi 
circumstanțe, instanţa, la cererea 
procurorului, amână examinarea 
cauzei pe un termen de până la o 
lună şi o restituie procurorului 
pentru efectuarea urmăririi pena-
le privind această infracţiune sau 
pentru reluarea urmăririi penale, în 
modul stabilit la art.287 CPP, pen-
tru formularea unei învinuiri noi şi 
înaintarea acesteia inculpatului, cu 
participarea apărătorului. 

În acest context de către CSJ au 
fost elaborate un șir de recoman-
dări menite să reglementeze buna 
aplicarea și interpretare a normelor 
legale de către organul de urmărire 
penală și instanțele de judecată.

Sigur acest fapt este condiționat 
atât de diversitatea interpretărilor 
care sunt efectuate pentru faptele 
comise, cât și pentru apreceierea 
gradului de vinovăție a persoa-
nei pentru fapta comisă și stabili-
rea unei sancțiuni proporționale, 
deorece de buna aplicare al legii 
penale de către autoritățile împu-
ternicite cu asemenea atribuții de-
pinde realizarea eficientă a justiției, 
restabilirea echității sociale și spo-
rirea încrederii societății în justiția 
națională.
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Întroducere. Egalitatea de gen 
reprezintă statutul juridic egal 

al femeilor și bărbaților, precum și 
posibilitățile egale pentru realiza-
rea lui, care permit ambelor sexe 
dezvoltarea liberă a potențialului și 
capacităților de care dispun în toate 
sferele vieții publice și private.

 Odată cu trecerea anilor, statutul 
juridic al femeilor s-a îmbunătățit, 
dar egalitatea între bărbați și femei 
rămâne a fi departe de realitate. De 
aceea rolul statului este de a crea 
un cadru juridic solid în scopul 
realizării și asigurării protecției 
egalității de gen.

Actualitatea temei. Prezența 
tot mai pronunțată a femeilor pe 
piața muncii și specificul acestui 
fenomen, sub aspectul ponderii de 
gen, determină completarea politi-
cilor de ocupare a forței de mun-
că cu măsuri antidiscriminatorii, 
care poartă denumirea de ”politi-
că a șanselor egale”. Problemati-
ca raporturilor de gen, în special, 
cele ce privesc situația femeilor și 
bărbaților pe piața muncii se află 
în atenția instituțiilor publice, a 
comunității științifice, a societății 
civile, precum și a opiniei publice 
din întreaga lume. Astfel, institui-
rea unor norme legale, cât și drep-
tul la egalitatea de șanse indiferent 
de sex este la fel de important pen-
tru o societate civilizată ca liberta-

tea de expresie, libertatea de reli-
gie sau de convingere politică.

Expunerea materialului. re-
prezentantele genului feminin chiar 
de la începutul mișcărilor de eman-
cipare, conștientizau că un prim pas 
în atingerea unor poziții de forță în 
societate este crearea unui cadru le-
gal, care le-ar proteja de orice gen de 
discriminări pe bază de sex. În acest 
sens, femeile încercau să adopte ca-
reva acte care ar fi putut purta carac-
ter legal, cum ar fi “Declarația Drep-
turilor Femeii și ale Cetățencei”, dar 
care nu aveau un caracter obligato-
riu și nu puteau oferi nici o garanție 
legală femeilor și drepturilor aces-
tora. Afirmarea drepturilor femeii 
în perioada postbelică are loc în rit-
muri vertiginoase. Carta ONU, sem-
nată la 26 aprilie 1945, este primul 
și unul dintre cele mai importante 
instrumente internaționale care, în 
preambul, definește statutul juridic 
al femeii, urmate de numeroase alte 
texte. Principiul egalității în drep-
turi între bărbați și femei este con-
sacrat în preambulul actului consti-
tutiv al ONU în spiritul „respectării 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale pentru toți, fără deo-
sebire de rasă, sex, limbă sau reli-
gie”. În articolul 8 se stipulează că 
„Națiunile Unite nu vor impune nici 
o restricție participării în condiții 
egale ale bărbaților și ale femeilor 

la orice funcție din cadrul organelor 
ei principale și subsidiare“[1]. 

Declarația Universală a Drepturi-
lor Omului [4], statuează în articolul 
16, punctul 1, că femeia și bărbatul 
beneficiază de egalitatea în drepturi 
„ la contractarea căsătoriei, în de-
cursul căsătoriei și la desfacerea ei“. 
Conform articolului 21, punctul 2 al 
aceluiași document “orice persoană 
are dreptul la acces egal în funcțiile 
publice din țara sa“. Articolul 23, 
la punctele 1 și 2 stipulează drep-
tul oricărei persoane de a-și alege 
munca, de a o desfășura în condiții 
echitabile și satisfăcătoare, de a pri-
mi un salariu egal pentru o muncă 
egală și de a fi protejată, fără discri-
minare împotriva șomajului. Cele 
două pacte de la New York consacră 
la rândul lor, egalitatea femeilor și 
bărbaților la exercitarea drepturilor 
civile, politice, economice, sociale 
și culturale [6]. 

Totodată, protecția egalității de 
gen instituită la nivel mondial, tre-
buie să fie dublată în mod necesar, 
de o ocrotire a drepturilor persoane-
lor de sex feminin la nivel regional. 
Garantarea drepturilor femeii este 
prevăzută în diverse texte juridice și 
este promovată de anumite organis-
me cu o activitate bine definită. 

Carta Socială Europeană, așa 
cum a fost ea revizuită în 1996 [2], 
prevede dreptul la muncă în condiții 
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echitabile pentru orice ființă umană, 
dreptul la securitate și la igienă în 
muncă, precum și dreptul bărbaților 
și al femeilor la salarii egale pentru 
munca egală. Republica Moldova a 
făcut un pas important în vederea 
excluderii tratamentului inechitabil 
al bărbaților și femeilor în dome-
niul muncii, aderând la Convenția 
asupra eliminării tuturor formelor 
de discriminare față de femei (CE-
DAW), prin Hotărârea Parlamentu-
lui R.M. nr.87-XIII din 28.04.1994, 
precum și la Protocolul Opțional la 
CEDAW, prin Legea Nr.138-XVI 
din 15.12.2005, pentru țara noastră 
intrând în vigoare la 28.02.2006.

Creșterea numărului participării 
femeilor şi bărbaţilor pe piaţa mun-
cii, reducerea şomajului şi promo-
varea locurilor de muncă calitative 
constituie una dintre condițiile de 
bază a Uniunii Europene privind 
ocuparea forţei de muncă. În acest 
sens, pe plan național, în vederea 
respectării principiului egalităţii 
femeilor şi bărbaţilor pe piaţa mun-
cii au fost elaborate un șir de acte 
normative ce reglementează do-
meniul ocupării forţei de muncă, 
precum sunt: Strategia naţională 
privind ocuparea forţei de muncă, 
pentru anii 2017-2021, aprobată 
prin Hotărârea Guvernului nr.1473 
din 30.12.2016, Legea nr.102 din 
13.03.2003 privind ocuparea forţei 
de muncă şi protecţia socială a per-
soanelor aflate în căutarea unui loc 
de muncă, Planul de acţiuni privind 
implementarea Strategiei pentru 
asigurarea egalității între femei și 
bărbați în Republica Moldova pe 
anii 2017-2021, Planul Naţional 
de acţiuni pentru implementarea 
Strategiei naționale privind ocu-
parea forței de muncă pentru anii 
2017-2021, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului Nr.582 din 24.07.2017, 
Legea Nr.5 din 09.02.2006 privind 
asigurarea egalității de șanse între 
femei și bărbați, Legea Nr.121 din 
25.05.2012 cu privire la asigura-
rea egalității, intrată în vigoare la 
01.01.2013. 

În fond, vorbind în linii genera-
le, tendințele de gen în Republica 

Moldova tind să se apropie tot mai 
mult de cele mondiale și europene, 
fapt ce se manifestă prin creșterea 
rolului femeii în societate.

Totuși, realizarea prevederilor 
documentelor menţionate nu a asi-
gurat integrarea femeilor în câmpul 
muncii la acelaşi nivel cu bărbaţii. 
Astfel, conform ultimelor date sta-
tistice, ponderea bărbaţilor (50,8%) 
a depăşit puţin ponderea femeilor 
(49,2%) [9]. Puțin diferite însă, sunt 
pozițiile preluate de societatea civi-
lă din țară în abordarea problemati-
cii de gen în dreptul muncii. Astfel, 
după implementarea Legii cu privire 
la asigurarea egalității de șanse între 
femei și bărbați din 09.02.2006, în 
ciuda anumitor progrese, continuă 
să existe diferențe semnificative în 
diverse domenii, în general, femei-
le neavând posibilitatea de a deține 
funcții și posturi publice importan-
te.

La etapa actuală, analizând ca-
drul legal în domeniul egalității de 
șanse și de tratament între femei și 
bărbați, se poate afirma că legislația 
Republicii Moldova acoperă preve-
derile fundamentale ale legislației 
comunitare, reglementările aces-
teia fiind transpuse în legislația 
națională prin acte normative care 
permit respectarea drepturilor per-
soanelor. Cu toate acestea, dreptu-
rile femeii în relațiile de muncă, în 
ciuda necesității ocrotirii lor priori-
tare, sunt cele mai vulnerabile. Una 
dintre problemele principale în acest 
sens, este discriminarea la locul de 
muncă, formele acesteia fiind întâl-
nite în majoritatea activităților, în-
cepând de la procesul și modalitatea 
de luare a deciziei de angajare, sala-
rizare până la decizia de promovare 
sau concediere. Un caz special de 
discriminare la angajare îl constiuie 
respingerea femeilor tinere, apte de 
muncă, aflate în căsătorie legală, pe 
considerentul nelegal al angajato-
rului, că persoana respectivă nu va 
lucra mult timp, având perspective 
de a naște copii. O excepție deose-
bit de importantă, dar probabil că și 
cea mai gravă formă sub legislația 
UE de discriminare este conside-

rată cea conexă maternității [5], 
angajatorul bazându-se pe ideea că 
femeile însărcinate vor lucra câteva 
luni urmând să intre în concediul de 
maternitate. Complicațiile survenite 
în viața salariatelor în urma acestei 
stări fizice se reflectă în regimul de 
muncă al acesteia și, deci, oferă un 
teren propice pentru manifestarea 
diferitor forme de discriminare. În 
același timp, protecția maternității 
și drepturile speciale acordate în 
acest sens, nu include discriminarea 
împotriva bărbaților. Dacă aseme-
nea drepturi erau cândva privite ca 
o excepție de la principiul tratamen-
tului egal, actualmente ele sunt per-
cepute ca o măsură de implimentare 
a conceptului de acces echitabil la 
angajare și condiții de muncă, fă-
când referire , nu în ultimul rând, 
și la persoanele de gen masculin. În 
fond, aceasta are drept scop atenua-
rea efectelor deosebirilor biologice 
dintre bărbați și femei. 

Un alt principiu ce guvernează 
egalitatea de gen sub egida raporturi-
lor juridice de muncă este principiul 
egalității de remunerare, consacrat 
chiar în actele de bază ale constitu-
irii UE. Directiva nr.75 prevede că 
dacă este folosit un sistem de cali-
ficare a muncii pentru determinarea 
remunerării, el trebuie să fie bazat 
pe aceleași criterii pentru bărbat și 
femeie, pentru a exclude discrimi-
narea în bază de sex. Însă, sistemul 
de calificare și clasificare a muncii 
trebuie să ia în considerație criteriul 
în baza căruia fiecare lucrător de 
orice gen poate demonstra capacități 
proprii [8]. La nivel național, modi-
ficările introduse în Codul Muncii 
[3] nu au redus discrepanțele dintre 
veniturile femeilor și bărbaților, ci, 
dimpotrivă, diferența dintre salariul 
mediu al bărbaţilor şi cel al feme-
ilor este în creștere. În pofida pre-
vederilor legislative cu privire la 
obligația angajatorului de a asigura 
plată egală, tendințele cu privire la 
diferențele salariale au un vector 
negativ–discrepanța dintre salariul 
femeilor și bărbaților a crescut de la 
12,9% în 2012 la 14,5% în 2016 [7, 
p.4 ]. 
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Concluzii: Tendința europeană 
de a întroduce cât mai multe măsuri 
de ameliorare în privința egalității 
de gen pe piața muncii, este explica-
tă de paradoxul din prezent prin care 
femeile, în pofida faptului că sunt 
mai bine instruite, sunt mai prost 
plătite în continuare decât bărbații, 
iar pentru o creștere economică 
optimă și o dezvoltare cu adevărat 
sustenabilă, potențialul profesional 
al femeilor trebuie exploatat pe de-
plin. Republica Moldova, axată pe 
vectorul de integrare europeană, se 
străduie să corespundă standardelor 
impuse în sfera egalității de gen în 
relațiile de muncă, însă aici chiar 
sunt multe aspecte asupra cărora 
urmează de lucrat minuțios, după 
cum arată situația reală de pe piața 
muncii RM.
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REZUMAT
Patrimoniul este o valoare socială de mare importanţă şi necesită de a fi ocro-

tită printr-o varietate de masuri juridice şi educative cu menirea de a ordona şi 
influența atitudinea membrilor societăţii faţă de patrimoniu. Una dintre cele mai 
periculoase fapte contra patrimoniului o constituie delapidarea averii străine. Pe-
riculozitatea socială a acestei prevederi este determinată de subiectul special al 
infracţiunii, care poate trece în folosul său bunurile care i-au fost date în adminis-
trare, în speranţa că acel subiect este de bună-credinţă şi demn de încredere.

Astfel, legislația națională, protejează patrimoniul prin toate mijloacele juri-
dice inclusiv de drept penal, de faptele socialmente periculoase care periclitează 
buna desfăşurare a relaţiilor sociale cu privire la patrimoniu.
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SUMMARY
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National legislation aims to protect the person against violations brought to 
his or her physical and mental integrity through coercive mechanisms and in-
struments of the state, against illegal actions of third parties and their agents, and 
the investigation in all aspects, complete and objective, in particular of the cases 
of torture, inhuman or degrading treatment, constitutes a serious ground for the 
strengthening of rule-of-law state.
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Introducere. Ocrotirea relaţi-
ilor patrimoniale a constituit 

şi constituie o preocupare perma-
nentă a oricărui stat de drept, în-
dreptat spre apărarea proprietăţii 
publice şi private.

Astfel, fiind o valoare socială 
de mare importanţă, patrimoniul 
necesită a fi ocrotit printr-o varie-
tate de masuri juridice şi educative 
cu menirea de a ordona şi influența 

atitudinea membrilor societăţii faţă 
de acesta.

Una dintre cele mai periculoase 
fapte contra patrimoniului o con-
stituie delapidarea averii străine. 
Periculozitatea socială a acestei 
prevederi este determinată de su-
biectul special al infracţiunii, care 
poate trece în folosul său bunurile 
care i-au fost încredințate de către 
proprietar, în speranţa că acel su-
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biect este de bună-credinţă şi demn 
de încredere.

Conţinutul legal al delapidării 
averii străine este reglementat la art. 
191 alin. (1) Cod penal,modificat 
prin Legea nr. 179 din 26 iulie 
2018, care definește: ”delapida-
rea averii străine, adică însușirea, 
dispunerea sau folosirea ilegală a 
bunurilor altei sau ale altor per-
soane de către cel căruia i-au fost 
încredințate în baza unui titlu și cu 
un anumit scop ori refuzul de a le 
restitui, care a produs daune consi-
derabile.” [1, art. 191]. 

Modificările survenite cu referi-
re la ”folosirea ilegală a bunurilor 
altei persoane care a produs dau-
ne considerabile” ar putea facili-
ta depunerea plângerilor de către 
conducători în privința angajaților 
”incomozi” pentru pretinsa folosire 
ilegală a bunurilor.

În acest sens, organului de ur-
mărire penală îi revine o sarcină 
dificilă în vederea demonstrării 
nevinovăției persoanei bănuite, ur-
mând a analiza foarte minuțios toa-
te circumstanțele cauzei.

Totodată, urma ca denumirea 
articolului 191 Cod penal ”delapi-
darea averii străine” să fie modifi-
cată în ”delapidarea”, exact ca în 
legislația română, de unde au fost 
”împrumutate” și modificările ac-
tuale cu mici excepții, deoarece se 
creează impresia că poate fi delapi-
dată și propria avere, ceea ce este 
imposibil. 

Scopul articolului. Scopul 
prezentei lucrări rezidă în analiza 
complexă, sistematică a infracţiu-
nii de delapidare a averii străine, 
sistematizarea referinţelor doctri-
nare şi legislative naţionale, formu-
larea propunerilor de perfecţionare 
a cadrului legislativ autohton din 
domeniu, îndreptate spre formarea 
bazelor conceptuale. 

Metodele și materialele apli-
cate. Obiectul infracţiunii de dela-
pidare a averii străine. În literatura 
de specialitate există o multitudine 
de noţiuni cu referire la obiectul in-
fracţiunii, dar cea mai bine defini-

tivată o considerăm pe cea expusă 
de Sergiu Brînză, “obiectul infrac-
ţiunii îl formează valorile sociale 
şi relaţiile sociale, care necesită 
apărarea penală, în a căror conso-
lidare şi dezvoltare este interesată 
societatea şi cărora, prin compor-
tamentul antisocial al unor persoa-
ne aparte sau al unor grupuri de 
persoane, li se poate aduce atinge-
re esenţială.”[4, p. 35].

Doctrina penală evidenţiază mai 
multe categorii de obiect al infrac-
ţiunii care ţine nemijlocit de esenţa 
obiectului, de anumite caracteristici 
ale acestuia, având la bază sistema-
tizarea formală a obiectelor infrac-
ţiunii după următoarele criterii:

natura (sensul) acestora-ne-a) 
materială sau materială (obiect ju-
ridic şi obiect material);

ierarhizarea valorilor soci-b) 
ale care fac obiectul infracţiunii 
(obiect juridic generic şi obiect ju-
ridic special);

numărul obiectelor infracţi-c) 
unii (obiect simplu şi obiect com-
plex) [4, p. 99].

Aşadar, în continuare vom defini 
categoriile de obiect al infracțiunii, 
după ierarhizarea de mai sus. 

Obiectul juridic al infracţiunii 
de delapidarea averii străine îl con-
stituie relaţiile sociale cu privire la 
patrimoniu.

Obiectul material al faptei incri-
minate la art. 191 Cod penal, îl con-
stituie bunurile care au o existenţă 
materială, sunt create prin munca 
omului, dispun de valoare materială 
şi cost determinat, fiind bunuri mo-
bile şi străine pentru făptuitor.

Diferenţa dintre obiectul mate-
rial al infracţiunii şi obiectul juri-
dic al infracţiunii constă în aceea 
că ultimul este format din valori 
sociale şi relaţii sociale cărora li se 
aduce atingere, iar primul le mate-
rializează. În cazul delapidării ave-
rii străine, valoarea socială ocrotită 
este patrimoniul, iar materializarea 
acestuia o constituie bunurile în-
credinţate de proprietar în admi-
nistrarea făptuitorului, bunuri care 
sunt străine acestuia din urmă.

Potrivit pct. 1 al Hotărârii Ple-
nului Curţii Supreme de Justiţie a 
Republicii Moldova “Cu privire la 
practica judiciară în procesele pe-
nale despre sustragerea bunurilor”, 
nr. 23 din 28.06.2004, ”obiect ma-
terial al sustragerii sau altor infrac-
ţiuni contra patrimoniului se con-
sideră bunurile care la momentul 
săvârșirii infracţiunii nu-i aparţin 
făptuitorului, nu sunt proprietate a 
lui şi care se pot afla atât în pose-
sia proprietarului, cât şi în posesia 
altor persoane, cărora li s-au trans-
mis în folosinţă aceste bunuri” [13,  
pct. 1].

Infracţiunea de delapidare are 
întotdeauna un obiect material, adi-
că un obiect asupra căruia se exer-
cită direct şi nemijlocit acţiunea 
ilicită de sustragere şi care aparține 
persoanei juridice publice sau pri-
vate. De altfel, însăşi noţiunea de 
sustragere implică existenţa unui 
obiect material, care este sustras, 
fără de care acţiunea de sustragere 
nu ar fi posibilă [8, p. 114]. O altă 
condiţie este ca obiectul material să 
aibă o valoare patrimonială înglo-
bată în activul proprietarului.

În afară de aceste calităţi, există 
o calitate specială care este carac-
teristică pentru obiectul material al 
delapidării averii străine: bunurile 
încredinţate de către o altă per-
soană în baza unui titlu al făptui-
torului. Deşi, bunurile încredinţate 
în administrarea făptuitorului sunt 
străine pentru acesta, regimul ju-
ridic al acestor bunuri se distinge 
de regimul juridic al bunurilor care 
sunt luate de către făptuitor în ca-
zul altor infracţiuni săvârșite prin 
sustragere (în special, în cazul fur-
tului).

Astfel, încredinţarea bunurilor 
în sarcina făptuitorului este un act 
cu semnificaţie juridică de mani-
festare a voinţei persoanei, care 
răspunde următoarelor trei condi-
ţii:

creează în sarcina făptuito-a) 
rului dreptul de a deţine bunurile 
respective, precum şi atribuţia de a 
le administra;
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făptuitorului îi revine răs-b) 
punderea pentru respectarea regi-
mului de utilizare a bunurilor în-
credinţate, precum şi pentru asigu-
rarea integrităţii lor;

nu se face în scopul de a c) 
transmite dreptul de proprietate 
asupra bunurilor către cel care le 
dobândeşte.

Obiectul material al infracţiunii 
de delapidare poate să fie în primul 
rând orice bun mobil, deoarece nu-
mai un bun mobil este susceptibil 
de a fi sustras. Potrivit opiniei lui 
D. Mirel bunurile mobile sunt de 
trei feluri:

-bunuri mobile prin natura lor 
sunt cele care se pot transporta 
de la un loc la altul, se mişcă de 
la sine, precum şi cele care se pot 
muta dintr-un loc în altul cu ajuto-
rul unei puteri;

-bunuri mobile prin anticipaţie. 
Unele bunuri considerate imobile 
prin natural lor, adică prin încor-
poraţiune, devin mobile când sunt 
separate de fond (de exemplu, re-
coltele şi fructele, arborii, uşile, fe-
restrele unei clădiri, produsul încă 
neextras al unei cariere);

-bunuri mobile prin determina-
rea legii: toate drepturile reale, afa-
ră de dreptul de proprietate, care au 
ca obiect un mobil, drepturile de 
creanţă care au ca obligaţie de a da 
un bun mobil, drepturile de propri-
etate intelectuală etc. [8 , p. 114].

Într-o altă ordine de idei, tre-
buie de menţionat că bunurile, 
care reprezintă obiectul material 
al delapidării averii străine, pot fi 
clasificate condiţional în bunuri 
statice şi bunuri dinamice. Scopul 
acestei clasificări constă în nece-
sitatea efectuării unei analize mai 
aprofundate a infracţiunii amintite 
[6, p. 659].

Bunul trebuie să aibă o existen-
ţă materială, deoarece numai un 
astfel de bun poate fi sustras. De 
asemenea, bunul trebuie să aibă o 
valoare economică şi un cost de-
terminat (care să poate fie exprimat 
în bani). Dacă bunul are o valoa-
re subiectivă, sentimentală, având 

o utilitate individuală, el nu poate 
forma obiectul material al infracţi-
unii de delapidare a averii străine 
(de exemplu, o poză a unei cunoş-
tinţe, o agendă etc.). Aceasta, deoa-
rece un astfel de bun nu va putea fi 
evaluat în bani [5, p. 231].

Prin urmare, obiectul material 
al acestei infracţiuni îl poate forma 
orice bunuri mobile, străine pentru 
făptuitor, dacă au materialitate şi o 
valoare economică.

În literatura de specialitate, pre-
cum și în practica instanțelor de ju-
decată, nu există o opinie clară, cu 
referire la plusurile create în gesti-
une, dacă formează sau nu obiect 
material al infracţiunilor împotriva 
avutului proprietarului şi dacă în-
suşirea lor de către gestionar con-
stituie sau nu delapidare. Problema 
este deosebit de importantă, fiind 
foarte frecvente şi diverse situaţii-
le când gestionarii recurg la acest 
mijloc pentru crearea de venituri 
ilicite (prin perceperea de supra-
preţuri, înşelarea cumpărătorilor la 
cântar sau măsurat, falsificarea sau 
substituirea de mărfuri etc.).

În aceste circumstanțe, consi-
derăm că plusurile create chiar din 
bunurile sau valorile aparținând 
persoanelor fizice sau juridice, in-
contestabil însuşirea lor de către 
gestionar constituie infracţiunea de 
delapidare. 

Aşadar, pentru a constitui obiec-
tul material al delapidării, bunurile 
trebuie să se afle în gestiunea sau 
administrarea făptuitorului. Fapta 
se poate comite numai în legătură 
cu bunurile care există realmente în 
gestiune. În consecinţă, sustragerea 
de către făptuitor a unor bunuri pe 
care nu le avea în gestiune sau în 
administrare, nu constituie delapi-
dare, ci furt [12, p. 33].

În cele din urmă, putem afirma 
că obiectul material al delapidării 
spre deosebire de obiectul juridic, 
este categoria materială asupra 
căreia se îndreaptă influențarea 
nemijlocită infracţională, prin in-
termediul căreia se aduce atingere 
obiectului juridic.

Distincţia după categorii a 
obiectului infracţiunii poate fi făcu-
tă şi în baza altui criteriu, al ierar-
hizării valorilor sociale. În doctrina 
penală se distinge obiectul juridic 
generic şi obiectul juridic special.

Astfel, obiectul juridic generic 
al infracţiunii analizate îl formează 
relaţiile sociale cu privire la pose-
sia asupra bunurilor mobile. Într-o 
altă opinie, obiectul juridic gene-
ric al infracţiunii de delapidare, îl 
constituie relaţiile sociale de ordin 
patrimonial ale căror formare, des-
făşurare şi dezvoltare sunt asigura-
te prin apărarea patrimoniului [8, p. 
113].

Obiectul juridic special al dela-
pidării  îl formează relaţiile sociale 
privitoare la executarea corectă a 
atribuţiilor de administrare de că-
tre făptuitor a bunurilor ce i-au fost 
încredinţate. Lezând acest obiect, 
delapidatorul încalcă încrederea pe 
care i-a acordat-o proprietarului, 
trecând ilegal bunurile încredinţate 
în sfera sa patrimonială [4, p. 450].

Atunci când prin fapta infracţi-
onală sunt lezate deodată două sau 
mai multe valori sociale, doar cea 
mai importantă dintre aceste valori 
determină grupul din care face par-
te acea infracţiune dintre cele două 
obiecte de apărare penală, unul este 
principal, iar altul-secundar, acesta 
din urmă fiind numit în doctrina 
penală şi adiacent. Aşadar, în con-
formitate cu un criteriu subsidiar 
de aşezare pe categorii a obiectelor 
infracţiunii - criteriul legăturii cu 
obiectul generic al infracţiunii - 
acestea se împart în obiect juridic 
principal al infracţiunii şi obiect 
juridic secundar (adiacent) al in-
fracţiunii. [10, p. 126].

Obiectul juridic special al in-
fracţiunii prevăzute la art. 191 Cod 
penal, este un obiect juridic multi-
plu. Aceasta, deoarece în cazul de-
lapidării averii străine, printr-o sin-
gură acţiune  se aduce atingere mai 
multor valori sociale speciale şi, 
implicit, relaţiilor sociale aferente.

Obiectul juridic principal al 
acestei infracţiuni, îl constituie nu-
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mai acele relaţii sociale cu caracter 
patrimonial a căror formare, des-
făşurare şi dezvoltare implică res-
pectarea poziţiei de fapt a bunurilor 
care sunt gestionate sau adminis-
trate de către făptuitor. Schimbarea 
ilicită a acestei poziţii face ca uni-
tatea să piardă în fapt posesiunea 
sau detenţiunea acestor bunuri [2, 
p. 54]. 

Reieşind din faptul că obiec-
tul juridic principal al infracţiunii 
specificate la art. 191 Cod penal, îl 
formează relaţiile sociale cu privi-
re la posesia asupra bunurilor mo-
bile şi ținând seama de prevederile 
la art. 304 din Codul civil, putem 
susţine că victima delapidării ave-
rii străine este posesorul mijlocit, 
aceasta încredințând bunurile sale 
în administrarea făptuitorului, care 
are rolul de posesor nemijlocit [6, 
p. 660].

Obiectul juridic secundar al 
delapidării averii străine îl consti-
tuie relaţiile sociale cu privire la 
executarea corectă a atribuţiilor de 
administrare în privinţa bunurilor 
încredinţate [6, p. 658].

În fine, delapidarea averii stră-
ine după numărul obiectelor in-
fracţiunii, face parte din categoria 
infracţiunilor cu obiect juridic ne-
complex, la care obiectul apără-
rii penale este multiplu, deoarece 
printr-o singură acţiune se aduce 
atingere mai multor valori sociale 
speciale şi, implicit, relaţiilor soci-
ale aferente, diferit de infracţiunile 
complexe care aduc atingere va-
lorilor sociale printr-un sistem de 
acţiuni.

Caracterizarea generală a la-
turii obiective. Existenţa unei in-
fracţiuni implică o faptă prevăzută 
de legea penală la care se adaugă 
şi alte condiţii, unele de natură să 
caracterizeze fapta, altele determi-
nându-i gravitatea. Delapidarea, se 
exprimă în fapta social-periculoa-
să, care se exprimă prin acţiunea de 
însuşire în folosul său sau al altor 
persoane a bunurilor încredinţate.

Situaţia premisă la infracţiunea 
de delapidare, ca fapta să poată fi 

săvârșită, cere a fi respectate cumu-
lativ două condiţii:

- bunurile, aparţin persoanei ju-
ridice publice sau private sau care 
interesează acest avut să se găseas-
că în posesia sau detenţia unei ase-
menea unităţi patrimoniale;

- o anumită persoană să aibă în 
atribuţii gestionarea de drept sau de 
fapt sau administrarea bunurilor re-
spective [12, p. 46-47 ].

Latura obiectivă constă în actele 
de conduită exterioare ale subiectu-
lui şi cuprinde un element material, 
o urmare imediată şi o legătură de 
cauzalitate [2, p. 31].

Potrivit altei opinii, latura obiec-
tivă a delapidării averii străine are 
următoarea structură: 1) fapta pre-
judiciabilă care constă în acţiunea 
de însuşire legală; 2) urmările pre-
judiciabile sub forma prejudiciului 
patrimonial efectiv; 3) legătura de 
cauzalitate dintre fapta prejudicia-
bilă şi urmările prejudiciabile [6, p. 
660].

În cazul delapidării averii stră-
ine, fapta prejudiciabilă constă în 
acţiunea de sustragere. Însă, un 
anumit specific este condiţionat de 
particularităţile obiectului material 
al infracţiunii analizate: făptuito-
rul săvârșește luarea bunurilor ce-i 
sunt străine, dar care, la moment, 
se află în detenţia lui legitimă, el 
profitând de atribuţia de a adminis-
tra aceste bunuri.

Este adevărat că, în cazul de-
lapidării averii străine, făptuitorul 
este persoana căreia bunurile i-au 
fost încredinţate în temeiul legii. 
Însă, ele îi sunt încredinţate pentru 
executarea unor atribuţii strict de-
terminate, nu pentru a fi sustrase. 

Pentru a săvârși sustragerea şi a 
deveni posesor ilegal, făptuitorul ia 
bunurile de la persoana care i le-a 
încredinţat. Bineînţeles, luarea se 
face de la această persoană, nu de 
la făptuitorul însuşi (ceea ce este 
imposibil), prin aceasta aducându-
se atingere poziţiei bunurilor care 
aparţin de sfera patrimonială a per-
soanei care a încredinţat bunurile. 
În cazul dat, prin trecerea în mod 

ilicit la pierderi a bunurilor respec-
tive, poziţia lor în spaţiu se poate 
păstra, dar se schimbă atitudinea 
făptuitorului faţă de aceste bunuri, 
care interverteşte (transformă) de-
tenţia legitimă într-o stăpânire ile-
gală. Deşi, bunurile respective pot 
continua să se afle în acelaşi loc, 
ele nu mai există pentru persoana 
care a încredinţat bunurile sale, 
deoarece sunt, de exemplu, trecute 
prin act la pierderi, fiind ca şi cum 
distruse din cauza inutilităţii lor. 
În concluzie, se poate menţiona că 
făptuitorul ia bunurile ce i-au fost 
încredinţate, transformându-se din 
detentor legitim în pretins propri-
etar, având intenţia de a le poseda 
pentru sine, nu pentru posesorul 
mijlocit ce i-a încredinţat bunurile 
[6, p. 661].

În dispoziţia incriminatoare a de-
lapidării, elementul material nu este 
arătat prin termenul de sustragere, ci 
prin termenul care indică modalita-
tea de sustragere, ”însușirea, dispu-
nerea sau folosirea ilegală a bunuri-
lor”, aceasta nefiind posibilă fără a 
fi precedată de o sustragere. Nu are 
relevanţă pentru existenţa infracţiu-
nii dacă sustragerea s-a efectuat în 
interesul făptuitorului sau al unei 
alte persoane.

Însuşirea ca modalitate a sustra-
gerii unui bun, constă în scoaterea 
acelui bun din posesia sau detenţia 
unei persoane juridice şi trecerea 
acestuia în stăpânirea făptuitorului, 
care poate dispune de el, adică poa-
te să îl consume, să îl utilizeze ori 
să îl înstrăineze [8, p. 129-130].

Într-o altă sursă, însuşirea con-
stă în luarea în stăpânire a unor bu-
nuri, dintre acelea pe care subiectul 
le administrează sau gestionează. 
Semnificaţia literală a cuvântului 
este: a face al său. Deci, termenul 
însuşire din conţinutul infracţiunii 
de delapidare traduce ideea de a 
face al său un bun aparținând avu-
tului proprietarului [11, p. 55].

Pentru a fi în prezenţa unei de-
lapidări prin însuşire, este necesar 
ca bunul să treacă efectiv în stăpâ-
nirea făptuitorului. Nu se cere însă 
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ca făptuitorul să facă vreun act de 
dispoziţie cu privire la acel bun, fi-
ind suficient ca prin acţiunea sa să 
îşi fi creat numai această posibilitate 
[8, p. 130].

În situaţia în care intenţia sus-
tragerii este materializată numai în 
scriptele unităţii prin falsificarea 
acestora, de exemplu, dacă bunul 
nu a fost trecut de făptuitor efectiv 
în stăpânirea sa, nu poate fi vorba 
de delapidare [2, p. 85].

Fapta incriminată la art. 191, 
Cod penal este o infracţiune ma-
terială. Ea se consideră consumată 
din momentul în care făptuitorul 
obţine posibilitatea reală de a se 
folosi sau a dispune ilegal de bu-
nurile altuia la propria sa dorinţă.

Un alt element al laturii obiec-
tive a delapidării averii străine 
constă din urmările prejudiciabile 
sub formă de prejudiciu patrimo-
nial efectiv. Acţiunea de sustrage-
re a unui bun din patrimoniul unei 
persoane juridice de interes public 
sau privat, prin însuşire, produce 
ca urmare imediată scoaterea bu-
nului din sfera patrimoniului în 
care se găsea şi deci deposedarea 
sau lipsirea unităţii publice sau 
private de bunul sustras, de posi-
bilitatea de a-l avea şi de a-l folo-
si, ceea ce duce şi la producerea 
unei eventuale pagube unităţii, 
constând în valoarea bunului sus-
tras prin însuşire [8, p. 133].

Însuşirea bunului din avutul 
proprietarului trebuie să ducă la 
o urmare vătămătoare care constă 
într-un rezultat fizic al acţiunii în-
treprinse în sensul că proprietarul 
este lipsit definitiv sau temporar, 
de bunul respectiv a cărui poziţie 
de fapt a fost schimbată. Pentru ca 
urmarea prejudiciabilă să aibă efi-
cienţă în conţinutul infracţiunii de 
delapidare, trebuie pe plan civil să 
conducă la pricinuirea unei pagu-
be avutului persoanei juridice sau 
private, la o diminuare a patrimo-
niului [2, p. 94]. Totdeauna acţiu-
nea de însuşire are drept consecin-
ţă crearea unei lipse în patrimoniul 
persoanei fizice sau juridice.  

Există delapidare ca urmare a 
însuşirii, când bunul a rămas în 
patrimoniul aceleaşi unităţi pu-
blice sau private, dar a trecut de 
sub dispoziţia unităţii în dispoziţia 
alteia.

Delapidarea nu este o infracţi-
une de pericol sau formală, ci este 
o infracţiune de rezultat ce face 
parte din categoria infracţiunilor 
îndreptate împotriva  patrimoniu-
lui, astfel încât nu este de conce-
put fără de producere unei pagube. 
[3, p. 500]. Paguba produsă prin 
delapidare, la momentul săvârșirii 
faptei, urmează să depăşească 
20% din cuantumul salariului me-
diu lunar pe economie prognozat, 
aprobat de Guvern pentru anul în 
curs la data săvârșirii infracțiunii.

Pentru întregirea laturii obiec-
tive a infracţiunii de delapidare 
este necesar să existe o legătură de 
cauzalitate între acţiunea de însu-
şire şi urmarea imediată, depose-
darea unităţii publice sau private 
de acel bun. Dacă deposedarea se 
datorează altei cauze, ca de pildă, 
pierderea bunului, furtul acestuia, 
distrugerea lui etc., nu poate exista 
infracţiunea de delapidare [10, p. 
219]. Fapta prejudiciabilă trebuie 
sa fie consecinţă directă  a acţiunii 
de sustragere.

Particularităţile laturii su-
biective. Latura subiectivă a de-
lapidării averii străine se exprimă, 
în vinovăţie sub formă de intenţie 
directă. În afară de aceasta, la ca-
lificare este obligatorie stabilirea 
scopului special, a scopului de cu-
piditate [6, p. 663].

Infracţiunea de delapidare se 
săvârșește cu intenţie, cel mai ade-
sea, intenţie directă, dar nu este 
exclusă nici cea indirectă. Făptu-
itorul îşi dă seama de caracterul 
ilicit al faptei, prevede rezultatul 
socialmente periculos al acesteia 
sau uneori numai îl acceptă [8, p. 
135].

În caracterizarea intenţiei se 
desemnează două elemente care 
se conjugă între ele, reprezentând 
fiecare dintre ele câte un act psi-

hic: un act de cunoaştere sau de 
prevedere şi un act de voinţă [11, 
p. 80-81].

În ceea ce priveşte actul de pre-
vedere sau cunoaştere, se arată în 
genere că infractorul trebuie să-şi 
dea seama de urmările socialmente 
periculoase ale faptei sale, cu alte 
cuvinte trebuie să aibă reprezenta-
rea cu anticipaţie a întregii înlăn-
ţuiri a faptelor sale, cu toate atri-
butele obiective ale acestor fapte 
şi a urmărilor pe care ele trebuie 
să le producă. Infractorul trebuie 
să-şi dea seama că făptuind o anu-
mită activitate materială, conce-
pută de el, această activitate va da 
naştere unui anumit rezultat. Dacă 
acest rezultat este acela pe care în 
conţinutul infracţiunii îl găsim cu 
atributul de socialmente periculos, 
putem conchide că trăsătura pre-
vederii din latura subiectivă este 
realizată. Actul de voinţă arată în 
genere că infractorul trebuie să 
voiască, deci să urmărească pro-
ducerea rezultatului socialmente 
periculos al faptelor sale, ceea ce 
presupune că a activat cu scopul 
ca acest rezultat să se producă (in-
tenţia directă) sau, deşi nu a voit, 
deci nu a urmărit producerea re-
zultatului socialmente periculos, 
l-a prevăzut şi l-a acceptat totuşi 
(intenţia indirectă) [11, p. 81].

Într-o altă opinie, la fel, se con-
sideră că infracţiunea de delapida-
re poate fi săvârșită şi cu intenţie 
indirectă. Aceasta există când in-
fractorul prevede rezultatul faptei 
sale şi deşi nu-l urmăreşte, accep-
tă posibilitatea producerii lui [2, 
p.34].

Considerăm incorecte percep-
ţiile enunţate mai sus referitor la 
intenţia indirectă la săvârșirea in-
fracţiunii de delapidare a averii 
străine, întrucât fapta prejudicia-
bilă este săvârșită prin sustragerea 
bunului din patrimoniul victimei, 
cauzând astfel, un prejudiciu patri-
monial efectiv acesteia, fiind pre-
zent și scopul de cupiditate care 
indică dorinţa de a lua ceva din 
patrimoniul altcuiva şi a include 
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în sfera sa patrimonială, precum 
și manifestarea prin imprudenţă 
a atitudinii psihice la aceste dezi-
derate este practic imposibil. Prin 
urmare, latura subiectivă se poate 
exprima doar prin intenţie directă.

Scopul urmărit de făptuitor la 
săvârșirea infracţiunii de delapi-
dare este satisfacerea unui interes 
personal al său sau a altei persoa-
ne. Chiar dacă scopul urmărit nu a 
fost atins, profitul dorit nu a fost 
realizat, fapta oricum constituie 
delapidare. Rezultatul prejudicia-
bil care trebuie prevăzut constă în 
scoaterea definitivă a bunului din 
patrimoniul proprietarului.

Mobilul (motivul) care deter-
mină săvârșirea faptei (dorinţa de 
îmbogăţire, anumite necesităţi, 
nevoi, interese, sentimente etc.) 
este străin conţinutului infracţiunii 
de delapidare. El are importanţă 
pentru individualizarea pedepsei, 
fiind un indice al gravităţii infrac-
ţiunii [2, p. 35].

Mobilul faptei nu are importan-
ţă în realizarea laturii subiective, 
atâta vreme cât făptuitorul a fost 
determinat de dorinţa de a realiza 
avantaje pe seama patrimoniului 
încredințat.

Subiectul delapidării averii 
străine. Potrivit art. 21 alin. (1) 
Cod penal, ”sunt pasibile de răs-
pundere penală persoanele fizice 
responsabile care, în momentul 
săvârșirii infracţiunii, au împlinit 
vârsta de 16 ani. Pe lângă calită-
ţile generale, subiectul delapidării 
averii străine trebuie să aibă cali-
tatea specială de persoană căruia 
i-au fost încredințate bunurile. În 
sensul art. 191 Cod penal, prin per-
soană căreia i-au fost încredințate 
bunurile se înţelege persoana care: 
1) fără a avea contact direct cu bu-
nurile aparţinând altei persoane, 
are dreptul de a da dispoziţii cu 
privire la păstrarea, prelucrarea, 
vânzarea, transportarea sau folo-
sirea de bunuri; 2) vine în contact 
direct cu bunurile altei persoane, 
datorită atribuţiilor sale legate de 
păstrarea, prelucrarea, vânzarea 

(livrarea), transportarea sau folo-
sirea bunurilor [6, p. 664].

Considerăm că în prima defini-
ţie enunţată mai sus, persoana care 
nu are contact direct cu bunurile 
altei persoane, are calitatea de ad-
ministrator, iar în al 2-lea caz, cel 
care vine în contact direct cu bu-
nurile, are calitate de gestionar.

Posibilitatea de transmitere, 
ordinea de transmitere, subiectul 
care poate transmite bunurile în 
administrarea altora, toate aceste 
aspecte sunt reglementate relativ 
satisfăcător de actele normative 
în materie. De exemplu: bunuri-
le celui pus sub tutelă se transmit 
autorităţii tutelare în baza art. 39, 
41, 44 din Codul civil al Republi-
cii Moldova.

Cât priveşte proprietarul privat, 
legiuitorul îi propune doar posibile 
variante de transmitere a bunurilor 
şi de perfectare juridică a acestei 
transmiteri (de exemplu, amane-
tarea, arenda, leasingul, mandatul, 
comisionul, expediţia, depozitul, 
agenţia comercială, depozitul ban-
car etc.). În aceste condiţii, este la 
discreţia proprietarului să decidă 
cui să-i transmită bunurile sale şi 
în ce manieră să perfecteze aceas-
tă transmitere, astfel încât să obţi-
nă efectul maxim.

Cazurile când administrarea 
bunurilor intră în obligaţiile de 
muncă ale proprietarului sau ale 
unor terţe persoane sunt supuse 
reglementării normelor dreptului 
muncii. Cele mai largi preroga-
tive de administrarea bunurilor 
sunt acordate conducătorilor de 
organizaţii. Un cerc mai restrâns 
de drepturi şi obligaţii se atribuie 
persoanelor responsabile material, 
care nu au calitatea de persoane cu 
funcţie de răspundere, nici calita-
tea de persoane care gestionează 
organizaţiile comerciale, obşteşti 
sau alte organizaţii nestatale. Ast-
fel, conform lit. c) alin. (l) art. 338 
din Codul muncii, salariatul poar-
tă răspundere materială în mări-
mea deplină a prejudiciului cauzat 
din vina lui angajatorului, în cazul 

când prejudiciul a fost cauzat în 
urma acţiunilor sale culpabile in-
tenţionate, stabilite prin hotărâre 
judecătorească. 

Infracţiunea de delapidare nu 
poate fi comisă decât de către 
o persoană care are calitatea de 
funcţionar sau administrator (al 
unei bănci) şi care, în această cali-
tate gestionează sau administrează 
bunuri. Prin urmare, delapidarea 
este o infracţiune proprie, cu su-
biect calificat care trebuie să aibă 
o dublă calitate: cea de funcţionar 
sau cea de gestionar ori adminis-
trator (al unei bănci). Cele două 
calităţi trebuie să fie îndeplinite în 
mod cumulativ, deoarece absenţa 
uneia dintre ele duce la inexistenţa 
infracţiunii de delapidare. În acest 
sens, menţionăm că un funcţionar 
care a contribuit prin activităţi di-
recte şi nemijlocite la sustragerea 
unor bunuri fără a avea calitatea de 
gestionar sau administrator, alături 
de o persoană care îndeplineşte 
aceste condiţii, nu va fi considerat 
coautor al infracţiunii de delapida-
re, ci complice [7, p. 376].

Gestionarul vine în contact di-
rect şi material cu bunurile dato-
rită atribuţiilor legate de primirea, 
păstrarea sau eliberarea bunurilor, 
pe când administratorul are nu-
mai un contact virtual juridic, cu 
bunurile pe care le administrează 
concretizat în actele de dispoziţie 
pe care le ia cu privire la acestea 
[7, p. 379]. Delapidarea nu presu-
pune deci, în mod obligatoriu, un 
contact direct, nemijlocit, material 
cu bunurile administrate, care este 
atributul exclusiv al gestionării, 
ci numai posesia juridică a aces-
tora, deoarece se poate ajunge să 
se sustragă sau să se înstrăineze un 
bun şi printr-o depoziție privind 
mişcarea bunurilor.

Ca orice altă infracţiune, de-
lapidarea averii străine, are un 
subiect activ adică, făptuitorul şi 
un subiect pasiv, adică persoana 
vătămată.

Subiectul activ (autorul) al de-
lapidării poate fi o persoană cu o 
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anumită calitate, administrator sau 
gestionar al bunurilor.

Infracţiunea de delapidare se 
poate comite de o singură persoa-
nă, cât şi în participaţie, în oricare 
formă a acesteia. Pentru coautorat 
se cere ca toţi participanţii să aibă 
calitatea specială de administratori 
sau gestionari. S-a statuat că dacă 
ambii administratori s-au înțeles 
să sustragă bunuri din gestiunea 
comună, ei vor răspunde pentru 
coautorat la delapidarea averii 
străine, indiferent de modul cum a 
acționat fiecare.

Întrucât calitatea specială la 
infracțiunea de delapidare este ce-
rută numai autorului (coautorilor), 
instigator sau complice poate fi 
orice persoană.

În fine, subiectul pasiv al in-
fracţiunii de delapidare a averii 
străine, nu poate fi decât o per-
soană juridică, organul, instituţia 
publică în cadrul cărora exercită 
activitatea funcţionarul care a co-
mis acţiunea de însuşire a bunului 
ce formează obiectul material al 
infracţiunii [8, p. 128].

Există pluralitate de subiecţi 
pasivi când prin aceeaşi faptă de 
delapidare au fost sustrase bunuri 
aparținând mai multor unităţi pu-
blice sau private sau când asupra 
acestor bunuri concură drepturile 
patrimoniale ale mai multor astfel 
de unităţi [2, p. 30].

Concluzii: Delapidarea averii 
străine este o infracțiune contra 
patrimoniului dificil de descope-
rit datorită calității speciale ale 
subiectului infracțiunii, ceea ce-i 
sporeşte gradul de pericol social. 
La săvârșirea delapidării averii 
străine, făptuitorul nu-şi încalcă 
doar obligaţia de a nu aduce nicio 
atingere patrimoniului altuia, dar 
şi obligaţia specială pe care o are 
în această privinţă, tocmai datorită 
posturii sale de administrator  al 
acelui patrimoniu.

Totodată, odată cu modifica-
rea dispoziției prin articolului 191 
Cod penal prin Legea nr. 179 din 
26 iulie 2018, denumirea articolu-

lui ”delapidarea averii străine” 
urma să fie modificată în ”dela-
pidarea”, exact ca în legislația 
română, de unde au fost ”împru-
mutate” și modificările actuale cu 
mici excepții, deoarece se creează 
impresia că poate fi delapidată și 
propria avere, ceea ce este impo-
sibil. 
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Introducere. Personalitatea 
reprezintă un sistem de dis-

poziţii sau trăsături persistente şi 
organizate care determină fiinţa 
umană să reacţioneze în maniere 
specifice faţă de ambiant. În acelaşi 
timp, personalitatea este un activist 
al dezvoltării sociale, un individ 
conştient, care ocupă o anumită 
situaţie în societate şi îndeplineşte 
un anumit rol social. Prin urmare, 
personalitatea reprezintă un sistem 
biopsihosociocultural. 

În noţiunea de „om” se include 
o unitate indispensabilă de părţi ale 
creaturii sale, sociale şi biologice. 
Pe când în noţiunea de „persona-
litate” sunt fixate numai semnele 
specifice sociale. Personalitatea – 
este faţa socială a omului, ceea ce 
el a devenit în procesul dezvoltării 
sociale, formarea şi activitatea sa în 
societate. În cazul utilizării noţiunii 
de „personalitate a infractorului” 
sau „personalitate a victimei” tre-
buie de luat în consideraţie anume 
caracteristicile sociale ale omului. 

Nu există infracţiune fără victi-
mă şi infractor. Infracţiunea, ca act 

de conduită ilicit interzis de legea 
penală, implică în mod obligatoriu 
doi actori, pe de o parte, infracto-
rul, adică cel care comite răul şi, 
pe de altă parte, vicitma, adică per-
soană sau grupul de persoane care 
suportă răul pe care îl produce făp-
tuitorul.

Criminologia încearcă să releve 
trăsăturile psiho-sociale şi parti-
cularităţile de comportament, care 
supun persoana unui risc sporit de 
a deveni victimă a unei crime, în 
ideea de a preveni săvârşirea unor 
crime şi a proteja eventualele vic-
time, modificând aceste proprietăţi 
[1, p.99].

Noţiunea de victimă cunoaşte 
o abordare multiaspectuală în li-
teratura de specialitate. Fără a ne 
referi la aspecte de concept, ne 
solidarizăm cu opinia autorului G. 
Gladchii, potrivit căruia important 
pentru subiectul vizat nu este atât 
valoarea semantică a cuvântului 
„vicitmă”, cât conţinutul social al 
acestei noţiuni, rolul şi locul vic-
timei în sistemul relaţiilor sociale; 
numai o fiinţă dezvoltată, înzestra-

tă cu raţiune, sentimente, emoţii 
este în stare a percepe ca personal 
nu numai prejudiciul cauzat deja, 
dar şi cel posibil, de a-i da o apreci-
ere cuvenită daunei şi, în funcţie de 
aceasta, de a-şi schimba comporta-
mentul [2, p.51].

Rezultate și discuții În cazul 
infracţiunii de provocare ilegală a 
avortului victima are un rol deose-
bit în declanşarea actului infracţi-
onal, fiind într-un fel catalizatorul 
mecanismului actului infracţional. 
Înainte de a trece la caracteriza-
rea trăsăturilor aferente victimei 
avorturilor criminale vom abor-
da anumite criterii de clasificare a 
victimelor infracţiunii în funcţie de 
gradul de vinovăţie a acestora şi de 
gradul de implicare în derularea ac-
tului infracţional.

În funcţie de rolul pe care îl au 
în mecanismul infracţiunii, autorul 
rus D. Rivman propune următoarea 
clasificare a victimelor:

victime agresive1) , comporta-
mentul cărora se manifestă prin atac 
asupra victimizatorului sau asupra 
altor persoane (violatorii agresivi) 
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sau prin alte forme ale agresiunii: 
insultă, calomnie, batjocură etc.;

victime active2) , comporta-
mentul cărora nu se manifestă prin 
atac sau imbold sub forma contac-
tului de conflict, dar cauzarea de 
prejudiciu acestora se realizează 
prin contribuţia activă a viitoare-
lor victime: instigatori conştienţi, 
imprudenţi, persoane care primesc 
pagube intenţionat şi din impru-
denţă;

victime cu iniţiativă, 3) com-
portamentul cărora este pozitiv, dar 
care poate fi periculos pentru ele 
înseşi; persoane cu iniţiativă după 
funcţia deţinută (exercitată), după 
statutul social, situaţia în care se 
află;

victime pasive, 4) care nu opun 
rezistenţă agresorului din diferite 
motive: obiectiv nu sunt capabile 
de a se opune (permanent sau tem-
porar), obiectiv sunt capabile de a 
opune rezistenţă;

victime necritice5) , pentru 
care este caracteristic imprudenţa, 
impreviziunea, incapacitatea de a 
aprecia adecvat situaţia de viaţă: 
persoane care au, de regulă, nive-
lul redus de studii, vârstă minoră, 
vârstă înaintată, persoane bolnave, 
inclusiv psihic bolnave, fără a se 
caracteriza prin particularităţi con-
turate evident;

victime neutre6) , comporta-
mentul cărora n-a provocat acţi-
uni criminale şi nici n-a contribuit 
la derularea lor, în măsura în care 
aceasta ar fi deprins victima [3, 
p.176].

Autorul rus S. Lobov evidenţia-
ză anumite particularităţi ce carac-
terizează personalitatea victimelor 
avorturilor criminale. Tipul victi-
melor este activ (insigator conşti-
ent). Vârsta între 18-40 ani (cele 
mai multe până la 30 ani), cu studii 
primare şi nivelul cultural scăzut, 
sunt necăsătorite sau divorţate, 
denotă un comportament imoral, 
fapt pentru care acceptă uşor rela-
ţiile intime ocazionale. Duc o lip-
să vădită de educaţia medicală şi 
acceptă cu uşurinţă posibilitatea 

de a provoca întreruperea cursului 
sarcinii în afara instituţiilor spitali-
ceşti. Din această cauză nu cunosc 
sau nu conştientizează posibilitatea 
survenirii consecinţelor grave pen-
tru sănătate, în caz de întrerupere 
a sarcinii în condiţii de ilegalitate. 
Sunt lipsite totalmente de simţul 
autocritic. Sunt consumatoare de 
băuturi alcoolice. Lipsa educaţiei 
medicale duce la decizia alegerii 
unei căi ilegale de avortare. Moti-
vele de avortare sunt: nedorinţa de 
a avea copii, frica de a face publică 
sarcina etc [4, p.125].

O varietate a acestui tip sunt fe-
meile care posedă aceleaşi trăsături 
de personalitate, doar că se carac-
terizează printr-un nivel educativ şi 
cultural mai înalt. Sunt mai infor-
mate în ceea ce priveşte domeniul 
medicinii, fapt pentru care pot în-
ţelege eventualele urmări şi com-
plicaţii ce pot surveni în rezultatul 
avortului criminal, însă speră la un 
rezultat pozitiv. Sunt gata de a ris-
ca, ignorând, riscurile recurgerii la 
un avort criminal [4, p.147]. 

Un alt tip de victime active ale 
avorturilor criminale este particu-
larizat de autoarea V. Râbaliskaia 
(instigator conştient). Au vârsta 
de 18-40 ani, prevalează studiile 
medii incomplete, primare, nivelul 
cultural mediu, căsătorite, deseori 
au copii, se caracterizează relativ 
pozitiv din punct de vedere al mo-
ralităţii. Din punct de vedere psihic 
sunt dezechilibrate, percep greu di-
ficultăţile materiale sau cele casni-
ce, frecvent intră în certuri cu soţii, 
este prezent riscul abandonării de 
către soţ a familiei. Se caracteri-
zează printr-un analfabetism sporit 
ridicat, despre posibilitatea întreru-
perii sarcinii în condiţii spitaliceşti 
nici nu se gândesc. Sunt lipsite de 
simţul criticii, nu conştientizează 
urmările care pot surveni în urma 
întreruperii sarcinii prin metode 
avortive ilegale. În căutarea posi-
bilităţilor de a face un avort ilegal 
dau dovadă de iniţiativă şi insisten-
ţă. Nivelul conştiinţei juridice este 
scăzut, astfel că despre posibilita-

tea survenirii răspunderea penală a 
celui care provoacă avortul nu se 
gândesc. Atitudinea faţă de băutu-
rile alcoolice, de regulă, este nega-
tivă. Motivele care prevalează în 
luarea deciziei sunt: nedorinţa de a 
avea copil, condiţiile casnice difici-
le, insistenţa soţului etc [5, p.132].

În afară de aceste tipuri prin-
cipale, există şi tipuri mixte. De 
exemplu, din această categorie fac 
parte femeile care au o relaţie neo-
ficială, dar stabilă din punct de ve-
dere moral, sunt destul de reţinute, 
însă se pomenesc într-o situaţie de 
imposibilitate de a oficializa relaţia 
şi astfel, naşterea copilului le va în-
greuna viaţa pe viitor şi, respectiv, 
nu vor face faţă problemelor finan-
ciare care pot surveni pentru între-
ţinerea unui copil. De asemenea, 
aceste femei resimt şi frica acţiuni-
lor de blamare din partea societăţii. 
Din acest tip face parte şi femeia de 
la care a plecat soţul (concubinul), 
abandonând-o în termen de sarcină 
avansat care conform actelor nor-
mative şi legislative este interzis de 
a întrerupere.

Comun însă pentru toate cate-
goriile şi subcategoriile este cali-
ficativul de victime active, care în 
acelaşi timp sunt instigatoare con-
ştiente la comiterea actului infrac-
ţional din dorinţa de a se izbăvi de 
sarcina nedorită. Prin urmare, atitu-
dinea activă în declanşarea actului 
infracţional şi instigarea conştientă 
este un liant important care uneşte 
aceste tipuri de victime. 

Pe acest segment de gândire se 
înscrie şi opinia autorului rus G. 
Ceceli, potrivit căruia comportarea 
victimei are o influenţă determi-
nantă asupra vinovăţiei persoanei 
care realizează manopere avortive 
ilegale [6, p.24-25].

Rolul activ şi conştient al victi-
mei este scos în evidenţă şi de către 
autorul D. Rivman [3, p.176].

În lumina celor sus menţionate, 
putem constata că în cadrul infrac-
ţiunii de provocare ilegală a avortu-
lui (art. 159 C.pen. al R. Moldova), 
victima este una specială, având un 
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rol determinant în mecanismul de 
declanşare a actului infracţional. 

În acest context putem conchide 
că victima avortului ilegal se carac-
terizează prin următoarele trăsături 
definitorii: 

poate fi doar o femeie în-•	
sărcinată;

îşi acordă consimţământul •	
ca în privinţa ei sa fie comisă in-
fracţiunea sub forma întrerupe-
rii ilegale a cursului sarcinii în 
condiţii de ilegalitate;

victima are mereu un rol •	
activ în declanşarea actului cri-
minal în calitatea sa de instigator 
conştient al infracţiunii, manifes-
tat prin iniţiativa de întrerupere 
a sarcinii.

Plecând de la aceste raţiuni, de-
loc neglijabile, criminologul rus Ă. 
Şur menționează că în cazul avor-
tului criminal nu există o daună 
clară şi directă cauzată de către o 
persoană alteia. Dimpotrivă, acţiu-
nea infracţională constă din oferi-
rea de către o persoană celeilalte a 
ceva foarte mult dorit de către ulti-
ma [7, p.267-268].

Acelaşi autor mai arată că în 
faţa instanţelor de judecată ajung 
numai acele cauze penale în care 
femeia decedează sau este interna-
tă în instituţii spitaliceşti din cauza 
complicaţiilor. Femeile nu se con-
sideră infractori, chiar dacă legea 
penală a unor state le cercetează 
în această calitate. Vizita la medic 
pentru aceste femei este înjositoa-
re, îndeosebi din necesitatea ascun-
derii sarcinii. Aceste femei nu doar 
că îşi manifestă consimţământul ca 
sarcina să le fie întreruptă, ele ră-
mân recunoscătoare medicilor, care 
le-au întrerupt sarcina în asemenea 
condiţii [7, p.276-277].

Cercetarea cazurilor de între-
rupere a sarcinilor în condiţii de 
ilegalitate au arătat că practic toate 
infracţiunile de acest gen se comit 
la iniţiativa directă a victimelor. În 
cazuri de excepţie fapta poate fi de-
clanşată la iniţiativa rudelor apro-
piate ale acesteia. 

Potrivit investigaţiilor întreprin-

se de autorul L. Lazanovici, limita 
de vârstă a victimelor avorturilor 
criminale este creionată după cum 
urmează: până la 15 ani – 4,2%; 
15-18 ani – 16,3%; 19-25 ani – 
34%; 26-30 ani – 25,5%; 31 ani şi 
mai mult – 20% [8, p.158]. 

Studiind semnele victimelor 
avorturilor criminale din R. Mol-
dova în funcţie de vârstă, putem 
constatat că în 44% victimele au 
vârsta de până la 18 ani, iar 56% 
vârsta de după 18 ani.

Punând în aplicare un alt crite-
riu, precum ar fi nivelul de educaţie 
al victimelor avorturilor criminale 
înregistrate în R. Moldova, putem 
constata că acesta nu este unul înalt 
şi se înfăţişează după cum urmea-
ză: victimele cu studii superioare 
şi superioare nefinisate constituie 
7,7%; cu studii medii – 30,8%; cu 
studii medii incomplete – 46,1%; 
cu studii primare – 14,4%.

Coeficientul înalt al victimelor 
fără studii superioare reprezintă o 
circumstanţă deosebit de importan-
tă pentru prezentul studiu. Acest 
lucru denotă faptul că victimele, 
din lipsa de informare şi din necu-
noştinţă de cauză, nu au abilitatea 
de a alege o altă variantă de a se iz-
băvi de sarcina nedorită, preferând 
calea întreruperii ilegale a sarcinii. 
Neputinţa de a estima urmările po-
sibile ce pot fi provocate manope-
rele abortive ilegale, este legată de 
nivelul de educaţie şi cultural scă-
zut al femeii. 

Aceasta însă nu înseamnă că 
toate femeile cu un orizont îngust 
de cunoaştere, un nivel educaţional 
şi cultural scăzut, nu înţeleg peri-
colul la care se expun prin recurge-
rea la manopere abortive realizate 
de către persoane necalificate, cu 
atât mai mult atunci când asemenea 
manopere se realizează în afara in-
stituţiilor medicale nespecializate. 
În aceste cazuri, motivele compor-
tării victimelor trebuie de căutat în 
alte circumstanţe, care pot fi diferi-
te – caracteristicile personale, situ-
aţia de viaţă nefavorabilă. 

În acest sens este relevantă opi-

nia autorului S. Lobov, potrivit că-
ruia pentru majoritatea victimelor 
avortului ilegal sunt specifice ur-
mătoarele caracteristici: amoralita-
tea, dezmăţ sexual, înclinare către 
relaţii intime ocazionale, analfabe-
tism medical, cunoaşterea scăzută a 
drepturilor, nedorinţa de a înţelege 
că prin acţiunile sale pune în peri-
col pe cei ce provoacă avortul ile-
gal. Aproape pentru toate victimele 
este caracteristic lipsa spiritului de 
critică [4, p.125]. 

Autorul rus L. Lazanovici con-
chide că printre victime femeile 
căsătorite constituie 45,2%, inclu-
siv cu copii – 26,1%; singuratice 
– 54,8%, inclusiv cu copii – 4,2%. 
Din numărul total dintre femeile 
care recurg la manopere avorti-
ve, 45,2% au rămas însărcinate în 
urma relaţiilor sexuale ocazionale, 
inclusiv femei căsătorite ce au dat 
dovadă de infidelitate – 1,4% [8, 
p.159]. 

Aceste date denotă faptul că 
printre cele mai răspândite moti-
ve de comitere a avortului ilegal îl 
constituie necesitatea de a ascunde 
sarcina, ruşinea că femeia nu-şi 
doreşte un copil şi îi suprimă via-
ţa chiar până la naştere. Desigur că 
acestea nu sunt unicele motive ce 
impun femeia de a merge la un ase-
menea risc pentru viaţa şi sănătatea 
sa. Sunt şi alte motive care trebu-
iesc de luat în consideraţie la carac-
terizarea conceptului (condiţiile de 
trai grele, asigurarea materială rea 
şi altele).

Unul dintre motivele de bază ce 
determină o femeie de a se adresa 
la o persoană ce practică provoca-
rea avorturilor ilegale îl constituie 
frica de a se afla despre sarcină. 
Victima se teme că despre sarcină 
va afla soţul, părinţii, cunoscuţii, 
colegii de serviciu. Mai des acest 
motiv persistă în cazul relaţiilor 
sexuale ocazionale sau în cazul in-
fidelităţii.

Autorul rus S. Mihailincenko 
precizează că pentru 16,4% din 
victime motivul avortării ilegale 
este adresarea prea târzie la medic 
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şi imposibilitatea de a ajunge ime-
diat la spital. Pentru 1,3% din victi-
me motivul a fost riscul de a pierde 
lucrul sau alte avantaje.

Deseori adresarea la o persoană 
care provoacă avorturi ilegale se 
explică prin teama de a simţi sau 
resimţi durerea fizică provocată de 
intervenţii chirurgicale de întreru-
pere a sarcinii în condiţii de spitali-
zare. La unele victime această frică 
este rezultatul propriei experienţe, 
iar la altele – din experienţa trăită 
de persoane apropiate [9, p.87]. 

Un alt motiv ce duce la avort 
ilegal este teama de primi un re-
fuz de întrerupere a sarcinii de că-
tre medic fie din cauza termenului 
avansat al sarcinii, fie din cauza 
prezenţei unor contraindicaţii me-
dicinale.

Marea majoritate a victimelor 
nu se adresează la spital din cau-
za ignoranţei medicale. În aşa fel, 
motivele principale care au impus 
femeile la avort ilegal, ignorând 
operaţiile în condiţii de spital sunt 
diferite: condiţii de viaţă grele ce 
le-au determinat să facă această 
alegere, trăsăturile de compor-
tament şi personalitate negativă. 
Aceste femei recurg numai la 
avort ilegal, ce prezintă una din-
tre poziţiile lor de viaţă. Pe de o 
partea este prezentă necesitatea de 
a ascunde urmările vieţii sexuale 
ocazionale, pe de alta parte – ma-
nifestarea sistematică a ignoranţei 
medicale.

Sunt atestate multiple femei 
care pentru a-şi întrerupe sarcina 
recidivează în apelarea la persoa-
ne necalificate. Astfel, 8,2% dintre 
victime au recurs la avort ilegal 
de trei ori, 12,3% – de două ori şi 
20,5% dintre victime s-au expus la 
astfel de operaţie de mai multe ori. 
Pe unele din ele nu le-a oprit nici 
faptul că cunoşteau cu certitudine 
că în rezultatul provocării avortu-
rilor în afara instituţiilor medicale 
li se pot cauza anumite complica-
ţii de sănătate. Dintre totalul de 
35,6% de victime care au ajuns la 
spital după avort ilegal, 6,8% s-au 

expus avortului ilegal de mai multe 
ori [8, p.161]. 

Victima manifestă un interes 
activ în căutarea şi în convingerea 
unei persoane care ar fi aptă de a 
provoca un avort în afara instituţi-
ilor medicale. Prin urmare are loc 
provocarea infractorului de către 
victimă, chiar cu riscul ca ultimul 
să-i cauzeze primei o daună sănă-
tăţii. 

Urmează a fi delimitate două 
metode prin care potenţialul infrac-
tor este căutat şi convins de către 
victimă. Prima metodă – acţionarea 
directă, a doua metodă – prin in-
termediar. Deoarece este vorba de 
provocare la comiterea infracţiunii, 
este important de estimat obiectiv 
intensitatea acţiunilor de convinge-
re şi efectele ei. 

De cele mai multe ori victima 
sau persoana care acţionează în 
interesele ei, nu face eforturi deo-
sebite pentru a convinge infracto-
rul să-i întrerupă sarcina. Astfel de 
situaţii sunt prezente atunci când 
infractorul a mai provocat anteri-
or avorturi ilegale altor persoane, 
a primit recompense băneşti sau 
urmăreşte un anumit interes în co-
miterea acestei infracţiuni. Nu este 
exclus ca făptuitorul să acţioneze 
din milă sau din alte sentimente 
resimţite faţă de femeia care s-a 
pomenit în primejdie sau faţă de 
persoanele care intervin pentru ea. 
Comportarea victimei este eviden-
tă în toate cazurile, însă aspectul 
negativ al comportării ei se contu-
rează în acel caz, când infractorul 
pentru prima dată este convins să 
comită o astfel de infracţiune. 

De multe ori victimele, după 
intervenţiile suportate îl recoman-
dă pe infractor altor femeii care se 
află în situaţii similare. În aseme-
nea situaţii s-au aflat circa 17,9% 
dintre victime care, la rândul lor, 
l-au recomandat pe făptuitor altor 
femei solicitante de a li se întrerupe 
sarcina [9, p.86]. 

Aproape toate victimele avortu-
lui ilegal nu se consideră victime, 
iar pe persoana care le-a provocat 

întreruperea sarcinii, chiar dacă a şi 
survenit o daună sănătăţii – infrac-
tor. Atitudinea pozitivă a victimei 
faţă de infracţiune rezultă şi din 
faptul că aceasta apare nu numai 
în calitate de instigator, dar, şi de 
multe ori, în calitate de complice, 
procurând instrumente necesa-
re pentru provocarea avortului şi 
preparate medicale. Sunt cazuri în 
care victimele au acordat şi încă-
peri pentru efectuarea operaţiei de 
întrerupere a sarcinii. 

În concluzie, se poate menţio-
na că în toate cazurile de provocare 
ilegală a avortului, comportarea ac-
tivă a victimei este un component 
criminologic necesar, dar şi dis-
tinctiv de alte modele infracţionale. 
Gradul de influenţă poate fi diferit: 
de la rugăminte intensă până la o 
simplă aluzie, de la apelul la senti-
mentul de milă până la oferirea di-
rectă de bani. În orice caz, aceasta 
este o condiţie premisă fără de care 
infracţiunea de provocare ilegală a 
avortului nu ar fi fost comisă. 
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Introducere. La etapa actua-
lă, nu există nicio persoană 

care să nu cunoască cel mai groaz-
nic termen al societății, care lasă 
numeroase consecințe înspăimân-
tătoare asupra fiecăruia dintre noi 
– terorismul, privit ca constituent 
de rang internaţional. Conceptul 
de ,,terorism internațional” este 
unul ambiguu, reprezentat prin 
pericolul aplicării violenței orga-
nizate care atentează la ordinea 

de drept, îndreptat împotriva unei 
puteri organizaționale sau struc-
turi statale, având drept scop de 
a elimina un oponent politic sau 
de a obține unele avantaje și sco-
puri ilegale la nivel internațional 
pe calea înfricoșării unei popula-
ţii prin acte de violenţă. Necătând 
la faptul că acest element distru-
gător îşi are rădăcinile din cele 
mai vechi timpuri, unde şi-a pus 
bazele înfiinţării şi a cunoscut o 
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REZUMAT
Terorismul internațional nu este o gestație simplă, deoarece formele, etapele 

și metodele manifestărilor teroriste au cunoscut o perioadă de schimbări esențiale 
de-a lungul timpului. Unii cercetători ai contemporaneității, reiterează, că tero-
rismul este o pregătire și o tentativă de a folosi violența în scopul provocării unui 
haos și a dezorganizării statale, aplicată printr-o represiune cu încălcarea dreptu-
rilor, libertăților fundamentale și intereselor legitime ale cetățeanului în scopul de 
a stabili în societate o stare de dezastru și insecuritate prin eliminarea progresului 
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SUMMARY
International terrorism is not a simple gestation, because the forms, stages 

and methods of terrorist manifestations have experienced a period of essential 
change over time. Some scholars of modernity reiterate that terrorism is a prepa-
ration and an attempt to use violence, to provoke chaos and state disorganization, 
enforced by repression in violation of the citizen’s rights, fundamental freedoms 
and legitimate interests in order to establish a state of disaster and insecurity in 
society by eliminating the normal progress of political life under the influence of 
any existing laws in a state.
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perioadă de succes, acesta rămâne 
şi astăzi să fie o preocupare per-
manentă a întregii omeniri. De 
asemenea, termenul dat poate fi 
interpretat ca o violență premedi-
tată cu motivație politică îndrep-
tată asupra inocenților sau ca un 
atac cu motivație politică asupra 
tendințelor necombatante care are 
drept scop de-a distruge un anumit 
obiect sau lichidarea adversarului. 
Primul document internațional care 
prevedea și definea conceptul dat, 
a fost Convenția pentru prevenirea 
și pedepsirea terorismului, unde la 
art.1 actul de terorism fiind definit 
ca ,,o infracțiune îndreptată împo-
triva unui stat și care intenționează 
sau urmărește să creeze o stare de 
teroare în mintea unei anumite 
persoane, a unui grup de persoane 
sau a publicului” [1, art. 1]. Elabo-
rarea acestei Convenții, a avut ca 
obiectiv primordial crearea unei 
idei generalizatoare privind im-
pactul terorismului internațional 
asupra securității naționale împo-
triva fiecărui stat membru al Ligii 
Națiunii, reiterând faptul că răs-
pândirea actului dat poate pune în 
pericol pacea mondială, iar statele 
o dată ce au ratificat Convenția 
sunt obligate să implementeze 
măsuri serioase și ferme pentru 
contracararea acestui tip de crimi-
nalitate.

Conținut de bază. Adepții te-
rorismului folosesc diverse meto-
de și mijloace în vederea asupririi 
maselor, răspândirii panicii în rân-
dul oamenilor și pentru a paraliza 
întreaga ordine de drept. Fiind 
cea mai pătrunzătoare formă de 
violență a contemporaneității, te-
rorismul internațional creează ce-
lule sau puncte forte în majoritatea 
statelor lumii, care au drept scop 
comunicarea rapidă între membrii 
grupărilor, precum și răspândirea 
violenței, panicii și terorii pe în-
treg teritoriul țării. Autoarea româ-
nă Raluca-Ioana Mocanu preciza 
că ,,terorismul este o strategie prin 
care mai multe persoane, constitu-

ite într-o grupare sau organizație, 
folosesc forme diferite de violență 
sau amenințare cu violența, în re-
alizarea unor pretenții cu caracter 
ideologic, acționând în mod direct 
pentru slăbirea puterii în stat, ori 
în mod indirect, prin intimidarea 
gravă a populației pentru a con-
strânge autoritățile ca pe această 
cale să li se satisfacă pretențiile” 
[7, p. 27]. Ca urmare a ideii de 
mai sus, putem să reținem că nicio 
societate în timpul de față nu este 
ocolită de fenomenul terorismului, 
de consecințele și de implicațiile 
acestuia. 

O abordare juridică de comba-
tere a fenomenului de terorism este 
prevăzut și în Carta ONU, iar în 
literatura de specialitate este strict 
menționat o idee comună a tuturor 
statelor membre la Cartă, care tre-
buie să se bazeze pe ,,...respectarea 
principiului aut laedere aut punire 
care constă în obligația alternati-
vă a statului pe teritoriul căruia se 
găsește persoana acuzată de tero-
rism, ca, la cererea de extrădare a 
statului victimă, să răspundă prin 
extrădarea persoanei în cauză sau 
prin urmărirea și judecarea ei de 
către instanțele competente din 
statul solicitat. S-a instituit ast-
fel în sarcina statelor obligația 
ca activitățile infracționale de 
natură teroristă să-și găsească re-
glementarea juridică și, implicit, 
sancționarea în legea internă” [5, 
p. 256].

Terorismul internațional repre-
zintă o infracțiune sui generis în-
dreptată împotriva securității unui 
stat, iar populația acestuia este cea 
asupra căreia se produce impactul 
direct al atacurilor teroriste, care 
,,... presupune o combinație de cu-
legere de informații, obținere de 
fonduri prin diverse rețele de tra-
fic și punerea la punct a atacurilor 
propriu-zise” [11, p. 152]. Adică, 
acest flagel înfățișează un tip spe-
cial de infracțiune, manifestată 
sub diverse forme, precum ar fi: 
lovituri de stat, incursiuni, incen-

dieri, luare de ostatici, răpiri, folo-
sirea armelor de nimicire în masă, 
armelor false, provocarea unei 
stări de teamă care poate duce la 
înspăimântarea şi tulburarea or-
dinii sociale în societate, sabota-
jul căilor de comunicații, raiduri, 
asasinatele, lansările de bombe, 
capturări, atacurile armate, distru-
gerile edificiilor publice sau prin 
unele elemente de extraneitate. 
Aceste forme de manifestare a 
terorismului, duc la apariţia unor 
noi cauze periculoase şi lăuntrice 
de izbucnire a acestor groaznice 
evenimente. În această ordine de 
idei, putem specifica că teroris-
mul ia amploare prin desfășurarea 
unor acțiuni antiteroriste, efec-
tuate de către unitățile militare 
prin aplicarea violenței. În opinia 
ex-prim-viceministrului Apărării, 
Ion Coropcean, aceste acțiuni sunt 
grupate în trei etape ce pot fi ca-
racterizate în felul următor:

,,Etapa I: observarea, cerceta-
rea și supravegherea zonei, pentru 
obținerea de date și informații; 
expunerea forței prin executa-
rea unor acțiuni militare asociate 
(deplasare, staționare, regrupare) 
cu subunități de infanterie; cer-
cetarea cu transportoare blindate, 
mașini de luptă ale infanteriei etc.; 
desfășurarea unor aplicații tactice 
cu folosirea muniției de manevră 
în zonă sau în apropierea acesteia. 
Etapa a II-a: apărarea (pregătirea 
rapidă) pentru blocarea terestră a 
localității sau a zonei; interzice-
rea aprovizionărilor sau realizări-
lor joncțiunilor cu alte forțe; paza 
unor obiective militare și civile.

Etapa a III-a: ofensiva (din 
contact) pentru neutralizarea și 
capturarea forțelor inamice; de-
blocarea localităților și instituțiilor 
social-economice; restabilirea or-
dinii constituționale”[4, p. 8-9].

Printre cele mai răspândite ca-
uze pot fi concepţiile religioase 
existente în societate, ideologia 
naţionalist-şovinistă care pro-
movează discriminarea rasială şi 
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etnică, precum şi unele afirmaţii 
ultranaţionaliste răspândite în me-
diul criminal. Sfera categoriei de 
extraneitate exclude activitatea 
teroristă care urmărește afaceri-
le interne ale statelor și implică 
existența trăsăturii internaționale. 
Explicit fiind faptul dat, teroris-
mul internațional manifestat prin 
extraneitate, prevede că o altă țară 
decât aceea în care, sau împotriva 
căreia, s-a comis actul trebuie să 
fie în cauză, direct sau indirect. 
Sub acest aspect am putea spune 
că există caracter internațional, 
această acțiune se manifestă când 
un act de terorism are rezultate în 
altă țară sau autorul primește spri-
jin dintr-o țară străină decât aceea 
pe teritoriul căreia a săvârșit actul. 
În acest cadru juridic, caracterul 
internațional al actului de terorism 
prinde amploare din momentul în 
care actul își are originea sau își 
produce consecințele într-o altă 
țară, sau primește sprijin de acolo. 
Actele de terorism internațional 
reprezintă o preocupare perma-
nentă a întregii omeniri care sunt 
adesea, pregătite într-un alt terito-
riu decât acela unde infracțiunea 
trebuie să fie executată sau să-și 
producă efectele. În anumite ca-
zuri, activitățile criminale depuse 
în vederea săvârșirii infracțiunii te-
roriste se manifestă sau se prelun-
gesc pe teritoriul mai multor state, 
fapt care impulsionează caracterul 
internațional al infracțiunilor sus-
menționate. 

În ipostaza de proliferare a 
acestui factor destabilizator al 
securității naționale, care este în 
cele mai dese cazuri sponsorizat 
de către un stat cointeresat, tero-
rismul internațional poate fi ade-
sea asociat cu conceptul de „crimă 
internațională”. Această legătură 
existentă între terorism și crimă, 
uneori este atât de strânsă, încât 
în cele mai dese cazuri de teroa-
re întâlnite, este foarte dificil de-a 
identifica limita dinte terorism și 
crimă. Acest lucru se datorează 

anume faptului că, frecvent, se 
întâmplă ca aceeași organizație 
criminală sau grup de persoane 
să desfășoare atât îndeletnicirea 
care este specifică pentru crima 
organizată, cât și pentru teroris-
mul internațional. Astfel, este im-
portant de menţionat că grupurile 
criminale şi ,,... terorismul inter-
naţional continuă să facă victime; 
grupurile mafiote şi criminale îşi 
intensifică eforturile prin crearea 
diverselor reţele, orientarea in-
vestiţiilor în cele mai profitabile 
activităţi şi infiltrarea în acest fel 
în toate structurile sociale” [3, p. 
278].

Teroarea actelor de terorism 
comise prin mijloace violente, cu 
un grad de periculozitate deosebit 
de mare se manifestă prin trei ele-
mente: 

Violența premeditară – care 
are drept scop de a slăbi moralul 
adversarului, subminarea ordi-
nii sociale și obținerea anumitor 
obiective cu caracter politic prin 
amenințare și folosirea violenței. 
Dacă într-un act de terorism acest 
element nu-și face prezența, atunci 
se consideră just și cu certitudine 
că fapta dată nu poate fi încadrată 
și calificată ca faptă de terorism. 

Clandestinitatea – aici reite-
răm asupra faptului că ,,necesi-
tatea clandestinității reiese din 
natura acțiunii violente, întrucât 
teroriștii sunt nevoiți să acționeze 
acoperit, pentru evitarea identifi-
cării lor de către forțele de ordine. 
Din motivul că teroriștii trebuie 
să acționeze într-un mediu ostil, 
clandestinitatea și securitatea este 
momentul lor primar. Securitatea 
este mai bine asigurată de o struc-
tură, în care membrii nu cunosc și 
nu pot identifica mai mult decât 
câțiva colegi de ai lor în caz de 
capturare. Recrutarea și antrenarea 
teroriștilor sunt probleme impor-
tante pentru securitatea grupului. 
Grupurile, care nu sunt bazate pe 
principii etnice, recrutează mem-
brii din rândul rudelor, al persoa-

nelor care se bucură de o anumită 
reputație. Penetrarea șpionilor în 
interiorul acestor organizații este, 
practic, imposibilă. Antrenarea 
teroriștilor la diferite acțiuni este 
la fel de importantă pentru secu-
ritatea, clandestinitatea grupului” 
[8, p. 21-22]. În lupta contra mem-
brilor unei organizații teroriste 
care nu poartă uniformă, nu sunt 
evident implicați în ostilități și nu 
au o amplasare în spațiu bine de-
terminată, identificarea inamicului 
este deja controversată.

Practica în grup – în războiul 
contra teroriștilor, nu există întot-
deauna delimitări stricte între ci-
vili și combatanți, deoarece aceștia 
activează în grupuri bine punctate 
care crează un nivel de susținere 
din rândul simpatizanților. Orice 
grupare teroristă țintește să aibă 
cât mai mulți susținători, fiind 
una de elită reprezentativă pentru 
masele largi de oameni. Pentru 
a realiza cu succes atacul asupra 
unui punct determinat, teroriștii au 
obligația de a păstra secretul asu-
pra planificării și desfășurării tutu-
ror acțiunilor, iar pentru ca un grup 
terorist să se mențină pe poziție 
– membrii acestuia au obligația 
de a păstra caracterul secret al 
identității tuturor persoanelor care 
fac parte din grupul respectiv.

O altă tendinţă a acţiunilor te-
roriste este dobândirea unui carac-
ter prin operaţiile de internaţiona-
lizare. Aceasta din urmă prevede 
încheierea unor acorduri de parte-
neriat sau cotutelă cu alte grupări 
teroriste din diverse regiuni.

O metodă eficientă și construc-
tivă din punct de vedere crimino-
gen, care duce la destabilizarea 
securității naționale a unui stat 
democrat o constituie grupurile 
teroriste. Aceste grupuri sunt bine 
organizate, ce se bazează pe o 
conlucrare productivă a principiu-
lui conspirativității. Grupurile te-
roriste își au originea și punctul de 
întrevedere atât în spațiul Euroasi-
atic cât și în direcția Occidentului. 
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Printre cele mai vaste grupări tero-
riste internaționale, cu tentații an-
tisociale putem preciza următoare-
le: ,,...la extrema stângă...,,Roșu‘‘, 
,,Proletar‘‘, ,,Armata‘‘, ,,Elibera-
rea‘‘, ,,Revoluție‘‘, și derivatele 
lor; la extrema dreaptă, ,,Miliție‘‘, 
,,Național‘‘, ,,Arian‘‘, ,,Ordine‘‘ 
ect.; grupurile islamice utilizează 
noțiuni ca: ,,Islamic‘‘, ,,Jihad‘‘, 
,,Allah‘‘ etc.

De asemenea, uneori, în de-
numirea grupului terorist, se uti-
lizează date semnificative pen-
tru teroriști: ,,Organizația lui 28 
mai‘‘, ,,Septembrie Negru‘‘ etc.; 
sau numele fondatorilor: ,,Banda 
Baader-Meinhol‘‘, ,,Grupul mili-
tar-spotriv Hoffman‘‘; sau a unor 
lider, persoane ce s-au manifestat 
într-un anumit mod: ,,Mișcarea 
Revoluționară Tupac Amaru‘‘, 
,,Organizația Abu Nidal‘‘ etc” [10, 
p. 63].

Punctul forte de apariție a tero-
rismului internațional îl constituie 
o serie de indici, condiții, factori 
și cauze care au pus baza prolife-
rării și au contribuit nemijlocit la 
dezvoltarea fenomenului respectiv 
în întreaga lume, urmărind scopul 
să-l revigoreze și să-l adânceas-
că în continuare. Printre cele mai 
elocvente cauze care generează te-
rorismul internațional în mod ne-
îndoelnic și sprijină evoluția aces-
tuia la scara mondială sunt: ,,...po-
litica de dominație, expansiunea și 
hegemonia discriminatorie, rasia-
lă, politica de apartheid, folosirea 
forței în relațiile internaționale și 
violarea independenței politice, a 
suveranității naționale și integrității 
teritoriale a statelor; amestecurile 
în treburile interne ale altor state, 
teroarea în masă; încercările de a 
impune unor grupuri naționale pă-
răsirea teritoriilor; exodul forțat al 
populației persecutate; intensifica-
rea activității organizațiilor fascis-
te și neofasciste; menținerea unei 
ordini economice internaționale 
injuste și inechitabile; exploata-

rea străină a resurselor naturale 
naționale; distrugerea sistema-
tică de către o putere străină a 
populației, florei, faunei, mijloa-
celor de transport, a structurilor 
economice; lipsa drepturilor poli-
tice, economice și sociale, viola-
rea drepturilor politice, economi-
ce și sociale, violarea sistematică 
a drepturilor omului, arestările în 
masă, utilizarea torturilor și repre-
saliilor, sărăcia, foametea, mize-
ria, frustrările, instaurarea în une-
le state a unor regimuri totalitare 
sau dictatoriale, învrăjbirea între 
cetățeni de religie și naționalități 
diferite, apariția și dezvoltarea cu-
rentelor idealist-fataliste, șomajul, 
criminalitatea și traficul ilicit de 
arme” [2, p. 10-11]. Aceste cauze 
au prins amploare în întreaga lume 
datorită acelor subiecți determinați 
ai terorismului. Subiect al terori-
mului internațional pot fi atât per-
soanele fizice, cât și cele juridice, 
posesori ai anumitor calități strict 
determinate ce le permite pregă-
tirea și săvârșirea acestor acte de 
teroare. Cercetătorii autohtoni, 
Gheorghe Gladchi și Vitalie Sîli, 
menționează că ,,trăsăturile su-
biectului special al terorismului 
sunt reflectate doar în art. 24 al 
Proiectului Codului infracțiunilor 
contra păcii și sănătății omenirii, 
elaborat în cadrul O.N.U., unde, 
în calitate de subiect al terorismu-
lui internațional, este prevăzută 
persoana care, fiind în funcție de 
agent sau reprezentant al statului, 
săvârșește sau ordonă săvârșirea 
acțiunilor teroriste” [6, p. 75-76].

Este important de menționat 
că terorismul internațional nu 
face nimic mai mult decât doar 
încearcă să promoveze un protest 
confuz împotriva Occidentului, în 
încercarea de a instaura în rândul 
tinerii generații un fenoment de 
„fanatism”, prin propagarea idei-
lor fanatice, bazate pe xenofobie 
și aplicarea violenței pentru ra-
colarea noilor membri ai grupului 

terorist. Anume acest factor con-
stituie la etapa actuală unul dintre 
cele mai periculoase și principale 
amenințări ale siguranței naționale 
a tuturor statelor lumii. În acest 
sens, aș vrea să menționez că te-
rorismul internațional este ade-
sea practicat în adresa securității 
naționale pentru a soluționa pro-
blemele de ordin intern și a celor 
general-umane existente în stat. 
În acest context, cercetătorul Iu-
rie Richicinschi precizează că ,,...
terorismul internațional reprezintă 
la ora actuală un fenomen social-
politic și juridic complex și contra-
dictoriu, trainic intercalat în proce-
sul corelațiilor „persoană-societa-
te-stat-comunitate internațională”. 
Constituind un factor distructiv și 
destabilizator, continuă să prezinte 
un pericol real pentru securitatea 
oricărui stat, pentru întreaga secu-
ritate internațională, împiedicând 
dezvoltarea normală a relațiilor 
diplomatice, economice, sociale 
și culturale ale popoarelor lumii, 
ducând la enorme pierderi econo-
mice, morale și politice, în același 
timp, exercitând o puternică pre-
siune psihologică asupra maselor. 
Exercitarea presiunii psihologice 
este o metodă tot mai frecvent fo-
losită în activitatea teroristă con-
temporană” [9, p. 46]. În acest 
context, pe baza subiectului abor-
dat, putem acorda o atenţie asupra 
faptului că înfiinţarea organizaţii-
lor criminale şi practicarea teroris-
mului la ziua de azi a devenit deja 
o meserie productivă, exercitată 
cu mândrie de fiecare participant 
în parte.

Concluzie. Abordând subiectul 
dat, în lumina caracteristicilor pe 
care le prezintă în zilele noastre, 
putem concluziona că terorismul 
internaţional reprezintă o formă 
stilată de violenţă, îndreptată nu 
numai împotriva fiinţelor vii, dar 
şi împotriva ansamblului întregii 
societăţi, care deține toată pute-
rea de-a duce perioada viitoare 
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a sec. al XXI-lea la distrugerea 
civilizației moderne. 

Comunitatea statelor internaţi-
onale au obligaţia de a stopa acest 
flagel criminal, de a promova şi 
asigura drepturile fundamentale 
şi interesele legitime ale cetăţe-
nilor, în special, dreptul la viaţă, 
dreptul la apărarea individuală şi 
colectivă. Totodată, putem men-
ţiona că fenomenul cheie abordat 
mai sus reprezintă şi o ameninţa-
re în adresa liniştii publice, păcii/
securităţii naţionale şi înţelegerii 
dintre oameni. Republica Moldo-
va este obligată să se conforme-
ze politicii antiteroriste la nivel 
internațional, îndeplinind conco-
mitent două funcții de bază: una 
internă – de apărare a instituțiilor 
și organizațiilor publice împotriva 
amenințărilor interne prin com-
baterea și condamnarea fenome-
nului de terorism, prin reducerea 
vulnerabilităților potențialelor 
ținte la atacuri teroriste; funcția 
externă – prevede apărarea statu-
lui împotriva agresiei externe prin 
prevenirea și contracararea acestui 
flagel cutremurător persistent la 
etapa actuală.

Un rol deosebit în combaterea 
terorismului îi revine și mass-me-
diei, care trebuie corect și profesi-
onal să informeze publicul despre 
evenimentele ce se produc, deoa-
rece un surplus de informație des-
pre actul de terorism săvârșit poa-
te să genereze mai multă panică și 
frică. De asemenea, serviciile de 
informații și serviciile secrete ale 
statului au obligația de a întreprin-
de măsuri eficiente și adecvate în 
vederea contracarării fenomenu-
lui dat. Un lucru este cert, că în 
complexul tuturor acțiunilor în-
treprinse să fie ocrotite și păstrate 
drepturile inerente ființelor uma-
ne consacrate în instrumentele 
internaționale în vigoare.
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АннотАция
Автор анализирует Административный кодекс РМ, который вступит в силу с 1 апреля 2019 года, и 

сравнивает его нормы, которые противоречат отдельным нормам законов РМ «О подаче петиций» и «Об 
административном суде», которые должны утратить силу с 1 апреля 2019 года, и пытается доказать, что 
многие нормы Административного кодекса РМ противоречат ст. 20 конституции РМ, гарантирующей 
право на свободный доступ к правосудию, и пункту 1 ст. 6 конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод от 4 ноября 1950 года, гарантирующей право на свободный доступ к правосудию, а также на 
справедливое судебное разбирательство.
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ANNOTATION
The author analyzes the administrative code of the Republic of Moldova, which will come into force on April 1, 2019, 

and compares its norms, which contradict certain norms of the laws of the Republic of Moldova “on petitions” and “on 
administrative court”, which should become invalid on April 1, 2019, and tries to prove that many norms of the adminis-
trative code of the Republic of Moldova contradict article 20 of the Constitution, which guarantees the right to free access 
to justice, and paragraph 1 of article 6 of the Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms of 
November 4, 1950, which guarantees the right to free access to justice.
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REZUMAT
Autorul analizează Codul administrativ al Republicii Moldova, care va intra în vigoare la 1 aprilie 2019 şi respectiv 

compară normele acestuia care contravin anumitor norme a legii RM „Cu privire la petiţionare” şi legii RM „Contincio-
sului administrativ”, care vor fi abrogate de la 1 aprilie 2019 şi încearcă să dovedească faptul că multe norme ale Codului 
administrativ al Republicii Moldova contravin şi art. 20 din Constituţia Republicii Moldova, care garantează dreptul la 
accesul liber la justiţie, şi paragrafului 1 al articolului 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
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Актуальность темы за-
ключается в том, что Ад-

министративный кодекс Респу-
блики Молдова (далее – Ак РМ) 
существенно ухудшает условия 
свободного доступа к правосу-
дию, т.к., в частности, вводит сбор 
за подачу петиций и содержит 
нормы, противоречащие законам 
РМ, здравому смыслу, правилам 
логики, не говоря уже о нормах 
морали и нравственности.

Административный кодекс РМ 
в целях сокращения жалоб граж-
дан на действия органов публич-
ной власти ввел сбор за подачу 
петиций, чтобы граждане, права 
которых нарушены, платили сбор 
за то, что они подали петиции, а 
точнее – жалобы.

изложение основного мате-
риала. Ак РМ № 116 от 19 июля 
2018 года состоит из четырех 
книг:

книги первой. Общие по-1. 
ложения, состоящая из 3 глав (ст. 
1-43).

книги второй. Администра-2. 
тивное производство, состоящая 
из глав I-IV (ст. 44-62), Раздела I 
и Раздела II, состоящего из 6 глав, 
Раздела III Процедура издания 
индивидуальных административ-
ных актов, состоящего из 4 глав 
(ст. 117-153), Раздела IV Админи-
стративный договор (ст. 154-161), 
РазделаV Предварительное про-
изводство (ст. 162-169), Раздела 
VI Возобновление производства 
(ст. 179, Раздела VII Исполнение 
индивидуальных административ-
ных актов и административных 
договоров, состоящего из 3 глав 
(ст. 171-188).

книги третьей. Админи-3. 
стративное судопроизводство, 
состоящей из 6 глав (ст. 189-256),

книги четвертой. Заключи-4. 
тельные и переходные положения 
(ст. 257-258).[1]

Ак РМ содержит множество 
норм, которые не поддаются од-
нозначному толкованию, а также 
нормы, которые явно затрудняют 
реализацию права на свободный 

доступ к правосудию и реализа-
цию права на справедливое су-
дебное разбирательство.

Ак РМ характеризуется мно-
гословием, оценочными понятия-
ми, которые могут толковаться не 
единообразно, многочисленными 
противоречиями и нормами, кото-
рые нарушают права граждан на 
свободный доступ к правосудию. 
Законы РМ «О подаче петиций» 
и «Об административном суде», 
которые должны утратить силу 
с 1 апреля 2019 года, создают бо-
лее благоприятные условия для 
реализации права на свободный 
доступ к правосудию и права на 
справедливое судебное разбира-
тельство в разумный срок.

Ак РМ имеет, по нашему мне-
нию, следующие довольно суще-
ственные недостатки, которые бу-
дут затруднять его единообразное 
применение.

Недостаточно чётко опре-1. 
делены понятия «орган публич-
ной власти», «петиция».

Согласно ст. 7 Ак РМ органом 
публичной власти признаются 
любые учрежденные законом 
или иным нормативным актом 
организационная структура или 
орган, действующие в режиме 
публичной власти в целях реали-
зации общественного интереса.

Определение понятия «обще-
ственный интерес» дано в ст. 18 
Ак РМ, согласно которой к сфере 
общественного интереса отно-
сятся правопорядок, демократия, 
обеспечение прав и свобод лиц, 
а также их обязанности, удовлет-
ворение социальных нужд, осу-
ществление полномочий органов 
публичной власти, их надлежа-
щее функционирование в рамках 
закона.

Систематическое и логиче-
ское толкование статей 7 и 18 Ак 
РМ даёт основание предполагать, 
что к органам публичной власти 
приравнены организации, оказы-
вающие коммунальные и неком-
мунальные услуги.

вывод. Во избежание раз-

личных толкований следовало бы 
дать более чёткое определение 
понятиям «орган публичной вла-
сти и «общественный интерес».

Легальное определение поня-
тия «петиция» дано в части (1) 
ст. 9 Ак РМ, согласно которой 
в целях настоящего кодекса под 
петицией понимается любое за-
явление, обращение или предло-
жение, адресованное физическим 
или юридическим лицом органу 
публичной власти.

Согласно закону «О подаче пе-
тиций» № 190-XIII от 19.07.1994 
года, который утратит силу с 1 
апреля 2019 года, петициями яв-
ляются обращения, адресован-
ные не только органам публичной 
власти, но и государственным 
предприятиям и частным пред-
приятиям.

 предложение. По нашему 
мнению, ст. 9 Ак РМ следует до-
полнить частью (11), в которой 
должно быть указано, что пети-
цией является также любое об-
ращение физического лица, адре-
сованное предприятию, учрежде-
нию, организации.

Согласно части (3) ст. 40 2. 
Ак РМ судебная инстанция мо-
жет потребовать личной явки 
участников судопроизводства 
даже при наличии у них предста-
вителей.

Часть (3) ст. 40 Ак РМ проти-
воречит части (1) ст. 58 Граждан-
ского процессуального кодекса 
Республики Молдова (далее – 
ГПк РМ) № 225-XV от 30.05.2003 
года, согласно которой граждан-
ская процессуальная дееспособ-
ность – это способность в полном 
объеме лично или через предста-
вителя осуществлять в суде про-
цессуальные права и выполнять 
процессуальные обязанности.[2]

Суд не должен иметь пра-
ва требовать личной явки в суд 
участника гражданского процес-
са.

В части (1) ст. 61 Ак РМ 3. 
указано: «Орган публичной вла-
сти может устанавливать участ-
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никам административного про-
изводства сроки для совершения 
определенных действий».

вывод. По нашему мнению, 
часть 91) ст. 61 Ак РМ следует 
отменить как противоречащую 
принципу разделения властей, 
установленного ст. 6 конститу-
ции РМ, принятой 29.07.1994 
года.[3]

Орган исполнительной власти 
не должен нарушать один из глав-
ных принципов правового госу-
дарства – принцип разделения 
властей и, совмещая функции за-
конодателя, устанавливать другим 
участникам административного 
производства сроки совершения 
определенных действий. Только 
законодатель имеет право регу-
лировать отношения между орга-
ном публичной власти и другими 
участниками административного 
производства, в том числе и уста-
навливать сроки для совершения 
определенных действий. Совме-
щение органом публичной власти 
исполнительной и законодатель-
ной функции порождает злоу-
потребления и нарушения прав 
физических и юридических лиц. 
Орган публичной власти должен 
исполнять предписания закона 
в установленные законом сроки, 
а не устанавливать удобные для 
него сроки совершения опреде-
ленных действий.

Сроки подачи предвари-4. 
тельного заявления установлены 
частями (1) – (3) ст. 165 Ак РМ, 
в соответствии с которыми пред-
варительное заявление подается 
в 30-дневный срок со дня сооб-
щения или вручения индивиду-
ального административного акта 
либо отклонения петиции. Если 
орган публичной власти не рас-
смотрел заявление в предусмо-
тренный настоящим кодексом 
срок, оно может быть подано в 
течение одного года по истечении 
срока.

Если индивидуальный адми-
нистративный акт не содержит 
информацию о порядке оспари-

вания или содержит неверную 
информацию, подача предвари-
тельного заявления допускается 
в течение одного года после со-
общения или вручения админи-
стративного акта либо отклоне-
ния петиции.

На ничтожность индивиду-
ального административного акта 
можно ссылаться без обязанности 
соблюдения какого-либо срока.

Пропущенный срок может 
быть восстановлен в соответ-
ствии со ст. 65 Ак РМ.

Согласно части (1) ст. 65 Ак 
РМ в случае пропуска лицом по 
не зависящим от него обстоятель-
ствам установленного законом 
срока таковой может быть вос-
становлен по заявлению данного 
лица. Вина законного или упол-
номоченного представителя счи-
тается виной представляемого.

Согласно части (2) ст. 65 Ак 
РМ заявление о восстановлении 
пропущенного срока подается в 
15-дневный срок после устране-
ния препятствия. к заявлению 
прилагаются доказательства в 
подтверждение обосновываю-
щих его фактов, а пропущенные 
действия подлежат совершению.

Согласно части (3) ст. 65 Ак 
РМ по истечении шести месяцев 
после пропущенного срока за-
явление о восстановлении срока 
не может быть подано, а пропу-
щенные действия не могут быть 
совершены, кроме случаев, когда 
это было невозможным до ис-
течения одного года вследствие 
форс-мажорных обстоятельств. 

вывод. По нашему мнению, 
часть (3) ст. 65 Ак РМ следует 
исключить как препятствующую 
реализации права на свободный 
доступ к правосудию.

В соответствии с частью (1) 
ст. 64 Ак РМ орган публичной 
власти обязан рассмотреть за-
явление в соответствии со своей 
компетенцией и в установленный 
законом срок.

Данная норма является от-
сылочной, т.к. срок рассмотре-

ния предварительного заявления 
установлен частью (3) ст. 167 
Ак РМ, согласно которой срок 
рассмотрения предварительно-
го заявления издающим органом 
публичной власти составляет 15 
календарных дней. Положения 
частей (2)–(5) ст. 60 применяются 
соответствующим образом.

Сообщения в рамках ад-5. 
министративного производства 
регулируются ст. 96-114 Ак РМ. 
Данные статьи либо дублируют 
ст. 100, 102, 103-108 ГПк РМ, 
либо противоречат им.

Согласно части (1) ст. 2 ГПк 
РМ порядок рассмотрения граж-
данских дел в судебных ин-
станциях общей юрисдикции и 
специализированных судебных 
инстанциях определяется кон-
ституцией Республики Молдова, 
постановлениями и решениями 
Европейского суда по правам че-
ловека и постановлениями кон-
ституционного суда, настоящим 
кодексом и другими органически-
ми законами. Нормы гражданско-
процессуального права, содержа-
щиеся в других законах, должны 
соответствовать основным поло-
жениям конституции Республики 
Молдова и настоящему кодексу. 

В статье 101 Ак РМ указано: 
«В ночное время (с 22.00 до 06.00 
часов), в воскресенье и в нерабо-
чие праздничные дни вручение 
может осуществляться только с 
разрешения руководителя органа 
публичной власти, копия которо-
го прилагается к вручаемому до-
кументу. Вручение с нарушением 
данных требований считается 
действительным, если получа-
тель согласился его принять».

вывод. По нашему мнению, 
ст. 101 Ак РМ следует отменить 
как нарушающую ст. 28 кон-
ституции РМ, согласно которой 
государство уважает и охраняет 
интимную, семейную и частную 
жизнь.

Согласно ст. 103 Ак РМ в слу-
чае ненахождения получателя в 
его жилище, по месту его работы 
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или в общинном учреждении, где 
он проживает, документ может 
быть вручен:

a) в его жилище – совершен-
нолетнему члену семьи, домра-
ботнику или постоянно прожи-
вающему в этом жилище совер-
шеннолетнему лицу;

b) по месту его работы – одно-
му из работников;

c) в общинном учреждении, в 
котором он проживает, – руково-
дителю учреждения или уполно-
моченному на то представителю.

Статья 103 Ак РМ противо-
речит части (5) ст. 105 ГПк РМ, 
согласно которой повестка или 
извещение, адресованные фи-
зическому лицу, вручаются ему 
лично под расписку на корешке. 
Повестка или извещение, адресо-
ванные организации, вручаются 
соответствующему должностно-
му лицу, которое расписывается 
на корешке. Если соответствую-
щее должностное лицо отсутству-
ет, повестка или извещение вру-
чаются в том же порядке другому 
служащему организации и счита-
ются принятыми организацией. 
Если стороны и другие участни-
ки процесса представлены адво-
катами, повестки и извещения 
направляются по адресу послед-
них, а их получение устраняет 
любые пороки вызова участников 
процесса. Повестки и извещения, 
направляемые представителям 
по адресу электронной почты, 
зарегистрированному в Интегри-
рованной программе управления 
делами, считаются полученными 
сторонами и другими участника-
ми процесса. Предложение. По 
нашему мнению, ст. 103 Ак РМ 
следует изменить, приведя её в 
соответствие с частью (5) ст. 105 
ГПк РМ.

В соответствии с частью (1) 
ст. 104 Ак РМ если вручение не-
возможно совершить в соответ-
ствии с пунктом a) или b) ст. 103, 
вручаемый документ может быть 
опущен в почтовый ящик по ме-
сту жительства или месту работы 

получателя либо в иное устрой-
ство, которое он оборудовал для 
получения почтовых отправле-
ний и которое по общепринятому 
порядку пригодно для надежно-
го хранения. Вручающее лицо 
должно указать дату вручения на 
конверте вручаемого документа.

При этом согласно части (2) ст. 
104 Ак РМ при оставлении доку-
мента в соответствии с частью (1) 
ст. 104 Ак РМ, т.е. путём опуска-
ния этого документа в почтовый 
ящик он считается врученным.

вывод. По нашему мнению, 
ст. 104 Ак РМ следует отменить 
как противоречащую нормам 
ГПк РМ, практике Европейского 
Суда по правам человека и здра-
вому смыслу. Документ, опущен-
ный в почтовый ящик, может изъ-
ять любое лицо. Лицо, которому 
предназначен документ, может в 
течение определенного времени 
находиться не в месте своего жи-
тельства, а в другом населенном 
пункте. Не исключено, что вру-
чающее лицо может не опустить 
документ в почтовый ящик, но 
указать на конверте дату вруче-
ния документа.

предложение. Следует от-
менить и ст. 105 Ак РМ, в со-
ответствии с которой документ 
считается врученным с момента 
прикрепления письменного изве-
щения к двери жилища адресата 
(получателя) или места его рабо-
ты, или общинного учреждения, 
где он проживает.

Более ненадежного способа 
вручения документа невозможно 
придумать. Извещение, прикре-
пленное к двери жилища полу-
чателя, места его работы и т.д., 
может взять любое постороннее 
лицо, в том числе и лицо, находя-
щееся в неприязненных отноше-
ниях с получателем.

Согласно ст. 106 Ак РМ для 
подтверждения вручения в адми-
нистративном деле отмечаются:

a) в случае отказа в получении 
в соответствии со ст. 102 – имя 
лица, отказавшегося получить 

документ, время и место отказа в 
получении, а также факт оставле-
ния документа в месте вручения 
или его возвращения отправите-
лю;

b) в случае замещающего вру-
чения в соответствии со ст. 103 – 
причина такой формы вручения;.

c) в случае замещающих вру-
чений в соответствии со ст. 104 
и 105 – причина замещающего 
вручения, а также время и место 
опускания документа в почтовый 
ящик или оставления его в почто-
вом отделении и, соответственно, 
способ прикрепления извещения.

Данная норма права не учи-
тывает, что факт опускания доку-
мента в почтовый ящик или факт 
прикрепления извещения к двери 
жилища или места работы полу-
чателя должен подтверждаться 
актами, подписанными не менее, 
чем тремя лицами. 

Статьи 115 и 116 Ак РМ не 6. 
имеют аналогов в мировой прак-
тике цивилизованных государств 
и имеют целью сократить поток 
петиций, а тем самым и адми-
нистративных исков и облегчить 
деятельность органов публичной 
власти, нарушающих права физи-
ческих и юридических лиц.

В части (1) ст. 115 Ак РМ 
указано: «Издержки администра-
тивного производства состоят из 
сборов за осуществление адми-
нистративного производства и 
связанных с ним расходов».

Участники административно-
го производства согласно части 
(2) ст. 115 Ак РМ несут расходы, 
связанные с подачей петиций и 
участием в производстве, а орган 
публичной власти, ведущий про-
изводство, несет остальные про-
цессуальные расходы.

Следует учесть, что рассмо-
трение петиций и предваритель-
ных заявлений входит в обязан-
ности органа публичной власти и 
расходы, связанные с рассмотре-
нием петиций, финансируются из 
бюджета, который формируется 
за счёт налогоплательщиков. 
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В соответствии с частью (3) 
ст. 115 Ак РМ экспертам/специ-
алистам, устным и письменным 
переводчикам и свидетелям воз-
мещаются в соответствии с зако-
ном понесенные ими издержки.

Указанные в части (3) ст. 115 
Ак РМ издержки возмещаются 
в соответствии со ст. 91-94 ГПк 
РМ.

вывод. По нашему мнению, 
в целях облегчения реализации 
права на доступ к правосудию 
истцы, обращающиеся в адми-
нистративный суд, должны быть 
освобождены от уплаты издер-
жек, предусмотренных частью 
(3) ст. 115 Ак РМ. С этой целью 
следует внести изменения в ст. 
91-94 ГПк РМ.

В соответствии с частью (1) 
ст. 116 Ак РМ за осуществление 
административного производства 
и издание определенного акта 
или выполнение определенного 
действия могут взиматься сборы, 
если таковые предусмотрены за-
коном. 

В части (1) ст. 116 Ак РМ не 
указано, с каких субъектов будут 
взыскиваться эти сборы. Но в ча-
сти (2) ст. 116 Ак РМ указано: 
«Сборы, взимаемые на основа-
нии закона с заявителей, имеют 
целью лишь покрытие фактиче-
ских расходов органа публичной 
власти в рамках административ-
ного производства».

Очевидно, что сборы, преду-
смотренные частью (2) ст. 116 Ак 
РМ, которые должны взыскивать-
ся с заявителей, введены с целью 
уменьшения количества жалоб 
на действия органов публичной 
власти, а тем самым уменьшить и 
количество исков в администра-
тивный суд.

Очевидно, что расходы орга-
нов публичной власти на реги-
страцию петиций и сочинение 
отписок на эти петиции являются 
весьма незначительными. к тому 
же органы публичной власти обя-
заны регистрировать и рассматри-
вать петиции, и все эти расходы 

финансируются из национально-
го публичного бюджета, который 
пополняется в основном за счет 
налогоплательщиков.

Часть (2) ст. 116 Ак РМ про-
тиворечит части (3) ст. 116 это-
го же кодекса, согласно которой 
сборы не могут взиматься за 
осуществление функций органов 
публичной власти, подлежащих 
выполнению ими по собственной 
инициативе или в обязательном 
порядке.

Очевидно, что рассмотрение 
петиций входит в обязанности 
органа публичной власти и ни-
какие дополнительные сборы за 
исполнение этих обязанностей не 
должны с заявителей взыскивать-
ся.

Налогоплательщики не долж-
ны оплачивать органу публич-
ной власти дважды его расходы 
по регистрации и рассмотрению 
петиций и предварительных за-
явлений.

Сборы, предусмотренные ст. 
116 Ак РМ, введены с целью за-
труднить свободный доступ к 
правосудию гражданам с низким 
уровнем доходов.

Согласно части (1) ст. 93 Ак 
РМ каждый участник обязан до-
казывать факты, на которых осно-
ваны его требования. 

Часть (1) ст. 93 Ак РМ су-
щественно ухудшает положение 
истцов, обжалующих админи-
стративные акты, в сравнении с 
законом РМ «Об административ-
ном суде».

Согласно части (3) ст. 24 за-
кона РМ «Об административном 
суде» при рассмотрении в адми-
нистративном суде искового за-
явления об аннулировании обжа-
луемого административного акта 
представление доказательств 
вменяется в обязанность ответчи-
ка, а при рассмотрении требова-
ния о возмещении причиненного 
ущерба - в обязанность обеих 
сторон.[4]

вывод. По нашему мнению, 
часть (1) ст.93 Ак РМ следует из-

менить, установив, что орган пу-
бличной власти обязан доказать 
законность изданного им адми-
нистративного акта.

предложение. Следует также 
дополнить ст. 93 Ак РМ частью 
(11), в соответствии с которой ад-
министративный акт должен быть 
отменен, если его содержание 
противоречит закону, либо если 
административный акт издан не-
уполномоченным должностным 
лицом, либо если нарушен поря-
док принятия административного 
акта.
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введение. Появление но-
вых непоименованных 

договорных конструкций с одной 
стороны освобождает законода-
теля от бесконечных проблем, 

связанных с сходством тех или 
иных договоров, в виду того, 
что непоименованные договора 
характеризуются индивидуаль-
ной целью, предметом, методом, 

субъективным составом, предме-
там правового регулирования, а 
с другой стороны появление не-
поименованных договоров спо-
собствует устранению пробелов, 
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существующих в законодатель-
стве Республики Молдова.

постановка проблемы. Не-
поименованные договора своего 
рода «трансформеры» в уже су-
ществующей общей классифика-
ции договоров, которые позволя-
ют согласиться с тем, что общая 
классификация договоров, это не 
предел, а лишь начало отсчета 
становления и совершенствова-
ния гражданско- правовых отно-
шений.

Актуальность темы. Пред-
ставленная статья, своего рода 
уникальный труд в области 
гражданского права, так как вы-
явленные на практике непоиме-
нованные договора в различных 
сферах жизнедеятельности об-
щества не имеют законодатель-
ной основы, однако с позволения 
законодателя воплощают и реа-
лизуют потребности общества. 

 состояние исследования. 
Изучению непоименованных до-
говоров посвящены труды таких 
правоведов как: Юзвович Л. И., 
Дегтярева С.А., князевой Е. Г. и 
др. 

целью данного исследова-
ния является изучение и всесто-
ронний анализ, выявление осо-
бых признаков непоименован-
ных договорных конструкций в 
разных областях, а также пред-
ложенные выводы и рекоменда-
ции к ним.

изложение основного мате-
риала исследования. Рассма-
тривая инвестиции, необходимо 
подробно остановиться на инве-
стиционной деятельности. Ана-
лиз этого понятия позволит про-
вести исследования сущности 
инвестиции более подробно. Ин-
вестиционная деятельность – это 
вложение инвестиций и совокуп-
ность практических действий по 
их реализации.[1, с.50] Так в ка-
честве примера приведем :

а) Договор инвестирования
 В Республике Молдова ин-

вестиционная деятельность осу-
ществляется на равных принци-
пах, которые распространяются 
как на резидентов, так и на нере-
зидентов. Данный вид деятель-
ности регулируется прежде все-
го конституцией РМ, Законом 
РМ “Об инвестициях в предпри-
нимательскую деятельность”, а 
также другими национальными 
законами, рядом международ-
ных договоров. Хотелось бы об-
ратить внимание на применение 
в практике такого вида договора 
как договор инвестирования.  

 В конституции РМ, а имен-
но в пункте h) ст.126 установ-
лено, что:” неприкосновенность 
инвестиций физических и юри-
дических лиц, в том числе ино-
странных”.[2] Закон РМ № 81 от 
18.03.2004“ Об инвестициях в 
предпринимательскую деятель-
ность” в ст.3 дается определение 
инвестиционной деятельности, 
а именно:” инвестиционная де-
ятельность - деятельность по 
вложению инвестиции и осу-
ществлению предприниматель-
ской деятельности в связи с этой 
инвестицией с целью получения 
дохода”.[3] Далее в Законе РМ “ 
Об инвестициях в предпринима-
тельскую деятельность” в ч(1) 
ст.121 сказано:” В целях сниже-
ния инвестиционных рисков и 
установления поддержки страте-
гических инвестиционных про-
ектов со стороны государства 
Правительство в пределах своей 
компетенции может заключать 
инвестиционные соглашения о 
реализации таких проектов.”

как мы можем видеть, речь 
идет о инвестиционном согла-
шении, однако в реальности есть 
договора об иностранных инве-
стициях. Например, договор об 
иностранных инвестициях. Это 

договор об инвестициях средств 
иностранных лиц в местные 
организации, по которому ино-
странный партнер и местная 
организация взаимно обязуются 
вложить определенные средства 
(капитал) в местную организа-
цию, в которой организовано со-
вместное производство, с целью 
получения и распределения при-
были Тем самым возникает не-
обходимость закрепить данный 
вид договора соответствующим 
образом, чтобы не возникало 
споров по данному вопросу. По-
мимо этого, в практике суще-
ствуют просто договора инвести-
рования, хотя о них тоже законо-
датель не упоминает. Например, 
договор инвестирования, заклю-
ченный между “Montexagro”SRL 
и Tabacco-Trade” по поводу ин-
вестирования в развитие пред-
приятия с целью приобретения 
производственного оборудова-
ния и увеличения им уставного 
капитала предприятия. Хотя в 
Законе РМ “Об инвестициях в 
предпринимательскую деятель-
ность” в пункте b) ст.4 установ-
лено, что:

”Инвестиция может быть 
осуществлена в следующих фор-
мах:

b) любое право, предостав-
ленное на основании закона или 
договора, любая лицензия или 
разрешение, выданные в соот-
ветствии с действующим за-
конодательством, в том числе 
концессии на изыскание, культи-
вирование, добычу или разведку 
природных ресурсов”

Законодатель упоминает о на-
личии договора, но тем самым 
не уточняет, о каком договоре 
идет речь.

Теперь хотелось бы обратить-
ся к Закону АТО Гагаузия №73 от 
09.08.2016 г “Об инвестициях”. 
В данном законе дается опреде-
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ление инвестиционного догово-
ра, а именно

” инвестиционный договор – 
это договор по реализации инве-
стиционного проекта, предусма-
тривающий осуществление ин-
вестиций и предоставление ин-
вестиционных преференций”[4] 
В качестве примера может быть 
инвестиционный договор, кото-
рый заключен между инвесто-
ром и Исполнительным комите-
том Гагаузии. 

Исходя из выше изложенного, 
нами предложены следующие 
изменения и дополнения:

1. дополнить определение 
”иностранная инвестиция”, дан-
ное в Законе АТО Гагаузия ”Об 
инвестициях” следующим содер-
жанием:” иностранная инвести-
ция – инвестиция, осуществлен-
ная иностранным инвестором в 
предпринимательскую деятель-
ность на основе заключенного 
договора об иностранных ин-
вестициях на территории АТО 
Гагаузия, в том числе доходы, 
полученные за счет этой инве-
стиции и реинвестированные на 
территории АТО Гагаузия.”

2. дополнить определение 
”инвестиция”, данное в Законе 
АТО Гагаузия ”Об инвестици-
ях” следующим содержанием:” 
инвестиция – совокупность цен-
ностей (активов), вкладываемых 
в какую-либо предприниматель-
скую деятельность на основе за-
ключенного договора инвестиро-
вания на территории АТО Гагау-
зия с целью получения дохода.”

3.изменить ч.(3) ст.4 Закона 
АТО Гагаузия ”Об инвестици-
ях” следующим содержанием:” 
Права и обязанности инвесторов 
в отношении объектов и видов 
предпринимательской деятель-
ности, в которые осуществляют-
ся инвестиции, устанавливаются 
Законом Республики Молдова, 

настоящим Законом АТО Гагау-
зия, а также договором инвести-
рования и договором иностран-
ного инвестирования.”

4.дополнить определение” 
инвестиционная деятельность”, 
данное в Законе РМ “Об инве-
стициях в предпринимательскую 
деятельность” следующим со-
держанием:” инвестиционная 
деятельность-деятельность по 
вложению инвестиции и осу-
ществлению предприниматель-
ской деятельности в связи с этой 
инвестицией с целью получения 
дохода на основе заключенного 
договора инвестирования.»

5.дополнить определение 
”иностранная инвестиция”, дан-
ное в Законе РМ “Об инвести-
циях в предпринимательскую 
деятельность”, следующим со-
держанием:” иностранная инве-
стиция - инвестиция, осущест-
вленная иностранным инвесто-
ром в какую-либо предприни-
мательскую деятельность в Ре-
спублике Молдова, в том числе 
доходы, полученные за счет этой 
инвестиции и реинвестирован-
ные на территории Республики 
Молдова на основе договора об 
иностранных инвестициях.”

6.ввести в Закон РМ “Об ин-
вестициях в предприниматель-
скую деятельность”, определе-
ние “договор инвестирования” 
следующим содержанием: ”до-
говор инвестирования –это до-
говор о вложении инвестиции, а 
также по осуществлению пред-
принимательской деятельности, 
связанной с этими инвестиция-
ми, между инвестором и инве-
стируемым, на основе прав и 
обязанностей, предусмотренных 
в договоре и преследующих еди-
ную цель-получение дохода.”

b) Договор об инвестициях в 
строительство

 Итак, начнем с того, что 

дадим определение, что такое 
инвестиции. Слово “инвести-
ции” в переводе с лат. означает-
“долгосрочное вложение ка-
питала в какие-либо объекты, 
социально-экономические про-
граммы, проекты в собственной 
стране или за рубежом с целью 
получения дохода или социаль-
ного эффекта”. В данном случае 
речь идет о строительстве недви-
жимого имущества, где одна сто-
рона принимает на себя обязан-
ность осуществить строитель-
ство одной квартиры, а может 
быть нескольких квартир, а уже 
в последствии передает эти квар-
тиры физическому лицу, которое 
в свою очередь берет на себя 
обязанность оплаты за данную 
недвижимость полностью или 
частично до момента ее переда-
чи. И в результате, возникшие 
обязательства должны быть от-
ражены в договоре. Так, соглас-
но Закона Республики Молдова 
№1543 от 25.02.1998 “О када-
стре недвижимого имущества”, 
а именно в ч.(1 1 ) ст. 406 где 
предусмотрено, что:” Сторона, 
обеспечивающая строительство 
объекта недвижимого имуще-
ства, обязана зарегистрировать 
договоры об инвестициях в стро-
ительство в территориальных 
кадастровых органах в течение 
15 календарных дней со дня их 
нотариального удостоверения”.
[5] Исходя из Закона Республи-
ки Молдова №1453 от.08.11.2002 
“О нотариате”, а именно в ст.511 
установлено, что:” Договоры, 
согласно которым одна сторона 
обязуется обеспечить строитель-
ство одной или более квартир и 
передачу их физическому лицу, 
обязующемуся уплатить полно-
стью или частично стоимость 
недвижимого имущества до его 
передачи, а также договоры об 
уступке вытекающих из них прав 
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подлежат нотариальному удосто-
верению при условии представ-
ления необхо димых разреше-
ний на строительство, проекта 
строительства, утвержденного в 
установленном порядке, а также 
документов, подтверждающих 
право собственности или право 
пользования земельным участ-
ком, если у нотариуса отсутству-
ют эти документы.”[6]

кроме того в Законе Республи-
ки Молдова №271 от.27.06.2003г 
“О порядке исчисления платы за 
нотариальные услуги”, а именно 
пункта 221 ст.10,где установлена 
взимаемая плата за нотариаль-
ные акты, в том числе за удосто-
верение договора об инвестици-
ях в строительство.[7]

 Согласно Закона Республики 
Молдова №1324 от.10.03.1993г. 
“О приватизации жилищно-
го фонда”, а именно в ч.(1)
ст.18 сказано, что:” Полностью 
оплаченные квартиры в домах 
жилищно-строительных коопе-
ративов, домах, построенных за 
счет привлечения частных инве-
стиций в соответствии с догово-
ром об инвестировании, призна-
ются частной собственностью 
и их владельцам выдаются удо-
стоверения на право собственно-
сти.”[8]

Законодатель даже предусмо-
трел административную ответ-
ственность за несвоевременную 
регистрацию договоров об ин-
вестициях в строительстве, а 
именно, исходя из содержания 
кодекса Республики Молдова 
№218 от.24.10.2008г “О правона-
рушениях”, а именно ч(11 ) ст.326 
видно, что:” Не регистрация в 
установленный срок договоров 
об инвестициях в строительство 
в территориальных кадастро-
вых офисах стороной, обеспе-
чивающей строительство объ-
екта недвижимого имущества,  

    влечет наложение штрафа на 
должностных лиц в размере от 
90 до 150 условных единиц и 
на юридических лиц в разме-
ре от 210 до 300 условных еди-
ниц.”[9]

 Однако все выше перечис-
ленное не позволяет нам в пол-
ном объеме судить о данном виде 
договора как о поименованном, 
т.к. законодатель лишь поверх-
ностно и вскользь упоминает о 
данном виде договора, что лиш-
ний раз свидетельствует о том, 
что такой договор мало изучен 
и ждет своего регламентирова-
ния в качестве поименованного, 
каковым его в данный момент не 
назовешь, хотя в практике такие 
договора встречаются.

 В связи с эти считаем необхо-
димым внести следующие изме-
нения в Закон Республики Мол-
дова “О кадастре недвижимого 
имущества”, а именно в ч.(1 ) 
ст. 406 следующего содержания: 
“Договоры, согласно которым 
одна сторона (исполнитель) бе-
рет на себя обязательство по 
строительству недвижимости(в 
частности квартирного дома) с 
последующей передачей недви-
жимости (в частности квартир-
ного дома) физическому лицу 
(инвестору),взявшему на себя 
обязательство по оплате строи-
тельства недвижимости (в част-
ности квартирного дома) полно-
стью или частично до его переда-
чи, а также договоры об уступке 
вытекающих из них прав подле-
жат нотариальному удостовере-
нию с внесением отметки в ре-
естр недвижимого имущества, 
под угрозой признания их недей-
ствительными.“

c) Договор пользования 
пастбищем

Содержание животных на 
пастбищах представляет собой 
уже сформировавшуюся систе-

му устройства и ведения в раз-
ных пастбищных местностях 
общественного животноводства. 
Такой вид пастбищного устрой-
ства и содержания животных 
предполагает перегон данных 
животных с одних пастбищ на 
другие. Сформировавшаяся си-
стема дает возможность эконо-
мии средств, связанных с строи-
тельством специальных помеще-
ний для содержания и обслужи-
вания животных, что является 
немаловажным для увеличения 
продуктивности в сфере живот-
новодства. Теперь изучим как на 
законодательном уровне регули-
руется такое вид деятельности, 
как пастьба животных.

В соответствии с Законом 
Республики Молдова “ О жи-
вотноводстве”№ Nr.412-XIV от 
27.05.1999г., а именно пунктом 
g ст.8, где предусмотрено, что:” 
использовать общественные 
пастбища для выпаса животных 
на основе договоров, заклю-
ченных с органами местного 
публичного управления.”[10] 
И также согласно Постанов-
ления № 667 от.23.07.2010г. 
“Об утверждении Положения о 
пастьбе и сенокошении”, в со-
ответствии с пунктом 13,где 
сказано, что:” Согласно Закону 
№ 412-XIV от 27 мая 1999 года 
о животноводстве органы мест-
ного публичного управления 
разрабатывают договоры об ис-
пользовании пастбищ и планы 
работ по содержанию, улуч-
шению и рациональной экс-
плуатации общественных паст-
бищ.”[11] как мы можем видеть 
законодатель упоминает о не-
обходимости заключения дого-
вора об использовании пастбищ 
и больше никак не расписывает 
данный вид договора. Считаем, 
что такой договор является не-
поименованным, ввиду наличия 
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признаков, объекта, направлен-
ности.

 В связи с этим, считаем не-
обходимым дополнить Закон Ре-
спублики Молдова “ О животно-
водстве”, а именно пункт g ст.8 
следующим содержанием:” ис-
пользовать общественные паст-
бища для выпаса животных на 
основе договоров, заключенных 
с одной стороны собственником 
(органами местного публично-
го управления), с другой сто-
роны пользователем пастбищ 
об использовании земельных 
участков(пастбищ) на опреде-
ленный срок и по оговоренной 
цене, вносимой пользователем 
на расчетный счет Примэрии. 
Все условия договора, объем 
прав и обязанностей сторон, а 
также их ответственность по до-
говору устанавливаются в соот-
ветствии с общими нормами и 
принципами гражданского зако-
нодательства. ”
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Recent, a văzut lumina tiparului o volumi-
noasă monografie (520 pagini), semnată în 

coautorat de către dl profesor, doctor habilitat Ghe-
orghe Costachi și discipolul domniei sale – dl doc-
tor în drept Rahim Sultanov, cetățean al Republicii 
Azerbaidjan, consacrată unei probleme deosebit de 
actuale, atît pentru societatea noastră, cît și pentru 
societatea azeră, cum este participarea cetățenilor la 
exercitarea puterii de stat. 

Fiind un rezultat impresionant al unui efort 
științific asiduu și îndelungat, a unei colaborări fruc-
tuoase, monografia cuprinde o abordare comparativă 
a subiectului, autorii urmărind să surprindă cele mai 
importante particularități ale implicării cetățenilor în 
exercitarea puterii de stat, ca formă de manifestare a 
democrației în ambele state. 

Ca mai toate lucrările științifice ale dlui profesor, 
al cărui discipol am onoarea să fiu, monografia se 
remarcă printr-o viziune complexă asupra problema-
ticii, subiectul fiind abordat din diferite perspective, 
precum: juridică, politică, socială, culturală etc., și 
o argumentare temeinică a poziției și propunerilor 
autorilor. 

Merită o distinctă apreciere structurarea logică a 
materiei, expunerea coerentă a textului, folosirea unui 
limbaj clar și accesibil, ceea ce permite o înțelegere 
completă și adecvată a aspectelor abordate, a proble-
melor atestate în domeniu și a soluțiilor identificate 
de către autori.

Modul de analiză și sinteză a realității și teoriei, a 
ideilor și opiniilor îndeamnă la reflecție asupra pro-
blemelor atestate de autori, transformând cititorul 
dintr-un simplu receptor de informație într-un ade-
vărat cugetător. 

Despre munca enormă depusă la realizarea cer-
cetării vorbește destul de relevant voluminoasa listă 
bibliografică de la finele monografiei, care cuprinde 
500 de titluri: surse doctrinare – semnate de autori 
moldoveni, azeri, români, ruși, ucraineni, englezi, 
francezi, americani etc. și surse normative cu ca-
racter național, european și internațional, în special, 
Constituția și actele normative ale Republicii Moldo-
va și ale Republicii Azerbaidjan.

Vorbind nemijlocit despre conținutul științific al 
monografiei, este de menționat că acesta este logic 
și consecvent structurat în opt capitole, fiecare fiind 

consacrat unui aspect distinct al problemei participă-
rii cetățenilor la exercitarea puterii de stat.

Capitolul I, cu care debutează lucrarea (Cerceta-
rea științifică a problemei participării cetățenilor la 
exercitarea puterii de stat / Научное исследование 
проблемы участия граждан в осуществлении 
государственной власти), cuprinde o trecere în re-
vistă a cercetătorilor străini și autohtoni preocupați 
de subiect, precum și o succintă analiză a studiilor 
realizate în domeniu. Acesta este structurat în două 
compartimente în funcție de tematică: problema 
generală a participării cetățenilor la exercitarea pu-
terii de stat (1.1. Современный научный интерес 
к проблеме участия граждан в осуществлении 
государственной власти) și nemijlocit dreptul 
cetățenilor de a participa la exercitarea puterii (1.2. 
Право граждан на участие в осуществлении 
государственной власти как объект научного 
исследования). 

În rezultatul analizei efectuate, autorii dau o 
apreciere obiectivă a gradului de cercetare științifică 
a subiectului în literatura de specialitate autohtonă 
și străină și trasează argumentat propriile direcții de 
cercetare pe care urmează să le realizeze în lucra-
re. 

Cel de-al doilea Capitol (Statul de drept în 
societățile aflate în perioada de tranziție / Правовое 
государство в обществах переходного периода) 
este consacrat: realizării unei caracterizări de an-
samblu a perioadei de tranziție și a particularităților 
statului și societății în cadrul acesteia (2.1. Общая 
характеристика обществ и государств 
переходного периода); analizei coraportului din-
tre stat, drept și societate în această perioadă (2.2. 
Соотношение государства, права и общества в 
переходном периоде), precum și argumentării ideii 
conform căreia statul de drept reprezintă principalul 
scop al dezvoltării societăților aflate în tranziție (2.3. 
Правовое государство – основная цель развития 
обществ переходного периода).

În esență, în cadrul acestui capitol, autorii au 
reușit destul de bine să configureze particularitățile 
și cele mai acute probleme ale societății și statului 
aflate în tranziție de la o orînduire totalitară spre 
democrație, argumentând destul de temeinic faptul 
că doar edificarea statului de drept reprezintă unica 
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cale de dezvoltare socială și statală întru beneficiul 
cetățeanului contemporan.

Următorul aspect impus de raționamentul logi-
co-structural al monografiei este cuprins în Capi-
tolul III, întitulat Fundamentele constituționale ale 
participării cetățenilor în exercitarea puterii de stat 
/ Конституционные основы участия граждан в 
осуществлении государственной власти. Com-
partimentul este structurat în principal pe trei as-
pecte importante, precum: rolul Constituției în sta-
tul de drept contemporan (3.1. Роль Конституции 
в современном правовом государстве); instituția 
drepturilor omului – fundament constituțional al 
interacțiunii dintre cetățean și stat (3.2. Институт 
прав человека – конституционная основа 
взаимодействия личности и государства) și drep-
turile și libertățile politice ale cetățeanului – posibilități 
garantate constituțional de implicare a acestuia 
în exercitarea puterii de stat (3.3. Политические 
права и свободы гражданина – конституционно-
гарантированные возможности его участия в 
осуществлении государственной власти).

Privit în ansamblu, capitolul dat conturea-
ză un tablou complex al problemei fundamentării 
constituționale a dreptului și posibilității cetățeanului 
de a se implica în procesul de exercitare a puterii de 
stat, autorii subliniind principalele pîrghii oferite de 
constituție în acest sens.

Capitolul IV este consacrat unui alt aspect impor-
tant, și anume principiilor fundamentale în materie 
de participare cetățenească (Principiile fundamenta-
le ale participării cetățenilor în exercitarea puterii 
de stat / Основополагающие принципы участия 
граждан в осуществлении государственной 
власти). Accentul este pus pe cele mai importante 
și relevante principii în domeniu, precum: principiul 
suveranității naționale (4.1. Принцип народного 
суверенитета); principiul reprezentării politice (4.2. 
Принцип политического представительства); 
principiul pluralismului politic și al multipartidis-
mului (4.3. Принцип политического плюрализма 
и многопартийности); principiul egalității gender 
(4.4. Принцип гендерного равенства) și principiul 
legalității (4.5. Принцип законности). 

După cum se poate observa, autorii reliefează 
semnificația deosebită nu doar a principiilor de factu-
ră politică, dar și a celor juridice, locul central în ca-
drul cărora este ocupat de principiul legalității. Prac-
tic, trebuie să recunoaștem că în lipsa respectării cel 
puțin a acestor principii, nici nu poate fi vorba despre 
o participare efectivă și eficientă a cetățeanului la 
exercitarea puterii de stat.

În continuare, Capitolul V al monografiei vine cu 

o analiză profundă a esenței democrației și a forme-
lor de participare a cetățenilor la exercitarea pute-
rii de stat (Democrația și formele de participare a 
cetățenilor la exercitarea puterii de stat / Демократия 
и формы участия граждан в осуществлении 
государственной власти). Pornind de la rolul 
democrației în exercitarea puterii de stat (5.1. Роль 
демократии в осуществлении государственной 
власти) și continuînd cu elucidarea formelor con-
crete de implicare nemijlocită a cetățenilor în acest 
proces (5.2. Формы демократического участия 
граждан в осуществлении государственной 
власти), autorii reușesc să explice destul de argu-
mentat importanța fiecărei forme de implicare și ni-
velul de garantare juridică a realizării acesteia. Para-
lel, sunt elucidate problemele ce afectează domeniu, 
precum și identificate soluții de optimizare. 

Un alt aspect dezvoltat în capitolul dat se referă la 
cea mai modernă formă de implicare a cetățenilor în 
procesul decizional și anume „democrația electroni-
că”. După o scurtă descrierea a esenței acesteia și a 
avantajelor pe care le prezintă (5.3. «Электронная 
демократия» - современная форма реализации 
«демократии участия» в информационном 
обществе), autorii se expun asupra căilor de dezvol-
tare a acesteia, venind cu propuneri concrete în acest 
sens, în special, expunîndu-se asupra necesității gu-
vernării electronice interactive (5.4. Интерактивное 
«электронное правительство» – необходимая 
основа развития электронной демократии). Este 
relevant faptul că în contextul acestei problematici 
autorii reușesc să prezinte situația reală la capitolul 
dat în ambele state, dînd o apreciere proprie eforturi-
lor depuse de autoritățile lor.

Un alt aspect important dezvoltat în monografie 
este concentrat în Capitolul VI al acesteia, întitu-
lat Participarea democratică a cetățenilor în exer-
citarea puterii la nivel local / Демократическое 
участие граждан в осуществлении власти на 
местном уровне. În compartimentul dat autorii ne 
reamintesc că democrația în stat începe practic la ni-
vel local, iar, autoadministrarea locală poate fi privită 
doar ca o întruchipare a democrației (6.1. Местное 
самоуправление и демократия). În acest sens, pre-
zintă o importanță distincă dreptul cetățenilor la au-
todministrare locală, drept văzut ca temei juridic prin-
cipal al participării cetățenilor la exercitarea puterii 
locale. Important este că dreptul în cauză la moment 
nu este consacrat normativ în legislația Republicii 
Moldova, în schimb destul de intens este vehiculat 
în doctrina de specialitate (6.2. Право граждан на 
местное самоуправление – юридическая основа 
участия граждан в осуществлении местной 
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власти), printre promotorii acestuia înregistrîndu-se 
și autorii monografiei. 

Ultimul aspect abordat în compartimentul dat se 
referă nemijlocit la formele de participare a cetățenilor 
la realizarea democrației la nivel local (6.3. Формы 
участия граждан в реализации демократии на 
местном уровне). Evident, tratarea acestui subiect 
era necesară ținînd cont de faptul că la nivel local 
participarea cetățenilor se poate realiza prin forme 
distincte față de participarea la exercitarea puterii 
de stat. Astfel, autorii enumerând principalele forme 
la acest capitol, subliniază particularitățile de regle-
mentare și de realizare practică, atestând probleme în 
domeniu și trasînd soluții de optimizare.

Capitolul VII al monografiei este consacrat unui 
alt aspect important – Cetățenia activă și participa-
rea politică a cetățenilor / Гражданственность 
и политическое участие граждан. Desigur, toate 
măsurile luate de către stat în materie de asigurare a 
participării cetățenilor la exercitarea puterii de stat 
sunt importante și absolut necesare. În același timp 
însă, subliniază destul de just autorii, este absolut ne-
cesar ca însăși cetățenii să manifeste interes și acti-
vism în vederea realizării efective a acestei implicări 
și participări. Iată de ce, în vederea argumentări aces-
tei idei, capitolul în discuție a fost axat pe următoa-
rele momente: activismul social-juridic al cetățenilor 
– condiție indispensabilă societății democratice 
(7.1. Cоциально-правовая активность граждан 
– неотъемлемое условие демократического 
общества); caracterizarea și formele de manifestare a 
participării politice a cetățenilor (7.2. Политическое 
участие граждан: сущностная характеристика 
и формы проявления) și cetățenia activă – cali-
tate de bază a cetățeanului unui stat de drept (7.3. 
Гражданственность – основополагающее 
качество гражданина правового государства). 
Ideea principală promovată de autori ține fără în-
doială de necesitatea cultivării în cadrul societății 
a cetățeniei active, care presupune printre altele 
o atitudine din partea cetățenilor față de putere, o 
conștientizare a rolului fiecăruia în cadrul societății, 
lipsa indiferenței față de ceea ce se întîmplă în 
stat, implicarea activă în măsura posibilităților și a 
abilităților în derularea proceselor sociale sau politi-
ce din societate.

Într-un final, monografia se încheie cu un capitol 
relevant pentru subiectul abordat, axat în mod special 
pe un aspect ce se vrea a fi o propunere pentru opti-
mizarea instituției implicării cetățenilor în exercitarea 
puterii de stat. Este vorba despre Cultura participă-
rii cetățenilor în societatea democratică / Культура 
участия граждан в демократическом обществе. 
Indubitabil, susținem ideea autorilor potrivit căre-
ia o participare efectivă a cetățenilor la exercitarea 
puterii de stat și a puterii la nivel local, ca formă de 
manifestare a cetățeniei active, poate fi asigurată 
doar prin dezvoltarea unei culturi a participării (8.1. 
Политико-правовая и гражданская культура 
– неотъемлемые условия демократического 
осуществления государственной власти), cu aju-
torul unui mecanism bine organizat și eficient în ma-
terie de educație juridică și politică a cetățenilor (8.2. 
Правовое и гражданское воспитание – основные 
пути развития культуры участия граждан). Doar 
în asemenea condiții capătă valoare atît principiile par-
ticipării cetățenești, cît și fundamentul constituțional și 
legislativ în domeniu. În caz contrar, acesta este sortit 
unei existențe declarative fără vreo eficiență practică, 
iar statul de drept rămâne a fi doar o iluzie. 

Pornind de la cele expuse și privind în ansamblu 
monografia, putem susține că autorii au reușit des-
tul de bine să redea esența și necesitatea participării 
cetățenilor la exercitarea puterii de stat, formele de 
implicare garantate și asigurate la nivel legislativ, pre-
cum și măsurile de stimulare a participării cetățenești 
în condițiile în care la moment, atît Republica Mol-
dova, cît și Republica Azerbaidjan se află într-un am-
plu și complex proces de consolidare a democrației 
și a statului de drept. Prin întreg conținutul său, cît 
și prin mesajul transmis nu doar cetățeanului sim-
plu, dar și autorităților de stat, factorilor de decizie, 
monografia reprezintă o carte de căpătâi pentru dez-
voltarea conștientă și efectivă a democrației în peri-
oada contemporană. Cu siguranță, orice cititor care 
o va deschide va reușit să conștientizeze importanța 
problemei abordate de autori și rolul său în viața 
societății și a statului.
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