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Născut la 24 ianuarie, anul 
1940, în satul Moara-

Domnească, raionul Glodeni, la 
vârsta de 17 ani se încadrează 
în câmpul muncii în calitate de 
tractorist, iar mai târziu continuă 
să lucreze în calitate de opera-
tor de cinema. După serviciul în 
Forţele Armatei a fost înmatricu-

lat la Tehnicumul politehnic din or. Bălţi. Atracţia faţă 
de ştiinţele umanistice i-a predeteminat alegerea dome-
niului de activitate. 

 Îmbinând activitatea comsomolistă şi, mai apoi, pe-
dagogică cu studiile, în anul 1973 absolveşte Facultatea 
de drept a Universităţii de Stat din Moldova. La reco-
mandarea organelor de partid este angajat în organele 
de interne. În anul 1975 şi-a urmat studiile la Academia 
Ministerului Afacerilor Interne al URSS din or. Mosco-
va, secţia zi. La Academie participă în activitatea ştiin-
ţifică, obţinând titlul de laureat al Concursului Unional 
al lucrărilor ştiinţifice studenţeşti. Este ales membru al 
comitetului de partid al Academiei. 

 După absolvire, în 1978 este invitat să lucreze la 
Catedra Academiei „Dirijarea cu organele orăşeneşti şi 
raionale ale MAI”.

 Continuă activitatea ştiinţifică, participă la confe-
rinţe, simpozioane, articolele fiind publicate în diferite 
ediţii ştiinţifice. În anii 1982-1983 urmează studiile la 
doctoratul Academiei. Reuşeşte în cadrul unui an ca-
lendaristic să însuşească programul de studii preconizat 
pentru 3 ani şi susţine cu succes teza de doctorat la spe-
cialitatea „Dirijarea în sistemele sociale şi economice”.

 În anul 1984 se întoarce în Republica Moldova și 
activează în domeniul practic deţinând funcţiile de ad-
junct, prim-adjunct al Secţiei orăşeneşti de miliţie din 
or. Bălţi, şef al secţiei de miliţie a raionului Octombrie 
(Rîşcani) din or. Chişinău. Aplică în practică multe pro-
puneri din propria teză de doctor şi alte elaborări ştiinţi-
fice, continuând să publice şi să realizeze alte genuri de 
activitate ştiinţifică. 

 Începând cu anul 1988 şi până în 2001 desfăşoară 
activitatea pedagogică şi ştiinţifică în sistemul M.A.I. al 
R.M. deţinând funcţiile de lector superior, şef de catedră 
la şcoala medie de miliţie din Chişinău, şeful Catedrei, 
comandant-rector al Academiei de poliţie „Ştefan cel 
Mare”. În această instituţie se realizează în calitate de 
savant, pedagog şi conducător. În Academie ia amploare 
activitatea Centrului ştiinţific, organizat de fostul rector 
(dl T.Roşca). Într-un scurt timp Centrul devine o subdi-
viziune structurală de bază a Academiei. Se înfiinţează 
Centrul editorial. Academia asigură atât procesul de in-
struire, cât şi întregul sistem al M.A.I. cu literatură şti-
inţifică şi metodică de specialitate. Este deschisă Școala 

Doctorală, iar mai tărziu Consiliul ştiinţific specializat 
pentru susţinerea tezelor de doctor în drept.

 Acordă atenţie deosebită pregătirii tinerilor peda-
gogi şi savanţi. 

 În anul 1997 i s-a conferit titlul didactic de conferen-
ţiar universitar, iar în 2000 – profesor universitar.

Victor Guţuleac, doctor în drept, profesor universi-
tar, a consacrat ştiinţei şi pedagogiei peste 40 de ani de 
acti vitate. Ca rezultat al activităţii stiinţifice desfăşurate, 
au văzut lumina tiparului peste 150 de lucrări ştiinţifice 
şi didactice, care dovedesc calităţile sale de bun cerce-
tător şi savant. 

 Participă fructuos în activitatea legislativă. Este 
coautor al Legii privind controlul asupra armelor indi-
viduale, membru al colectivului de autori care au ela-
borat proiectul noului Cod contravenţional și comen-
tariul Codului penal al RM (în limba rusă), elaborând 
personal 7 capitole.

 Pentru meritele sale în domeniul activităţii pedago-
gice şi ştiinţifice a fost decorat cu medalia Meritul Civic 
şi Ordinul Republicii .

Calm, exigent şi intransigent, dar mereu politicos şi 
amabil, prin com portamentul său ireproşabil de intelec-
tual veritabil, Dl V.Gutuleac demonstrează că persona-
litatea umană, ca pur tător al valorilor morale şi intelec-
tuale, este valoare su premă a organizării şi funcţionării 
societăţii democrati ce.

Ca valoros cadru universitar de prestigiu, dotat cu un 
profund simţ pedagogic, stimat şi iubit de colegi şi de 
studenţi, domnul Profesor Victor Gutuleac a împărtă-
şit necondiţionat, cu dăruire de sine, taina unei ilustre 
gândiri juridice luminoase şi reformatoare, punându-şi 
amprenta asupra altoirii și cultivării profesionale a nu-
meroase promoţii de jurişti.

Ajuns la onorabila vârstă a împlinirilor şi reuşitelor, 
ne exprimăm, şi cu această ocazie, toată consideraţiunea 
şi preţuirea faţă de personalitatea şi opera profesorului 
Victor Guţuleac.

Dorindu-Vă bucuria unor împliniri şi realizări pro-
fesionale deosebite, Vă asigurăm de disponibilitatea 
noastră de a conlucra şi pe viitor în spirit constructiv şi 
colegial pentru promovarea intereselor societăţii.

La multiplele felicitări parvenite în adresa Dumnea-
voastră, adăugăm urările noastre de sănătate şi succese, 
însoţite de un călduros „La mulţi ani!”. Tinereţea care 
Vă însoțește să se reînnoiască mereu!

Lumină, pace şi armonie în sufletul și în casa Dum-
neavoastră!

Vă dorim sănătate, prosperare şi realizări cât mai 
rodnice în inspirata dumneavoastră activitate.

Din numele Colegiului de redacție, 
Leontie ARSENE, 

dr.h.c.multi, redactor-sef

Victor GUŢULEAC, 
doctor în drept, profesor universitar la 80 de ani
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„Omul este măsura tuturor lucrurilor”, „Omul este 
valoarea supremă pe acest pământ” și alte expresii 
de genul acesta le-au rostit înțelepții tuturor timpuri-
lor. Deci, Omul, în primul rând, și nu „inginerul”, nu 
„fermierul”, nu „polițistul”... Aceștia devin ca atare 
dacă sunt cu adevărat oameni în esența lor. Și pe bună 
dreptate, căci Dumnezeu L-a creat pe Adam ca Om, 
nu ca specialist într-un anumit domeniu.Dar viața pă-
mântească – în numele dobândirii „pâinii de toate zi-
lele” – l-a făcut pe om să-și dezvolte și alte calități, 
„pământești”, alături de cele „cerești”, pur umane. Însă 
el trebuie să rămână Om în toate circumstanțele vieții 
sale terestre, oricât de mult ar fi aceasta însoțită de di-
ferite provocări. 

Lucrul acesta, fie conștient, fie inconștient, a do-
minat și domină conștiința Omului pe care lumea îl 
cunoaște sub numele de Victor Guțuleac. Nu mă re-
fer doar la calitățile sale omenești, care se manifestă 
printr-o rară cumsecădenie, bunătate, spirit prietenos 
și deschidere spre lume sau prin ceea ce în tradiția 
noastră se numește „om de omenie”– lucruri despre 
care, sunt sigur, vor vorbi mult și pe bună dreptate alți 
prieteni și colegi ai domniei sale. Nu mă refer nici la 
competențele sale profesionale de excepție în dome-
niul pe care îl profesează, cel de „om al legii”, despre 
care la fel se va vorbi. E suficient, poate, să aducem o 
frază care se spune despre protagonistul nostru în cali-
tatea sa de „inimă a colectivului” și de „organizator de 
excepție”: „Acolo unde e domnul Guțuleac, nimeni nu 
se odihnește”. E ceva similar cu fraza din opera mea 
„Ștefan cel Mare”: „De când e Ștefan domn, țara n-are 
pace și hodină”.

Eu am vrut să scot în relief acea calitate rară în tim-
purile noastre – timpuri marcate de grabă, de alergare 
pe suprafață, de a face cât mai mult și mai repede, fără 
a coborî în profunzimi, fără a atinge esențele și, pe de 
altă parte, fără a palpa înălțimile – calitate, ziceam, 
care îi este caracteristică domnului Victor Guțuleac: de 
a nu pierde din vedere adevăratele orizonturi ale ființei 
umane, cele raportate la suflet, la spirit, la frumos, la 
noblețe, la inteligență, la cultură. Or anume „cultura” 
ne deosebește de „natură”. În „natură”, toți se mănân-
că unul pe altul. În „cultură”, toți se împreunează, toți 
devin un organism întreg cu numele de „societate uma-
nă”. 

Omul, după cum se știe, este o ființă duală – el 
este corp, dar este și suflet, el este materie, dar este 
și spirit. Corpul-materia tind, după legile fizicii, în 
jos. Și aceasta se numește „gravitație”. Sufletul-spi-
ritul tinde în sus. Și aceasta se numește „grație”. Pe 
om îl face „om” grația, nu gravitația. Dar materia e 
mai „grea” decât spiritul, pentru că ea e „lut”. Spiritul 
e mai ușor, pentru că el e „eter”, e „duh”. De ace-
ea omul „lunecă” deseori spre partea „de jos” a eului 

său. Prin aceasta „păcătuiește”, adică încalcă legile 
conviețuirii umane. Și atunci este nevoie de „ceva” 
sau de „cineva”, care să-l țină în limitele „normei” ca 
să nu cadă în „hău”. Or aceasta este „legea”, de res-
pectarea căreia au grijă anumite persoane specializate. 
Aceștia sunt oamenii legii. Omul legii există pentru 
a-l ajuta pe omul societății să-și ducă viața „corect”, 
„omenește”. De aceea ocrotitorii legii trebuie să vadă 
în cetățeanul pe care este chemat să-l ajute ca să nu 
„cadă în păcat”, în primul rând, „Omul”. Ocrotitorii 
legii lucrează cu oameni, nu cu obiecte neînsuflețite. 
Pentru aceasta, însăși omul legii trebuie să fie marcat 
de ceea ce alcătuiește esența umană – de cultură, de 
educație, de inteligență. Căci cum poți cere de la alții 
ceea, ce tu însuți nu ești?

Toate acestea le-a conștientizat, sunt sigur, dom-
nul Victor Guțuleac, atunci când a înființat în cadrul 
Academiei de Poliție „Ștefan cel Mare” din Chișinău 
Universitatea de Cultură pe o bază solidă, care a fost 
acordul dintre trei instituții: Ministerul Afacerilor In-
terne, Ministerul Culturii și Compania Teleradio Mol-
dova. Universitatea în cauză cu cele trei facultăți ale 
sale au fost dirijate nu de manageri „formali”, ci de 
personalități artistice recunoscute în țară și peste hota-
rele ei: rectorul universității – Mihail Muntean, Artist 
al Poporului, decanul facultății de muzică – Gheorghe 
Mustea, Artist al Poporului, decanul facultății de Tea-
tru – Veniamin Apostol, Artist al Poporului, ulterior – 
Ninela Caranfil, Artistă a Poporului, decanul facultății 
de Arte Plastice – Nicolae Usaciov, Maestru în Arte.

De fapt, ce-a realizat domnulVictor Guțuleac prin 
această operă a sa – înființarea Universității de Cul-
tură? Nu sunt la curent dacă domnia sa a cunoscut 
informațiile istorice la care mă voi referi în continuare, 
dar intuiția i-a șoptit că trebuie să facă ceea ce este 
fundamental cu referire la ființa umană pentru a-i oferi 
acesteia integralitate: de a uni corpul cu sufletul și cre-
ierul cu inima. Or doar omul integral – adică fortificat 
în toate calitățile sale –este omul deplin, care poate în-
vinge orice greutăți. 

Lucrul acesta l-au înțeles bine încă vechii greci 
(apropo, cultura cărora stă la baza culturii noastre de 
azi). În Sparta – cel mai „războinic” stat grecesc – lup-
tătorii studiau două discipline: gimnastica și muzi-
ca. Gimnastica – pentru fortificarea corpului, muzica 
– pentru fortificarea spiritului. Or este bine cunoscut 
factorul moral-sufletesc în pregătirea ostașilor pentru 
luptă. Spartanii se luau de mâini într-un dans specific, 
alcătuind un cerc, pentru a se simți toți împreună ca un 
tot întreg, pentru ca fiecare să-și întărească brațul cu 
brațul camaradului. (Nu avem același lucru oare în ca-
zul dansului nostru „Călușarii”, de exemplu?). Lucrul 
acesta l-a înțeles Napoleon, care avea în dotația arma-
telor sale câteva orchestre, care cântau înainte de luptă, 

Victor GUȚULEAC – promotor al netrecătoarelor valori umane
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imprimând în sufletele ostașilor curajul și neînfricarea, 
necesare pentru a învinge. La fel în trecut (prin secolul 
al XIX-lea) toți militarii (dar și medicii) studiau obli-
gatoriu în școlile respective muzica. Or muzica nu doar 
îl face pe om mai cult. Prin puterea sunetului ei armo-
nic, care are o influență de nestăpânit asupra spiritului 
uman, muzica îl poate face pe om „zeu sau zdreanță”, 
cum ar fi zis Emil Cioran. (Desigur, depinde ce muzică 
ascultăm sau cântăm). Or „cine e în stare să comba-
tă puterea tonului?”, cum ar fi zis un alt filosof (apro-
po, care compunea muzică și cânta la pian) Friedrich 
Nietzsche. Mai putem adăuga aici rolul mobilizator 
– prin energetica sa – al cântecului „Вставай страна 
огромная” din timpul celui de-al Doilea Război Mon-
dial. Și încă un exemplu. Celebrul premier al Angliei 
Sir Winston Churchill, când i s-a adus bugetul țării și a 
observat că lipsesc bani pentru cultură, explicându-i-se 
că „e război și nu sunt bani pentru aceasta”, a excla-
mat: „Dacă nu sunt bani pentru cultură, atunci pentru 
ce mai luptăm?”.

Mult stimate domnule Victor Guțuleac, dumnea-
voastră, prin înființarea Universității de Cultură, ați 
fost continuatorul acestor tradiții, care, ziceam, sunt 
fundamentul existenței omului și al societății în care 
trăiește. Un om lipsit de cultură este un om neîntre-
git, or cu cât mai puțină cultură are un om, cu atât el 
mai mult se apropie de condiția sa pur biologică. Și 
invers. Prin ceea ce ați realizat – mă refer la activitatea 
de bază și la universitatea respectivă – dumneavoastră 
v-ați întregit monumentul vieții prin cele două aspecte 
ale sale: profesională, de specialitate și culturală, gene-
ral-umană. Acesta sunteți dumneavoastră – omul inte-
gru și omul integral – Victor Guțuleac. Anume așa vă 
cunoaște o lume întreagă.

Să ne trăiți la mulți ani, dragă prieten Victor 
Guțuleac, cu noi realizări și cu multe bucurii!

 
Gheorghe MUSTEA,

compozitor, academician,
Artist al Poporului
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Viața academică este o continuă zbatere în-
tre pasiunea pentru cercetare și dorința de a 

împărtăși această pasiune studenților, masteranzilor și 
doctoranzilor, iar profesorului îi revine greaua misiune 
de a descoperi talentul şi vocaţia discipolului spre a-i 
călăuzi și desăvârşi munca. Profesoratul a devenit în 
zilele noastre un demers tot mai anevoios spre care se 
îndreaptă doar cei dispuşi la sacrificiul bunăstării ma-
teriale în favoarea trudei neobosite pe altarul dezvol-
tării științei. 

Profesor se poate numi acela care îmbină cu ta-
lent pasiunea pentru cunoaştere cu dragostea pentru 
oameni. Aceste calități îl atrag pe discipol pe tărâmul 
infinit al cunoașterii.

Rolul principal al profesorului nu este acela de a 
fi un simplu purtător de informaţii, ci este acela de a-l 
inspira pe ucenic, deschizându-i calea spre un orizont 
nou și facinant, orizontul cunoașterii.  Domnul pro-
fesor Victor Guțuleac posedă acest har al profesoratu-
lui, lăsându-și amprenta asupra parcursului academic 
al fiecărui tânăr aflat la început de carieră, prin impli-
care activă în munca acestuia și prin încurajarea per-
manentă pentru descoperirea noului. 

Setea de cunoaştere a omului de ştiinţă, rigoarea ca-
rierei militare şi blândeţea părintească fac din savantul 
şi cercetătorul V. Guţuleac o personalitate complexă 
care îl inspiră pe discipol şi-l face să-şi dorească să 
atingă starea euforică a cunoaşterii. 

Cariera militară de excepție pe ale cărei cele mai 
înalte trepte a urcat domnul profesor V. Guţuleac nu 
i-au răpit acestuia modestia şi dorința continuă pentru 
cunoaștere, făcându-l să slujească neobosit în continu-
are, atât în domeniul cercetării ştiinţifice, cât şi la cate-
dra universitară unde împărtăşeşte cu generozitate stu-
denţilor şi doctoranzilor din experienţa şi cunoştinţele 
acumulate de-a lungul unei vieţi dedicate cercetării.

Munca continuă, disciplina cazonă, armonios îmbi-
nate cu pasiunea în transmiterea poftei de cunoaştere 
către ucenici îl înnobilează pe profesorul V. Guţuleac 
şi îl fac un exemplu şi un model demn de urmat pentru 
generaţiile actuale.   

Mentoratul domnului profesor V. Guţuleac se ca-
racterizeaza prin rigoarea sa pentru realizarea unei 
cercetări ştiinţifice de calitate, precum și prin gândirea 
vizionară şi uimitor de profundă, care-i oferă tânărului 
aflat la început de drum, echilibrul și siguranţa că mun-
ca şi strădania sa nu vor fi în zadar. 

Iminența eşecului poate fi covârșitoare pentru dis-
cipol, însă domnul profesor stăpânește arta de a-i risipi 
temerile şi îndoielile, transformând orice eșec într-o 
oportunitate. 

Eşecul, în viziunea domnului profesor V. Guțuleac, 
nu înseamnă abandonarea definitivă a luptei, ci 
îmbrățișarea noilor idei, indiferent de cât de îndrăznețe 
ar putea părea la un moment dat. Cei care au avut opor-
tunitatea de a-i fi discipoli, l-au auzit deseori spunând 
că ideea ce azi ni se pare năstruşnică şi de neîmplinit, 
mâine poate să devină o realitate care să ne pară a fi 
fost cunoscută dintotdeauna şi fără de care ne-ar fi greu 
să concepem dezvoltarea în continuare a ştiinţei. 

Pentru imensa bucurie pe care am simţit-o atunci 
când am ţinut pentru prima oară în mâini teza de doc-
tor, precum și pentru toate cele pe care le-am învăţat 
de la dumneavoastră, vă mulţumesc, Stimate Domnule 
Profesor, şi vă urez să aveţi parte de acum înainte de 
mulţi ani fericiţi, cu sănătate şi cât mai multe satisfacţii 
atât pe plan profesional, cât şi pe plan personal!

La mulți ani, domnule profesor!
 

 Cu aleasă considerație,
 Bogdan FLOREA, 

doctor în drept, discipol al domniei voastre

OMAGIU PROFESORULUI ŞI MENTORULUI – 
VICTOR GUŢULEAC

Florea Bogdan, 
	 	 	 doctor	în	drept,	consilier	juridic	și	mediator,		

																											asistent	universitar	în	cadrul	Universității	„1	Decembrie	1918”	din	Alba	Iulia
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Introducere. Administrarea 
publică ca domeniu de activi-

tate are o valoare deosebită pentru 
dezvoltarea şi prosperarea oricărei 
societăţi şi a oricărui stat. Cadrul 
legal poate fi unul perfect, dar dacă 
nu există şi nu funcţionează un me-
canism bine determinat de execu-
tare a normelor legale, nu putem 
tinde la o administrare legală, efi-
cientă şi oportună.

O administrare eficientă este 
imposibilă fără evidenţierea celor 
mai moderne forme şi metode de 
conducere, forme şi metode de asi-
gurare a legalităţii în procesul de 
administrare, de protecţie a dreptu-
rilor şi intereselor legale ale cetăţe-
nilor de abuzuri din partea „cinov-
nicilor”.

Pentru a reflecta corect esența și 
particularitățile de bază ale admi-
nistrării publice trebuie să pornim 
de la determinarea propriu-zise a 
sintagmei „administrarea publi-
că”.

Scopul investigației constă 
în studierea amplă a doctrinelor 
în domeniul administrării, de-
terminarea rolului administrării 
publice în domeniul asigurării 
și menținerii ordinii de drept, 

evidențierea celor mai moderne 
forme și metode de conducere, de 
asigurare a legalității în procesul 
de administrare. 

Rezultate obținute și discuții. 
Este cunoscut faptul că ramurile 
de drept se divizează mai întâi de 
toate după obiectul reglementării şi 
metoda acestei reglementări.

Întrucât obiectul reglementării 
dreptului administrativ, ca ramură 
distinctă a sistemului de drept, ţine 
de sfera administrării publice şi 
constituie totalitatea de relaţii soci-
ale care se cristalizează în procesul 
organizării şi funcţionării organelor 
administraţiei publice (executive), 
punctul de pornire a investigaţiilor 
acestei ramuri a dreptului şi a ştiin-
ţei juridice trebuie să fie conţinutul 
definiţiei „administrarea socială“, 
în general, şi a „administrării pu-
blice“, în special.

Administrarea (dirijarea) este 
concordanţa activităţii a două şi 
mai multe persoane fizice, colecti-
ve de muncă, organizaţii etc. ori-
entată spre atingerea rezultatului 
concret. Acest rezultat presupune 
atingerea, în acelaşi timp, atât a 
scopului administrării, cât şi a sco-
pului activităţii concrete [1]. 

Administrarea ca obiectiv (de 
facto) este prezentă în orice soci-
etate umană, fiind o funcţie mereu 
actuală pentru orice organism soci-
al. Administrarea concentrată rea-
lizată autoritar de către indivizi şi 
faţă de indivizi şi este administrare 
socială, spre deosebire de procese-
le de administrare ce au loc în sis-
temele tehnice şi biologice [2].

În mod schematic, am putea 
concluziona că esenţa administră-
rii sociale se manifestă prin patru 
elemente componente ale acestei 
instituţii: subiectul	 administrării;	
obiectul	administrat;	 legătura	di-
rectă	 (subiect	→	 obiect)	 şi	 legă-
tura	 indirectă	 (subiect	←	 obiect) 

[3].
Esenţa de bază a administrării 

constă în: determinarea scopului 
administrării, obiectul administrat, 
subiectul administrării, care se bu-
cură de o competenţă reală, con-
ştientizarea sferei externe în care 
activează subiectul administrării 
(administratorul) şi obiectul admi-
nistrării (cel administrat), rezulta-
tul activităţii de administrare.

Administrarea prezintă influ-
enţa subiectului administrării (a 
administratorului) asupra obiectu-
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lui administrării (cel administrat) 
în scopul: orânduirii sistemului; 
menţinerii structurii sistemului; 
asigurării funcţionalităţii siste-
mului.

Administrarea socială în socie-
tate este divizată în două categorii: 
administrarea statală (administra-
rea problemelor statului); admi-
nistrarea nestatală (administrarea 
problemelor organelor nestatale, 
formaţiunilor obşteşti etc.).

Caracteristicile de bază ale ad-
ministrării sociale: administrarea 
socială persistă doar acolo unde 
este prezent caracterul sociativ al 
acţiunii oamenilor; conţinutul de 
bază al administrării sociale – in-
fluenţă de reglementare asupra 
participanţilor activităţii comune 
(obşteşti); obiectul administrării 
sociale îl constituie comporta-
mentul participanţilor activităţii în 
comun, relaţiile dintre ei; baza ad-
ministrării sociale o constituie sub-
ordonarea voinţei participanţilor în 
relaţiile administrării; mecanismul 
administrării sociale îl întruchipea-
ză subiecţii administrării (organele 
administrării) [4].

În procesul administrării socia-
le sunt realizate următoarele funcţii 
de bază: 

- selectarea şi prelucrarea in-
formaţiei necesare pentru elabora-
rea deciziei; 

- evidența și statistica 
informației;

- selectarea informației necesa-
re;

- analiza informaţiei selectate;
- prognoza (este prevederea des-

făşurării în timp a unui fenomen, a 
unui proces etc. bazat pe studiul 
împrejurărilor care îi determină, 
apariţia lui şi evoluţia, prevederea 
valorilor pe care le vor prelua în vi-
itor unele mărimi din prezent);

- planificarea (determinarea 
problemei care trebuie soluţionată, 
scopului administrării, formelor şi 
metodelor de atingere a scopului);

- organizarea realizării activi-
tăţilor planificate (selectarea exe-
cutorilor, instruirea lor, asigurarea 

tehnico–materială şi financiară, 
elaborarea mecanismului juridic de 
executare);

- coordonarea şi interacţiunea 
activităţii tuturor participanţilor în 
procesul de administrare, realizată 
pentru atingerea scopurilor comu-
ne ale administrării;

- controlul procesului de rea-
lizare a activităţilor planificate şi 
evidenţa acestora [5].

Structura	procesului	de	admi-
nistrare. Din punctul de vedere al 
structurii procesului, administra-
rea socială presupune realizarea 
consecutivă de către subiecţii ad-
ministrării unui complex de faze:

a) faza pregătitoare (constata-
rea problemei, determinarea sco-
pului deciziei concrete, selectarea 
şi prelucrarea informaţiei, analiza 
şi sinteza informaţiei, prognoza si-
tuaţiei etc.);

b) adoptarea deciziei (perfec-
tarea proiectului deciziei, organi-
zarea studierii şi perfecţionării lui, 
coordonarea cu părţile cointeresate, 
aprobarea (adoptarea) propriu-zi-
să);

c) organizarea executării deci-
ziei (elaborarea organigramei, se-
lectarea executorilor şi instruirea 
lor, asigurarea juridică a procesului 
de executare, asigurarea tehnico–
materială şi financiară etc.); 

d) controlul procesului execu-
tării deciziei (concretizarea, iar în 
caz de necesitate, modificarea sco-
pului administrării, supravegherea 
legalităţii acţiunilor subiecţilor ad-
ministrării, constatarea stării obiec-
tului administrat, determinarea efi-
cacităţii utilizării resurselor umane 
şi celor materiale etc.) [6].

Esența	 administrării	 publice	
în domeniul asigurării ordinii so-
ciale [7] și celei de drept [8] este 
de neconceput fără determinarea 
și conștientizarea definiției acestui 
termen. 

De menționat că nici în 
legislație, nici în doctrina juridică 
națională, precum și în doctrinele 
juridice străine nu există o unani-
mitate de opinii în ceea ce privește 

definirea noțiunii de „administrare 
publică” [9]. 

În doctrina dreptului adminis-
trativ a Federației Ruse se utilizea-
ză noțiunile: „государственное 
управление” (administrarea de 
stat); „аппарат государственного 
управления” (adminstrația de 
stat); „исполнительная власть” 
(puterea executivă). Sintagma 
„публичное управление” (admi-
nistrare publică) se utilizează foar-
te rar [10].

În doctrina dreptului admi-
nistrativ se utilizează termenul 
„administrația publică” care este 
privit și interpretat sub două as-
pecte: în statică – el presupune sis-
temul subiecților de administrare 
(a administratorilor) și în dinamică 
– însăși procesul de administrare 

[11]. 
În doctrina și legislația națională 

cel mai des se utilizează doi termeni 
separați: „administrarea publică” 
și „administrația publică” [12].

În viziunea noastră acești 
termeni nu pot și nu trebuie să 
fie confundați. Ei urmează a fi 
interpretați și folosiți, absolut, se-
parat. 

Administrația publică reprezin-
tă în sine și reflecția sistemului de 
administratori. De regulă, ei sunt 
preocupați cu administrarea internă 
în sânul colectivelor de muncă pe 
care le conduc: determinarea pro-
blemei ce urmează a fi soluționată 
(dezvăluirea riscurilor); formula-
rea scopului administrării; deter-
minarea căilor de atingere a sco-
pului prin formularea sarcinilor și 
funcțiilor concrete; selectarea exe-
cutorilor (obiecților administrării 
interne); instruirea lor, asigurarea 
financiară și material-tehnică. 

La momentul actual, putem 
constata că subiectul administrării 
publice este pregătit pentru reali-
zarea administrării externe, admi-
nistrării publice, însă procesul de 
administrare publică este la început 
de cale. 

Este important să conștientizăm 
faptul că formele, metodele și prin-
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cipiile administrării interne (pre-
gătirea organului pentru realizarea 
administrării externe) diferă de cele 
ce se aplică în procesul administră-
rii externe (administrării publice). 

Totodată, nu avem altă alegere, 
decât să constatăm că pentru atinge-
rea unei clarități mai bune la capi-
tolul intersectării definițiilor „admi-
nistrarea publică” și „administrația 
publică” în doctrina juridică mai 
este nevoie de ceva timp. 

Concomitent menționăm că 
substituirea acestor doi termeni 
unul cu altul este, în viziunea noas-
tră, inadmisibilă. „Administrarea 
publică” nu poate fi confundată cu 
„administrația publică”. Ultima 
este doar o componentă structurală 
a primei.

Astăzi, însă, realitatea este de 
alt gen. Într-o lucrare apărută rela-
tiv recent [13], unul dintre autori în 
domeniul dreptului administrativ 
național, făcând trimitere la savan-
tul român Mircea Preda, consideră 
că „administrația publică ar putea fi 
definită ca – activitate de organiza-
re și de executare în concret a legii, 
cu caracter dispozitiv și prestator, 
care se realizează, în principal, de 
autoritățile publice și funcționarii 
acestora și, în subsidiar și de cele-
lalte autorități ale statului, precum 
și de structurile organizatorice par-
ticulare care desfășoară activități 
de interes public” [14].

Orice opinie are dreptul la 
existență, însă, noi nu putem 
împărtăși cele menționate din ur-
mătoarele considerente: 

1) definiția administrației publi-
ce citată, în viziunea noastră, poate 
fi raportată la procesul de montare 
a unui „mecanism” din piese stră-
ine uneia celeilalte, piese incom-
patibile. Elementele componente 
ale definiției citate sunt: activita-
tea de organizare și de executa-
re…; autoritățile publice; celelalte 
autorități ale statului…; structuri-
le organizatorice particulare care 
desfășoară activități de interes pu-
blic etc. Elementele nominalizate 
nu sunt de aceeași origine, nu se 

intersectează și luate în comun nu 
pot constitui un mecanism unic;

2) dacă acceptăm definiția pro-
pusă, logic, apare întrebarea: „Cum 
vor fi divizate verigile puterii sta-
tale: legislativă, executivă și cea 
judecătorească?”;

3) subiecții administrării 
nominalizați în punctul 1) nu rea-
lizează activități de același gen, nu 
utilizează aceleași metode și prin-
cipii de administrare;

4) ulterior, noi vom examina 
trăsăturile administrării publice. 
Aici doar vom constata una dintre 
ele – inegalitatea	 părților. Admi-
nistratorul (subiectul administrării) 
mereu reprezintă organul executiv 
al statului, activează în numele 
lui, este dotat cu împuterniciri su-
plimentare, inclusiv, în domeniul 
aplicării constrângerii statale. 

Cel administrat (obiectul ad-
ministrării) permanent se află în 
subordinea celui dintâi (subiectului 
administrării). 

Deci, „structurile organizato-
rice particulare” la care se face 
trimitere în definiția analizată nu 
pot avea statut juridic de „subiect 
al administrării publice”. Mai mult 
decât atât, ele nu pot fi dotate cu 
competența de aplicare a măsurilor 
de constrângere în numele statului.

Uneori termenul „administrare 
publică” se identifică cu termenul 
de „administrare statală”. Consi-
derăm că nu este chiar aşa. Admi-
nistrarea statală, în sensul larg al 
cuvântului, este administrarea pro-
blemelor statului, efectuată de că-
tre organele statale ale tuturor veri-
gilor puterii (legislative, executive, 
judecătoreşti).

Administrarea publică (puterea 
executivă) [15] poate fi privită ca 
parte a administrării statale, adi-
că activitatea executiv–dispozitivă 
privind organizarea diverselor pro-
cese sociale în societate.

Subiecţii administrării publice 
sunt prezentaţi de către organele 
administraţiei publice şi funcţio-
narii acestora, care sunt dotaţi cu 
competenţă cu caracter autoritar.

Obiecţii administrării publice 
sunt prezentaţi de către organiza-
ţii, instituţii, întreprinderi şi cetă-
ţeni care nu dispun de competenţă 
cu caracter autoritar. Influenţa su-
biectului administrării (a adminis-
tratorului) asupra celui adminis-
trat (obiectul administrării) are un 
caracter de dispoziţie (dispozitiv) 

[16]. 
În baza celor examinate, con-

cluzionăm că administrarea pu-
blică (puterea executivă) poate și 
trebuie să fie divizată de celelalte 
forme ale administrării sociale prin 
următoarele trăsături: 

ea este realizată în numele - 
statului;

subiectul administrării bene-- 
ficiază de împuterniciri suplimen-
tare, inclusiv aplicarea măsurilor 
de constrângere statală;

deciziile emise de către su-- 
biectul administrării au caracter 
de prescripţie unilaterală a voinţei 
juridice. La emiterea deciziei, su-
biectul nu este obligat să solicite 
opinia celui administrat. Decizia 
subiectului este obligatorie pentru 
obiect şi urmează a fi executată;

relaţiile dintre obiectul admi-- 
nistrat şi subiectul administrării au 
caracter de subordonare [17].

Bazându-ne pe trăsăturile no-
minalizate, în viziunea noastră, 
„administrarea publică” ar putea 
fi definită ca modalitate de acti-
vitate executivă și de dispoziție a 
subiecților administrării publice 
ce constituie un instrumentar legal 
de protecție și asigurare a intere-
selor societății și a fiecărui mem-
bru în parte privind: securitatea 
cetățenilor, a societății și a statului, 
crearea condițiilor ce contribuie la 
bunăstarea cetățenilor, a societății 
și a statului; crearea de condiții 
pentru asigurarea realizării de 
către persoanele fizice și juridice 
a drepturilor și libertăților pentru 
prosperarea politică, economică, 
socială și spirituală [18]. 

Termenul de „administrație pu-
blică” noi îl tratăm ca sistem de 
subiecți ai administrării publice 
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(de administratori). Este evident 
că acest termen constituie numai 
un element, o parte componentă a 
definiției de „administrare publi-
că”. 

Potrivit scării ierarhice din sis-
temul organelor executive ale țării, 
competența lor, întregul sistem al 
adminstrației publice poate fi divi-
zat în următoarele grupe: 

a) organele administrației pu-
blice superioare (Președintele Re-
publicii Moldova, Guvernul Repu-
blicii Molodva);

b) organele administrației pu-
blice centrale de specialitate de 
resort (ministerele, inspectoratele, 
serviciile, etc.); 

c) organele administrației pu-
blice cu statut special de guverna-
re (mun. Chișinău, UTA Gagauz-
Yeri);

d) organele administrației publi-
ce locale de nivelul II (raioanele);

e) organele administrației publi-
ce locale de nivelul I (satele, comu-
nele, orășelele, orașele, municipii-
le) [19].

Scopul administrării publice 
poate fi realizat numai prin atinge-
rea separării reale a verigilor pute-
rii statale. 

Principiile organizatorico-juri-
dice de bază de interacțiune ale ve-
rigilor se caracterizează prin faptul 
că: 

1) fiecare verigă a puterii are 
competenţa sa strict determinată 
prin lege, fără dreptul uneia dintre 
ele de a se implica în competenţa 
alteia;

2) garantul interacţiunilor veri-
gii legislative cu cea executivă este 
puterea judecătorească care are sar-
cina de a soluţiona litigiile apărute 
între ele în baza Constituţiei;

3) puterea legislativă este în 
drept să suspende şi să abroge acte-
le puterii executive numai în cazul 
în care ele vin în contradicţie cu 
Constituţia şi alte legi în vigoare. 
Nu se admite abrogarea actelor pu-
terii executive pe motivul inopor-
tunităţii lor;

4) pentru puterea executivă 

este caracteristic aspectul pozitiv 
de aplicare a legii, deci executarea 
prescrierilor legale pentru asigura-
rea funcţionării normale şi eficace 
a tuturor obiectelor aflate sub tute-
la sa. La rândul său, veriga jude-
cătorească realizează prescrierile 
legale, prioritar, în condiţii nega-
tive, atunci când aceste prescrieri 
nu se respectă şi apare necesitatea 
aplicării constrângerii judecăto-
reşti;

5) se efectuează controlul reci-
proc al verigilor puterii cu scopul 
ca una dintre verigi să nu-şi depă-
şească competenţa sa faţă de alta 

[20].
Scopul administrării publi-

ce poate fi atins prin realizarea 
funcțiilor de bază ale puterii exe-
cutive, printre care regăsim: 

funcția de orientare a siste-1) 
mului;

funcția asigurării sistemului; 2) 
funcția conducerii operative a 3) 

sistemului [21]. 
Prima funcție presupune execu-

tarea de către subiecții administră-
rii a următoarelor activități:

- analiza (selectarea, prelucra-
rea, conştientizarea informaţiei re-
alizate în scopul cunoaşterii obiec-
tului administrat, ulterior, pentru 
influenţarea asupra lui);

- prognoza (previziunea ştiin-
ţifică de modificare a situaţiei în 
care funcţionează sistemul în baza 
informaţiei administrate);

- planificarea (calcularea direc-
ţiilor de bază ale activităţii, deter-
minarea scopului, sarcinilor şi re-
zultatelor pasibile ale administrării 
publice);

- reglementarea juridică (stabi-
lirea mecanismului juridic de influ-
enţă a administratorului asupra per-
soanelor, proceselor administrate);

- asigurarea metodologică a ac-
tivităţii [22].

Cea de-a doua funcție presupu-
ne următorul conţinut:

- asigurarea tehnico–materială;
- asigurarea financiară;
- asigurarea cu resurse umane;
- asigurarea informaţională.

Esenţa funcţiei conducerii ope-
rative a sistemului constă în:

- organizarea administrării (for-
marea organelor de administrare, 
concretizarea funcţiilor lor, obliga-
ţiilor şi drepturilor etc.);

- controlul şi supravegherea 
(stabilirea stării reale a sistemului 
administrat, neadmiterea abaterilor 
de la executarea corectă şi eficace 
a prevederilor legale, diverselor 
planuri şi programe, luarea măsu-
rilor de convingere şi de constrân-
gere faţă de obiectele şi subiectele 
administrării, care nu-şi onorează 
atribuţiile);

- evidenţa (acumularea sistema-
tică a informaţiei privind starea re-
ală a sistemului administrat);

- conducerea generală a siste-
mului administrat şi intervenţia 
operativă, după caz;

- coordonarea prealabilă şi cea 
curentă a acţiunilor organelor ad-
ministrării şi a funcţionarilor din 
cadrul lor;

- aprecierea rezultatelor (a acti-
vităţii, în general, şi a fiecărui or-
gan (executor), în parte, identifica-
rea rezervelor neutilizate, aplicarea 
măsurilor de stimulare faţă de cei 
care au atins rezultate înalte (spo-
rite)) [23].

Scopurile şi sarcinile nu numai 
determină caracterul activităţii de 
administrare şi sistemul ei de prin-
cipii, dar ele înseşi sunt comensu-
rabile cu aceste principii. Scopurile 
constituie obiectivul spre care este 
direcţionată activitatea executivă, 
iar principiile indică modul de rea-
lizare a acesteia. Principiile au o in-
fluenţă asupra formelor, metodelor, 
structurii cadrelor, procesului de 
administrare; în principii îşi găsesc 
expresie cerinţele de bază înaintate 
faţă de organizarea aparatului de 
administrare a subdiviziunilor lui 
şi modul de realizare a funcţiilor 
lui care se referă la administrare, la 
strategie, tactică şi stilul de lucru, la 
caracterul relaţiilor dintre subiecte-
le şi obiectele administrării [24].

În procesul administrării publi-
ce se evidențiază următoarele prin-
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cipii: 1) generale (social-juridice) 
și 2) organizatorice [25].

Principiile generale sunt prin-
cipiile care au un caracter social 
general şi se realizează în activita-
tea de administrare, indiferent de 
nivelul şi locul cutărui sau cutărui 
organ, de funcţia şi postul pe care 
îl ocupă funcţionarul care efectu-
ează activitatea de administrare. 
Importanţa acestor principii este 
determinată de faptul că ele pun 
bazele sociale (morale, juridice) 
ale activităţii de administrare. Prin-
cipiile generale sunt obiectivitatea, 
concretitudinea, eficacitatea, îmbi-
narea centralizării cu descentrali-
zarea, legalitatea şi disciplina.

Obiectivitatea. Procesele socia-
le decurg în corespundere cu legile 
obiective ale dezvoltării societăţii. 
De aceea de la subiectul adminis-
trării se cere cunoaşterea şi aplica-
rea legităţilor obiective, luarea în 
consideraţie a posibilităţilor, stării 
de fapt a societăţii. Anume aceste 
cerinţe formează esenţa obiectivită-
ţii. Administrarea poate fi rezultati-
vă atunci când oamenii, cunoscând 
legile obiective, le aplică cu bună 
ştiinţă, le pun în serviciul celor mai 
stringente interese. Deci cunoaşte-
rea legilor este o premisă necesară 
administrării bazate pe concluziile 
ştiinţifice.

Principiul obiectivităţii cere 
analiza şi evidenţa adevăratei stări 
de fapt, evidenţa dificultăţilor şi a 
contradicţiilor existente în mediul 
social. În afară de aceasta, e nece-
sar de a lua în consideraţie legităţi-
le interacţiunii societăţii cu mediul 
natural, deoarece natura, fiind un 
izvor important de mijloace vitale, 
introduce, totodată, în procesele 
sociale elementul întâmplării, al 
probalităţii care, deseori, se reflec-
tă nefavorabil asupra mersului pro-
ceselor sociale.

Astfel, principiul obiectivităţii 
constă în studierea legităţilor dez-
voltării sociale, stabilirea ştiinţifi-
că a căilor şi mijloacelor de apli-
care a legilor societăţii de către 
subiectul administrării (factorul 

subiectiv) în scopul asigurării ad-
ministrării optime, eficace a activi-
tăţii executive a statului [26].

Concretitudinea. Legalităţile 
obiective în viaţa cotidiană se ma-
nifestă în acţiunile oamenilor care, 
prin comportamentul lor, tind să 
atingă scopuri bine definite. Deci 
corectitudinea trebuie să fie unul 
dintre principiile administrării. 
Esenţa acestui principiu constă în 
efectuarea administrării, ţinând 
cont de anumite circumstanţe con-
crete de viaţă: de multitudinea for-
melor de expresie a legilor obiec-
tive, de informaţia obiectivă atât 
despre starea internă a obiectului 
administrării, cât şi despre condi-
ţiile în care se află. Aici nu se iau 
în consideraţie nişte fapte concre-
te dispersate, ci despre informaţia 
obiectivă sistematizată şi generali-
zată. Informaţia, volumul ei, canti-
tatea, orientarea, necesitatea şi ple-
nitudinea ei trebuie să corespundă 
funcţiilor pe care le are subiectul 
concret al administrării.

Informaţia veridică permite sta-
bilirea unor forme concrete de ex-
primare în condiţii concrete a anu-
mitor legităţi sociale şi determina-
rea în corespundere cu aceasta a 
scopurilor şi acţiunilor oamenilor, 
adică concretizarea căilor şi mij-
loacelor de atingere a scopurilor 
administrării.

Eficacitatea. Esenţa acestui 
principiu constă în atingerea sco-
purilor administrării cu cheltuieli 
minime de forţă, mijloace şi timp. 
Administrarea în orice sferă soci-
ală, fie în economie, fie în învăţă-
mânt, cultură, securitate, apărare, 
afaceri interne etc. presupune va-
lori materiale şi spirituale, resurse 
umane şi financiare. De aceea ad-
ministrarea, ca şi orice activitate 
social-utilă, trebuie să fie realizată 
raţional, eficient. Criteriile de de-
terminare a eficacităţii aplicate, de 
obicei, sunt mărimea cheltuielilor, 
termenele de îndeplinire a sarcini-
lor, termenele de recuperare a chel-
tuielilor etc.

Cerinţele acestui principiu de 

realizare constau în optimizarea 
hotărârilor, adică în elaborarea di-
feritor variante de hotărâre, compa-
rarea lor şi alegerea celei mai bune. 
Sarcina subiectului administrării 
constă în descoperirea şi studierea 
variantelor de soluţionare care, cu 
un grad mai înalt de probabilita-
te, vor conduce la atingerea sco-
purilor cu mijloacele şi forţele pe 
care le are la dispoziţie. În afară de 
aceasta, trebuie luate în considera-
ţie condiţiile interne şi externe, un 
cerc cât mai larg de influenţe ale 
mediului de funcţionare asupra sis-
temului de administrare, precum şi 
interesele lucrătorilor din sistemul 
administrării [27].

Îmbinarea centralizării cu des-
centralizarea. Divizarea sferelor 
de activitate şi împuternicirilor 
între subiectele republicane de 
administrare şi cele locale se face 
în baza Constituţiei Republicii 
Moldova şi a altor acte cu privire 
la delimitarea competenţelor între 
organele sus-numite [28]. Legisla-
ţia recunoaşte şi garantează admi-
nistraţia locală, care funcţionează 
în limitele împuternicirilor sale, în 
baza principiilor declarate de Con-
stituţie: descentralizarea serviciilor 
publice, eligibilitatea autorităţilor 
administraţiei publice locale, con-
sultarea cetăţenilor în problemele 
locale de interes deosebit [29]. Ast-
fel, se asigură îmbinarea intereselor 
statului şi a colectivităţilor locale.

Nerespectarea principiului 
„îmbinarea centralizării şi descen-
tralizării“ conduce, pe de o parte, 
la diminuarea rolului subiectelor 
republicane (centrale) de adminis-
trare şi controlul stării de lucruri în 
sfera sau ramura corespunzătoare 
a administrării, pe de altă parte, la 
tutelarea minuţioasă, la limitarea 
independenţei subiectelor inferi-
oare de administrare în realizarea 
funcţiilor operative de activitate.

Subiectele centrale ale adminis-
trării trebuie să determine direcţiile 
prioritare de dezvoltare a sferelor 
sociale corespunzătoare, să ela-
boreze şi să realizeze programele 
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complexe, să efectueze cercetări 
ştiinţifice, să participe la elabora-
rea regulilor, standardelor şi a altor 
acte normative în anumite sfere de 
administrare, să conceapă şi să re-
alizeze programele republicane de 
asigurare cu cadre a sferelor şi ra-
murilor administrării etc.

Principiul îmbinării centrali-
zării şi descentralizării este asi-
gurat organizatoric prin sistemul 
subordonării duble a obiectelor 
administrării, adică prin subordo-
narea pe verticală şi pe orizontală. 
Subordonarea pe verticală asigură 
unitatea necesară în problemele 
de bază care au importanţă statală 
pentru sfera de administrare, iar 
subordonarea pe orizontală permi-
te de a lua în consideraţie condiţiile 
şi particularităţile locale la reali-
zarea administrării. De exemplu, 
organele de poliţie, având prero-
gativa de a ocroti ordinea publică 
şi de a asigura securitatea publică, 
se conduc în activitatea lor nu nu-
mai de legi şi de acte normative ale 
organelor superioare şi centrale ale 
puterii legislative şi executive, dar 
şi de actele administraţiei publice 
locale. Şi, în general, ca organ al 
puterii de stat şi de ocrotire a nor-
melor de drept, potrivit Legii nr. 
416-XII din 1990, poliţia Republi-
cii Moldova era divizată în poliţie 
de stat şi poliţie municipală. Poliţia 
de stat îşi exercita atribuţiile pe în-
treg teritoriul republicii, iar poliţia 
municipală — pe teritoriul unităţii 
administrative respective. Poliţia 
de stat se subordona în activitatea 
sa numai Ministrului Afacerilor 
Interne, iar poliţia municipală — 
şi organelor administraţiei publice 
locale. Controlul asupra activităţii 
poliţiei de stat revenea Ministeru-
lui Afacerilor Interne, iar asupra 
activităţii poliţiei municipale — şi 
organelor locale respective [30].

Centralizarea şi descentraliza-
rea se realizează, de asemenea, de 
comun acord cu conducerea unică 
şi colegialitatea în administrare. La 
elaborarea actelor de administrare, 
conducătorul trebuie să ia în con-

sideraţie opinia specialiştilor, să-i 
orienteze la elaborarea unor soluţii, 
să efectueze expertize de evaluare 
a proiectelor de soluţii, ceea ce nu 
numai că nu subminează, ci optimi-
zează autoritatea lui. Conducătorul, 
susţinut de colectiv, eficientizează 
nivelul cerinţelor şi exigenţelor de 
îndeplinire a însărcinărilor, a orică-
rei dispoziţii.

Legalitatea şi disciplina. Lega-
litatea, ca principiu de administra-
re, activitatea executivă înseamnă 
o respectare şi îndeplinire strictă 
de către subiectele şi obiectele ad-
ministrării a legilor şi a altor acte 
normative ale organelor puterii de 
stat. Legalitatea se exprimă în obli-
gativitatea fiecărui subiect şi obiect 
al administrării de a acţiona în ca-
drul stabilit, adică în limitele com-
petenţei lui. Strâns legată de princi-
piul legalităţii este disciplina.

Esenţa disciplinei, ca princi-
piu al administrării, constă în în-
deplinirea obligaţiilor puse în faţa 
sistemului de administrare care se 
conţin în normele şi regulamentele 
stabilite de subiectele împuternici-
te ale administrării, precum şi în în-
deplinirea prescrierilor individuale 
(actelor) subiectelor administrării 
de către cei cărora le sunt adresate. 
Disciplina de stat presupune înde-
plinirea conştiincioasă a obligaţii-
lor de funcţie.

Respectarea legalităţii şi disci-
plinei este condiţia de bază a efi-
cacităţii administrării, încălcarea 
legalităţii şi disciplinei aduce pre-
judicii statului şi societăţii. Atât 
abuzul de putere şi de serviciu, cât 
şi săvârşirea altor acţiuni ilegale 
atrag pentru subiecţii administră-
rii răspunderea juridică stabilită de 
lege. Neîndeplinirea prescripţiilor, 
indicaţiilor, hotărârilor poate ser-
vi drept motiv pentru răspunderea 
obiectului administrării (executo-
rului) la răspundere disciplinară 
sau de alt gen.

În procesul formării structurilor 
organizatorice ale subiecților admi-
nistrării publice și bunei funcționări 
a acestora contează utilizarea co-

rectă a principiilor organizatorice, 
care se divizează în două grupuri.

La	 primul	 grup se referă ur-
mătoarele principii: de ramură, 
teritorial, de linie, funcțional, de 
subordonare dublă. Vom examina 
succint fiecare dintre ele. 

Principiul de ramură este cel 
de bază în organizarea aparatelor 
şi serviciilor ce asigură activitatea 
executivă, în corespundere cu el, 
pentru realizarea unui sau altui fel 
de activitate de administrare, se or-
ganizează un aparat special, organ 
al puterii executive (minister, de-
partament, serviciu). Principiul de 
ramură asigură unitatea politicii de 
stat, utilizarea raţională a forţelor 
şi mijloacelor, o introducere mai 
eficace a realizărilor ştiinţei şi teh-
nicii, soluţionarea omogenă a pro-
blemelor proprii întregii ramuri.

Principiul teritorial. Esenţa 
acestui principiu constă în formarea 
aparatului puterii executive în baza 
construcţiei administrativ–teritori-
ale a statului. El permite asigurarea 
dezvoltării complexe a sferei şi ra-
murii administrării într-un teritoriu 
concret (în republică, raion, oraş 
(municipiu), comună).

Principiul de linie. Aplicarea 
lui asigură un aşa tip de organi-
zare a aparatelor şi serviciilor ce 
efectuează activitatea executivă 
în care fiecare conducător, în li-
mitele competenţei sale, are faţă 
de subalternii săi toate drepturile 
şi funcţiile de administrare. Într-o 
asemenea structură fiecare subal-
tern are un singur superior direct, 
în a cărui competenţă se află toate 
problemele activităţii subalternu-
lui. Principiul de linie se aplică, 
de obicei, la organizarea grupelor 
şi colectivelor puţin numeroase, 
unde lucrul nu este complex şi cere 
o specializare îngustă. De cele mai 
multe ori, în baza acestui principiu 
se organizează aparatele inferioare 
de administrare a executorilor di-
recţi care nu au subalterni [31].

Principiul funcţional. În baza 
acestui principiu se formează orga-
nele şi aparatele speciale ale puterii 
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executive care îndeplinesc funcţii 
extradepartamentale cu caracter 
general. Aplicarea principiului 
funcţional asigură dezvoltarea co-
relaţiei dintre ramuri, soluţionarea 
problemelor cu importanţă comu-
nă pentru toate sau mai multe ra-
muri ale administrării, contribuie 
la realizarea coordonării şi unifor-
mităţii necesare în activitatea sis-
temelor ramurale de administrare. 
În corespundere cu acest principiu 
se formează aparatele adminis-
trării de stat care ocupă o poziţie 
extradepartamentală şi asigură o 
funcţie interdepartamentală de ad-
ministrare (statistica, standardiza-
rea, metrologia, certificarea etc.). 
Aceste organe sunt învestite cu îm-
puternicirile necesare. Realizarea 
funcţiilor lor de administrare sunt 
obligatorii dincolo de subordona-
rea departamentală a organului de 
competenţă de ramură. 

Principiul funcţional se aplică, 
de asemenea, în structurile com-
plexe ale aparatelor puterii executi-
ve, deoarece un singur conducător 
nu este în stare să realizeze toate 
funcţiile organului. În asemenea 
cazuri se organizează subdiviziuni 
ce realizează funcţii de coordonare 
şi de asigurare – serviciul perso-
nal, financiar, material-tehnic, de 
planificare a activităţii organului 
etc. Principiul funcţional asigură 
specializarea muncii, soluţionarea 
calificată a problemelor, eficienti-
zează controlul, simplifică lucrul 
conducătorilor. Este important să 
menţionăm că aparatele funcţiona-
le au o influenţă de administrare in-
directă, prin organul de conducere, 
în a cărui componenţă intră.

Principiul subordonării du-
ble. După cum am menţionat deja, 
acest principiu asigură îmbinarea 
principiului conducerii unice cu 
particularităţile locale şi cu cele ale 
subiectelor organelor puterii exe-
cutive locale [32].

Al	 doilea	 grup	 de	 principii	
organizatorice ale administrării 
publice îl constituie: repartizarea 
raţională a împuternicirilor între 

subiectele activităţii executive; 
responsabilitatea acestor subiecte 
pentru rezultatele lucrului; îmbi-
narea conducerii unice cu colegi-
alitatea.

Repartizarea raţională a împu-
ternicirilor între subiectele activi-
tăţii executive presupune reglemen-
tarea juridică a sarcinilor, obligaţi-
ilor şi a drepturilor fiecărui organ, 
aparat, serviciu, subdiviziune şi 
angajat, reglementarea raporturilor 
dintre ele în activitatea executivă.

Responsabilitatea acestor su-
biecte pentru rezultatele lucrului 
este corelată de principiul reparti-
zării raţionale a împuternicirilor. 
Pentru neîndeplinirea corespunză-
toare a obligaţiilor de serviciu, ele 
pot fi trase la răspundere discipli-
nară sau de alt tip. Stabilirea res-
ponsabilităţii contribuie la ridica-
rea calităţii şi eficacităţii lucrului, 
inspiră o atitudine conştiincioasă 
faţă de îndeplinirea obligaţiilor de 
serviciu, exigenţa conducătorilor 
faţă de subalterni.

Îmbinarea conducerii unice cu 
colegialitatea se exprimă prin ace-
ea că cele mai importante probleme 
ale activităţii executive a statului se 
hotărăsc de către organul colegial 
al puterii executive, de exemplu: 
de către Guvernul Republicii Mol-
dova, iar problemele cu caracter 
curent, operativ ce nu necesită o 
examinare colegială, sunt soluţio-
nate de către organul de conducere 
unică, cum ar fi agenţiile, birourile, 
serviciile etc. Îmbinarea colegia-
lităţii cu conducerea unică se ex-
primă, de asemenea, în discutarea 
colegială a problemelor activităţii 
executive la organele consultative: 
colegii, consfătuiri operative, ceea 
ce ar evita luarea hotărârilor unila-
terale, subiective.

Concluzii. În urma investigației 
efectuate formulăm următoarele 
concluzii:

1. Termenii „administrarea pu-
blică” și „administrația publică” 
nu sunt definiții sinonime și nece-
sită utilizarea și studierea lor sepa-
rată;

2. „Administrarea publică” este 
un gen, o modalitate a administră-
rii sociale și ar putea fi definită ca 
modalitate de activitate executivă 
și de dispoziție a subiecților admi-
nistrării publice ce constituie un 
instrumentar legal de protecție și 
asigurare a intereselor societății și 
a fiecărui membru în parte privind: 
securitatea cetățenilor, a societății 
și a statului, crearea condițiilor ce 
contribuie la bunăstarea cetățenilor 
a societății și a statului; crearea de 
condiții pentru asigurarea reali-
zării de către persoanele fizice și 
juridice a drepturilor și libertăților 
pentru prosperarea politică, eco-
nomică, socială și spirituală;

3. Termenul „administrația 
publică” spre deosebire de doc-
trina juridică română, în viziunea 
noastră, trebuie tratat ca un sistem 
de subiecți ai administrării publi-
ce (de administratori). Evident că 
acest termen constituie numai un 
element, o parte componentă a 
definiției de „administrare publi-
că”; 

4. Funcțiile de bază ale admi-
nistrării sociale, inclusiv ale celei 
publice, sunt: evidența, statistica, 
analiza, prognoza, planificarea, 
organizarea executării celor pla-
nificate, controlul procesului de 
executare, aprecierea eficacității 
activității creativ-executive și a 
rezultatelor atinse, în caz de nece-
sitate, corectarea sau concretizarea 
scopului inițial formulat;

5. Constatăm faptul că, în doc-
trina juridică națională, adminis-
trarea socială, inclusiv cea publică, 
încă nu este recunoscută ca ramură 
distinctă a științei, mai mult decât 
atât, considerăm că acest gen de ac-
tivitate este investigat insuficient;

6. Rezultatele studiului efectu-
at ne permit să concluzionăm că 
în practica administrării publice 
sunt neglijate chiar și rezultatele 
investigațiilor științifice deja exis-
tente și aprobate în doctrină. 

Considerăm că un cercetător 
științific începător nu ar pune la 
îndoială faptul că funcțiile de bază 
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ale administrării sociale (cele indi-
cate în concluzia nr. 4) în procesul 
real de administrare nu pot fi uti-
lizate în altă modalitate, decât în 
stricta sa consecutivitate. 

De exemplu, este imposibil de 
planificat unele activități pe anul 
calendaristic ce urmează privind 
combaterea infracționalității și a 
contravenționalității în lipsa unei 
prognoze reprezentative a acestor 
fenomene. Prognoza reprezentati-
vă, la rândul său, este imposibilă 
fără o analiză complexă a acestor 
fenomene. Calitatea și obiectivi-
tatea rezultatelor analizei se află 
în legătură directă cu reprezenta-
tivitatea datelor statistice privind 
indicatorii infracționalității și ale 
contravenționalității. Însă, această 
axiomă, în viziunea noastră, este, 
deseori, ignorată atât în procesul 
activității creativ-legislative, cât și 
celei creativ-executive. 

În scopul argumentării con-
cluziei noastre ne vom referi la 
modificarea mecanismului juri-
dic al activității de combatere a 
contravenționalității. În doctrina 
juridică unanim este acceptată 
poziția precum că activitatea le-
gislativ-creativă privind adoptarea, 
modificarea sau abrogarea unei 
norme juridice trebuie să fie prece-
dată de un studiu amplu și complex 
al acelui fenomen care urmează a 
fi reglementat prin această normă. 
Realitatea, însă, este alta și în acest 
sens vom veni doar cu trei argu-
mente în privința acestei consta-
tări:

a) potrivit legislației 
contravenționale din anul 1985 [33], 
vârsta răspunderii contravenționale 
era stabilită începând cu 16 ani. 
Deci, deja, la acea etapă de dez-
voltare a societății noastre, legis-
latorul, în viziunea noastră, pe 
bună dreptate a considerat că la 
această vârstă, persoana fizică este 
aptă să conștientizeze acțiunile 
(inacțiunile) sale antisociale, ur-
mările lor și să răspundă pentru 
ele. Norma juridică nominaliza-
tă cu succes a fost aplicată 24 de 

ani. Careva factori obiectivi pentru 
modificarea anume a acestei norme 
juridice nu exista. Dimpotrivă, în 
doctrina juridică activ se discuta în 
mod argumentat problema stabilirii 
răspunderii contravenționale pen-
tru un anumit gen de contravenții, 
începând cu vârsta de 14 ani. Le-
gislatorul național a procedat dia-
metral opus doctrinei, stabilind în 
legea contravențională nouă [34] 
vârsta răspunderii contravenționale 
a persoanei fizice începând cu 18 
ani și numai pentru un număr neîn-
semnat de contravenții – începând 
cu 16 ani. Consecințele acestei de-
cizii a legislatorului sunt bine cu-
noscute și activ discutate în diverse 
investigații științifice;

b) în literatura de specialitate 
deja de mult timp și activ se dis-
cută problema calității măsurilor 
procesuale de constrângere [35], 
în special, reținerea (art. 433), ca 
măsură de asigurare a procedurii 
contravenționale, temeiul juridic și 
durata reținerii. Specialiștii din do-
meniu de mult bat alarma precum 
că actualul mecanism juridic nici-
decum nu contribuie la desfășurarea 
legală și optimă a procedurii 
contravenționale. Însă, legislatorul 
și de această dată, în aceeași ma-
nieră, totalmente a ignorat opinia 
doctrinarilor, stabilind termenul 
maximal al reținerii – 24 de ore 

[36], contrar Constituției RM, care 
prevede – 72 de ore. Mai mult decât 
atât, legea contravențională expres 
prevede că reținerea poate fi apli-
cată pe un termen mai mare decât 
3 ore cu	autorizarea	judecătorului	
de	instrucție, dar nu mai mult decât 
de 24 de ore [37]. La acest capitol ar 
prezenta un interes sporit acțiunile 
de documentare a contravenției 
care necesită aplicarea reținerii a 
unuia dintre inițiatorii modificării 
normei juridice nominalizate care, 
fiind în funcție de agent constatator 
la un inspectorat raional de poliție, 
aflându-se la o distanță de 25-30 
km de la centrul raional;

c) este cunoscut faptul că în 
urma modificărilor structurale de 

patrulare a MAI, Inspectoratul 
General de Carabinieri, practic, 
a rămas unica forță care supra-
veghează procesul de asigurare a 
ordinii publice. Totodată, până la 
data de 12.12.2018, acest serviciu 
nu era învestit nici măcar cu statut 
de agent constatator. Prin Legea 
nr. 220 din 08.11.2018 [38], aceas-
tă lacună a fost înlăturată. Însă, a 
fost înlăturată doar parțial, deoa-
rece principiul „mâna stângă nu 
cunoaște ce face mâna dreaptă”, 
rămâne unul prioritar pentru le-
gislator. Autorii acestei modificări 
a legii contravenționale au uitat 
să introducă Inspectoratul General 
de Carabinieri în art. 433 alin. (2) 

[39], în calitate de agent consta-
tator. În consecință, acest serviciu 
nu este dotat cu dreptul de a reține 
persoana ce a comis contravenția. 
Am fi curioși dacă legislatorul ar 
răspunde la întrebarea: „În	ce	mod	
se	poate	de	realizat	îndatoririle	de	
agent	constatator	fără	a	fi	dotat	cu	
dreptul	de	a	reține	făptuitorul?”. 
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Introducere. Perioada de 
tranziție a fost și continuă a fi 

pentru Republica Moldova comple-
xă și dificilă. Societatea a fost mar-
cată, mai ales la începutul acesteia, 
de o serie de evenimente negative, 
precum conflictul armat („intern”) 
transnistrean, presiuni politico-mi-
litare și economice din partea altor 
state etc. „După declararea sa ca 
stat independent și suveran, în fața 
Republicii Moldova a fost pusă o 
sarcină crucială – elaborarea unui 
model nou de relații între stat, soci-
etate și persoană (cetățean), precum 
și între diferitele ramuri ale puterii. 
De asemenea, a devenit indispen-
sabilă crearea unui sistem real de 
frâne și contrabalanțe în relațiile 
dintre instituțiile politice și juri-
dice ale puterii, fără de care fiind 
imposibilă atât edificarea unui stat 
democratic, cât și a unei societăți 
civile reale” [18, p. 25].

Evident, pentru realizarea aces-
tor sarcini importante (care de al-
tfel sunt proprii pentru majoritatea 
tinerilor democrații), practic in-
dispensabilă a devenit cercetarea 
științifică interdisciplinară și com-
plexă a esenței și particularităților 
etapei de tranziție, a democrației, 
statului de drept, a societății civi-
le, instituției juridice a drepturilor 
omului etc. Studierea detaliată a 
acestor aspecte se justifică mai ales 

prin faptul că este de natură să asi-
gure finalizarea etapei de tranziție 
și trecerea cu succes a societății la 
un alt nivel de dezvoltare. Totodată, 
doar o cercetare profundă în mate-
rie ar fi în stare să identifice riscuri-
le procesului în cauză și soluțiile de 
depășire a acestora [12, p. 80]. 

Conștientizând perfect această 
necesitate, am întreprins, cu di-
ferite ocazii, o serie de cercetări 
teoretice în vederea studierii atât 
a particularităților societăților în 
tranziție, cât și a esenței și trăsă-
turilor fundamentale ale valorilor 
statului de drept, spre care tin-
de societatea noastră. În lucrarea 
de față, pe alocuri, am continuat 
acest efort științific, fiind convinși 
de faptul că la moment, nu pu-
tem ferm susține că perioada de 
tranziție pentru societatea noastră 
a luat sfârșit, și Republica Moldo-
va a devenit deja un stat de drept, 
în care nu mai este niciun rost să 
vorbim de societatea tranzitivă. 

Scopul studiului. În cele ce ur-
mează ne propunem să identificăm 
trăsăturile generale ale societăților 
și statelor aflate în tranziție și să 
argumentăm corelația dintre stat, 
societate și drept în perioada de 
tranziție.

Rezultate obținute și discuții.
Caracterizarea	 generală	 a	

societăților	 și	 statelor	 aflate	 în	

tranziție.În numeroase lucrări ale 
savanților juriști, de rând cu pro-
blema tipurilor tradiționale de sta-
te și sisteme de drept, o anumită 
atenție este acordată și problemelor 
statului și dreptului din perioadele 
de tranziție. Sub spect termino-
logic, astfel de state și sisteme de 
drept sunt denumite în moduri dife-
rite, fie ca „state și sisteme de drept 
tranzitive”, fie „starea tranzitivă a 
statelor și sistemelor de drept” etc., 
esența rămânând aceeași. Acestea 
au fost și rămân a fi sisteme juridi-
co-statale aflate „în tranziție” de la 
un anumit tip de stat și drept la al-
tul: de la sclavagist la feudal, de la 
feudal la capitalist, de la capitalist 
la socialist, și invers: de la socialist 
(sau pseudosocialist) la burghez, la 
capitalist. Esența constă în faptul 
că aceste sisteme se află la o etapă 
de transformări active și profunde 
în procesul de trecere de la un tip 
de stat și drept la altul [23, p. 120].

În context, este important de 
precizat că starea tranzitivă a sta-
tului și dreptului nu este ceva 
neobișnuit și nici ceva caracteristic 
doar unei anumite regiuni sau unui 
stat luat în parte. Este un fenomen 
comun pentru toate statele și siste-
mele de drept, fiind prezent în toate 
țările din toate regiunile lumii. Mai 
mult, este un fenomen ce persistă 
de-a lungul întregii istorii de dez-
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voltare a statului și dreptului [23, 
p. 121].

În literatura juridică, prin „sta-
tul și dreptul tranzitiv” se înțelege 
nu un întreg proces de dezvoltare 
sau starea „tranzitivă” permanentă 
a acestora, ci doar o anumită stare 
ce caracterizează statul și dreptul în 
perioada de trecere de la un anumit 
tip la altul [22, p. 107].

Fiecare stat și drept, fiind cate-
gorii istorice și reprezentând anu-
mite fenomene și instituții social-
politice, există și funcționează în 
cadrul anumitor formațiuni socio-
economice. În procesul de dezvol-
tare a acestora, ca și în dezvoltarea 
întregii civilizații umane, atât în 
trecut, cât și în prezent, se întâlnesc 
stări tranzitive, altfel spus, perioade 
de trecere de la o formațiune socio-
economică la alta [32, p. 4].

Marele jurist francez M. Hauri-
ou, scria la începutul sec. al XX-
lea că fiecare stat în orice epocă a 
evoluției sale este afectat de mala-
dii și crize. Maladiile statului sunt 
rezultante fie ale setei de putere, 
care generează comploturi, fie ale 
dezvoltării excesive a unora dintre 
principiile fundamentale, echili-
brul armonios al cărora garantează 
regimul normal al statului. În ceea 
ce privește crizele, care adeseori 
condiționează stările tranzitive ale 
statului și dreptului, acestea sunt 
grupate de către cercetător, din 
punct de vedere istoric, în două ca-
tegorii [21, p. 723-724]:

crize ce apar în perioadele - 
de creștere și centralizare a statelor 
și sistemelor de drept, când statele 
tinere se autoafirmă, își consolidea-
ză puterea și reprezintă în esență o 
adevărată arenă pentru luptele de 
cucerire a puterii; și

crize ce apar în perioade de - 
descentralizare a statelor deja con-
solidate.

Din acest punct de vedere, atra-
gem atenția că în statele din spațiul 
postsovietic, aflate la moment, 
la diferite etape ale perioadei de 
tranziție, au avut și continuă să aibă 
loc procese complicate de dezvol-

tare a sistemului statal și de drept. 
Practic, sunt edificate noi sisteme 
statale și de drept, care trebuie să 
corespundă unor noi condiții im-
puse de lumea contemporană. Fe-
nomenul se desfășoară destul de 
dificil, deoarece societățile tinere, 
firave sunt marcate de o criză eco-
nomică și socială profundă, care s-a 
reflectat destul de negativ asupra 
nivelului de trai al oamenilor, asu-
pra stării lor materiale, morale și 
psihologice. În acest context, după 
părerea specialiștilor, s-au făcut 
simțite atât consecințele negative 
ale sistemului totalitar depășit, cât 
și erorile și neajunsurile reformelor 
realizate [30, p.39].

Astfel, etapa de tranziție a unei 
societăți spre un alt nivel de dez-
voltare este însoțită de un spectru 
larg de probleme, procese contra-
dictorii, tendințe multidimensiona-
le etc. Acest lucru se explică prin 
faptul că societatea umană, ca un 
sistem ce se autodezvoltă, trece 
dintr-o anumită calitate în alta, no-
ile transformări modificând-o pro-
fund în ansamblul său.

Pe de altă parte, crizele politice 
din multe state din spațiul postso-
vietic reprezintă practic momente 
de cotitură în procesul de edificare 
a noilor mecanisme statale ale sis-
temului puterii politice. Formarea 
sistemului politic și funcționarea 
acestuia reprezintă una dintre cele 
mai fundamentale și necesare te-
melii în edificarea statului de drept 
în țările sistemului post-totalitar. 
Complexitatea situației este deter-
minată de multitudinea transfor-
mărilor negative și pozitive ce au 
loc în toate sferele vieții societății: 
politică, socială, juridică și econo-
mică [11, p. 135]. 

Vorbind despre societățile de 
tip tranzitiv, subliniem că acestea 
pot să apară în rezultatul tulbură-
rilor sociale, revoluțiilor, războa-
ielor, loviturilor de stat, reforme-
lor radicale eșuate. În dependență 
de condițiile istorice concrete ale 
statelor, formele acestor societăți, 
tempourile de dezvoltare și rezul-

tatele obținute pot fi foarte dife-
rite [11, p. 147-148]. Bunăoară, 
oricare revoluție atinge rezultate 
rapide și radicale, doar dacă forța 
sa motrică este determinată de o 
mare parte a poporului, și nu doar 
de reprezentanții unui anumit grup 
social distinct. Și, viceversa, refor-
mele radicale care nu sunt susținute 
de majoritatea populației nu pot fi 
finalizate nici chiar pe parcursul a 
mai multor decenii.

Societatea de tranziție poate să 
apară, de asemenea, și din cauza 
ruinării relațiilor economice, strati-
ficării semnificative a societății, re-
ducerii drastice a nivelului de viață 
a unei părți însemnate din populația 
țării, precum și a încălcării ma-
sive a drepturilor constituționale 
ale cetățenilor. De obicei, aceste 
societăți sunt determinate de tul-
burările sociale menționate, cu toa-
te că pot exista atât înainte, cât și 
după acestea.

În opinia cercetătoarei �.В. 
�о�ованова [4, p. 6], societatea în 
tranziție reprezintă o stare distinctă 
în dezvoltarea sa evolutivă, deter-
minată de transformările radicale 
la nivel de trăsături esențiale, relații 
și funcții, caracterizate printr-o di-
namică accentuată a contradicțiilor 
sociale, ruinarea și edificarea unor 
noi identități și identificări. Tră-
săturile esențiale ale unor astfel 
de societăți rezidă în varietatea, 
instabilitatea proceselor socia-
le desfășurate, natura tranzitorie, 
temporară a acestora, probabili-
tatea, alternativitatea, dezvoltarea 
variată, dinamica transformatoare, 
caracterul confuz și inconsistent al 
relațiilor sociale, ireversibilitatea 
schimbărilor etc.

La rândul său, З.Ч. Ч��еева 
consideră că la numărul proceselor 
ce caracterizează societățile peri-
oadei de tranziție, trebuie atribuite 
și următoarele: criza social-econo-
mică, transformarea structurii soci-
ale (mai întâi de toate a structurii 
naționale, etnico-sociale), transfor-
mări politice și spirituale, conflicte 
interetnice etc. Starea de tranziție 
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a societății este inevitabil asocia-
tă cu schimbarea bruscă a naturii 
și volumului relațiilor economice 
tradiționale, cu afectarea tempora-
ră a economiei, cu diminuarea ba-
zei materiale a statului și a sistemu-
lui juridic, precum și cu reducerea 
bruscă a nivelului de viață al unei 
părți semnificative din populație 
[31, p. 43].

În asemenea societăți, o parte 
nesemnificativă din populație se bu-
cură de venituri înalte, iar majorita-
tea muncitorilor au venituri extrem 
de reduse, producerea individuală 
de bunuri materiale nu este sufici-
ent de dezvoltată, provinciile sunt 
slab aprovizionate, populația scade 
sau degradează substanțial etc. Ast-
fel, una dintre cele mai principale 
caracteristici ale societăților aflate 
în tranziție din spațiul postsovietic 
ține de polarizarea societății în pro-
prietari aflați în minoritate și ne-
proprietari aflați în majoritate [19, 
p. 365]. În țările occidentale, acest 
proces este facilitat de politica so-
cială eficientă a statului, promovată 
în detrimentul proprietarilor și cla-
selor superioare ale societății și în 
favoarea neproprietarilor și a clase-
lor inferioare ale societății. 

În contextul dat, В.С. 
Нерсесян� [22, p. 796-797], re-
ferindu-se la societățile din spațiul 
postsovietic, susține că într-o ase-
menea situație, principala povară 
a transformărilor revine celor care 
nu sunt proprietari, ceea ce creea-
ză un beneficiu enorm pentru un 
grup foarte restrâns de proprietari 
și noua nomenclatură, care par-
tajează/repartizează proprietatea 
statului. În schimb, cea mai par-
te a societății, nu primește salarii, 
pensii și prestații la timp, cu alte 
cuvinte, sunt foarte săraci. Subdez-
voltarea relațiilor de proprietate și 
a dreptului, complicarea conflicte-
lor, creșterea numărului acestora, 
polarizarea straturilor și grupurilor 
sociale, ineficiența principiilor sta-
tului etc., alimentează astfel și mai 
mult scindarea și confruntările din 
societate, în timp ce o bună parte 

din aceasta, care nu a primit partea 
sa din moștenirea socialistă, conti-
nuă să rămână influențați și activ să 
promoveze fosta ideologie comu-
nistă.

Unul dintre cele mai grave mo-
mente ale perioadei tranziție rezidă 
în faptul că statul devine incapabil 
să asigure drepturile constituționale 
ale majorității cetățenilor, iar 
cetățenii, la rândul lor, evită în mod 
conștient și fără a fi atrași la răs-
pundere să respecte Constituția și 
legile statului [15, p. 77].

Pornind de la cele expuse, în 
opinia noastră, este necesar ca în 
perioada de tranziție să se urmă-
rească construirea unei societăți 
care să întrunească cele mai înalte 
standarde ale lumii civilizate, pre-
cum [12, p. 80; 1, p. 21]: garantarea 
drepturilor și libertăților individua-
le (politice, civile și economice); 
garantarea dreptului la proprie-
tate privată; garantarea economi-
ei de piață; garantarea legalității 
și constituționalității; garantarea 
reprezentativității și a multiparti-
dismului etc.

Cursul luat de țările post-socia-
liste spre aceste valori și standarde 
ale democrației, este cunoscut ca fi-
ind susținut nu doar de statele lumii 
democratice, dar și de prestigioase 
organizații internaționale (precum 
Uniunea Europeană, Fondul Mone-
tar Mondial etc.). Cu toate acestea, 
trebuie luat în considerație faptul că 
în Occident formarea relațiilor unei 
economii de piață și a instituțiilor 
politice democratice ale puterii s-a 
desfășurat în etape, în decursul a 
unei perioade îndelungate de timp, 
în timp ce în țările post-totalitare 
ale spațiului post-sovietic, inclusiv 
Republica Moldova, acest lucru se 
întâmplă instantaneu, în grabă, cu 
o viteză incredibilă, fără a se pune 
accentul pe rezultatele obținute și 
calitatea acestora [11, p.147].

Vorbind nemijlocit despre Re-
publica Moldova, reiterăm că la 
moment nu putem ferm susține că 
perioada de tranziție pentru soci-
etatea noastră a luat sfârșit, și Re-

publica Moldova a devenit deja un 
stat de drept, în care nu mai este 
niciun rost să vorbim de societatea 
tranzitivă. 

Argumentul pe care îl vom invo-
ca pentru susținerea acestei poziții, 
ține de realitatea recentă politică 
și juridică a țării. Astfel, în opinia 
noastră, atât timp cât în cadrul unui 
stat, autoritatea responsabilă de 
protecția regimului constituțional 
(Curtea Constituțională), își permi-
te să ia decizii fără a ține cont de 
Constituția țării, legile ce-i regle-
mentează activitatea și principiile 
statului de drept, în scopul doar de 
a menține la putere o anumită forță 
politică, denotă destul de clar cât 
de departe ne aflăm față de obiecti-
vul democratizării – statul de drept. 
Mai mult, lipsa unui mecanism clar 
de atragere la răspundere pentru 
asemenea „fapte” fără precedent, 
accentuează în mod deosebit cât 
de fragili sunt germenii statului de 
drept, sădiți în perioada de tranziție 
în societatea noastră[1, p. 23]. 

În fine, nu trebuie uitat că 
existența statului de drept nu 
se dovedește prin consacrarea 
constituțională a faptului că suntem 
un stat de drept, ci prin calitatea 
raportului dintre politic și juridic, 
prin starea de facto a supremației 
legii în orice domeniu al vieții 
societății.

Corelația	 dintre	 stat,	 societate	
și	 drept	 în	 perioada	 de	 tranziție.
Corelația dintre stat, drept și societa-
te, interacțiunea și interdependența 
dintre acestea reprezintă una dintre 
problemele cardinale ale teoriei ge-
nerale a statului și dreptului, care 
generează discuții interminabile și 
conturează noi direcții de cerceta-
re. La moment, subiectul dat a ră-
mas la fel de important, mai ales, 
dat fiind faptul că procesul de edi-
ficare a statului de drept implică o 
interacțiune distinctă dintre stat și 
drept [13, p. 4].

Particularitățile dreptului în 
societatea de tranziție. Tranziția 
societății de la o formațiune istori-
că la alta influențează în mod sem-
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nificativ sistemul de drept al sta-
tului. Mai mult, impulsul dezvol-
tării tranzitive dreptul îl primește 
anume de la stat, prin intermediul 
voinței generale a acestuia, în care 
sunt sintetizate interesele diferitor 
grupuri sociale. Iată de ce trans-
formarea radicală a mecanismului 
de stat, parțial este anticipată de 
transformări radicale de la nivelul 
sistemului de drept. Totodată, este 
de menționat că reforma statului se 
desfășoară cu mult mai dinamic în 
raport cu reforma din sfera drep-
tului. Dreptul în sens pozitiv, este 
mai conservativ, și de aceea nu-și 
modifică direcțiile și formele dez-
voltării sale la fel ca și politica sta-
tului [24, p. 52].

Dreptul, după cum se știe, apare 
ca un rezultat al necesității obiecti-
ve pe care o are o societate marcată 
de contradicții. Prin influența sa re-
gulativă, dreptul asigură organiza-
rea, stabilitatea și ordinea de drept 
în societate. 

Fiind generat de cauze obiecti-
ve, dreptul interacționează destul 
de activ cu societatea. În contextul 
acestei interacțiuni, rolul principal 
îi revine societății, care determină 
conținutul dreptului și influențează 
substanțial dezvoltarea acestuia. 
Din aceste considerente dreptul 
nu poate fi mai evoluat ca nivelul 
economic și spiritual atins de so-
cietate, el se dezvoltă concomitent 
cu aceasta. Dreptul asimilează în 
conținutul său tot ce este mai va-
loros din obiceiurile societății, mo-
rala și religia dominantă în cadrul 
acesteia. Totodată, el absoarbe în 
sine realizările culturii și civilizației 
mondiale, ceea ce îi permite să de-
vină într-o anumită măsură inde-
pendent în raport cu societatea și să 
obțină posibilitatea să o influențeze 
activ. Cu ajutorul dreptului, în ca-
drul societății se asigură ordinea 
necesară, se soluționează conflic-
tele și contradicțiile sociale. În alți 
termeni, dreptul este asimilat unei 
centuri care ferește societatea de 
auto-distrugere [28, p. 58].

Dreptul, ca o artă a binelui și a 

dreptății, ca o întruchipare a mari-
lor realizări al culturii și civilizației 
umane, reflectă/radiază în societate 
informația despre bine și drepta-
te și constant o „alimentează” cu 
idealuri și valori umaniste. Paralel, 
acesta condiționează îndepărtarea 
din societate a relațiilor și obiceiu-
rilor ce sunt străine acesteia [28, p. 
58].

Pe de altă parte, normele de 
drept îndeplinesc o funcție extrem 
de importantă și necesară ce rezidă 
în coordonarea diferitelor interese 
ale oamenilor, ale asociațiilor aces-
tora, colective mari și mici, precum 
și identificarea și luarea de deci-
zii în baza acordului lor comun. 
Dreptul nu exclude alți regulatori 
sociali, el doar reprezintă cel mai 
important element al sistemului 
normativ unic pe care îl are soci-
etatea, fiind regulatorul celor mai 
importante relații sociale. 

Într-o societate divizată în cla-
se, ruinată practic de contradicții 
ireconciliabile, dreptul se manifes-
tă ca o exprimare și un instrument 
de transpunere în viață a voinței 
oligarhiei aflate la putere. În ase-
menea condiții, sunt diminuate și 
dezactivate idealurile și valorile 
sale umaniste, el dobândind trăsă-
turi despotice și tiranice. O cu totul 
altă situație caracterizează socie-
tatea democratică, în cadrul căreia 
rolul dreptului și a reglementării 
juridice este unul enorm, fiind rea-
lizat întregul său potențial umanist. 
Datorită dreptului și a procedurilor 
oferite de acesta, masele largi ale 
poporului au acces la valorile ma-
teriale și spirituale al societății, la 
mecanismul puterii, la formele 
legale de exprimare și realizare a 
intereselor individuale. Societatea 
dominată de principiile dreptului, 
dobândește calitatea unei societate 
de drept [29, p. 54-55]. Prin urma-
re, se poate presupune că una dintre 
sarcinile statului aflat în perioada 
de tranziție ține de consolidarea 
prestigiului dreptului în societate 
[12, p. 86].

Analiza normativă a dreptului 

din perioada de tranziție ar fi una 
insuficientă fără a lua în consi-
derare practica aplicării acestuia. 
Condițiile de realizare a norme-
lor de drept în perioada dată sunt 
atât de specifice, încât modelul de 
conduită prescris de normă nu în-
totdeauna se transpune în relațiile 
sociale concrete. Criza reglemen-
tării juridice, ce însoțește procesul 
edificării unui nou sistem de drept, 
influențează negativ mecanismul 
de acțiune a dreptului. Rolul activ 
transformator al legislației tranzi-
tive se realizează doar în cazul în 
care noile norme juridice activea-
ză mecanismul de reglementare pe 
care îl prevede. 

Practica dreptului în statele afla-
te în tranziție cunoaște suficiente 
exemple în care dispozițiile lega-
le rămâneau a fi doar o declarație, 
întrucât fie nu conțineau un meca-
nism de realizare eficientă, fie me-
canismul pe care îl prevedeau nu 
funcționa în condițiile sociale date 
[25, p. 50].

Una dintre cele mai mari pro-
bleme care împiedică realizarea 
eficientă a dreptului în condițiile 
tranzitive ține de nerespectarea co-
respunderii dintre totalitatea actelor 
juridice statice și acțiunea acestora, 
regularea practică a relațiilor socia-
le. Sistemele de drept din perioada 
de tranziție nu implică corespunde-
rea completă dintre relațiile sociale 
existente și legislația în vigoare. 
Astfel, apar diferite contradicții 
dintre legislație și activitatea de 
aplicare a acesteia, dintre conținutul 
juridic și faptic al dreptului. Peri-
oada de tranziție se caracterizează 
prin adoptarea unui număr enorm 
de acte normative, ale căror nor-
me în mare parte nu sunt realiza-
te. Legislația de tranziție conține 
numeroase dispoziții și instituții 
atractive, pe care practica, nivelân-
du-le, le transformă în ficțiuni. În 
rezultat, se creează doar impresia 
unei formări intensive a unui nou 
sistem de drept [25, p. 50].

Din cele expuse, se poate de-
duce că o altă sarcină importantă a 
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statului aflat în tranziție constă în 
consolidarea calității și prestigiului 
legii în societate, pentru a funda-
menta temelia statului de drept [26, 
p. 44].

Particularitățile societății afla-
te în tranziție. Perioada de tranziție 
în dezvoltarea oricărei țări repre-
zintă o etapă distinctă nu doar în 
evoluția statului și a dreptului, dar 
și a societății însăși, în baza căreia 
apare atât statul, cât și dreptul, pre-
cum și economia, politica și ideo-
logia acestora. Procesul de trecere 
de la un anumit tip de stat, drept și 
societate, la altul, este unul extrem 
de complicat, multilateral și con-
tradictoriu, care are loc atât în sfera 
juridico-statală, cât și în viața poli-
tico-socială [20, p. 166-177].

Aflându-se în centrul acestui 
complicat proces și influențându-l 
în mod substanțial, statul este che-
mat să soluționeze într-o astfel de 
perioadă două sarcini complexe, 
interdependente și complementare, 
mai exact două grupe de sarcini. 
Una dintre ele ține de reorganiza-
rea însăși a mecanismului statal 
– schimbarea esenței acestuia, a 
conținutului, a formelor de orga-
nizare, a metodelor de activitate și 
a structurii. Cealaltă categorie de 
sarcini este legată de schimbarea 
societății, reformarea economiei, 
formarea unei noi ideologii oficiale 
[23, p. 135].

Într-un astfel de proces sunt ab-
solut necesare atât vigilența, cât și 
precauția, deoarece, după cum se 
susține în doctrină, statul chiar și 
în condiții obișnuite „permanent 
se află între două pericole”. Unul 
dintre acestea este posibilitatea 
transformării sale într-o „abstracție 
a statului absolut, ce unifică prin 
ignorarea diversității”. Un astfel 
de stat are șansa de a fi distrus ca 
rezultat al suprimării sale de către 
forțele active ale societății, de a fi 
lipsit de resursele sale vitale crea-
tive și de a i se distruge mecanis-
mele de dialog ca sursă a soluțiilor 
eficiente. Un alt pericol rezidă în 
faptul că „varietatea infinită a ele-

mentelor, părților societății se va 
afirma tot mai pregnant, opunân-
du-se statului și, prin aceasta, îl va 
dezorganiza și, în cele din urmă, îl 
va distruge” [6, p. 282]. 

În condițiile unei perioade de 
tranziție, un astfel de pericol pentru 
distrugerea statului și dezintegrarea 
societății se amplifică substanțial. 
Anume în această perioadă de „că-
utări și rătăciri” în cadrul societății 
și a statului, ca niciodată se activea-
ză diferite procese de dezintegrare.

Pe de altă parte, trebuie 
menționat că și consolidarea statu-
lui social în societățile tranzitive de 
asemenea este foarte lentă. Cu re-
gret, în statele cu democrație tână-
ră, nu sunt formate forțele sociale 
necesare care să susțină statul so-
cial, pregătite și capabile să insiste 
asupra revendicărilor sale sociale.

Poporul și-a realizat rolul său 
de bază socială a transformărilor 
prin lozincile sale revoluționare, 
prin care a promovat libertatea 
cuvântului, economia de piață, 
deideologizarea și pluralismul po-
litic, în schimb a rămas și se află 
într-o situație în care calea de dez-
voltare democratică a societății nu 
a satisfăcut așteptările oamenilor. 
În același timp, o bună parte din 
populație supraevaluează propriul 
trecut, este confuză și nesigură în 
ceea ce privește calea de dezvoltare 
a societății [7, p. 111-118].

Într-o asemenea perioadă, în 
fața statului stau sarcini distincte 
și în ceea ce privește alte sfere ale 
vieții societății, precum sunt: crea-
rea unui nou sistem monetar și fi-
nanciar, asigurarea securității țării, 
stabilirea de noi condiții și stran-
darde pentru relațiile de creditare și 
comerț cu lumea exterioară.

Transformările interne ce au loc 
în diferite state aflate în perioade de 
tranziție de la socialism la capita-
lism, inevitabil duc la transformări 
și în raport cu lumea exterioară [2, 
p. 152]. Caracterul acestor transfor-
mări, în mare parte, este determinat 
de potențialul aflat în permanentă 
creștere al statelor occidentale, în 

timp ce statele tranzitive se plasea-
ză pe poziții cu mult mai inferioa-
re, moment propriu nu doar statelor 
mici după teritoriu, dar și celor mai 
mari [23, p. 145].

Astfel, starea de tranziție a 
statului, dreptului și a societății 
conține în sine câteva variante po-
sibile de evoluție a materiei sociale 
și statale, alternative de dezvoltare 
pe o cale sau alta. Bunăoară, sta-
rea actuală a unor state socialiste 
și pseudo-socialiste cuprinde al-
ternativa dezvoltării acestora spre 
edificarea unei societăți, stat și 
drept după modelul capitalismului 
(sălbatic), fie al social-democra-
tismului. Totodată, aceasta nu ex-
clude faptul ca factorii de decizie 
(cei care decid soarta statelor și a 
popoarelor la etapa contemporană) 
să elaboreze un model propriu de 
dezvoltare a statului, dreptului și a 
societății în funcție de tradițiile și 
istoria statului, nivelul de dezvolta-
re a economiei și culturii societății, 
particularitățile poporului, națiunii 
și ale grupurilor etnice dominante 
[23, p. 127].

Existența unei reale alternative 
în perioada de tranziție, posibilita-
tea alegerii căii de dezvoltare a sta-
tului și dreptului, sunt determinate 
de numeroși factori obiectivi și su-
biectivi, dintre care, cei mai princi-
pali sunt [23, p. 128]: posibilitățile 
economice ale statului și societății; 
raportul dintre forțele oponente; 
posibilitățile intelectuale ale no-
ilor conducători și lideri politici; 
nivelul angajamentului lor politic; 
caracterul interacțiunii ideologice 
ale celor aflați la putere cu cei din 
opoziție; capacități de a face com-
promisuri; abilitatea de a elabora în 
comun concepția dezvoltării statu-
lui și a dreptului aflat în tranziție; 
capacitatea de a transpune în viață 
elementele acesteia; nivelul de 
flexibilitate a liderilor politici; 
susținerea de către populație a poli-
ticii statului sau lipsa acesteia etc.

La cele expuse, vom preciza că 
o condiție importantă de care de-
pinde în mare parte succesul dez-
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voltării statului și dreptului în pe-
rioada contemporană, constă în ri-
dicarea nivelului de cultură politică 
și juridică a membrilor societății, a 
culturii democrației, participării 
politice, a culturii administrării și 
răspunderii reprezentanților puterii 
[12, p. 93].

Potrivit cercetătorilor, pe par-
cursul transformării postsocialiste 
au apărut o serie de complicații 
și contradicții, precum: necesi-
tatea creării concomitente atât a 
condițiilor politice democratice, cât 
și a economiei de piață; necesitatea 
edificării unei statalități reale, care 
să fie în stare să desfășoare reforma-
rea societății; necesitatea depășirii 
nivelului scăzut al culturii juridice 
și politice a membrilor societății 
[3, p. 32]. Asemenea dificultăți 
caracterizează majoritatea statelor 
din spațiul postsovietic.

Dezvoltarea politică, dar și 
cea social-economică a determi-
nat stabilizarea socială și statală, 
formarea unor regimuri politice 
consolidate. Democrația a fost re-
cunoscută ca o valoare politică și 
un scop important în dezvoltarea 
statului, ceea ce a fost consacrat 
la nivel constituțional în majorita-
tea statelor postsovietice. Cele mai 
importante probleme ale societății 
sunt legate deja de modalitatea de 
asigurare a supremației legii și a 
transparenței procesului politic. La 
esența democrației a fost atribuită 
toleranța politică, încrederea în po-
sibilitatea de a ajunge la compro-
misuri, asigurarea și respectarea 
drepturilor minorităților, precum 
și consensul în ceea ce privește 
scopurile și valorile principale 
ale dezvoltării societății. Pentru 
desfășurarea reformelor s-a decis 
luarea în considerare a intereselor 
societății [3, p. 32]. Se poate pre-
supune că perioada de tranziție cu 
toate complicațiile și contradicțiile 
sale, a reliefat necesitatea și 
semnificația participării politice a 
cetățenilor în exercitarea puterii, în 
determinarea căilor și direcțiilor de 
dezvoltare a tinerelor democrații, 

precum și în soluționarea proble-
melor și dificultăților ce însoțesc 
procesul de edificare a statului de 
drept [12, p. 94].

Suntem de părerea că în 
societățile aflate în tranziție este 
necesar de a consacra la nivel de 
lege corelația garanțiilor sociale ale 
persoanei și libertății, ale inițiativei 
personale cu acțiuni de formare a 
relațiilor libere proprii unei econo-
mii de piață, a societății civile și de 
edificare a statului de drept. 

Însăși dreptul și statul de drept 
există pentru ca oamenii să fie 
mai bine protejați de arbitrariu și 
violență, ca ei să se simtă cetățeni 
ai statului, să se bucure de depli-
nitatea drepturilor, libertăților și a 
îndatoririlor. Anume statul în an-
samblu, toate organele, instituțiile, 
organizațiile și funcționarii publici 
trebuie să fie un exemplu pentru 
persoană, strict respectând dreptul 
în raporturile cu aceasta. Mai mult, 
acești subiecți trebuie să determine 
un astfel de comportament și struc-
turilor nestatale, inclusiv, din sfera 
afacerilor private, precum și tuturor 
cetățenilor fără excepție [8, p. 6].

Atragem atenția că în procesul 
de consolidare și instituționalizare 
a statului de drept o semnificație 
enormă revine: elitei intelectuale a 
societății, care poate influența pro-
cesul de alegere a direcției de dez-
voltare a societății și statului; mij-
loacele democratice de influență 
asupra puterii; înțelegerea proce-
sului istoric și a progresului social-
politic.

Generalizând cele expuse, 
subliniem că în opinia noastră, 
mecanismele general acceptate 
de stabilizare a societății în peri-
oada de tranziție sunt: în primul 
rând: dreptul, statalitatea de drept, 
constituționalitatea, realizarea 
principiului de separație a puterii în 
stat; în al doilea rând: corelația din-
tre drept, constituție și statalitatea 
de drept, ca mecanisme interne de 
stabilizare a societății; în al treilea 
rând: realizarea practică a raportu-
lui regimul constituțional – statul 

de drept; în al patrulea rând: dez-
voltarea societății civile reale.

În același timp, este necesar de 
a conștientiza că „dezvoltarea și 
instituirea societății civile repre-
zintă o perioadă distinctă în istoria 
umanității, statului și dreptului. 
Societatea, distinctă de stat, a exis-
tat întotdeauna, dar nu întotdeauna 
ea a fost o societate civilă. Ultima 
apare în procesul și în rezultatul 
separării statului de structurile so-
ciale, izolarea lui ca sferă distinctă 
a vieții societății și, totodată, deta-
talizării unui șir de relații sociale. 
Formarea și dezvoltarea societății 
civile este un proces foarte înde-
lungat” [17, p. 14]. Cu toate aces-
tea, un astfel de proces este absolut 
necesar pentru consolidarea și dez-
voltarea democrației, a statului de 
drept și a regimului constituțional 
democratic.

Dezvoltând aceste categorii, 
precizăm următoarele momente im-
portante. Prin esența sa, democrația 
reprezintă forma orânduirii politice, 
bazată pe recunoașterea principiilor 
suveranității, libertății și egalității 
cetățenilor. Democrația este un sis-
tem de autoguvernare a poporului, 
în cadrul căruia toți cetățenii sunt 
egali, iar deciziile politice se iau de 
majoritatea cetățenilor, cu respec-
tarea drepturilor minorităților [16, 
p. 324]. 

La rândul său, statul de drept 
este un stat în care legile sunt apli-
cate după o ordine unică, consa-
crată în Constituție, conform că-
reia toate puterile în stat, mai ales 
cea executivă și judecătorească, se 
exercită în sctrictă conformitate cu 
legislația în vigoare [9, p. 4-7].

Ideea orânduirii democratice și 
constituționale este orientată spre 
instituirea unui astfel de regim de 
stat, în cadrul căruia relațiile din-
tre persoană și stat să fie bazate 
pe normele dreptului, în condițiile 
excluderii totale a arbitrariului. 
Concepția statului democratic 
constituțional este chemată să con-
firme prioritatea persoanei, adică 
să determine concret sfera de ma-
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nifestare a libertății individului, în 
care intervenția statului să fie nu 
doar una nebine-venită, dar și ile-
gală [5, p. 44]. Principala garanție a 
unui astfel de regim este Constituția 
democratică.

Finalizarea edificării statu-
lui constituțional democratic este 
strâns legată de asigurarea maximă 
a drepturilor și libertăților omu-
lui, a răspunderii statului față de 
cetățean și a cetățeanului față de 
stat, de consolidarea autorității le-
gii și respectarea strictă a acesteia 
de către toate autoritățile statului, 
organizațiile obștești, colective și 
cetățeni, de activitatea eficientă a 
organelor de drept [5, p. 44].

Problema esențială a regimului 
constituțional democratic rezidă în 
interacțiunea statului cu persoana. 
Soluționarea acestei probleme duce 
la ideea suveranității poporului, 
care în esență, reprezintă o trăsă-
tură importantă a statului de drept. 
Suveranitatea poporului semnifică 
faptul că numai poporul este sursa 
întregii puteri de care dispune sta-
tul. De problema suveranității este 
strâns legată o altă trăsătură a statu-
lui de drept, precum este supremația 
legii (domnia dreptului), deoarece 
suveranitatea presupune organiza-
rea juridică a puterii supreme în 
stat, o procedură juridică de exer-
citare, realizare a acesteia, principii 
de interacțiune a persoanei cu pute-
rea. Activitatea statului ca entitate 
socială organizată juridic, trebuie 
să se desfășoare doar în forme ju-
ridice și conform dreptului. Acest 
moment se referă în mod egal la 
toate ramurile puterii: legislativă, 
executivă și judecătorească [10, p. 
11].

În acest sens, cercetătorii 
menționează că relațiile de putere 
din cadrul statului reprezintă rapor-
turi juridice între puterile statului, 
pe de o parte, și între persoană și 
stat, pe de altă parte [14, p. 16]. 
În opinia noastră, aceste raporturi 
juridice trebuie în mod corespun-
zător reglementate în legi și rea-
lizate în conformitate cu legile și 

principiile democratice prevăzute 
de Constituție. Doar în aseme-
nea condiții poate fi admisă ideea 
existenței fundamentului statului 
de drept.

Referitor la problemele formării 
sistemului politic al puterii în noile 
democrații din spațiul postsovietic, 
considerăm că acestea sunt strâns 
legate de nivelul de dezvoltare a 
societății civile, a democrației, a 
pluralismului și ideologiei politice, 
nivelului de respectare a drepturilor 
și libertăților omului și cetățeanului 
în aceste state. Cele mai multe 
probleme ce privesc reformele 
constituționale din aceste state, 
sunt strâns legate de interacțiunea 
individului cu puterea. Bunăoară, 
problema formării societății ci-
vile ca o exprimare concentrată a 
raporturilor de putere în stat. Un 
loc distinct printre acestea revine 
necesității de a crea un mecanism 
eficient de limitare a puterii prin 
drept [27, p. 715].

Generalizând cele menționate, 
subliniem că societatea civilă, sta-
tul de drept, democrația, și regimul 
constituțional democratic repre-
zintă fenomene interdependente, 
dezvoltarea și consolidarea cărora 
trebuie să devină una dintre prin-
cipalele sarcini ale statului aflat în 
tranziție.

Studierea comparativă a dezvol-
tării constituționale a statelor din 
spațiul postsovietic au permis să 
se constate că acestea, chiar dacă 
au coexistat destul de mult în unul 
și același sistem totalitar, nu sunt 
identice. Acest lucru se explică 
prin influența mai multor factori, 
precum: particularitățile dezvol-
tării istorice și culturale; tradițiile 
democratice, politice și juridice; 
particularitățile sistemului politic și 
de drept, deosebirea în înțelegerea și 
conștientizarea supremației dreptu-
lui și a supremației legii ca regulator 
social universal al relațiilor sociale.

În pofida acestor diferențe, 
totuși pot fi identificate și unele tră-
sături comune, precum: consacra-
rea la nivel constituțional a statului 

de drept democratic, a suveranității 
naționale, a supremației legii, a 
separației puterii în stat, a asigură-
rii drepturilor și libertăților omului, 
a controlului constituționalității, 
instituirea instituției avocatului po-
porului [5, p. 44].

În acest sens, Constituția Re-
publicii Moldova prevede în art. 
1: „(1) Republica Moldova este un 
stat suveran şi independent, unitar 
şi indivizibil. (2) Forma de guver-
nământ a statului este republica. (3) 
Republica Moldova este un stat de 
drept, democratic, în care demnita-
tea omului, drepturile şi libertăţile 
lui, libera dezvoltare a personalită-
ţii umane, dreptatea şi pluralismul 
politic reprezintă valori supreme 
şi sunt garantate.”Aceste prevederi 
constituționale nu sunt altceva de-
cât principalele direcții de dezvol-
tare a statului, scopurile și princi-
palele valori garantate în relațiile 
dintre stat, persoană și societate 
[12, p. 101].

În același timp, trebuie sub-
liniat că, la moment, în procesul 
de dezvoltare a noilor relații (în 
societățile aflate în tranziție), mai 
ales între stat-persoană-societate, 
participarea cetățenilor la alegerea 
reprezentanților politici, care prin 
politica promovată urmează să edi-
fice statalitatea democratică, și în 
procesul de exercitare a puterii, de-
vine principala condiție pentru edi-
ficarea și consolidarea statului de 
drept democratic. Edificarea noilor 
relații democratice în cadrul statu-
lui și a societății, fără implicarea 
cetățenilor este imposibilă. 

Prin urmare, anume la etapa 
de tranziție spre dezvoltarea statu-
lui democratic este foarte impor-
tantă implicarea politică activă a 
cetățenilor în administrarea trebu-
rilor publice și în edificarea noilor 
relații în cadrul societății.
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Introducere. La momentul 
actual, destul de întemeiat se 

consideră că asigurarea securității 
este una dintre cele mai vitale 
sarcini, care stau în fața oricărei 
societăți și a fiecărui stat, întrucât 
fără realizarea acestora nu poate 
exista nici statul, nici societatea și 
nici persoana[17; 14, p. 16].

În doctrină și în sursele mass-
media, în ultima perioadă, destul 
de intens se discută problemele 
securității economice, militare, fi-
zice, tehnice, informaționale, ecolo-
gice, demografice, alimentare (mai 
nou, criminologice [2, p. 38-42]) 
și a altor tipuri de securitate. Desi-
gur, aceste dimensiuni (sfere) ale 
securității dispun de o componentă 
juridică, fără de care niciuna dintre 
ele nu ar putea funcționa. Mai mult, 
se consideră că toate trebuie să fie 
asigurate cu o reglementare juridi-
că corespunzătoare, care să permită 
realizarea și asigurarea lor practică 
[25].

Pornind de la această realitate și 
nu doar, unii cercetători (din arealul 
științific rusesc) au delimitat un tip 
distinct de securitate (dimensiune de 
sine stătătoare) – securitatea juridi-
că (юридическая безопасность) 
sau securitatea de drept (правовая 
безопасность), care se deosebește 
esențial de alte tipuri de securitate. 
În contextul dat, cercetătorul �.�. 
Фом�н[30, p. 101] susține că asigu-
rarea tuturor celorlalte tipuri de se-
curitate cu ajutorul dreptului deno-
tă necesitatea protecției și apărării 
multilaterale a însăși dreptului, care 
la rândul său servește ca o garanție 
a securității în cadrul sistemului de 
drept. În acest scop, dreptul, activi-
tatea de elaborare și de aplicare a 
acestuia, în ansamblul lor trebuie să 
formeze o sferă specială a securității 
– securitatea juridică.

Fără a intra în polemici la mo-
ment, vom menționa că, în opi-
nia noastră, rațiunea delimitării 
securității juridice ca dimensiune 

distinctă a securității este înteme-
iată la momentul actual, mai întâi 
de toate, pe necesitatea asigurării 
securității persoanei [13, p. 75-81], 
precum și a dreptului constituțional 
al persoanei la securitate [14, p. 
16-20], întrucât anume acestea re-
prezintă valori fundamentale în-
tr-un stat de drept, care necesită o 
protecție deosebită, inclusiv din 
perspectiva securizării juridice[15, 
p. 172].

Scopul studiului. Dincolo însă 
de acest moment, considerăm ne-
cesar a analiza conținutul semantic 
dat de către doctrinari termenului 
de securitate juridică, întrucât acest 
aspect este unul crucial pentru for-
mularea unei definiții relevante a 
instituției date. 

Rezultate obținute și discuții.
Securitate	juridică	sausecurita-

tea	de	drept.	După cum am enunțat 
mai sus, în doctrina rusească se ope-
rează cu două sintagme atunci când 
se vorbește despre securitatea juri-
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dică: юридическая безопасность 
și правовая безопасность. Chiar 
dacă ambele ce traduc corect în opi-
nia noastră ca securitate juridică, 
totuși ne vom reține atenția pentru 
moment asupra ambelor, întrucât 
prezintă interes argumentele aduse 
de cercetători în vederea delimitării 
lor.

În general, în literatura juridică 
rusească noțiunile date sunt utilizate 
ca sinonime [16, p. 7]. Chiar dacă 
unii cercetători definesc și operea-
ză doar cu noțiunea юридическая 
безопасность[30, p. 102; 8, p. 
82], iar alții – cu noțiunea правовая 
безопасность [27, p. 4; 11, p. 11; 
22, p. 106], totuși cu toții reliefează 
una și aceeași esență a conceptelor 
date.

Un punct de vedere distinct ates-
tăm în acest sens la cercetătorii A.A. 
То��ачен�о și �.�. Тер-��опов, 
care subliniază că юридическая 
безопасность nu coincide cu 
noțiunea правовая безопасность, 
este mai largă și cuprinde alături de 
asigurarea juridică a securității și 
activitatea corespunzătoare a orga-
nelor de drept, judiciare și a tuturor 
autorităților care aplică dreptul [25; 
24, p. 13].

Nefiind de acord cu această 
poziție, autoarea �.Ф. �а��з�на 
susține că o astfel de abordare este 
eronată, deoarece distincția din-
tre noțiunile date depinde, în pri-
mul rând, de faptul ce trebuie să 
înțelegem prin noțiunea drept (în-
trucât, de obicei, dreptul este privit 
atât în sens larg, cât și în sens îngust, 
în sens obiectiv și subiectiv, ca drept 
pozitiv și natural). Pornind de la fap-
tul că, pe de o parte, dreptul în sen-
sul său larg și dreptul pozitiv – sunt 
noțiuni distincte, iar pe de altă parte, 
sunt strâns legate între ele, autoa-
rea consideră că noțiunea mai largă 
este правовая безопасность și nu 
юридическая безопасность[10, p. 
108].

Dincolo de această contradicție 
de idei, ținem să menționăm că 
în literatura juridică autohtonă, 
chiar dacă, în prezent, problema 

securității juridice este puțin studia-
tă [2, p. 99; 1, p. 4], în calitate de si-
nonim pentru noțiunea în cauză este 
utilizată expresia stabilitatea rapor-
turilor juridice[2, p. 99] (legislația 
operând cu securitatea raporturilor 
juridice(art. 30 din Codul adminis-
trativ [32]) și certitudinea juridi-
că (art. 4 alin. (4) din Codul Civil 
[33]), în timp ce traducerea textuală 
a noțiunii правовая безопасность 
nu este folosită deloc. În opinia 
noastră, nu există niciun temei pen-
tru a distinge noțiunile юридическая 
безопасностьșiправовая безо-
пасность, întrucât esența acestora 
este una și aceeași, fapt ce denotă 
caracterul și coraportul lor sinoni-
mic. Mai mult, în doctrina străină, 
noțiunile în cauză, de obicei, la fel 
se folosesc cu aceeași semnificație 
(juridical (legal) security).

Definirea	 securității	 juridice.	
Inițial, constatăm că nici în literatura 
străină, nici în cea rusă, nu există o 
viziune unică asupra conceptului de 
securitate juridică (юридическая 
(правовая) безопасность; juridi-
cal (legal) security) [16, p. 7]. 

În studiile realizate în occident, 
acest tip de securitate este definit 
ca: „posibilitatea de acces individu-
al sau colectiv la justiție și protecție 
față de abuzuri” [5, p. 25];„starea 
civilă, creată și menținută de către 
stat cu ajutorul domniei legii” [3, 
p. 199-200];„securitatea asigurată 
de lege” [34].

În legătură cu aceasta, H. Kel-
sen menționează că noțiunea secu-
ritate juridică, folosită în literatura 
engleză, provine din știința juridică 
germană. Termenul legal security 
reprezintă astfel o traducere a cu-
vântului german Rechtssicherheit, 
care desemnează principiul în baza 
căruia actele juridice și administra-
tive ale statului trebuie să fie înte-
meiate pe o normă juridică prestabi-
lită [4, p. 9].

Subliniind această particularitate, 
�. Peczenik explică că în literatura 
juridică engleză, termenii securitate 
juridică (legal security) și certitu-
dine juridică (legal certainty) se 

folosesc ca sinonime și desemnea-
ză predictibilitatea soluțiilor juri-
dice. Mai mult, termenii certitudi-
nea juridică, securitatea juridică, 
puterea dreptului și altele adeseori 
se folosesc formal ca sinonime 
pentru expresia predictibilitatea 
soluțiilor juridice [6, p. 24].

Astfel, semnificația de bază 
a conceptului securitate juri-
dică în literatura străină rezidă 
în înțelegerea sa drept un prin-
cipiu al certitudinii juridice, al 
predictibilității soluțiilor juridice, 
stare a subiecților de drept, ca-
racterizată prin ordine de drept 
asigurată și o subordonare strictă 
a activității statului și a organelor 
acestuia față de lege. În ce privește 
doctrina rusească, cercetătorii 
consideră că dezvoltarea con-
ceptului securității juridice este 
foarte diferită în raport cu tratarea 
conceptului în occident, pornind 
de la faptul că concepția însăși a 
securității juridice se bazează în 
mare parte pe rezultatele teoriei 
securității și abordările reflectate 
în legislație. În pofida polemiză-
rii active a subiectului, la moment 
nu s-a ajuns la o abordare unică a 
noțiunii în cauză [16, p. 8].

În cea mai mare parte, 
reprezentanții doctrinei rusești defi-
nesc securitatea juridică ca:

„modalități și condiții ce asi-- 
gură protecția și garantarea multila-
terală a statutului juridic al persoa-
nei în societate” [22, p. 106];

„starea de protecție juridi-- 
că a intereselor vitale ale persoa-
nei (societății și statului) față de 
amenințările interne și externe” [24, 
p. 13; 25];

„starea de protecție juridică a - 
intereselor vitale ale persoanei față 
de amenințările interne și externe în 
sfera raporturilor juridice” [27, p. 
13-14];

„starea de protecție (asigura-- 
re, garantare) juridică a intereselor 
vitale ale subiecților de drept în con-
textul raporturilor juridice; capaci-
tatea de a combate prin mijloace le-
gale amenințările externe și interne 
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cu caracter obiectiv sau subiectiv” 
[31, p. 59; 29, p. 77; 30, p. 102; 
16, p. 9-10];

„starea de protecție a per-- 
soanei în contextul participării la 
raporturile juridice” [12, p. 192];

„starea de protecție a siste-- 
mului de drept față de încălcările 
admise de organele puterii de stat 
și a administrației publice locale, 
competente de adoptarea actelor 
normative” [18, p. 4];

„starea de protecție a sis-- 
temului de drept al societății, re-
glementată normativ și asigurată 
organizațional, caracterizată printr-
un set de indicatori juridici” [20, p. 
11] etc.

Analizând numeroase definiții, 
�.С. Лапаев a ajuns la concluzia 
că în știința juridică rusească față 
de noțiunea securitate juridică s-au 
conturat mai clar două abordări dis-
tincte, după cum urmează[16, p. 
9]:

starea de protecție juridică a - 
intereselor vitale ale subiecților de 
drept în contextul raporturilor juri-
dice; capacitatea de a combate prin 
mijloace legale amenințările exter-
ne și interne cu caracter obiectiv sau 
subiectiv;

starea de protecție a sistemu-- 
lui de drept și a legislației față de 
pericole și amenințări; mijloace ju-
ridice de asigurare a tuturor tipurilor 
de securitate.

În opinia noastră, ambele aceste 
abordări necesită o analiză profun-
dă, pentru a le confirma corectitu-
dinea și dreptul la existență [15, p. 
174], moment de care ne vom preo-
cupa în cele ce urmează.

Pentru început, ne propunem 
să analizăm unele idei ce au stat la 
baza conceperii securității juridice. 
Se consideră că unul dintre primii 
cercetători care au studiat categoria 
dată a fost Б.В. Дрейшев, în opinia 
căruia, securitatea juridică cuprin-
de două aspecte: primul privește 
asigurarea protecției sistemului 
de drept însuși, fiind orientat spre 
perfecționarea și dezvoltarea conti-
nuă a acestuia; al doilea presupune 

că în cadrul sistemului de drept, prin 
intermediul reglementării juridice a 
relațiilor sociale, se realizează mă-
suri de asigurare a securității în di-
ferite sfere: economică, militară, 
informațională etc. Prin urmare, 
securitatea juridică este chema-
tă să asigure protecția intereselor 
naționale și să intermedieze toate 
tipurile de securitate [11, p. 11]. În 
alți termeni, Б.В. Дрейшев identi-
fică noțiunea securității juridice cu 
securitatea sistemului de drept [10, 
p. 106].

În același context, �.Ф. 
�а��з�на consideră că securitatea 
juridică trebuie abordată într-un 
dublu sens. În sensul său larg, ea 
cuprinde în sine starea de protecție 
a sistemului de drept, a dreptului, 
a legislației în ansamblu față de 
pericolele și amenințările juridi-
ce; mijloacele juridice de asigu-
rare a tuturor tipurilor de securi-
tate (națională, statală, ecologică, 
economică etc.). În sens îngust, 
aceasta presupune înlăturarea pe-
ricolelor și amenințărilor juridi-
ce atât în procesul creării legii, a 
normei juridice, cât și în procesul 
aplicării acestora [9, p. 41].

În baza acestor reflecții, putem 
constata că pe lângă stat, societate 
și persoană, în calitate de obiect 
distinct al securității cercetăto-
rii identifică și sistemul de drept. 
Atragem atenția că aceasta contra-
vine definiției legale formulate în 
art. 1 din Legea Federației Ruse cu 
privire la securitate din 1992 (po-
trivit căruia securitatea reprezintă 
„starea de protecție a intereselor 
vitale ale persoanei, societății și 
statului față de amenințările inter-
ne și externe”). Dincolo de aceas-
tă contradicție, suntem de părerea 
că sistemul dreptului nu poate fi 
privit ca obiect al securității cel 
puțin din considerentul că anume 
el reprezintă principalul mijloc de 
asigurare la nivel normativ al tutu-
ror tipurilor de securitate. În baza 
acestui argument nu susținem 
abordarea dată a securității juridi-
ce, pe care o considerăm absolut 

eronată. Mai mult, în opinia noas-
tră, este eronată și poziția cercetă-
torilor care susțin că „securitatea 
juridică cuprinde în sine asigura-
rea juridică a diferitor tipuri de se-
curitate a persoanei, precum eco-
logică, economică, politică etc.” 
[27, p. 4], deoarece un astfel de rol 
îi revine în exclusivitate dreptului 
(ca sistem de norme juridice)[15, p. 
175].

În contextul dat, mai rațională 
se prezintă cea de-a doua aborda-
re a categoriei securitate juridică, 
adepții căreia consideră că esența 
acesteia rezidă în protecția și apă-
rarea persoanei, a păturilor soci-
ale, a comunităților de persoane 
(populații) și a statului în ansamblul 
său [26, p. 22; 21, p. 17; 27, p. 20; 
30, p. 101]. În alți termeni, drept 
obiect al securității în acest caz este 
recunoscut statul, societatea și per-
soana.

Cu părere de rău, la acest mo-
ment distincția dintre abordările 
enunțate se finalizează, întrucât 
securitatea juridică este privi-
tă ca o contracarare prin mjloace 
juridice a amenințărilor la adresa 
securității. Pornind de la aceasta 
�.�.То��ачен�о definește securi-
tatea juridică ca o sferă juridică a 
securității persoanei (societății și 
statului) și, totodată, ca o stare de 
protecție a persoanei (societății și 
statului) față de amenințări și pe-
ricole cu caracter juridic. Ultima 
este înglobată de prima, deoarece 
protecția față de amenințări juridi-
ce este posibilă doar prin interme-
dierea/aplicarea măsurilor juridice 
[25]. Generalizând această poziție, 
precizăm că securitatea juridică re-
prezintă starea de protecție juridică a 
persoanei (societății și statului) față 
de amenințări cu caracter juridic. 
În opinia noastră, aceste elemen-
te esențiale ale securității juridice 
necesită o analiză profundă pentru 
a argumenta într-un final caracterul 
de sine stătător al dimensiunii date a 
securității.

Primul element al securității 
juridice, din definiția de mai sus, 
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este starea de protecție juridică a 
obiectului. În literatura de speciali-
tate nu există o abordare uniformă 
a conținutului acestui element. În 
sens larg, se consideră că în realita-
tea juridică securitatea juridică este 
exprimată printr-o totalitate comple-
xă de diferite legături, stări, procese, 
măsuri și alte mijloace juridice, care 
protejează subiecții raporturilor ju-
ridice de factorii ce amenință intere-
sele lor juridice [7, p. 72].

În sens îngust, atenția principa-
lă este axată pe mijloacele juridice 
cu care se asigură protecția juridică. 
Respectiv, unii cercetători susțin că 
categoria de securitate juridică a 
persoanei, reprezentând o concre-
tizare a unei abstracții mai largi – 
„securitatea persoanei”, și fiind un 
antipod al pericolului, cuprinde în 
sine toate instrumentele (mijloace-
le) juridice, care sunt predestinate 
funcțional pentru a contracara efici-
ent pericolele. Acestea sunt instru-
mente atât de apărare juridică, cât 
și de protecție juridică a drepturilor 
omului prin măsuri de asigurare 
juridico-organizațională [21, p. 17-
18].

Potrivit opiniei cercetătoa-
rei �.Ф. �а��з�на, la categoria 
măsurilor juridice de asigurare a 
securității juridice pot fi atribuite 
garanțiile juridice, imunitățile juri-
dice, regimurile juridice (de exem-
plu, stările excepționale), măsurile 
de apărare, măsurile de asigura-
re, măsurile de răspundere [10, p. 
110]. La rândul său, Т.Б. Тюр�на 
consideră că principalele forme 
de exprimare a securității juridice 
rezidă în reglementarea normativă 
a unor asemenea instituții juridice 
precum sunt legitima apărare, ex-
trema necesitate și autoapărarea 
civilă [28, p. 9].

În viziunea noastră, consacrarea 
normativă a diferitor instituții juri-
dice (mijloace juridice) destinate 
protecției și apărării drepturilor și 
intereselor persoanei (societății, sta-
tului) nu poate fi privită ca o probă 
a stării de protecție juridică a aces-
tor subiecți, adică a securității lor 

juridice. În cazul dat, considerăm 
că ar fi necesar să reflectăm asupra 
unor întrebări importante: De ce 
anume depinde securitatea juridi-
că? și Prin ce se manifestă/exprimă 
aceasta?[15, p. 180].

De pe aceste poziții nu susținem 
opinia cercetătorului �.�. Фом�н, 
care consideră că în noțiunea de 
securitate juridică, de rând cu 
protecția juridică, se mai cuprind 
organic și asemenea elemente ca: 
restabilirea drepturilor încălcate 
ale subiecților de drept, asigurarea 
completă a drepturilor și libertăților 
omului, consolidarea disciplinei, 
legalității și a ordinii de drept, edi-
ficarea statului de drept, dezvoltarea 
culturii juridice, asigurarea dezvol-
tării raționale și progresive a sferei 
juridice etc. [29, p. 78]. Din punctul 
nostru de vedere, această afirmație 
nu doar că nu explică esența cate-
goriei de securitate juridică, dar 
și o complică în așa măsură încât 
aceasta nu mai este de înțeles.

Cel de-al doilea element 
esențial al securității juridice, după 
cum am stabilit mai sus, privește 
amenințările cu caracter juridic 
față de care este protejat obiectul 
securității. În literatura juridică, 
referitor la acest element sunt ana-
lizate nu doar amenințările[26, p. 
22; 21, p. 17] (care nu întotdeau-
na sunt calificate ca juridice), dar 
și factorii de risc [27, p. 20; 30, p. 
101] (care doar uneori sunt calificați 
ca fiind juridici), distincția dintre 
aceste categorii nefiind argumentată 
de autori.

Prin factori de risc, A. A. Фом�н 
înțelege asemenea caracteristici ale 
sistemului de drept, care prezintă un 
potențial pericol pentru activitatea 
normală a societății, împiedică or-
donarea relațiilor sociale, acționează 
contrar scopurilor și principiilor 
dreptului, împiedică satisfacerea in-
tereselor legitime ale cetățenilor și 
organizațiilor [29, p. 79]. În opinia 
noastră, este important de subli-
niat că factorii de risc juridic sunt 
identificați ca unele caracteristici 
ale sistemului de drept. Pe de altă 

parte, considerăm a fi importantă 
identificarea concretă a caracteris-
ticilor sistemului de drept care re-
prezintă factori de risc juridic. Cu 
părere de rău, în literatură, aceste 
momente sunt abordate neuni-
form. 

Unii cercetători consideră că 
din numărul acestor factori, în 
prezent, fac parte: imperfecțiunea 
legislației în vigoare (inconsecvența 
și ineficiența normelor juridice, 
neasigurarea lor economică); lip-
sa actelor normative necesare; 
necorespunderea legii cu drep-
tul; instabilitatea legislației; lipsa 
uniformității dreptului; atitudinea 
nihilistă față de drept în societa-
te; lipsa răspunderii; nivelul re-
dus al conștiinței juridice, cultu-
rii juridice, profesionalismului și 
competenței organelor legislative 
și executive, a funcționarilor sta-
tului, ceea ce subminează autori-
tatea puterii și a legii, contribuie 
la instalarea dezordinii, autorității 
criminalului și, în general, la cri-
minalizarea relațiilor sociale; sa-
movolnicia reprezentanților pu-
terii judecătorești, a organelor de 
drept și a altor organe ale statului, 
chemate să soluționeze conflictele 
juridice ivite în societate etc. [11, 
p. 13; 24, p. 16].

Observăm că în calitate de fac-
tori de risc juridic, autorii invocă 
nu doar caracteristicile sistemului 
de drept, dar și alte momente. O 
astfel de confuzie este admisă și 
de alți savanți, care vorbesc deja 
despre amenințările securității 
juridice. Astfel, în opinia lui A. 
A. То��ачен�о[25], amenințările 
securității cu caracter juridic pot fi 
distinse în funcție de sursa acesto-
ra, adică de unde acestea provin: 
de la însăși persoană (interne) sau 
de la mediul în care se află aceas-
ta (externe). Amenințările inter-
ne cu caracter juridic se exprimă 
prin atitudinea negativă a persoa-
nei față de valorile dreptului. Ele 
se manifestă prin necunoașterea 
dreptului și a organizării juridice 
a societății, nihilismul juridic, mo-
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mente ce generează erori juridice 
și limitează posibilitățile de folo-
sire a mijloacelor juridice pentru 
protecția intereselor legitime vi-
tale; prin încălcarea intenționată a 
legii, soldată de survenirea diferi-
tor conflicte juridice și consecințe 
negative etc. Amenințările externe, 
la rândul lor, sunt toate manifestă-
rile negative ale amenințărilor in-
terne cu caracter juridic, invocate 
mai sus, dar care emană deja de la 
alte persoane, completate cu dife-
rite defecte din sfera dreptului și 
a aplicării acestuia, inclusiv sub 
forma abuzurilor de drept admise 
în activitatea autorităților publi-
ce, precum și a altor instituții și 
organizații.

Gruparea amenințărilor în inter-
ne și externe, de multe ori, poate fi 
una convențională și relativă. Domi-
nante se consideră a fi amenințările 
externe care, la rândul lor, le de-
termină pe cele interne. Potrivit 
cercetătorului A. A. То��ачен�о, 
sistemul amenințărilor externe ale 
securității juridice, cuprinde câteva 
pericole evidente cu caracter juridic: 
caracterul incomplet și incoerent al 
reglementării juridice a diferitor ra-
porturi, care asigură securitatea per-
soanei; lipsa în legislație a priorității 
valorilor sociale; neasigurarea juri-
dică a măsurilor politice și econo-
mice; „bariere” juridice, exprimate 
prin faptul că organele puterii cre-
ează artificial proceduri complicate 
suplimentare de soluționare a pro-
blemelor juridice; politica „ușilor 
închise”, care desemnează arbitra-
riul birocratic al unor funcționari 
publici, în rezultatul căreia adre-
sarea cetățenilor cu petiții și cereri 
devine o problemă, soluționată doar 
prin instanță; birocrația judiciară 
din cauza căreia cetățenii își pierd 
dorința de a acționa în judecată pen-
tru a-și apăra drepturile și interesele 
legitime; costul ridicat al serviciilor 
juridice și lipsa profesionalismului, 
ceea ce determină cetățenii să re-
curgă la mituiri și acte de corupție; 
atitudinea colaboratorilor organelor 
de drept față de cetățeni, care indu-

ce frică și neîncredere, chiar dacă 
anume ei sunt cei care trebuie să ga-
ranteze securitatea vieții, sănătății și 
inviolabilității membrilor societății; 
lipsa de răspundere a persoanelor 
care sunt obligate să asigure securi-
tatea cetățenilor. 

Din cele enunțate, este de obser-
vat că autorul citat nu împărtășește 
ideea conform căreia factorii de risc 
juridic sunt caracteristici ale siste-
mului de drept.

La fel de ambiguu este în acest 
context și punctul de vedere expus 
de T. Б. Тюр�на, în opinia căreia, la 
categoria amenințărilor securității 
juridice a persoanei urmează a fi 
atribuite: imperfecțiunea legislației; 
neexecutarea sau executarea neco-
respunzătoare a legislației de către 
organele puterii de stat, autoritățile 
publice locale și funcționari publici; 
reducerea eficacității activității orga-
nelor de drept; corupția; nivelul re-
dus al culturii juridice și conștiinței 
juridice, nihilismul juridic [27, p. 
8-9]. Totodată, autorul citat sublini-
ază că factorii care determină redu-
cerea eficacității legislației și crează 
pericole pentru securitatea juridică 
a persoanei sunt: caracterul declara-
tiv și cazuistic al legislației, neco-
respunderea legilor cu necesitățile 
obiective ale societății și a dezvol-
tării acesteia, dublarea acestora, 
prezența coliziunilor juridice, ca-
racterul incomplet al reglementării 
juridice, instabilitatea legislației, 
lipsa uniformității dreptului etc. [28, 
p. 19-20].

După cum se poate observa, este 
greu de stabilit ce concret presupun 
factorii de risc sau amenințările la 
adresa securității juridice. Dincolo 
de dificultatea dilemei date, totuși 
trebuie să recunoaștem că momen-
tul-cheie în această situație rezidă 
în caracterul juridic al amenințărilor 
și factorilor de risc. Revenind la 
esența securității juridice – ca „sta-
re de protecție juridică a persoa-
nei (societății și statului) față de 
amenințări cu caracter juridic” și în 
baza celor expuse mai sus, conside-
răm necesar și logic de a recunoaște 

că această stare de protecție juridi-
că a persoanei (societății și statului) 
poate fi asigurată doar de lege (siste-
mul dreptului) față de amenințările 
cu caracter juridic, care parvin doar 
(și numai) de la ea (el). Din punctul 
nostru de vedere, această abordare 
a conceptului de securitate juri-
dică este cu mult mai clară decât 
cele analizate mai sus. Mai mult, 
aceasta exclude absolut orice va-
riantă de confundare a categoriei 
date cu altele asemănătoare, inclu-
siv cu celelalte tipuri de securitate 
[15, p. 181]. Prin prisma acesteia, 
recunoaștem ca valabile și corec-
te doar amenințările sau factorii de 
risc juridic identificate de autorii 
citați mai sus, care exprimă carac-
teristici ale dreptului (legislației) ce 
țin de conținutul acestuia (calitate, 
precizie etc.), acțiunea (efectul ne-
retroactiv), interpretarea și aplicarea 
uniformă a acestuia. 

Totodată, atragem atenția la fap-
tul că parțial, unele idei ale abordării 
date au fost deja expuse în doctrina 
rusă. De exemplu, �.Ф. �а��з�н 
consideră că drept scop al securității 
juridice (securitatea juridică a legii 
și a aplicării acesteia) trebuie recu-
noscut „protecția legislației, a legii 
și a aplicării acesteia față de perico-
lele generate de însăși conținutul le-
gii și de interpretarea acesteia, peri-
cole ce apar în activitatea juridică de 
aplicare a dreptului”[10, p. 107]. La 
rândul său, Т.С. Мас�овс�ая consi-
deră că adoptarea de acte normative 
extrem de detaliate, voluminoase și 
complicate pentru a fi înțelese, ge-
nerează problema securității juridi-
ce și, în consecință, ridică problema 
certitudinii juridice și a caracterului 
concret al dreptului [17]. O atenție 
distinctă merită și ideea lui �.�. 
�а�ж�ев[8, p. 82], care subliniază 
că securitatea juridică (sau certi-
tudinea juridică) este unul din cele 
mai generale principii recunoscute 
de către Curtea Europeană a Drep-
turilor Omului. Este o concepție 
generală, nucleul căreia este format 
din accesibilitatea și predictibilita-
tea dreptului. Ideea generală a cer-
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titudinii juridice este recunoscută de 
majoritatea sistemelor de drept din 
lume. În dreptul european, ea are 
un rol concret luând forma diferitor 
subconcepții ca manifestări ale apli-
cării sale, cele mai importante dintre 
care fiind: neretroactivitatea legii și 
interpretarea uniformă a legii de că-
tre organele de aplicare a dreptului.

Evident, aceste și multe alte idei 
similare urmează a fi dezvoltate și 
aprofundate în studii științifice mo-
nografice, întrucât există suficiente 
segmente ale legislației și activității 
de aplicare a dreptului, pe care este 
necesară o consolidare substanțială 
a principiului securității juridice. 

În final, în baza celor menționate, 
definim securitatea juridică ca fiin-
do stare de protecție juridică a per-
soanei (societății și statului) față de 
amenințări cu caracter juridic care 
parvin de la lege (drept). Principalele 
amenințări la adresa securității juri-
dice sunt reprezentate de caracteris-
ticile negative ale legii (legislației) 
ce țin de conținutul (calitate, pre-
cizie etc.), acțiunea (efectul), inter-
pretarea și aplicarea (uniformă) a 
acesteia. Subiecții responsabili de 
asigurarea securității juridice sunt, 
în primul rând, legiuitorul – respon-
sabil de conținutul calitativ al legii, 
în al doilea rând, judecătorul – res-
ponsabil de intepretarea și aplicarea 
uniformă a legii, precum și toate 
autoritățile statului responsabile de 
aplicarea uniformă a dreptului. 

Totodată, generalizând, sublini-
em ferma convingere că doar abor-
darea propusă în acest studiu pentru 
definirea securității juridice (care 
de altfel, coincide cu cea promo-
vată în spațiul european), va da po-
sibilitatea reală de a fundamenta o 
teorie clară și eficientă a securității 
juridice, utilă și necesară atât pentru 
stat și societate, cât și pentru fiecare 
cetățean/persoană în parte. 
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Introducere. Prin adoptarea, 
în anul 2004, a noului Cod de 

executare nr. 443/2004, legiuitorul 
Republicii Moldova și-a propus re-
organizarea procesului corecțional 
autohton astfel încât acesta să aibă 
drept fundament sistemul progresiv 
de executare a pedepsei penale pri-
vative de libertate în care modul și 
condițiile de executare a pedepsei să 
diferențieze în funcție de faza pro-
cesului execuțional al condamnatu-
lui și conduita acestuia. 

Noțiunea „sistem progresiv” este 
una condiționată, fiind legată de acea 

parte a dreptului execuțional-penal 
care reglementează modificarea 
condițiilor de executare în funcție 
de comportamentul condamnatului 
atât în ordine progresivă, cât și în 
ordine regresivă în sensul înăspririi 
regimului de detenție [1, pag. 4].

Deși majoritatea autorilor 
împărtășesc ideea că sistemul pro-
gresiv de executare a pedepsei 
tradițional este bazat pe transferul 
deținutului dintr-un regim de exe-
cutare în altul, elementele sistemu-
lui progresiv pot fi observate în alte 
institute ale dreptului execuțional-
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ze, au fost formulate concluzii proprii privind necesitatea operării modificărilor 
legislative în vederea asigurării scopului pedepsei penale prin intermediul siste-
mului progresiv.

Cuvinte-cheie:	penitenciare;sistemul progresiv; individualizare, diferențiere, 
mijloace de corijare; scopul pedepsei penale; CPT; regim de detenție, tipuri de 
penitenciar; evaluarea riscurilor și nevoilor.

The progressive system of execution of the sentence represents one of the 
most efficient mechanisms of re-education and re-socialization of the sentenced 
person according to which, the proceeding and the conditions of execution of the 
sentence change during the execution of the sentence depending on the criteria 
set by the legislator. Thus, in this article was analyzed the normative framework 
that determines the criteria and the conditions for progressive modification of the 
proceeding of execution of the criminal sentence deprived of liberty. Also, were 
analyzed the conceptual determinations of the progressive system made by the 
researchers in the criminal-enforcement field and, based on the results of these 
analyzes, were formulated personal conclusions regarding the necessity of ope-
rating the legislative changes in order to ensure the purpose of the penal punish-
ment through the progressive system.

Keywords: penitentiaries; the progressive system; individualization, differen-
tiation, methods of correction; the purpose of criminal punishment; CPT; deten-
tion regime, types of penitentiary; risk and needs assessment.
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penal pe care le propunem spre a fi 
analizate în prezenta lucrare.

Scopul prezentei publicații 
constituie analiza juridică a sis-
temului progresiv de executare a 
pedepsei și importanța acestuia în 
realizarea scopului pedepsei pe-
nale. Prin urmare, ne propunem să 
efectuăm o cercetare minuțioasă a 
regimului execuțional în vigoare 
în scopul determinării conceptua-
le a intervențiilor legislative ce vor 
impulsiona procesul corecțional au-
tohton în sensul diminuării efectelor 
negative ale privării de libertate.

Metode aplicate și materiale 
utilizate. Această lucrare a fost ela-
borată prin utilizarea următoarelor 
metode: analiza logică, sistemică, 
comparativă, iar în calitate de suport 
științific au servit lucrările savanților 
și specialiștilor autohtoni, experților 
Consiliului Europei precum și a ce-
lor din Federația Rusă.

Rezultate și discuții. Conform 
Dicționarului explicativ al limbii 
române, noțiunea de progres semni-
fică dezvoltarea, în linie ascendentă 
sau evoluție [2], prin urmare, siste-
mul progresiv de executare a pedep-
sei poate fi înțeles drept un sistem 
execuțional orientat spre impulsio-
narea evoluției comportamentale a 
condamnatului în perioada detenției 
sale.

Potrivit lui A. Skakov, sistemul 
progresiv de executare a pedepsei 
reprezintă un proces reglementat de 
normele execuțional-penale, care 
presupune modificarea de facto și 
de jure a condițiilor de detenție și, 
respectiv, a statutului juridic al con-
damnatului, atât în funcție de carac-
terul comportamentului acestuia, 
cât și de reglementările normative, 
modificare ce are drept obiectiv rea-
lizarea efectului maximal al scopu-
lui pedepsei penale [3, pag. 60].

În cadrul sistemului progresiv 
de executare a pedepsei, ca instru-
ment de organizare a procesului 
execuțional-penal, criteriul funda-
mental care determină nivelul de 
eficiență a procesului corecțional 
reprezintă gradul de reeducare a 

condamnatului. În acest sens este 
important de menționat că crite-
riul respectiv nu este unul obiectiv, 
deoarece el nu poate fi supus unei 
reglementări precise [4]. Astfel, în 
condițiile legislației actuale, analiza 
gradului de reeducare a condamna-
tului, în diferite faze ale procesului 
execuțional, este practic imposibi-
lă, în consecință, individualizarea 
modului de executare a pedepsei se 
realizează în funcție de alte criterii 
obiective statuate de legiuitor.

Potrivit art. 167 alin. (1) din 
Codul de executare [5], executarea 
hotărârilor cu caracter penal se efec-
tuează în baza principiilor legalită-
ţii, democratismului, umanismului, 
respectării drepturilor, libertăţilor 
şi demnităţii umane, egalităţii con-
damnaţilor în faţa legii, diferenţi-
erii, individualizării şi planificării 
executării pedepselor penale, apli-
cării raţionale a mijloacelor de co-
rijare a condamnaţilorşi stimulării 
comportamentului respectuos faţă 
de lege. În conformitate cu art. 171 
alin. (2) idem, mijloacele de corija-
re se aplică ținând-se cont de cate-
goria infracţiunii, de personalitatea 
şi comportamentul condamnatului, 
conform unui program individual şi 
continuu.

Aceste reglementări confirmă 
caracterul dominant al progresi-
ei în procesul corecțional, care se 
realizează în funcție de criterii de 
individualizare și diferențiere statu-
ate de legislația execuțional-penală. 
În opinia lui A. Zubkov, principiul 
individualizării și diferențierii exe-
cutării pedepsei consacrat în ma-
joritatea actelor normative care re-
glementează regimul de executare 
a pedepselor, înglobează în sine un 
alt principiu fundamental al dreptu-
lui execuțional și anume principiul 
aplicării raționale a mijloacelor de 
corijare și stimulare a condamnatu-
lui, deoarece acest principiu poate 
produce efecte numai în condițiile 
unei diferențieri și individualizări 
ale personalității condamnatului luat 
în mod individual [6, pag. 16-17].

Potrivit lui C. Osadcii, indivi-

dualizarea executării pedepsei în-
chisorii poate fi prezentată ca un 
proces neîntrerupt, care decurge, 
începând din momentul stabilirii 
pedepsei (determinarea categoriei şi 
cuantumului ei) şi prelungindu-se în 
perioada ispăşirii ei, la tratamentul 
condamnaţilor, incluzând studierea 
lor, analiza şi aprecierea calităţilor 
personale, comportamentul în insti-
tuţia penitenciară, atitudinea faţă de 
condiţiile de detenţie [7, pag. 14].

Principiul individualizării, în 
viziunea Comitetului de Miniștri ai 
Consiliului Europei, reprezintă unul 
dintre principiile de bază ale trata-
mentului condamnaților la pedepse 
lungi și care presupune că executarea 
sentinței trebuie să se bazeze pe un 
plan individual, croit pe necesitățile 
și riscurile deținutului [8].

Aparent, principiul individuali-
zării și diferențierii condamnaților 
intră în contradicție cu principiul 
egalității în fața legii, totuși această 
diferență de tratament are o justifi-
care obiectivă și rezonabilă. Potrivit 
lui S.Kurganov, întrucât principiul 
egalității constă din două părți - 
egalitate și echilibru, atunci oferi-
rea unor facilități persoanelor vul-
nerabile (minori, bolnavi), în egală 
măsură cu acordarea unor facilități 
persoanelor care manifestă o con-
duită bună, nu constituie o încălcare 
a principiului egalității [9, pag. 18-
19].

Principiul individualizării execu-
tării pedepsei, potrivit lui A.Grishko 
și M.Melentiev, poate fi divizat în 
două mari compartimente: general 
(care modifică semnificativ statutul 
juridic al condamnatului) și comple-
mentar (pentru care este caracteristic 
corectarea condițiilor de detenție cu 
modificări neesențiale ale statutului 
juridic al condamnatului). În același 
timp, autorii consideră că principiul 
individualizării nu trebuie divizat în 
individualizarea pedepsei și indivi-
dualizarea modului de executare a 
acestei pedepse [10, pag. 201-203]. 

Nu putem fi de acord cu aceas-
tă concluzie deoarece institutul in-
dividualizării pedepsei și institutul 
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executării acestei pedepse sunt di-
ferite per se. Or, individualizarea 
(personalizarea) pedepselor este 
operaţiunea prin care pedepsele 
sunt adaptate la nevoile apărării so-
ciale, cu respectarea condiţiilor pre-
văzute de lege. Infracţiunile, chiar 
dacă sunt de aceeași specie, se pot 
înfăţişa în cele mai diverse moduri, 
relevând grade diferite de pericol 
social [11]. Pe altă cale, principiul 
individualizării executării pedepsei 
presupune determinarea celor mai 
potrivite condiții de executare a pe-
depsei în funcție de criteriile stabi-
lite de legislația execuțional-penală 
astfel încât detenția condamnatului 
să producă efectele scontate.

Potrivit reglementărilor actuale, 
criteriile de bază pentru stabilirea 
tipului penitenciarului în vederea 
executării pedepsei sunt gravitatea 
infracțiunii, minoratul și sexul per-
soanei condamnate. Potrivit artico-
lului 72 din Codul penal [12], pe-
deapsa cu închisoare se execută în 
penitenciare de tip deschis, tip semi-
închis și tip închis. Persoanele care 
nu au atins vârsta de 18 ani, execută 
pedeapsa cu închisoare în centrele 
de detenţie pentru minori şi tineri, 
iar femeile condamnate execută 
pedeapsa închisorii în penitenciare 
pentru femei. În conformitate cu 
articolul 11 alineatul (4) din Legea 
nr. 300/2017 cu privire la sistemul 
administrației penitenciare [13], de-
tenţia temporară a tuturor categorii-
lor de deţinuţi care necesită asisten-
ţă medicală în condiții de staţionar, 
cu respectarea cerinţelor de deţinere 
separată în funcţie de maladia, se-
xul şi vârsta persoanei, precum și de 
statutul procesual al acesteia, se asi-
gură de către spitalele penitenciare.

Astfel, clasificarea condam-
naților în funcție de tipul infracțiunii 
săvârșite, vârsta sau sexul acesto-
ra, nu face altceva decât să sepa-
re condamnații pe criterii aparent 
obiective, dar, care nu sunt deter-
minante pentru volumul măsurilor 
corecționale ce trebuie aplicate de 
către personalul penitenciar.

Atât legislația penală, cât și cea 

execuțional-penală nu conține re-
glementări care ar presupune lua-
rea în considerare a comportamen-
tului condamnatului pe parcursul 
detenției, cu excepția situației de 
transfer în regim inițial în calitate 
de sancțiune disciplinară. Astfel, 
conform art. 385 alin. (1) pct. 9) 
din Codul de procedură penală [14], 
tipul instituției în care urmează a fi 
executată pedeapsa este stabilit prin 
hotărârea instanței de judecată, în 
consecință, judecătorul care emite 
sentința de condamnare devine în 
același timp și persoana care efectu-
ează atât individualizarea pedepsei, 
cât și determină modul de executare 
a acesteia.

La fel, atitudinile sau profilul so-
cio-psihologic al condamnatului nu 
sunt criterii care se iau în considera-
re la stabilirea condițiilor de execu-
tare a pedepsei și/sau nivelului mă-
surilor de securitate ce urmează a fi 
aplicate de către personalul peniten-
ciar în raport cu această persoană.

Potrivit regulii nr. 17.2 din Re-
gulile penitenciare europene [15], la 
repartizare, trebuie să se ţină cont de 
cerinţele legate de urmăririle judici-
are şi anchetele penale, securitate şi-
siguranţă, precum şi de necesitatea 
de a oferi regimuri potrivite tuturor 
deţinuţilor. Practica internațională 
la fel prevede că nivelul de secu-
ritate în care urmează să fie plasat 
condamnatul trebuie să fie stabilit 
de personalul implicat în procesul 
corecțional în baza evaluării com-
plexe a persoanei.

Astfel, alocarea unui deţinut într-
un anumit nivel de securitate (de tip 
penitenciar, sector într-un penitenci-
ar, regim), trebuie să se bazeze pe 
evaluarea riscului și a necesităților. 
În prezent, în Republica Moldova 
nu există niciun instrument validat 
și acreditat de evaluarea riscului și 
nevoilor care să fie aplicat sistema-
tic în penitenciare. Această evaluare 
ar trebui făcută și pentru a asigu-
ra proporționalitatea măsurilor și 
restricțiilor de securitate care se apli-
că într-un anumit tip de penitenciar 
(nivel de securitate). Având în vede-

re că în Republica Moldova tipul de 
penitenciar este stabilit de instanța 
de judecată, în funcție de gravitatea 
infracțiunii pentru întregul termen 
de executare a pedepsei, iar regi-
mul de deținere este modificat auto-
mat după trecerea unei perioade de 
timp, principiile proporționalității 
și progresivității nu sunt îndeplinite 
[16, pag. 60].

În raportul său către Guvernul 
Republicii Moldova, Comitetul Eu-
ropean pentru Prevenirea Torturii și 
Tratamentelor sau Pedepselor Inu-
mane sau Degradante a specificat că 
autoritatea judecătorească trebuie 
să stabilească durata corespunză-
toare a pedepsei pentru o anumită 
infracțiune, pe când angajații sis-
temului penitenciar trebuie să fie 
responsabili pentru determinarea 
regimului de detenție în baza crite-
riilor oficial aprobate și evaluărilor 
individuale ale deținuților [17].

Potrivit art. 219 alin. (2) din 
Codul de executare [5], în sistemul 
corecțional autohton există trei re-
gimuri de deţinere: iniţial, comun 
şi de resocializare, iar în privinţa 
condamnaţilor la detenţiune pe via-
ţă: iniţial, comun şi înlesnit. Având 
în vedere că în Republica Moldova 
există trei tipuri de instituții peniten-
ciare (deschis, semiînchis și închis), 
iar particularitățile celor trei regi-
muri sunt diferite în funcție de tipul 
penitenciarului, rezultă că de fapt 
există nouă regimuri de deținere di-
ferite, la care se mai adaugă cele trei 
regimuri ale detențiunii pe viață. În 
afara de aceasta, regimurile aplicate 
femeilor și minorilor la fel sunt di-
ferite de cele aplicate condamnaților 
maturi de sex masculin, prin urma-
re, rezultă că de facto în Republica 
Moldova există optsprezece regi-
muri de executare a pedepsei dife-
rite. 

În partea ce ține de condițiile 
de detenție, ținând cont de lipsa in-
frastructurii penitenciare adaptate la 
sistemul progresiv de executare a 
pedepsei, diferența între toate aces-
te regimuri de detenție este prac-
tic intangibilă. În partea ce ține de 
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mijloacele de corijare și stimulare, 
legislația execuțional-penală preve-
de doar drepturi și obligații distincte 
pentru persoanele aflate în regimuri 
diferite de deținere, fără ca aceste 
măsuri să fie aplicate în funcție de 
nevoile pe care le prezintă condam-
natul pentru reeducare și reintegra-
rea sa în societate.

Potrivit art. 282 alin. (1) din Co-
dul de executare [5], măsurile de 
resocializare se aplică condamna-
tului doar în ultima fază de execu-
tare a pedepsei, adică cu șase luni 
înainte de eliberare, deși potrivit 
recomandărilor internaționale [15, 
regula nr. 103.2], strategia de elibe-
rare a deținutului urmează a fi ela-
borată și pusă în aplicare începând 
cu prima zi de plasare a condam-
natului în detenție. Tot începând 
cu această dată, condamnatul, în 
măsura posibilității, trebuie să fie 
pus în situația de a-și putea ordo-
na și soluționa propriile chestiuni 
individuale și să poarte responsa-
bilitate personală pentru ordonare 
și soluționarea acestora, fapt ce va 
crea premisele necesare reintegrării 
cu succes a condamnatului în soci-
etate.

În aceste condiții, condamnații 
care manifestă o conduită bună pe 
parcursul detenției trebuie încurajați 
de personalul penitenciar prin apli-
carea diferențiată a măsurilor de 
destindere în mod special, astfel 
încât această conduită pozitivă să 
devină o rutină firească a vieții co-
tidiene.

Concluzii
Problemele care rezultă din prac-

tica actuală a regimurilor de execu-
tare a pedepsei țin de următoarele as-
pecte: (1) în condițiile existente este 
imposibil să fie aplicată revizuirea 
regulată a modului în care persoana 
condamnată execută pedeapsa; (2) 
angajații care interacționează zilnic 
cu condamnații sunt unicii care le 
cunosc riscurile și nevoile, însă nu 
au putere decizională în vederea 
schimbării modului de executare a 
pedepsei; (3) există flexibilitate li-

mitată de a interveni prompt și de a 
gestiona populația penitenciară.

Astfel, pentru a asigura eficiența 
și utilitatea sistemului progresiv de 
executare a pedepsei, se concluzi-
onează necesitatea de a interveni 
legislativ pentru crearea unui veri-
tabil regim progresiv de executare 
a pedepsei care, pe de o parte, va 
asigura aplicarea practică a princi-
piilor execuțional-penale consfințite 
în legislația națională, iar pe de altă 
parte va crea premise pentru reali-
zarea scopului pedepsei penale și 
va contribui la reducerea recidivei 
în societate. Modificările pe care le 
considerăm necesare în acest sens 
se rezumă în următorul fel:

1. eliminarea tipurilor de peni-
tenciare;

2. crearea unui sistem de eva-
luare a nevoilor de resocializare a 
condamnatului și a riscurilor pe care 
acesta le prezintă;

3. oferirea competenței persona-
lului penitenciar de a efectua indi-
vidualizarea modului de executare 
a pedepsei în funcție de criteriile 
obiective statuate în Codul de exe-
cutare;

4. crearea posibilității transfe-
rului progresiv sau regresiv al con-
damnatului în funcție de conduita 
lui și riscurilor pe care acesta le pre-
zintă.

Referințe bibliografice

1. Т�ачес���й Ю., „Прогрессив-
ная система исполнения уголовных 
наказаний”, Мос�ва, 1997, 144 с.; 

2. https://www.dex.ro/progres 
(vizitat la data de 20.11.2019);

3. С�а�ов �., „Прогрессивная си-
стема исполнения лишения свободы 
и ее отражение в новом законода-
тельстве Республике Казахстан”, 
�стана, 2004, 151 с.;

4. �орбань Д., „О классификации 
осужденных, их различных степенях 
исправления и прогрессивной систе-
ме исполнения и отбывания наказа-
ний” .În: Право � по��т��а. – 2016. 
– № 8. – С. 1024-1029;

5. Codul de executare al Republicii 
Moldova nr. 443/2004;

6. Zubkov A., Detkov M., 
Utkin V., Kuzmin S., „Уголовно-

исполнительное право России: тео-
рия, законодательство, междуна-
родные стандарты, отечественная 
практика конца XIX — начала XXI 
века. Учебник для вузов” по� ре�. 
�.�. З�б�ова. 3-е �з�., перераб. � �оп. 
М.: Норма, Мос�ва, 2006, 720 с.;

7. Osadcii C., „Diferențierea și in-
dividualizarea executării pedepsei în-
chisorii”, AUTOREFERAT al tezei de 
doctor îndrept, Chișinău, 2010. 37 p.;

8. https://rm.coe.int/1680953539 
(vizitat la 20.11.2019);

9. Бр����антов �.В., К�рганов 
С.�. „Уголовно-исполнительное пра-
во Российской Федерации” �чебн��. 
М.: ТК Ве�б�, Проспе�т, 2007. 344 
с.;

10. „Уголовно-исполнительное 
право: учебник: в 2 т. Т. 1: Общая 
часть / под общ. ред. Ю.И. Калини-
на. 2-е изд.”, �спр. � �оп. М.; Рязань: 
Логос; ��а�ем�я права � �прав�ен�я 
Фе�ера�ьной с��жбы �спо�нен�я 
на�азан�й, 2006. 444 с.;

11. https://htcp.eu/individualizarea-
judiciara-a-pedepsei-concept-si-feluri/ 
(vizitat la data de 15.11.2019);

12. Codul penal al Republicii Mol-
dova nr. 985/2002;

13. Legea Republicii Moldova 
nr. 300/2017 cu privire la sistemul 
administrației penitenciare;

14. Codul de procedură penală a 
Republicii Moldova nr. 122/2003;

15. Recomandarea comitetului de 
miniștri ai statelor membre, referitoa-
re la regulile penitenciare europene 
REC(2006)2;

16. Drosu V., Burciu N., 
„Detențiunea pe viață și liberarea 
condiționată înainte de termen în Re-
publica Moldova”,Chișinău, 2017, 136 
p.;

17. Raportul către Guvernul Repu-
blicii Moldova privind vizita efectuată 
în Republica Moldova de către Comite-
tul European pentru Prevenirea Torturii 
și Tratamentelor sau Pedepselor Inu-
mane sau Degradante (CPT) din 14-25 
septembrie 2015.

Informații despre autor:
Alexandr CRUDU, 

șef al Direcției juridice a Direcției 
generale management instituțional 

din cadrul Administrației Naționale 
a Penitenciarelor, comisar de 

justiție.
Tel. 079637310;

Email: al.crudu@yahoo.com



35IANUARIE 2020

CZU: 347.72.04:061.1 EU

DIRIJAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚILOR
COMERCIALE PRIN PRISMA LEGISLAȚIEI UNIUNII EUROPENE

Vera LUPAȘCO,
Magistru în drept, Asistent universitar, Universitatea de Sudii Europene din Moldova, doctorandă, Institutul de 

Cercetări Juridice și Politice al AȘM (Chișinău, Republica Moldova)

Activitatea societăților comerciale, odată cu apariția acestora, totdeauna s-a aflat în vizorul statului, din aceste consi-
derente tematica articolului rămâne să fie totdeauna actuală. Scopul cercetării acestei problematici este de a demonstra că 
odată cu înființarea Uniunii Europene, care este o uniune politică și economică, statele membre ale acesteia au avut parte de 
un șir de beneficii, fiindcă a fost dezvoltată o piață unică internă printr-un sistem standartizat de legi care se aplică în toate 
statele membre.În verderea analizei temei articolului au fost utilizate așa metode ca: analitică, logică, statistică, comparati-
vă, descriptivă, calitativă, cantitativă, etc.

Pe parcursul secolului al XX-lea este în curs de creare o nouă ordine economică internațională, care ia naștere pe baza 
relațiilor comerciale, pe fundalul teoriei și practicii liberului schimb. Pe acest teren are loc și integrarea europeană, care 
tinde să se extindă tot pe baza relațiilor economice internaționale, de piață liberă deschisă, unde un rol important îl au 
societățile comerciale. 

Lărgindu-se, Uniunea Europeană încearcă să construiască o legătură strânsă cu vecinii săi, astfel încât vechile diviziuni 
să nu fie înlocuite cu o divizare artificială. Astăzi Uniunea Europeană caută căi, modalități și soluții pentru a oferi cetățenilor 
săi cât mai multă stabilitate și prosperitate. Lucrând împreună cu partenerii într-o lume interdependentă, desemnează avan-
tajele oferite de deschiderea piețelor pentru creștere economică și aprecierea unui sistem politic bazat pe democrație și 
responsabilitate socială.
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Introducere.Instituția per-
soanei juridice se regăsește 

încă în actele normative de pe tim-
purile Imperiului Roman. Atunci 
când în calitate de subiecți de drept 
independenți, în unele cazuri erau 
acceptate diferite uniuni (entități) 

și organizații și ca urmare prima 
sa reglementare juridică, instituția 
persoanei juridice a căpătat-o deja 
atunci, în timpul Imperiului Roman. 
Odată cu dezvoltarea producerii de 
mărfuri, cămătăriei și comerțului 
extern, în multe cazuri în calitate de 

parteneri de relații juridice apăreau 
nu doar persoanele fizice aparte, ci 
și diferite uniuni de persoane fizice, 
care aveau o activitate comună sau 
un avantaj comun[1, p. 7-34]. De-
sigur că acestea erau mai întâi de 
toate statul, caznaua de stat (în cali-
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tate de cămătar), obștile orășenești 
etc. Dar necătând la aceasta, la acel 
moment termenul de persoană juri-
dică nu exista[3, p. 74], ci a apărut 
pe parcurs.  Actualitatea te-
mei. Astfel, în procesul de cerce-
tare a subiectului dat, observăm că 
dezvoltarea și evoluarea teoretică 
și practică a instituției persoanei ju-
ridice este într-o legătură constantă 
și dependentă de creșterea volu-
mului de producere a mărfurilor și 
apariția capitalismului în adâncul 
societății feudale[1, p. 7-34]. 

Dar totuși, instituția persoanei 
juridice s-a dezvoltat furtunos în-
cepănd cu a doua jumătate a vea-
cului al XIX-lea, fiind rezultatul 
proceselor economice active din 
societate. Acest moment a jucat un 
rol important și a servit ca impact 
asupra faptului, că în secolul XX 
s-a dezvoltat și mai mult infrastruc-
tura, a avut loc internaționalizarea 
activității de întreprinzător, a cres-
cut și s-a lărgit atât influența statului 
în ce privește dezvoltarea economcă 
a țării, cât și au apărut tehnologiile 
informaționale[5, p. 109]. 

Nucleul unei economii de piață 
de succes, îl constituie societățile 
comerciale. În contextul reglemen-
tărilor actuale, materia societăţilor 
comerciale are o poziţie specială 
fiind reglementată atât la nivel na-
ţional, în cadrul legislaţiei statelor 
europene, cât şi la nivel comunitar 
prin intermediul directivelor Uniu-
nii Europene[4, p. 35-38].

Conținutul de bază. În majo-
ritatea statelor economia este una 
de piață, care are la bază libera 
concurență și inițiativă din partea 
participanților. În acest mod putem 
constata că la baza economiei unei 
țări se află proprietatea privată prin 
acțiunea legii cererii și ofertei, iar 
statul în aceste condiții de organi-
zare a economiei are obligația de a 
asigura libertatea comerțului, de a 
crea un cadru legal favorabil pentru 
valorificarea tuturor factorilor de 
producție și de a acorda o atenție 
deosebită protecției concurenței lo-
iale. 

Libera circulație atât a mărfuri-
lor provenite din statele membre,cât 
și a mărfurilor care provin din țări 
terțe și se află în liberă circulație 
în statele membre, constituie unul 
dintre principiile fundamentale ale 
Tratatului (articolul 28 din TFUE)
[6]. Inițial, libera circulație a măr-
furilor era considerată parte inte-
grantă a uniunii vamale dintre sta-
tele membre, implicând desființarea 
taxelor vamale, a restricțiilor canti-
tative asupra schimburilor comer-
ciale și a măsurilor echivalente și 
stabilirea unui tarif exterior comun 
pentru Comunitate. Mai târziu, 
accentul a fost pus pe eliminarea 
tuturor obstacolelor rămase în ca-
lea liberei circulații a mărfurilor în 
scopul creării pieței interne.

Libera circulație a lucrătorilor 
este garantată în cadrul Uniunii și 
implică orice discriminare pe motiv 
de cetățenie între lucrătorii statelor 
membre, în ceea ce privește înca-
drarea în câmpul muncii, remune-
rarea sau alte condiții de muncă, 
totodată luându-se în calcul rezerva 
de restricții justificate privind res-
pectarea ordinii publice, siguranței 
publice și a sănătății publice.

Pentru favorizarea accesului la 
activitățile independente, Parla-
mentul European și Consiliul au 
hotărât în corelație cu procedura 
legislativă ordinară să adopte di-
rectivele de recunoaștere reciprocă 
a actelor de studii care dovedesc 
titlurile oficiale de calificare în ve-
derea accesului la activitățile inde-
pendente și exercitarea acestora în 
strictă conformitate cu prevederile 
actelor cu putere de lege și a acte-
lor administrative (în ce privește 
profesiile medicale, paramedicale 
și farmaceutice – acestea se subor-
donează condițiilor de exercitare a 
acestora în diferite state membre).

În vederea desfășurării unei 
activități prospere, reglementarea 
activității societăților comerciale 
la nivel comunitar, ușurează foar-
te mult activitatea transfrontali-
eră a acestora. Dreptul European 
al societăților comerciale este 

parțial codificat în Directiva (UE) 
2017/1132, iar statele membre con-
tinuă să aplice legile proprii în acest 
domeniu în corelație cu prevederile 
Directivelor și regulamentelor UE 
pe segmentul dat. La momentul 
actual se lucrează asupra elaborării 
unui drept al societăților comer-
ciale, a unui cadru de guvernanță 
corporativă modernă și care să aibă 
atât un impact pozitiv pentru a re-
zolva deficiențile care pot să apară 
pe parcursul activității întreprinde-
rilor, cât și să reglementeze relațiile 
dintre investitorii și angajații euro-
peni în vederea îmbunătățirii me-
diului de afaceri din UE. 

Cerinţele comerţului internaţio-
nal impun ca societăţile comerciale 
să beneficieze pe teritoriul altor sta-
te de o recunoaştere de plin drept, 
a calităţii lor de subiect de drepturi, 
adică de o recunoaştere a persona-
lităţii lor juridice fără de care par-
ticiparea la comerţul internaţional 
este de neconceput. 

Armonizarea reglementărilor 
cu privire la dreptul societăţilor co-
merciale şi al guvernării corporati-
ve, precum şi a celor privind con-
tabilitatea şi auditul, este esenţială 
pentru crearea Pieţei Unice pentru 
Servicii Financiare şi Produse. De-
oarece companiile europene trebu-
ie să poată face afaceri transfronta-
liere mai usor, Comisia Europeană 
a prevăzut în Planul său de acţiune 
o nouă propunere pentru Directiva 
(UE) 2017/1132 privind dreptul eu-
ropean al societăţilor comerciale[7], 
Directiva 2005/56/CE[8], care prin 
abordarea problematicii fuziuni-
lor transfrontaliere ale societăților 
comerciale pe acțiuni are menirea 
de a facilita fuziunile acestui pro-
ces între societățile de capital din 
diverse state membre. Dar totuși 
principiul libertății de stabilire nu 
permite unei societăți să se trans-
fere din statul membru de origine 
într-un alt stat membru păstrându-
și intactă capacitatea sa juridică. 
Din aceste considerente Parla-
mentul a venit de nenumărate ori 
cu propunerea de a fi elaborată a 
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14-a Directivă cu privire la drep-
tul societăților comerciale, care ar 
avea menirea de a soluționa tran-
sferul centrului de activitate şi/
sau al sediului juridic al unei com-
panii. Planul de acţiune cuprinde, 
de asemenea, simplificarea unor 
cerinţe din a 3-a Directiva a Con-
siliului (78/855/CEE) care a fost 
modificată prin Directiva 2011/35/
CE a Parlamentului European și 
care are menirea de a reglementa 
fuziunile societăților comerciale 
pe acțiuni și conține dispoziții de 
protecție a acționarilor, creditorilor 
și angajaților[9], şi a 6-a Directivă 
a Consiliului (82/891/CEE), pri-
vind divizarea societăților comer-
ciale pe acțiuni, (modificată prin 
Directiva 2007/63/CE cu privire 
la cerința întocmirii unui raport de 
expertiză independentă în cazul fu-
ziunii sau al divizării unor societăți 
comerciale pe acțiuni și prin Direc-
tiva 2009/109/CE în vederea sim-
plificării obligațiilor de raportare și 
de întocmire a documentației nece-
sare)[10], codificată prin Directiva 
(UE) 2017/1132.

Dat fiind faptul, că în ultimul 
timp societatea civilă se dezvol-
tă foarte mult, necesitatea de a 
desfășura activități peste frontiere-
le naționale devine tot mai necesa-
ră și avantajoasă, ceea ce de multe 
ori ar avea o însemnătate esențială 
pentru ciclul de viață natural al unei 
societăți. În acest context, efectua-
rea unei fuziuni, divizări sau trans-
formări transfrontaliere, ar putea 
însemna șansa de a supraviețui și 
de a se dezvolta, de exemplu, prin 
exploatarea unor noi oportunități de 
afaceri în alte state membre sau prin 
adaptarea la condițiile în schimba-
re de pe piață. Din aceste conside-
rente, în aprilie 2019, Parlamentul 
European a adoptat amendamente 
la propunerea Comisiei de modifi-
care a Directivei (UE) 2017/1132 
în ceea ce privește transformările, 
fuziunile și divizările transfron-
taliere, care prevedeau norme 
suplimentare privind fuziunile 
transfrontaliere ale societăților co-

merciale pe acțiuni stabilite într-un 
stat membru al UE și au oferit sim-
plificări suplimentare pentru toate 
cele trei operațiuni. Se urmărește 
scopul de a fi convinși de faptul 
că angajații vor participa la reor-
ganizarea societăților comerciale 
în cadrul cărora activează, vor fi 
informați în măsură deplină despre 
urmările tuturor modificărilor unei 
fuziuni, divizări sau transformări 
transfrontaliere, vor fi protejate 
drepturile acționarilor minoritari și 
a acționarilor fără drept de vot, iar 
creditorilor li se vor acorda garanții 
mai clare și mai fiabile, precum şi 
introducerea dreptului de squeeze-
out şi sell-out pentru societăţile pe 
acţiuni. 

În domeniile dreptului socie-
tăţilor comerciale şi al guvernării 
corporative, obiectivele armoniză-
rii includ: 

- asigurarea unei protecţii echi-
valente pentru acţionari şi pentru 
celelalte părţi care au un interes în 
companie;

-asigurarea dreptului la liberta-
tea de stabilire a companiilor ori-
unde în Uniunea Europeană; 

- promovarea cooperării 
transfrontaliere între companii din 
diferite state membre;

- stimularea discuțiilor între sta-
tele membre cu privire la moderni-
zarea dreptului societăților comer-
ciale și a guvernării corporative. 

Modernizarea dreptului societă-
ţilor comerciale face obiectul unui 
Plan de acţiune al Comisiei Euro-
pene încă din anul 2003. Motivele 
pe baza cărora Comisia Europeană 
şi-a fundamentat acest plan sunt: 

- evoluţia ascendentă a opera-
ţiunilor transfrontaliere în cadrul 
Pieţei Unice, 

- integrarea continuă a pieţelor 
europene de capital, 

- dezvoltarea rapidă a domeniu-
lui IT&C, 

- extinderea Uniunii Europene 
şi efectele dăunătoare pe care le-
au avut scandalurile financiare din 
acea perioadă. 

Directivele Uniunii Europene 

în materia societăţilor comerciale 
reprezintă un aspect al activităţii 
legiuitoare a organizaţiei. Acestea 
reflectă atât stadiile prin care Co-
munitatea Europeană şi, mai apoi 
Uniunea Europeană, au trecut, şi 
anume, propunerea unor proiecte, 
care s-au realizat pas cu pas. Ca 
o concluzie generală referitoare 
la respectarea Directivelor, de că-
tre statele membre, în transpunere 
şi de către societăţile comerciale, 
ca principale destinatare, putem 
afirma că au fost puţine litigii şi 
că acestea au fost monitorizate. 
Ca o concluzie în urma analizării 
documentelor de mai sus, putem 
menționa faptul, că integrarea eu-
ropeană este un proces evolutiv de 
integrare deplină a economiilor na-
ţionale într-o nouă entitate, iar ele-
mentele definitorii sunt:

- declanşarea procesului de inte-
grare, care se produce prin desfiin-
ţarea barierelor tarifare şi netarifare 
din calea schimburilor comerciale;

- integrarea economică, ce se 
realizează concomitent în toate 
domeniile, progresiv, etapizat, con-
form unei legităţi proprii, finali-
zând cu integrarea politică;

- principiul de bază al integrării 
il constituie solidaritatea, în toate 
formele sale;

- o serie de instrumente de in-
tervenţie se impunem, deoarece 
simpla acţiune a legilor pieţii nu 
conduce la situaţia considerată a fi 
în avantajul fiecărui participant şi a 
ansamblului în acelaşi timp.

În Fișele descriptive despre Uni-
unea Europeană se menționează 
că, „Parlamentul European a reușit 
întotdeauna să modifice legislația, 
printre altele pentru a apăra par-
ticiparea lucrătorilor în cadrul 
societăților sau pentru a determina 
progrese în direcția creării a dife-
ritor forme de societăți europene, 
în vederea facilitării activităților 
transfrontaliere ale întreprinderi-
lor. În februarie 2007, Parlamentul 
a solicitat Comisiei să prezinte o 
propunere privind o societate pri-
vată europeană adaptată nevoilor 
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IMM-urilor și să pregătească o re-
vizuire a statutului societății euro-
pene, astfel încât să fie simplificate 
dispozițiile privind constituirea 
acestui tip de întreprinderi. În urma 
retragerii celor două propuneri de 
regulament privind asociația și, 
respectiv, societatea mutuală euro-
peană, Parlamentul a invitat Comi-
sia să relanseze aceste proiecte. El 
a făcut apel, de asemenea, la insti-
tuirea unui cadru juridic corespun-
zător pentru fundații și asociații. La 
8 februarie 2012, Comisia a pre-
zentat o propunere de Regulament 
al Consiliului privind statutul unei 
fundații europene, „Fundatio Euro-
paea” (FE), care urmărea să simpli-
fice activitatea acestor organizații 
înspre bine, public, în întreaga UE.

În Rezoluția sa din 14 iunie 2012 
referitoare la viitorul dreptului euro-
pean al societăților comerciale[11], 
Parlamentul consideră că formele 
de societăți ale Uniunii, care vin 
în completarea formelor existen-
te în temeiul legislației naționale, 
au un potențial considerabil și ar 
trebui dezvoltate și promovate în 
continuare. Pentru a aborda pro-
blemele specifice ale IMM-urilor, 
Parlamentul a îndemnat Comisia să 
depună în continuare eforturi pen-
tru a adopta statutul societății pri-
vate europene (SPE). Ca răspuns 
la Comunicarea Comisiei privind 
acest subiect, Parlamentul a adop-
tat în februarie 2013 o rezoluție re-
feritoare la o nouă strategie a UE 
privind responsabilitatea socială 
a întreprinderilor. Rezoluția Par-
lamentului European din 14 mar-
tie 2013 referitoare la statutul 
societăților mutuale europene[12] 
cuprinde recomandări adresate Co-
misiei privind un astfel de statut. 
În sfârșit, Parlamentul European a 
solicitat, în numeroase rânduri, să 
se adopte o directivă privind tran-
sferul transfrontalier al sediului 
social, prin intermediul mai multor 
rezoluții și întrebări cu solicitare de 
răspuns oral în care și-a exprimat 
regretul pentru actuala absență a 
unor norme comune, care afectea-

ză mobilitatea întreprinderilor și, 
implicit, libertatea de stabilire[13]. 
La 25 aprilie 2018, Comisia a pro-
pus, în cele din urmă, noi norme 
în materie de drept ale societăților 
comerciale pentru a facilita trans-
formările, fuziunile și divizările 
societăților comerciale în cadrul 
pieței unice [modificând Direc-
tiva (UE) 2017/1132 în ceea ce 
privește transformările, fuziunile 
și divizările transfrontaliere][14]. 
Propunerea a fost adoptată de Par-
lament la 18 aprilie 2019, iar Di-
rectiva este în curs de publicare.

În aprilie 2014, Comisia a pre-
zentat o propunere de directivă 
privind societățile comerciale cu 
răspundere limitată cu asociat unic, 
pentru a facilita constituirea com-
paniilor cu acționar unic pe întreg 
teritoriul UE (la 7 martie 2015, Co-
misia a retras această propunere).

În Rezoluția Parlamentului din 
13 iunie 2017 referitoare la fuziu-
nile și divizările transfrontaliere, 
s-a atras atenția asupra drepturilor 
acționarilor minoritari și a norme-
lor privind protecția creditorilor, 
precum și asupra procedurilor lun-
gi și complexe necesare pentru a 
efectua o divizare transfrontalieră.

Parlamentul a primit mai multe 
petiții legate de digitalizarea drep-
tului UE a societăților comerciale 
și a operațiunilor transfrontaliere. 
Comisia pentru petiții solicită de 
obicei Comisiei Europene să furni-
zeze informații pe această temă sau 
să formuleze o opinie cu privire la 
problemele ridicate de petiționari.

În mai 2017, Parlamentul Eu-
ropean a adoptat o rezoluție refe-
ritoare la Planul de acțiune al UE 
privind guvernarea electronică prin 
care a invitat Comisia să analize-
ze noile posibilități de a promova 
soluțiile digitale pentru îndeplini-
rea formalităților pe tot parcursul 
ciclului de viață al unei societăți și 
a subliniat importanța de a interco-
necta registrele comerțului[15].

În aprilie 2019, Parlamentul 
a adoptat propunerea Comisiei 
de modificare a Directivei (UE) 

2017/1132 în ceea ce privește uti-
lizarea instrumentelor și a procese-
lor digitale în contextul dreptului 
societăților comerciale, care este 
menită să faciliteze înființarea de 
întreprinderi prin mijloace electro-
nice și să promoveze operațiunile 
online pe parcursul ciclurilor de 
viață ale societăților. Conform cifre-
lor furnizate de Comisie, în prezent 
numai 17 state membre oferă un set 
complet de proceduri de înregistra-
re online pentru întreprinderi, deși 
înregistrarea online este, în medie, 
de două ori mai rapidă și poate fi 
de până la trei ori mai ieftină decât 
formatele tradiționale pe suport de 
hârtie”[16].

La 1 iulie 2016, conform preve-
derilor articolului 456 din Acordul 
de Asociere între Republica Mol-
dova, pe de o parte, și Uniunea Eu-
ropeană și Comunitatea Europeană 
a Energiei Atomice și statele mem-
bre ale acestora, pe de altă parte, 
semnat la Bruxelles la 27 iunie 
2014, a intrat în vigoare. Aceasta 
semnifică faptul finalizării proce-
durii de ratificare și aplicarea în 
integralitate a tuturor prevederilor 
Acordului dat[17]. 

Conform prevederilor articolu-
lui 456 din Acordul de Asociere, 
începând cu 1 iulie 2016, acesta 
abrogă şi înlocuieşte în totalitate 
Acordul de parteneriat și coopera-
re dintre Comunitățile Europene și 
statele lor membre, pe de o parte, și 
Republica Moldova, pe de altă par-
te, semnat la Bruxelles la 28 no-
iembrie 1994, intrat în vigoare la 
1 iulie 1998. Trimiterile la Acordul 
de parteneriat și cooperare, care fi-
gurează în toate celelalte acorduri 
între părțile la Acordul de Asocie-
re, se interpretează ca trimiteri la 
Acordul de Asociere La fel, înce-
pând cu 1 iulie 2016, Acordul de 
Asociere înlocuiește Acordul din-
tre Uniunea Europeană și Republi-
ca Moldova cu privire la protecția 
indicațiilor geografice ale produse-
lor agricole și alimentare, semnat 
la 26 iunie 2012 la Bruxelles, intrat 
în vigoare la 1 aprilie 2013.
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În cadrul Acordului de Asociere 
a Republicii Moldova cu Uniunea 
Europeană, Capitolul 3 „DREPTUL 
SOCIETĂȚILOR COMERCIA-
LE, CONTABILITATE ȘI AUDIT 
ȘI GUVERNANȚA CORPORA-
TIVĂ” [18], atrage atenția asupra 
importanței unui șir de măsuri, nor-
me și practici ce țin de domeniul 
dreptului societăților comerciale și 
al guvernării corporative, domeniul 
contabilității și auditului, pentru 
instituirea unei economii de piață 
pe deplin funcționale și promovă-
rii schimburilor comerciale între 
părți. În acest context se propune 
cooperarea în ce privește protecția 
acționarilor, a creditorilor și a altor 
părți ineresate conform normelor 
Uniuni Europene pe segmentul 
dat, Dezvoltarea în continuare a 
politicii în materie de guvernanță 
corporativă în conformitate cu 
standardele internaționale, precum 
și apropierea treptată între norme-
le Republicii Moldova și norme-
le și recomandările UE în acest 
domeniu,Schimbul de informații 
și de expertiză în ceea ce privește 
atât sistemele existente, cât și noile 
evoluții relevante în aceste dome-
nii. În plus, părțile depun eforturi 
pentru a îmbunătăți schimbul de 
informații dintre registrele comer-
ciale ale statelor membre și regis-
trul național al societăților comer-
ciale din Republica Moldova.

 Concluzii. Deci, în fi-
nalul efectuării studiului dat pu-
tem spune, că dreptul european al 
societăților comerciale are menirea 
prin elaborarea unui sistem unic 
de drept al societăților comerci-
ale, să îmbunătățească mediul de 
interese, mediul de afaceri, care să 
poată fi oportun pentru fiecare stat-
membru. Astfel observăm, că prin 
armonizarea dreptului societăților 
comerciale se promovează reali-
zarea libertății de stabilire, cât și 
și de activitate comercială. Un rol 
deosebit în acest context îl are Par-
lamentul European, care lucrează 
totdeauna în vederea îmbunătățirii 
legislației, pentru a proteja acti-

vitatea asociaților și muncitori-
lor în cadrul societăților, cât și a 
ușura activitatea transfrontalieră a 
întreprinderilor[2, p.31-35].
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Introducere. Procesele de in-
tegrare ce au loc pe diferite 

regiuni și pe diferite continente în-
tre țări cu tradiții juridice diferite, 
diferă în ritm, conținut și volum. O 
condiție obligatorie pentru procese-
le de integrare care au loc în lume 
este compatibilitatea transformării 
juridice, economice și socio-politi-
ce a statelor care se unesc.

În plus, accelerarea și aprofun-
darea proceselor de integrare ridică 
în fața statelor moderne proble-
ma necesității de a găsi un mo-
del optim de interacțiune juridică 
internațională, care permit să in-
tegreze cel mai eficient experiența 
internațională în sistemul juridic 
național. Tocmai în domeniul regle-
mentării relațiilor pentru asigurarea 
securității mediului este nevoie de 
consecvență și necesită coerență, 
dobândind un caracter primordi-
al datorită unității proceselor și 

fenomenelor naturale și datorită 
necesității unor măsuri coordona-
te pentru reglementarea acestora. 
Schimbările negative în mediu în-
curajează societatea să acorde prio-
ritate măsurilor care vizează regle-
mentarea legală a utilizării echili-
brate ecologic a resurselor naturale. 
De aceea, la etapa actuală de dez-
voltare, căutarea unor modalități de 
coexistență armonioasă a societății 
și naturii vii, stabilirea unui echi-
libru între interesele economice și 
de mediu ale oamenilor, devine din 
ce în ce mai importantă. Având în 
vedere acest lucru, problemele de 
apropiere a legislației de mediu a 
RM de a UE și asigurarea îndepli-
nirii obligațiilor internaționale în 
domeniul protecției mediului sunt 
domenii importante și relevante în 
cercetarea științifică.

Pentru RM, aderarea la UE este 
un obiectiv strategic. Aceasta este 

calea de modernizare a economiei, 
posibilitatea de a atrage investiții, 
accesul pe piața comunităților eu-
ropene și pe piețele mondiale etc. 
Integrarea europeană este cheia 
stabilității unui sistem politic de-
mocratic, aprofundarea culturii 
democrației, respectarea drepturi-
lor omului, consolidarea securității 
naționale și securitatea cetățenilor, 
armonizarea legislației în toate do-
meniile inclusiv de mediu. Aici tre-
buie să menționăm că RM este una 
din primele țări CSI, care a încheiat 
un acord de parteneriat și cooperare 
(acordul a fost semnat la 28 noiem-
brie 1994 și a intrat în vigoare la 1 
iulie 1998 pentru o durată inițială 
de 10 ani), acest aranjament asi-
gură baza colaborării țării noastre 
cu UE în domeniul politic, comer-
cial, economic, juridic, cultural-
științific etc. Biroul de Informare al 
Consiliului Europei a fost înființat 
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la Chișinău pe data de 30 iunie 
1997 la solicitarea guvernului Re-
publicii Moldova, care si-a expri-
mat atât susținerea democrației, cât 
și transformările economice.

Extinderea Uniunii Europene 
de la 1 mai 2004 a determinat o 
schimbare istorică pentru Uniune 
în termeni politici, geografici şi 
economici, consolidând în conti-
nuare interdependenţa politică şi 
economică dintre UE şi Moldova. 
Extinderea oferă UE şi Moldovei 
oportunitatea de a dezvolta o rela-
ţie de continuă apropiere mergând 
dincolo de cooperare, de a implica 
într-o măsură semnificativă inte-
grarea economică şi de a aprofunda 
cooperarea politică. UE şi Mol-
dova sunt determinate să utilizeze 
această ocazie pentru a-şi conso-
lida relaţiile şi a promova stabi-
litatea, securitatea şi bunăstarea. 
Integrarea statului în UE, desigur, 
necesită schimbări în diferite sfere 
ale vieții publice, politice, econo-
mice, sociale, culturale etc. Totuși, 
trebuie să recunoaștem că dreptul 
este elementul central al mecanis-
mului de integrare europeană. De 
aceea, elementele cheie ale inte-
grării cu succes a RM în UE este 
atingerea unui anumit nivel de 
coerență a legislației țării noastre 
și a practicilor de punere în aplica-
re a acesteia cu legislația UE. De 
fapt, armonizarea sau modificarea 
legislației naționale care reglemen-
tează utilizarea, protejarea, conser-
varea resurselor naturale are loc în 
așa mod, încât cerințele relevante 
ale legislației UE să fie integrate pe 
deplin în sistemul legislativ al RM, 
ceea ce ne face să considerăm că 
este unul din primii pași spre inte-
grarea RM în UE în ceea ce privește 
legislația privind mediul.

Printre obiectivele pe care UE 
le stabilește pentru sine și pentru fi-
ecare stat care intenționează să de-
vină un stat membru este, ca fiecare 
stat să se străduie să aibă un nivelul 
ridicat de protecție și îmbunătățire 
a mediului. În consecință, dezvol-
tarea legislației de mediu a RM în 

stadiul actual ar trebui să aibă loc 
tocmai în lumina proceselor de in-
tegrare europeană.

Metode şi materiale utiliza-
te.Studiul efectuat a avut la bază 
cercetarea legislației naționale și 
internaţionale (UE) în domeniu de 
mediu. Au fost utilizate următoare-
le metode: juridică, sistemică, logi-
că și comparativă.

Rezultate obținute și discuții. 
Principiile generale, pe care ar tre-
bui să se bazeze, printre altele, re-
glementarea relațiilor de punere în 
aplicare a politicii de mediu a UE, 
sunt incluse în Tratatul UE, Tratatul 
de funcționarea UE, Carta Dreptu-
rilor Fundamentale și Convenția 
europeană pentru apărarea drep-
turilor omului și a libertăților fun-
damentale cât și a directivelor UE. 
O astfel de gamă largă de obligații 
contractuale ajută la asigurarea 
unui echilibru între fundamentele 
economice ale dezvoltării UE și 
protecția mediului natural. Pen-
tru RM, este foarte important să 
se stabilească modele specifice de 
punere în aplicare a politicilor și 
practicilor relevante în UE pentru 
transferul acestora în sistemul juri-
dic național, deoarece problemele 
legate de legislația de mediu și de 
dreptul mediului nu sunt doar for-
mele juridice și procedurile legale. 
Aceasta este în primul rând o ches-
tiune de fond, o întrebare, în multe 
privințe, a unei alegeri de valoare. 
În plus, legislația UE în materie 
de mediu, pe lângă principiile de 
bază ale funcționării ordinii juridi-
ce a UE în ansamblul său, are un 
sistem propriu de obiective, prin-
cipii, proceduri specifice de luare 
a deciziilor privind o gamă largă 
de probleme: poluarea mediului 
și a climei, gestionarea deșeurilor 
și substanțelor periculoase pentru 
mediu, conservarea naturii etc. Un 
loc important în reglementarea ju-
ridică a relațiilor de mediu în UE, 
împreună cu directivele îl ocupă 
practica judiciară a Curții Euro-
pene de Justiție, care deseori se 
confruntă cu necesitatea abordării 

problemelor de mediu, prin com-
pletarea și dezvoltarea legislației 
UE în materie de mediu.

Trebuie remarcat faptul că în-
ceputul numărătoarei inversate a 
momentului formării și dezvoltării 
dreptului mediului al comunității 
europene poate fi considerat anul 
1968, unde Adunarea Generală a 
ONU a adoptat rezoluţia nr.2398, 
prin care se prevedea convocarea 
unei conferinţe mondiale asupra 
mediului, care a stat la baza pre-
gătirii primei conferinţe mondiale 
privind mediul. Astfel, în urma 
mai multor pregătiri din partea 
reprezentanţilor statelor membre 
între 5 şi 16 iunie 1972 a avut loc 
conferința ONU privind mediul 
de la Stockholm [2]. În cadrul 
conferinţei a fost aprobate un nu-
măr mare de texte, printre care o 
declaraţie generală, adoptată prin 
aclamaţii 109 recomandări care 
au constituit un ,,Plan de acţiu-
ne” şi o rezoluţie. Declaraţia de la 
Stockholm a fost ca o introducere 
generală în problematica mediului 
şi a cuprins mai multe idei pre-
cum: omul este creaţia şi creatorul 
mediului său; elementul natural şi 
cel pe care omul l-a creat el însuşi 
sunt indispensabile bunăstării şi 
exercitării depline a drepturilor 
şi libertăţilor sale fundamentale, 
inclusiv dreptul la viaţă; protec-
ţia şi ameliorarea mediului au o 
importanţă majoră pentru bunăs-
tarea populaţiei şi dezvoltarea ei 
etc. Astfel, în anul 1973 și 1977 
au fost adoptate primul și cel de-
al doilea program comunitar de 
acțiune pentru mediu, care conține 
principalele obiective ale politi-
cii comunității europene, printre 
care, în special, prevenirea polu-
ării, utilizarea redusă a resurselor 
naturale și a naturii, care pot afec-
ta în mod semnificativ echilibrul 
ecologic, introducerea principiu-
lui “poluatorul plătește”, luarea în 
considerare a impactului asupra 
mediului în stadiile incipiente ale 
luării deciziilor, prevenirea impac-
tului transfrontalier, definirea unui 
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concept pe termen lung al politicii 
europene de mediu.

Apoi, în anii ‘70 ai secolului 
XX-lea, a fost format conceptul eu-
ropean al legislației de mediu și de 
drept al mediului ca un rezultat in-
direct al compromisului celor două 
abordări, la prima vedere, incom-
patibile între ele. Una dintre aceste 
abordări se bazează pe indicatori 
obiectivi, care la rândul lor se ba-
zează pe criterii științifice pentru 
starea de conservare a naturii, pra-
guri de poluare, abordare ecosiste-
mică, randamente durabile, capturi 
totale admisibile etc. Aceste criterii 
sunt îndreptate la protejarea biosfe-
rei ca atare și se formează pe baza 
unei analize științifice a tipurilor de 
risc ecologic. O astfel de abordare 
științifică este în contradicție cu vi-
ziunea subiectivă a relației dintre 
omenire și mediu, conform căruia 
accentul de bază se pune pe măsu-
rarea calității vieții. În consecință, 
anumite aspecte ale mediului ar 
trebui protejate nu datorită rolului 
pe care îl joacă în ecosistem, ci 
având în vedere rolul lor în viața 
umană sau valoarea lor economi-
că. În consecință, protecția biosfe-
rei este dependentă de interesele 
umanității. Echilibrarea interese-
lor sociale, economice și de mediu 
devin un element al conceptului 
de dezvoltare durabilă și servește 
drept bază a politicii europene.

După conferinţa de la Stock-
holm şi celelalte evenimente mon-
diale/europene menţionate mai sus, 
mediul planetei a continuat să se 
deterioreze. În această situaţie, s-a 
căutat o nouă abordare, mai efici-
entă, care avea să se reflecte într-o 
concepţie diferită asupra proble-
maticii generale a protecţiei şi con-
servării factorilor naturali.

Trebuie remarcat faptul, că 
legislația UE în materie de mediu 
la etapa actuală este cuprinzător 
dezvoltată și avansată, spre deo-
sebire de alte țări dezvoltate eco-
nomic (China, Japonia, SUA etc.). 
Poziția comunității reprezintă un 
punct de referință în domeniul me-

diului pentru comunitatea globală. 
Uniunea Europeană operează în li-
mitele acelor competențe care i-au 
fost conferite de tratatele constitu-
tive. Ele definesc domeniul de apli-
care al competențelor sale, precum 
și domeniile în care UE și statele 
sale membre au competențe mixte. 
Astfel, mediul este acel domeniu 
în care puterile sunt împărțite în-
tre statele membre și comunități. 
În cazul în care,în legislația UE 
lipsesc norme care să reglemente-
ze acțiunile într-un domeniu sepa-
rat de protecție a mediului, atunci 
statele membre pot adopta în mod 
independent acte relevante. Actele 
juridice ale UE au supremație în 
domeniile reglementate, ele sunt 
obligatorii pentru statele membre. 
Uniunea Europeană este parte la 
numeroase acorduri și convenții 
internaționale, competențele de în-
cheiere rezultă din art. 228 al Tra-
tatului de constituire a Comunității 
Europene[1]. Cerință pentru 
acțiunea directă a normelor trata-
tului internațional este claritatea și 
calitatea formulării, nu este nece-
sară adoptarea unui act special, ci 
(certitudinea) siguranța destinata-
rului.

Reglementările juridice ale UE, 
în general, și reglementările juridi-
ce de mediu (ecologice), în special, 
care obligă statele membre să ad-
opte măsuri de protecție a mediu-
lui, constau în cinci grupuri prin-
cipale de acte juridice: directive, 
decizii, regulamente, recomandări 
și rezoluții. La ele se mai adaugă, 
de asemenea, numeroase materiale 
informative publicate, documente 
de program, care sunt instrumente 
ponderate în reglementarea politi-
cii de mediu a UE. Trebuie remar-
cat faptul că directivele sunt princi-
palele și cele mai eficiente tipuri de 
acte juridice, deoarece obligă state-
le membre ale UE să aducă în con-
formitate cu ele sistemele juridice 
naționale, și, anume, să le modifice 
sau să le completeze în conformi-
tate cu directivele adoptate într-o 
anumită perioadă. Acestea cuprind 

în sine astfel de probleme ca: mo-
nitorizarea nivelurilor de poluare și 
evaluarea stării mediului; sistemul 
informatic despre starea mediului; 
combaterea poluării aerului, solu-
lui și a apei la nivel local, regional 
și transfrontalier; producția și utili-
zarea de energie durabilă, eficientă 
și ecologică; securitatea întreprin-
derilor; reducerea volumului, re-
ciclarea și eliminarea în siguranță 
a deșeurilor; protejarea pădurilor; 
conservarea diversității biologice, 
utilizarea rațională a resurselor 
biologice și gestionarea acestora; 
aplicarea pârghiilor economice și 
financiare; schimbările climatice 
globale; educația și formarea în do-
meniul mediului (ecologic) etc.

În stadiul actual al procesului 
de integrare europeană, principa-
lul punct de referință este acordul 
de asociere dintre RM și Uniunea 
Europeană realizat prin prisma 
unui plan de acţiuni UE-RM. Im-
plementarea Planului de Acţiuni 
va avansa semnificativ ajustarea 
legislaţiei, normelor şi standarde-
lor Moldovei la cele ale Uniunii 
Europene. În acest context, Planul 
de Acţiuni va construi o bază so-
lidă pentru integrarea economică 
bazată pe adoptarea şi implemen-
tarea regulilor şi reglementărilor 
economice şi comerciale având 
potenţialul să sporească comerţul, 
investiţiile. Mai mult ca atât, el va 
ajuta la elaborarea şi implementa-
rea politicilor şi măsurilor vizând 
promovarea creşterii economice şi 
coeziunii sociale, reducerea sără-
ciei şi protejarea mediului, contri-
buind astfel la obiectivul pe termen 
lung al dezvoltării durabile[3].

În general, acea parte a acor-
dului de asociere care se referă la 
legislația de mediu, acoperă o gamă 
largă de probleme de mediu. Prin-
tre acestea, de o mare importanță, 
se numără directivele privind pre-
venirea și controlul cuprinzător al 
poluării cu deșeuri, despre calitatea 
apei, privind tratarea apelor rezidu-
ale (uzate) urbane și altele. Acor-
dul definește principalele direcții 
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de dezvoltare a cooperării bilate-
rale dintre RM și UE în domeniul 
protecției mediului și include, prin-
tre altele, schimbările climatice, 
managementul mediului, calitatea 
aerului și apei, deșeurile, protecția 
mediului, poluarea și substanțele 
chimice, modificările genetice, 
poluarea fonică, protecția civilă a 
populației, taxele de mediu etc.

La 30 decembrie 2016, Guver-
nul RM aprobă Planul naţional 
de acţiuni pentru implementarea 
Acordului de Asociere Republica 
Moldova-Uniunea Europeană în 
perioada 2017-2019 [4]. Prin acest 
plan RM a armonizat legislația 
RM la legislaţia UE în domeniul 
protecției mediului. Astfel, în art.86, 
capitolul 16 al planului respectiv se 
menţionează că părțile RM-UE își 
dezvoltă și își consolidează coope-
rarea în chestiuni legate de mediu, 
contribuind astfel la obiectivul pe 
termen lung privind dezvoltarea 
durabilă și ecologizarea economi-
ei. Se prevede că protecția spori-
tă a mediului va aduce beneficii 
cetățenilor și întreprinderilor din 
UE și din Republica Moldova, in-
clusiv prin îmbunătățirea sănătății 
publice, prin conservarea resurse-
lor naturale, prin sporirea eficienței 
economice și ecologice, prin inte-
grarea mediului în alte domenii de 
politică, precum și prin utilizarea 
de tehnologii moderne, mai cura-
te, care să contribuie la modele de 
producție mai sustenabile. După 
cum observăm, îndeplinirea aces-
tor obligații juridice internaționale 
a RM are loc prin cooperare. Coo-
perarea vizează conservarea, prote-
jarea, îmbunătățirea și reabilitarea 
calității mediului, protecția sănătății 
umane, utilizarea durabilă a resur-
selor naturale și promovarea măsu-
rilor la nivel internațional pentru a 
aborda problemele legate de mediu 
la nivel regional sau global, in-
clusiv în următoarele domenii: (a) 
guvernanța în materie de mediu și 
aspecte orizontale, inclusiv o eva-
luare a impactului asupra mediului 
și o evaluare strategică de mediu, 

educația și formarea, răspunderea 
pentru daune aduse mediului, com-
baterea infracțiunilor împotriva 
mediului, cooperarea transfrontali-
eră, accesul la informații în materie 
de mediu, la procesele de luare a 
deciziilor și la procedurile de con-
trol administrativ și judiciar efica-
ce; (b) calitatea aerului; (c) calita-
tea apei și gestionarea resurselor de 
apă, inclusiv gestionarea riscurilor 
de inundații, deficitul de apă și se-
ceta; (d) gestionarea deșeurilor și 
a resurselor, precum și transferul 
deșeurilor; (e) protejarea naturii, 
inclusiv conservarea și protecția 
diversității biologice și peisagisti-
ce; (f) poluarea industrială și ris-
curile industriale; (g) produsele 
chimice; (h) poluarea fonică; (i) 
protecția solului; (j) mediul urban 
și rural; (k) taxele și redevențele de 
mediu; (l) sistemele de monitoriza-
re și de informare în domeniul me-
diului; (m) inspecțiile și asigurarea 
respectării legii; (n) ecoinovarea, 
inclusiv cele mai bune tehnologii 
disponibile.

Republica Moldova reali-
zează apropierea legislației sale 
naționale de mediu de actele nor-
mative ale UE și de instrumentele 
internaționale menționate în anexa 
XI a acordului de asociere RM-UE 
în perioada 2017-2019[4, punct.91 
capit.16], și anume:

a) Guvernarea în domeniul 
mediului și integrarea politicii de 
mediu în celelalte politici (Direc-
tiva 2011/92/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 
decembrie 2011 privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice 
și private asupra mediului; Direc-
tiva 2001/42/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 27 
iunie 2001 privind evaluarea efec-
telor anumitor planuri și programe 
asupra mediului);

b) Calitatea aerului (Directiva 
2008/50/CE a Parlamentului Eu-
ropean și a Consiliului din 21 mai 
2008 privind calitatea aerului în-
conjurător și un aer mai curat pen-
tru Europa; Directiva 2004/42/CE a 

Parlamentului European și a Consi-
liului din 21 aprilie 2004 privind li-
mitarea emisiilor de compuși orga-
nici volatili cauzate de utilizarea de 
solvenți organici în anumite vopsele 
și lacuri și în produsele de refinisa-
re a vehiculelor; Directiva 2001/81/
CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 23 octombrie 
2001 privind plafoanele naționale 
de emisie pentru anumiți poluanți 
atmosferici; Directiva 2004/107/
CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 15 decembrie 2004 
privind arsenicul, cadmiul, mercu-
rul, nichelul și hidrocarburile aro-
matice policiclice în aerul încon-
jurător; Directiva 94/63/CE din 20 
decembrie 1994 privind controlul 
emisiilor de compuși organici vo-
latili (COV) rezultați din depozita-
rea carburanților și din distribuția 
acestora de la terminale la stațiile 
de distribuție a carburanților);

c) Calitatea apei şi gestiona-
rea resurselor acvatice (Directiva 
2000/60/CE a Parlamentului Euro-
pean și a Consiliului din 23 octom-
brie 2000 de stabilire a unui cadru 
de politică comunitară în domeniul 
apei; Directiva 2007/60/CE a Par-
lamentului European și a Consiliu-
lui din 23 octombrie 2007 privind 
evaluarea și gestionarea riscurilor 
de inundații; Directiva 91/271/
CEE a Consiliului din 21 mai 1991 
privind tratarea apelor urbane rezi-
duale; Directiva 98/83/CE a Consi-
liului din 3 noiembrie 1998 privind 
calitatea apei destinate consumu-
lui uman; Directiva 91/676/CEE a 
Consiliului din 12 decembrie 1991 
privind protecția apelor împotriva 
poluării cu nitrați proveniți din sur-
se agricole);

d) Gestionarea deşeurilor şi a 
resurselor (Directiva 2008/98/CE 
a Parlamentului European și a Con-
siliului din 19 noiembrie 2008 pri-
vind deșeurile; Directiva 1999/31/
CE a Consiliului din 26 aprilie 
1999 privind depozitele de deșeuri; 
Directiva 2006/21/CE a Parlamen-
tului European și a Consiliului din 
15 martie 2006 privind gestionarea 
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deșeurilor din industriile extracti-
ve);

e) Protecţia naturii (Directiva 
92/43/CEE a Consiliului privind 
conservarea habitatelor naturale și 
a speciilor de faună și floră sălba-
tică);

f) Poluarea industrială şi pe-
ricolele industriale (Directiva 
2010/75/UE a Parlamentului Eu-
ropean și a Consiliului privind 
emisiile industriale (prevenirea și 
controlul integrat al poluării); Di-
rectiva 96/82/CE privind controlul 
asupra riscului de accidente majore 
care implică substanţe periculoase; 
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 decembrie 2008 
privind clasificarea, etichetarea și 
ambalarea substanțelor și a ames-
tecurilor; Regulamentul (CE) nr. 
1907/2006 al Parlamentului Eu-
ropean și al Consiliului din 18 
decembrie 2006 privind înregis-
trarea, evaluarea, autorizarea și 
restricționarea substanțelor chimi-
ce (REACH)).

Tot prin acest plan părțile se an-
gajează, printre altele: 

(a) să facă schimb de informații 
și de experiență; 

(b) să pună în aplicare activități 
comune de cercetare și un schimb 
de informații privind tehnologiile 
ecologice; 

(c) să planifice gestionarea ris-
curilor și a accidentelor industria-
le; 

(d) să pună în aplicare activități 
comune la nivel regional și 
internațional, inclusiv cu privire 
la acordurile multilaterale în do-
meniul mediului ratificate de părți, 
precum și activități comune în ca-
drul agențiilor competente, după 
caz. Părțile acordă o atenție deo-
sebită aspectelor transfrontaliere și 
cooperării regionale.

Implementarea în acest context 
este identificată cu crearea la ni-
vel național a unui set de condiții 
prealabile: reglementări juridico-
normative instituționale și, într-o 
anumită măsură, organizatorico-

economice, care asigură formula-
rea și implementarea sarcinilor cu 
privire la implementarea practică a 
cerințelor stabilite.

Concluzii. În prezent, UE con-
sideră că fiecare stat în parte trebu-
ie să asigure ca legislația sa actuală 
și viitoare să respecte cât mai mult 
posibil legislația UE. Rezultatul 
armonizării este faptul că diferite 
state au un sistem unic nu numai al 
principiilor comune, dar și sectori-
ale de drept, obiective și sarcini co-
mune în politicile externe, un singur 
mecanism de reglementare juridică 
a relațiilor publice. În consecință, 
numai cunoașterea directivelor 
UE nu este suficientă. În primul 
rând, legislația UE în materie de 
mediu trebuie luată în considerare 
într-un context mai larg de sarcini, 
obligații și angajamente care vizea-
ză asigurarea dezvoltării durabile, 
a unui nivel ridicat de protecție, a 
proceselor de integrare, a punerii în 
aplicare a principiilor generale ale 
funcționării comunității europene, 
asigurarea drepturilor fundamen-
tale ale omului. Trebuie remarcat 
faptul că cercetătorii occidentali 
subliniază în mod corect faptul că 
problemele de mediu nu pot fi re-
duse doar la standardele tehnice, 
ele sunt strâns legate de problemele 
drepturilor omului și nu pot fi luate 
în considerare în lumea modernă 
în afară de aceasta, într-un aspect 
pur formal și neutru. Deși doctrina 
drepturilor omului și teoria drep-
tului mediului s-au dezvoltat de 
mult ca și cum în paralel, în zile-
le noastre se intersectează din ce 
în ce mai mult. În general, trebuie 
să plecăm de pe poziția că, mediul 
nu este o abstractizare, este spațiul 
vieții umane care determină calita-
tea existenței și starea de sănătate 
a oamenilor, inclusiv a generațiilor 
viitoare.
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Introducere. Activitatea cri-
minală, în diversitatea sa, se 

exteriorizează prin diferite forme, 
care rezultă din caracterul infrac-
ţiunilor şi gradul prejudiciabil al 
acestora. Comiterea infracţiunilor, 
în special a celor grave, deosebit 
de grave şi excepţional de grave, 
este un proces îndelungat care 
parcurge mai multe etape care 
constau în elaborarea planului 
infracţiunii, realizarea acţiunilor 
pregătitoare, asigurarea posibilită-
ţilor de ascundere şi distrugere a 
urmelor infracţiunii şi de plecare 
a făptuitorilor de la locul faptei. În 
asemenea situaţie este evidentă ne-
cesitatea adoptării unui cadru juri-
dic adecvat, orientat spre apărarea 
intereselor statului, a securităţii şi 
integrităţii teritoriale a acestuia, a 
tuturor formelor de proprietate şi 
pentru asigurarea drepturilor şi li-
bertăţilor fundamentale ale omului 
de orice atentate criminale. Orga-
nele puterii de stat ale Republicii 
Moldova au întreprins, în ultima 
perioadă de timp, eforturi consi-
derabile pentru construirea statu-
lui de drept.

În acest context, s-a materiali-
zat şi stringenta necesitate de a crea 
mecanisme sigure şi pe segmentul 
apărării drepturilor şi libertăţilor 

persoanei în procesul efectuării ac-
tivităţii speciale de investigaţii.

Cadrul juridic menţionat trebuie 
să reglementeze minuţios particu-
larităţile activităţii orientate nemij-
locit spre depistarea, prevenirea şi 
combaterea criminalităţii. Activi-
tatea respectivă constă în utilizarea 
unor metode, mijloace şi forţe spe-
cifice, prin aplicarea cărora, în anu-
mite condiţii, are loc o imixtiune în 
viaţa privată a persoanelor.

În altă ordine de idei, evoluţia 
fenomenului criminal implică nece-
sitatea adoptării unor măsuri specia-
le care ar permite organelor de ocro-
tire a dreptului şi serviciilor speciale 
să răspundă adecvat provocărilor şi 
ameninţărilor cărora sunt expuse 
valorile şi relaţiile sociale ocrotite 
de lege, precum şi atentatelor asu-
pra acestora. Combaterea eficientă 
a criminalităţii este imposibilă fără 
utilizarea de către autorităţile abili-
tate a unui arsenal de măsuri, mijloa-
ce speciale, aflate în afara limitelor 
procesului penal şi care poartă, de 
regulă, caracter ascuns. Specificul 
măsurilor, mijloacelor şi metodelor 
speciale constă în faptul că acestea 
limitează drepturile şi libertăţile 
constituţionale, dar fără aplicarea 
lor depistarea, prevenirea şi contra-
cararea criminalităţii, în special a 

celei grave, deosebit de grave şi ex-
cepţional de gravă ar deveni cu mult 
mai puţin eficientă.

Materiale utilizate şi metode 
aplicate. Metodologia cercetării 
ştiinţifice este axată pe studierea 
doctrinei, legislaţiei şi a activităţii 
practice în domeniul măsurii speci-
ale de investigaţii – investigaţia sub 
acoperire. În calitate de metode ale 
cercetării ştiinţifice au servit meto-
dele: istorică, sistematică, logică, 
comparativă, precum şi analiza şi 
sinteza.

Rezultate obţinute şi discuţii. 
Practica acumulată în domeniul pre-
venirii şi combaterii criminalităţii şi 
asigurării ordinii de drept demon-
strează că anume prin realizarea 
măsurilor investigative speciale este 
posibilă relevarea oportună a inten-
ţiilor infracţionale, a acţiunilor de 
pregătire a infracţiunii, precum şi a 
tentativelor de infracţiuni. Totodată 
activitatea specială de investigaţii 
permite nu numai depistarea infrac-
ţiunilor în curs de pregătire, dar şi 
asigură un cadru legal adecvat pen-
tru a realiza măsurile speciale nece-
sare în vederea curmării şi preveni-
rii comiterii lor. De asemenea, prin 
intermediul activităţii speciale de 
investigaţii, devine posibilă consta-
tarea deplină a circumstanţelor in-
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fracţiunii, motivelor care au condus 
la săvârşirea ei, precum şi obţinerea 
unor date de valoare probatorie, 
care ar asigura probarea vinovăţiei 
făptuitorilor potrivit participaţiei la 
comiterea faptei.

Este evident că evoluţia omenirii 
este o legitate obiectivă, un proces 
care se manifestă în toate domenii-
le. În domeniul criminalităţii aceas-
ta se manifestă prin creşterea numă-
rului faptelor prejudiciabile comise, 
apariţia noilor metode de operare, 
majorarea numărului indivizilor im-
plicaţi în activităţi ilegale, formarea 
grupărilor şi organizaţiilor crimina-
le etc.

Perturbările sus-nominalizate, 
devenind o nouă ameninţare so-
cială, au dat imbold perfecţionării 
sistemului antiinfracţional, crearea 
serviciilor specializate în combate-
rea acestor fenomene, utilizarea în 
combaterea criminalităţii a noilor 
metode de cercetare (investigare), 
inclusiv şi folosirea practicilor de 
domeniu anterior aplicate în lupta 
cu alte categorii de adversari.

Treptat din arsenalul vast de pro-
cedee tactice aplicate de către ser-
viciile de recunoaştere strategică şi 
protecţie a securităţii de stat în lupta 
cu criminalitatea s-a preluat şi in-
vestigaţia sub acoperire.

Esenţa aplicării metodei nomina-
lizate în combaterea criminalităţii ar 
părea incompletă, dacă nu se vor lua 
în vedere următoarele circumstanţe: 
gradul prejudiciabil şi circumstan-
ţele atentatelor la viaţa, sănătatea, 
libertatea persoanei, securitatea pu-
blică şi ordinea publică, patrimoniu 
ce reprezintă baza funcţionării şi 
progresării unei societăţi etc.; utili-
zarea de către infractori a metodelor 
şi procedeelor performante de tăi-
nuire minuţioasă a faptelor ilegale 
comise în scopul evitării răspunde-
rii şi respectiv continuarea activită-
ţii antisociale; incapacitatea statului 
de a apăra valorile garantate decât 
prin intermediul aplicării metodelor 
şi mijloacelor direct proporţional 
atentatelor la ele.

La etapa contemporană, odată 

cu agravarea situaţiei criminoge-
ne pe plan internaţional, în special 
a criminalităţii organizate, apariţia 
noilor forme de terorism, circulaţia 
ilegală a substanţelor radioactive, 
nucleare şi toxice, conspirativitatea 
şi mascarea activităţii criminale, pă-
trunderea reprezentanţilor organiza-
ţiilor criminale în structurile de stat 
etc., a devenit necesară şi actuală 
perfecţionarea activităţii serviciilor 
speciale, folosirea tehnicilor moder-
ne de investigare, atribuirea investi-
gatorilor acoperiţi a dreptului efec-
tuării unui diapazon larg de măsuri 
speciale de investigaţii cu aplicarea 
mijloacelor tehnice performante şi 
eficiente.

 Actele de reglementare în dome-
niu trebuie să oglindească şi trăsă-
turile specifice ale investigaţiei sub 
acoperire, principalele dintre care 
sunt următoarele: caracterul absolut 
secret al acţiunii, toate datele vor fi 
cunoscute doar de un cerc limitat 
de persoane nemijlocit implicate 
în organizarea şi efectuarea aceste-
ia; efectuarea acţiunii doar de către 
subiecţi speciali, selectaţi conform 
anumitor criterii, după instruirea lor 
corespunzătoare; posibilitatea efec-
tuării acţiunii în cauză atât în cadrul 
procesului penal, cât şi în procesul 
urmăririi informative pe dosarele 
speciale de investigaţii pornite pen-
tru îndeplinirea sarcinilor prevăzute 
de lege; colaborarea eficientă între 
funcţionarii care iniţiază, autorizea-
ză, efectuează, utilizează rezultatele 
investigaţiei acoperite şi care acordă 
suport la realizarea acesteia.

În Republica Moldova institu-
ţia investigaţiei sub acoperire pen-
tru prima dată a fost legiferată în 
anul 1994 prin aprobarea unei legi 
speciale[1], ceea ce a semnificat 
primul pas, o nouă etapă în regle-
mentarea legală şi folosirea efici-
entă a potenţialului acestei acţiuni 
specifice în asigurarea ordinii de 
drept şi securităţii naţionale. Prin 
legea nominalizată acţiunea dată 
denumită „infiltrarea operativă” era 
inclusă în nomenclatorul măsurilor 
operative de investigaţii, concomi-

tent denumită şi metodă a activităţii 
operative, posibilă de a fi efectuată 
doar în afara procesului penal, cu 
autorizarea conducătorului organu-
lui respectiv din sistemul MAI, SIS 
şi CCCEC, rămânând nerezolvate 
un şir de momente importante (defi-
niţia, esenţa, subiecţii acţiunii etc.), 
care urmau a fi reglementate prin 
actele departamentale ale organelor 
de stat sus menţionate.

Ulterior, în cadrul armonizării 
legislaţiei naţionale cu legislaţia 
comunitară în martie anul 2012 au 
fost aprobate noua lege specială[2] 
şi legea privind completarea Codu-
lui de procedură penală cu o nouă 
secţiune – „Activitatea specială de 
investigaţii”[3].

Legiferând înfăptuirea măsurilor 
speciale de investigaţii şi a rezulta-
telor acestora, inclusiv în cadrul ur-
măririi penale, legile nominalizate 
reglementează institutul investigaţi-
ei sub acoperire şi a investigatoru-
lui acoperit, însă nu redau pe deplin 
esenţa măsurii în cauză. Această 
situaţie este remarcabilă, deoarece 
în cazul înfăptuirii justiţiei definirea 
corectă a institutului dat are o sem-
nificaţie ştiinţifico – cognoscibilă, 
dar şi o importanţă practică atât în 
vederea asigurării legalităţii, prote-
jării drepturilor şi intereselor per-
soanelor fizice şi juridice în privinţa 
cărora acţiunile sunt efectuate, cât şi 
a executorilor măsurii.

Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului, luând în discuţie justifica-
rea existenţei unor dispoziţii legisla-
tive care acordă autorităţilor publice 
dreptul de a supraveghea acţiunile 
anumitor persoane, a admis că, deşi 
măsurile speciale de documentare, 
inclusiv utilizarea investigatorului 
sub acoperire, constituie ingerinţe 
în exerciţiul dreptului la viaţă pri-
vată, acestea, în anumite situaţii ex-
cepţionale, se pot dovedi necesare 
într-o societate democratică, dacă 
sunt destinate să apere securitatea 
naţională sau să prevină săvârşirea 
unor fapte penale. În lumea amenin-
ţărilor la adresa stării de legalitate, 
de echilibru şi de stabilitate socială, 
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economică şi politică, elemente de 
reper ale securităţii naţionale, inten-
sificarea şi perfecţionarea tehnicilor 
speciale de investigare şi apărarea 
drepturilor omului nu sunt două 
probleme care se exclud reciproc, ci 
dimpotrivă, sunt elemente de politici 
statale şi regionale care sunt inter-
dependente. Astfel, organele de stat 
cu atribuţii în domeniul securităţii 
naţionale nu acordă o atenţie exce-
sivă prevenirii şi combaterii tero-
rismului ca ameninţare strategică la 
adresa securităţii naţionale în detri-
mentul respectării drepturile cetăţe-
nilor săi şi a normelor democratice, 
context în care mecanismele statale 
de gestionare şi contracarare res-
pectă principiul proporţionalităţii, 
în sensul creării, operaţionalizării şi 
consolidării unor măsuri care să fie 
apropiate de starea de fapt care le-a 
determinat[ 4, p. 595].

Aşadar, investigaţia sub aco-
perire reprezintă o măsură specială 
de investigaţii, aplicată de o for-
maţiune special prevăzută de lege, 
constând în intrarea sub o identitate 
conspirată a ofiţerului subdiviziunii 
specializate, în contact cu un grup 
determinat de indivizi care partici-
pă la săvârşirea unei infracţiuni sau 
menţinerea legăturii cu un astfel de 
grup determinat, faţă de care există 
elemente obiective care duc la pre-
supunerea că săvârşeşte infracţiuni 
din sfera criminalităţii organizate 
ori că este pe cale de a le comite, în 
scopul culegerii datelor şi informaţi-
ilor despre persoanele, faptele şi cir-
cumstanţele care prezintă interes din 
punct de vedere al activităţii speci-
ale de investigaţii, influenţei asupra 
unor persoane, precum şi în scopul 
participării conspirate la alte acţiuni 
ce ţin de soluţionarea sarcinilor ac-
tivităţii speciale de investigaţii[5, 
p.34-35]. 

Investigaţia sub acoperire se au-
torizează de către procuror pe peri-
oada necesară descoperirii faptului 
existenţei infracţiunii şi poate fi re-
alizată atât în cadrul procesului pe-
nal , cât şi în afara acestuia în cadrul 
unui dosar special format.

Diferit este interpretată şi noţiu-
nea investigatorului sub acoperire. 
Conform prevederilor legale ale 
unor ţări aceasta include toate cate-
goriile de executori ai acţiunii exa-
minate, în altele – doar funcţionarii 
operativi, iar informatorii acestora 
şi alte persoane care colaborează 
cu organele judiciare sunt definiţi 
ca „colaboratori ai investigatorului 
acoperit”.

Printre primii care au conştien-
tizat necesitatea infiltrării investi-
gatorilor sub acoperire în mediul 
criminal, cu regret, au fost însăşi re-
prezentanţii lumii interlope care au 
propus şi realizat această idee.

În literatura de specialitate s-a 
apreciat că raţiunea avută în vedere 
de legiuitor în reglementarea acestei 
instituţii, respectiv pătrunderea în 
medii oculte pentru culegerea de date 
despre persoane care se presupune 
că au săvârşit infracţiuni, impune ca 
investigatorul să-şi continue activi-
tatea şi după declanşarea urmăririi 
penale care operează in rem, tocmai 
ca prin activitatea sa să se ajungă la 
descoperirea autorului şi eventual a 
celorlalţi participanţi[6, p.8].

În practica judiciară s-a demon-
strat că utilizarea investigatorului 
sub acoperire, în documentarea ac-
tivităţilor infracţionale care prezintă 
un caracter complex şi totodată, po-
sibilităţi reduse de utilizare cu suc-
ces a procedeelor probatorii clasice, 
reprezintă, una dintre cele mai efici-
ente metode speciale de investigare, 
în condiţiile în care sunt respectate 
garanţiile procesuale ce au ca scop 
protejarea vieţii intime, familiale şi 
private.

Investigatorul sub acoperire este 
un instrument proactiv, de investi-
gare, de care dispun autorităţile de 
urmărire penală, pentru a obţine un 
grad mai ridicat de eficienţă în ceea 
ce priveşte combaterea infracţiona-
lităţii.

În conformitate cu prevederile 
art.136, alin.4 al Codului de pro-
cedură penală al Republicii Mol-
dova „Investigatorii sub acoperire 
sunt angajaţi, special desemnaţi în 

acest scop, din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne, Serviciului de 
Informaţii şi Securitate, Centrului 
Naţional Anticorupţie, Departa-
mentului instituţiilor penitenciare al 
Ministerului Justiţiei sau sunt per-
soane antrenate pentru efectuarea 
unei măsuri speciale de investigaţii 
concrete. Investigatorii sub acope-
rire efectuează măsura specială de 
investigaţii pe perioada determina-
tă în ordonanţa procurorului”.

Doctrina evidenţiază condiţii-
le care trebuie întrunite de către o 
persoană pentru a putea activa în 
calitate de investigator acoperit: 1) 
să aibă calitatea de poliţist; 2) să 
fie special desemnat să efectueze 
această activitate (printr-un ordin 
intern al conducătorului instituţiei 
din care face parte persoana în cau-
ză, în care să fie menţionate identita-
tea reală, identitatea sau identităţile 
sub acoperire şi durata de exercitare 
a acestei atribuţii de serviciu); 3) să 
consimtă în acest sens; 4) să existe 
autorizaţia procurorului [7, p.109- 
117].

În opinia profesorului Gheorghi-
ţă Mateuţ, utilizarea investigatori-
lor sub acoperire este subordonată 
următoarelor condiţii: a) să existe 
indicii temeinice şi concrete că s-a 
săvârşit sau că se pregăteşte săvârşi-
rea unei infracţiuni; b) să privească 
o faptă care să figureze în lista de 
infracţiuni conţinută de lege; c) să 
fie necesară; d) să fie autorizată cu 
respectarea procedurii legale. Sub 
aspectul legitimării procedurale, no-
ţiunea de „investigator sub acoperi-
re” implică întrunirea cumulativă a 
trei elemente: a) desemnarea lui po-
trivit legii; b) durata; c) autorizaţia 
[8, p.165-170].

Recurgerea la folosirea inves-
tigatorilor acoperiţi poate avea loc 
numai când această activitate este 
admisibilă. Admisibilitatea este de-
terminată de necesitatea folosirii 
acestei activităţi şi limita de oportu-
nitate şi urgenţa efectuării ei. Procu-
rorul are obligaţia de a aprecia ne-
cesitatea culegerii de informaţii de 
către investigatorul acoperit, ceea 
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ce presupune analizarea cererii de 
autorizare prin examinarea stării 
de fapt prezentate. Pentru a fi în 
măsură să facă această apreciere, 
este necesar ca procurorul care au-
torizează folosirea investigatorilor 
acoperiţi, să ia cunoştinţă de întreg 
materialul informativ al cauzei, 
privitor la fapte şi persoane, ceea 
ce incumbă obligaţia organului de 
cercetare penală de a prezenta în 
modul detaliat, aspectele pe care le 
cunoaşte până în momentul în care 
formulează cererea de autorizare. 
Oportunitatea se referă la aceea că 
folosirea investigatorilor acoperiţi 
este admisibilă numai dacă recur-
gerea la acest procedeu de investi-
gare a infracţiunilor este indispen-
sabil şi actual respectiv aflarea ade-
vărului nu poate fi realizată pe alte 
căi. Se recomandă folosirea inves-
tigatorilor acoperiţi, numai atunci 
când subzistă indicii suficiente şi 
serioase despre activităţile ilicite. 
Admisibilitatea este condiţionată şi 
de urgenţa folosirii investigatorilor 
acoperiţi, care trebuie efectuată cu 
promptitudine, situaţiile şi condiţi-
ile în care efectuarea lor este utilă 
impunând o oarecare urgenţă.

Procurorul este cel care con-
trolează dacă datele şi informaţiile 
obţinute de investigatorul sub aco-
perire sunt folosite cu respectarea 
procedurii legale şi, în fine, tot el 
este cel care apreciază caracterul 
concludent şi util al acestor date 
sau informaţii, în vederea extinde-
rii lor şi cu privire la alte cauze sau 
alte persoane, fie din oficiu, fie la 
cererea poliţiei judiciare ori a orga-
nelor speciale. Aceeaşi concluzie 
se desprinde şi în ipoteza în care 
instanţa sau judecătorul ar autori-
za unele tehnici speciale în cadrul 
competenţei lor (interceptările şi 
înregistrările de convorbiri ori co-
municări sau reţinerea şi predarea 
corespondenţei şi a obiectelor ori 
percheziţia)[9].

Indiscutabilă este importan-
ţa măsurii date, datorită faptului 
că impune o valoare deosebită în 
ceea ce priveşte prevenirea, des-

coperirea şi combaterea criminali-
tăţii. Aceasta reprezintă o măsură 
specială de investigaţii şi chiar o 
operaţiune specială de infiltrare în 
grupările criminale a investigato-
rului sub acoperire, urmărirea şi 
cercetarea foarte eficientă şi abso-
lut necesară descoperirii infracţiu-
nilor grave, deosebit şi excepţional 
de grave în cazurile când prin alte 
metode şi mijloace nu este posibil 
cercetarea şi descoperirea aceste-
ia. Această măsură specială de in-
vestigaţii implică un risc deosebit, 
necesită profesionalism, un volum 
enorm de lucru bine planificat, or-
ganizat şi gestionat, în funcţie de 
situaţia creată şi conform convin-
gerilor personale[10].

Concluzii. Având în vedere 
faptul că măsura dată a fost intro-
dusă în legislaţia naţională în 1994, 
literatura de specialitate a semnalat 
încă de la început neconcordanţele 
şi carenţele abordării legislative, 
dar şi problemele care se ridicau în 
momentul transpunerii în practică 
a prevederilor legale, iar de la acel 
moment cadrul legal a suferit nu-
meroase şi consistente modificări.

Legiuitorul a înţeles să ofere 
măsurilor speciale de investigare, 
în general, şi instituţiei investiga-
torului sub acoperire, în special, o 
abordare unitară şi judicios contu-
rată, clară şi coerentă care să asi-
gure cadrul legal necesar desfăşu-
rării în bune condiţii a activităţii 
de investigaţie sub acoperire des-
făşurată de persoanele din cadrul 
subdiviziunilor specializate, rezol-
vând majoritatea aspectelor lega-
le cu privire la care doctrina şi-a 
manifestat dezacordul în perioada 
în care aceste prevederi au produs 
efecte juridice.

Statul, prin pârghiile legale de 
care dispune, este îndrituit şi obli-
gat în acelaşi timp să asigure secu-
ritatea cetăţenilor săi, să prevină 
şi să reprime actele antisociale, în 
special cele care iau forma infracţi-
unilor grave, fără însă a se prevala 
de acest rol pentru a îndeplini ro-
lul de instigator la o infracţiune pe 

care ulterior o combate şi îi trage 
la răspundere pe făptuitori. Con-
chidem că, oricât de periculoase 
ar fi pentru societate activităţile de 
crimă organizată, terorism sau co-
rupţie, acestea nu justifică existenţa 
unui comportament provocator din 
partea investigatorilor sub acope-
rire din structurile de informaţii 
cu atribuţii în domeniul siguranţei 
naţionale.
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Articolul ştiinţific:
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- are un volum care variază între 9 – 10 pagini (nu 
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Articolul de sinteză:
- se deosebeşte prin contribuţii substanţiale în do-

meniu, abordînd critic şi comparativ lucrările autorilor 
la temă, avînd un text, de regulă, voluminos (circa 2,5 
coli de autor)

- are bibliografie bogată (circa 60 surse bibliogra-
fice);

- descrie rezultatele obţinute în domeniu prin uti-
lizarea unui instrumentar analitic amplu, care permite 
evidenţierea aspectelor pozitive şi problematice ale lu-
crărilor analizate;

- sensibilizează comunitatea asupra unui subiect 
actual, de multe ori controversat, prin lectura unei sin-
gure publicaţii, fără ca să aibă nevoie să studieze şi alte 
surse la temă.

Articolul de fond:
- exprimă punctul de vedere al colegiului de redac-

ţie al revistei asupra unei probleme ştiinţifice impor-
tante, de actualitate.

AUTORUL va respecta următoarele CERINŢE 

faţă de componentele structurale ale articolului şti-
inţific, pe care le va expune distinct:

- titlul articolului se  expune clar și informativ (for-
mat din 10 – 12 cuvinte; conţine noţiuni exacte,care 
nu lasă loc ambiguităţilor; corespunde conţinutului; nu 
„promite” mai mult decît ceea ce conţine; evită terme-
nii cu mai multe sensuri, este formulat concis, simplu, 
eliminînd verbele a fi, a avea, a obţine, titlurile – între-
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- (c) „prospeţimea” limbajului ştiinţific utilizat;
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textului lucrării de a capta raţionalitatea cititorilor;
- (e ) personalizarea textului expus prin impunerea 

„vocii” autorului, distinctă de alte voci
- recenzarea anonimă a articolelor ştiinţifice
- aplicarea procedurii de peer – review, care este 

obligatorie (evaluarea articolului de către doi referenţi 
independenţi)
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font 12, cu 1,5 linii spaţiu între rînduri, format A4, cu 
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0,5 c.a. dactilografiate pe hîrtie, format A4 (20 de mii 
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te, cuvinte – cheie (5 – 7 cuvinte).

Adnotarea nu trebuie să conţină referiri la literatura 
citată, tabele şi figuri;

- declaraţia privind asumarea răspunderii (Subsem-
natul, declar pe răspundere personală că materialele 
prezentate în articol sînt rezultatul propriilor cercetări 
şi realizări ştiinţifice. Conştientizez că, în caz contrar, 
urmează să suport consecinţele în conformitate cu le-
gislaţia în vigoare. Numele de familie, prenumele, 
semnătura, data, adresa, telefonul de contact);

- informaţia despre autor (i) conține următoarele 
date: numele, prenumele, patronimicul autorului (au-
torilor), locul de muncă, funcția, titlul științific, gradul 
ştiinţific, adresa poștală, adresa electronică şi numărul 
de telefon. Numele autorului (autorilor) ar trebui să fie 
listate sub titlul articolului, în dreapta.

REGULAMENTUL
cu privirea la recenzarea articolelor științifice în revista „Legea și viața”

Articole ştiinţifice primite de redacţia revistei „Le-
gea și viața” trec prin Instituția de recenzare. Colegiul 
redacțional al revistei „Legea și viața” a adoptat un 
sistem de patru niveluri de recenzare a articolelor și 
materialelor prezentate spre publicare:

Primul nivel – recenzarea de către Redactorul – șef 
(main editor peer review);

Al doilea nivel – recenzie de „nivel deschis” (open 
peer review – autorul şi recenzentul se cunosc reciproc) 
– recenzia este transmisă la redacție de către autor;

Al treilea nivel – recenzie de nivel „orb – unila-
teral” (single – blind – recenzentul știe despre autor, 
autorul – nu);

Al patrulea nivel – recenzie de nivel „orb – dublu” 
(double – blind – atît recenzentul, cît și autorul, nu ştiu 
unul despre altul).

Fiecare articol ştiinţific necesită să aibă recenzii:
– deschise: primul nivel – recenzia (decizia) redac-

torului – șef;
al doilea nivel – recenzia unui recenzent oficial, 

specialist în domeniu (doctor sau doctor habilitat); 
– confidențiale (oarbe):
al treilea nivel – recenzia redactorului științific sau 

a unui membru al colegiului de redacție;
al patrulea nivel – la decizia consiliului redacțional 

și recenzentul poate fi doar din exterior.
Toate articolele științifice, primite de Colegiul re-

dacţional al revistei, sînt supuse obligatoriu recenzării 
„orb – dublu” (double – blind – atît recenzentul, cît și 
autorul, nu ştiu unul despre altul). Această recenzare 
este efectuată de către experți externi din baza de date 

de experți (recenzori) ai revistei, la solicitarea Cole-
giului redacţional.

Analizînd recenziile, redacția evaluează prezenţa 
în articole a elementelor de actualitate a problemei 
științifice pe care autorul pretinde să o soluționeze. 
Recenzia necesită să descrie în mod clar valoarea te-
oretică sau aplicativă a investigației, și să coreleze 
constatările autorului cu conceptele ştiinţifice exis-
tente. Un element de bază al recenziei ar trebui să fie 
aprecierea de către recenzent a contribuţiei personale 
a autorului articolului la soluţionarea problemei. Este 
necesar de a menţiona în recenzie corespunderea sti-
lului, logicii şi nivelului de accesibilitate a expunerii 
științifice a materialului de 53  către autor, precum şi 
un aviz privind fiabilitatea şi valabilitatea concluzii-
lor.

După primirea recenziilor, redacția analizează arti-
colele prezentate şi adoptă decizia finală, în baza unei 
evaluări complete, privitor la publicarea sau nepubli-
carea articolelor. În baza deciziei adoptate autorului 
i se comunică, prin e – mail sau poştă, informația cu 
privire la evaluarea articolului şi decizia adoptată. În 
cazul în care se refuză publicarea articolului, recenzen-
ţii rămîn anonimi.

Colegiul de redacţie îşi rezervă dreptul de a trimite 
articolul la o recenzie suplimentară externă anonimă 
(double – blind).

Redactorul – şef, în asemenea caz, trimite recen-
zentului o scrisoare în care solicită recenzarea, atașînd 
la scrisoare articolul şi modelul conform căruia se re-
comandă a efectua recenzia.

Prezența recenziilor pozitive nu este un motiv sufi-
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Сог�асно По�ожен�ю об о�ен�е, ��асс�ф��а��� 
� �онтро�е на�чных ж�рна�ов, �оторое разработа-
но в соответств�� с по�ожен�ям� Ко�е�са о на��е 
� �ннова��ях №. 259-XV от 15 �ю�я 2004 г., с по-
с�е��ющ�м� поправ�ам�, Ко�е�са об образован�� 
№ 152 от 17.07.2014 г., с пос�е��ющ�м� поправ�а-
м�, Постанов�ен�я Прав�те�ьства об орган�за��� 
� ф�н���он�рован�� На��она�ьного агентства по 
обеспечен�ю �ачества в образован�� � �сс�е�о-
ван�ях № 201 от 28.02. 2018 � Постанов�ен�е СС 
ANACEC №. 6 от 18 �е�абря 2018 г.,

Редколлегия журнала «Legea și viața» допу-
скает к публикации:

– На�чные стать�
– Обзорные стать�
– Пере�овые стать�
Научная статья:
– являет собой ��чные размыш�ен�я на тем�, 

пре�став�енн�ю �р�г�м� �сс�е�овате�ям� �анной 
об�аст�, а та�же свой собственный опыт в �з�че-
н�� проб�емы;

– излагает ��е�, �оторые �о�жны со�ержать 
высо��й �ровень обобщен�я, ор�г�на�ьные ре-
з��ьтаты, не рассмотренные ранее, с ��азан�ем 
возможност� �з�чен�я �анной проб�емы;

– содержит б�б��ограф�чес��й сп�со�, разме-
щенный в �он�е �о��мента, а необхо��мые снос�� 
на него пр�во�ятся в со�ержан�� стать�;

– может иметь о�ного ��� нес�о�ь��х авторов, 
с чет��м ��азан�ем в��а�а �аж�ого в авторс��х 
��стах; не ре�омен��ется, чтобы статья ма�ого ��� 
сре�него объема �ме�а нес�о�ь�о соавторов, по-
с�о�ь�� �х в��а� в работ� может быть оспорен;

– объем статьи варьирует в размере 9 – 10 
стран�� ( но не бо�ее 20000 с�мво�ов).

Обзорная статья:
– От��чается с�щественным в��а�ом в �анн�ю 

об�асть, рассматр�вает �р�т�чес�� � сравн�те�ьно 
работы авторов на за�анн�ю тем�, те�ст стать�, �а� 
прав��о, объемный (о�о�о 2,5 авторс��х ��стов);

– богатая б�б��ограф�я (о�о�о 60 б�б��ограф�-
чес��х �сточн��ов);

– оп�сывает по��ченные рез��ьтаты, �спо�ьз�я 
�омп�е�сный ана��т�чес��й �нстр�ментар�й, �о-
торый позво�яет вы�е��ть по�ож�те�ьные � про-
б�емат�чес��е аспе�ты ана��з�р�емых работ;

– обращает вн�ман�е общественност� на а�т�-
а�ьн�ю тем�, часто спорн�ю, �спо�ьз�я о�н� п�-

б���а��ю, без необхо��мост� �з�чать �р�г�е �с-
точн��� по �анной теме.

Передовая статья:
– выражает точку зрения ре�а���онной �о��е-

г�� ж�рна�а на важные, а�т�а�ьные на�чные про-
б�емы.

АВТОР �о�жен соб�ю�ать с�е��ющ�е ТРЕБО-
ВАНИЯ к структурным компонентам научной 
статьи, которые должны быть четко изложены:

– название	 статьи	 (состо�т не бо�ее чем �з 
10 – 12 с�ов, со�ерж�т точные понят�я, �оторые 
не �оп�с�ают �в�смыс�енност�, соответств�ет со-
�ержан�ю, не «обещает» бо�ьшего, чем со�ерж�т, 
�збегает терм�нов с нес�о�ь��м� значен�ям�, �з-
�агается �рат�о, просто, �збегая г�аго�ов: быть, 
иметь, получить; ��я на�чных статей бо�ьше по�-
хо�ят назван�я – вопросы).

– краткое	 изложение	 (резюме)	 (на русском, 
румынском и еще одном языке международного 
общения) пре�остав�яет �нформа��ю об �сс�е�о-
ван��, �остаточно по�н�ю, �остоверн�ю, отре�а�-
т�рованн�ю с высо�ой точностью, не в��ючает в 
себя �нформа��ю, �оторая не встречается в те�сте, 
п�шется ясно, в настоящем времен� (проше�шее 
время �спо�ьз�ется то�ь�о ��я оп�сан�я способов 
ман�п��я��� переменным�, со�ерж�т о�о�о 75 – 
100 с�ов);

– ключевые	слова	(на трех язы�ах: румынском, 
русском и одном из языков международного об-
щения);

– вводная	часть	(введение)
–	цель	статьи
– методы	и	использованные	материалы
– полученные	резюме	и	обсуждения
– выводы
– библиографические	 ссылки	 (соб�ю�ается 

настоящая стр��т�ра, в соответств�� с Решен�ем 
CNAA № AT03 23 апре�я 2009 г.)

Пр� о�ен�е пре�став�енных статей Ре�а���он-
ная Ко��ег�я б��ет основываться на:

– соб�ю�ен�� структурных требований науч-
ной статьи;

– соб�ю�ен�� редакционных конвенций: за-
головки, аннотации и ссылки должны быть 
четкими, информативными, точными, пол-
ными, авторы должны быть идентифицирова-
ны по институциональной принадлежности и 
адресу;

cient pentru publicarea articolului. Decizia finală pri-
vitor la publicarea articolului este adoptată de colegiul 
redacțional.

În cazul în care există o critică substanţială din par-
tea recenzentului, însă articolul, la general, este evalu-

at pozitiv, colegiul redacțional poate aprecia articolul 
ca polemic și poate decide de a – l publica în rubrica 
„Tribuna discuțională”.

Originalele recenziilor sînt păstrate la revista „Le-
gea și viața”.

Kритерии для публикации статей в журнале «Legea și viața»
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– элементы оригинальности, �оторые состоят 
�з:

– (а) нов�зны сформ���рованных � �нтерпрет�-
рованных ��ей;

– (б) нов�зны точе� зрен�я �сс�е�овате�я;
– (в) «свежест�» �спо�ьз�емого на�чного язы�а;
– (г) с��ы �беж�ен�я, с�е��ющей �з те�ста ра-

боты с �е�ью зав�ечь ч�тате�ей;
– (�) �н��в���а��за��� те�ста, отображаемой 

п�тем вве�ен�я «го�оса» автора, от��чающегося 
от �р�г�х го�осов;

– анонимное рецензирование научных ста-
тей;

– использование процедуры обзора работы 
коллегами, являющейся обязательной (о�ен�а 
стать� �в�мя незав�с�мым� референтам�);

– соб�ю�ен�е технических требований для 
публикации статьи в журнале (Times New Roman 
(TNR), размер шр�фта 12, �нтерва� меж�� стро�а-
м� 1,5, формат A4 с по�ям�: �евое – 3 см, правое – 
1,5 см, верхнее � н�жнее – 2,5 см, на о�ной стороне 
��ста. Все стран��ы стать� н�мер�ются);

�вторы нес�т ответственность за по�бор � �о-
стоверность пр�ве�енных фа�тов, ��тат � проч�х 
све�ен�й. В о�ном номере ж�рна�а может быть 
оп�б���ована то�ь�о о�на статья о�ного автора.

Ч�с�о авторов стать� не �о�жно быть бо�ее �в�х 
че�ове�. �втор (ы) пр�сы�ают в ре�а���ю 2 э�зем-
п�яра стать� (по�п�санные автором) в печатном 
в��е � направ�яют статью в э�е�тронном в��е по 

э�е�тронной почте по а�рес�: legea_zakon@mail.ru
Объем стать� не �о�жен превышать 0,5 п. �. 

маш�ноп�сного те�ста формата �4 (20 тыс. зна-
�ов, ��� 9 – 10 стран�� те�ста), в��ючая таб���ы, 
сп�со� ��терат�ры � р�с�н�� (схемы). Пр� оформ-
�ен�� б�б��ограф�чес��х ссы�о� на анг��йс�ом 
язы�е необхо��мо ��азывать оф���а�ьные анг�оя-
зычные назван�я ж�рна�ов.

Д�я размещен�я стать� в ж�рна�е необхо��мо 
пре�остав�ть в ре�а���ю заяв��, �нформа��ю об 
авторе (ах), статью, фотограф�ю автора (ов) в фор-
мате JPG, аннота��ю (резюме), пре�став�енн�ю 
на трех язы�ах (р�мынс�ом, р�сс�ом, анг��йс�ом) 
объемом – �о 100 с�ов, ��ючевые с�ова (5 – 7 с�ов). 
�ннота��я не �о�жна со�ержать ссы�о� на ��т�-
р�ем�ю ��терат�р�, р�с�н��, таб���ы.

– Письменное заявление об ответственности 
(Н�жепо�п�савш�йся/аяся, настоящ�м заяв�яю со 
всей ответственностью, что матер�а�ы, пре�став-
�енные в статье, яв�яются рез��ьтатом ��чных на-
�чных �сс�е�ован�й � разработо�. Осознаю, что 
в прот�вном с��чае б��� нест� ответственность 
за пос�е�ств�я в соответств�� с �ейств�ющ�м за-
�оно�ате�ьством. Ф.�.О., по�п�сь, �ата, а�рес, E 
mail, номер те�ефона)

�нформа��я об авторе (ах) со�ерж�т: Ф�О ав-
торов, место работы, �о�жность, �чен�ю степень, 
�ченое зван�е, почтовый а�рес, э�е�тронный а�рес 
� �онта�тный те�ефон. Ф�О автора �о�жно быть 
��азано по� назван�ем стать� справа.

ПОЛОЖЕНИЕ
о рецензировании научных статей в журнале «Legea și viațа»

1. На�чные стать�, пост�п�вш�е в ре�а���ю 
ж�рна�а «Legea și viața», прохо�ят через �нст�т�т 
ре�енз�рован�я.

В ж�рна�е «Legea și viața» пр�нята четырех�-
ровневая с�стема ре�енз�рован�я статей:

1й уровень – ре�енз�рован�е г�авным ре�а�то-
ром (main editor peer review);

2й уровень – от�рытое ре�енз�рован�е (open peer 
review – автор � ре�ензент знают �р�г о �р�ге) – ре-
�енз�я, пре�став�енная в ре�а���ю автором;

3й уровень – о�ностороннее «с�епое» ре�енз�-
рован�е (single – blind – ре�ензент знает об авторе, 
автор – нет);

4й уровень – �в�хстороннее «с�епое» ре�енз�ро-
ван�е (double – blind – оба не знают �р�г о �р�ге).

2. Каж�ая на�чная статья �о�жна �меть ре�ен-
з��:

– от�рытые: 1й �ровень – ре�енз�я (за��юче-
н�е) г�авного ре�а�тора; 2й �ровень оф���а�ьно-
го ре�ензента – спе��а��ста соответств�ющего 
на�чного проф��я (�о�тора ��� �ан���ата на��);

– за�рытые (с�епые): 3й �ровень – на�чным 
ре�а�тором ��� о�н�м �з ч�енов ре��о��ег��; 4й 
�ровень – по решен�ю ре��о��ег�� � то�ь�о внеш-
нее.

3. Все на�чные стать�, пост�п�вш�е в ре�а���ю 
нашего ж�рна�а, по��ежат обязате�ьном� �в�сто-
роннем� с�епом� ре�енз�рован�ю (double – blind 
– ре�ензент не знает, �то автор стать�, автор ста-
ть� не знает, �то ре�ензент). Это ре�енз�рован�е 
про�зво��тся сторонн�м� спе��а��стам� �з базы 
э�спертов – спе��а��стов (ре�ензентов), по пор�-
чен�ю ре�а����.

4. Ре��о��ег�я пр� о�ен�е ре�енз�й обращает 
вн�ман�е на на��ч�е в матер�а�е а�т�а�ьност� 
решаемой автором на�чной проб�емы. Ре�енз�я 
�о�жна о�нозначно хара�тер�зовать теорет�че-
с��ю ��� пр���а�н�ю знач�мость �сс�е�ован�я, 
соотнос�ть выво�ы автора с с�ществ�ющ�м� на-
�чным� �он�еп��ям�. Необхо��мым э�ементом 
ре�енз�� �о�жна с��ж�ть о�ен�а ре�ензентом 
��чного в��а�а автора стать� в решен�е рассма-
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тр�ваемой проб�емы. Це�есообразно отмет�ть 
в ре�енз�� соответств�е ст��я, �ог��� � �ост�п-
ност� �з�ожен�я на�чном� хара�тер� матер�а�а, 
а та�же по��ч�ть за��ючен�е о �остоверност� � 
обоснованност� выво�ов.

5. Пос�е по��чен�я ре�енз�й рассматр�вает-
ся вопрос о пост�п�вш�х статьях � пр�н�мается 
о�ончате�ьное решен�е на основе о�ен�� ре�ен-
з�й об оп�б���ован�� ��� от�азе в оп�б���ован�� 
статей. На основе пр�нятого решен�я автор� (ав-
торам) по e – mail ��� почте направ�яется п�сьмо, 
в �отором �ается общая о�ен�а стать� � пр�нятое 
решен�е. Пр� от�азе в п�б���а��� ре�ензенты 
остаются анон�мным�.

6. Ре��о��ег�я вправе направ�ять стать� на �о-

по�н�те�ьное внешнее анон�мное ре�енз�рован�е. 
��авный ре�а�тор направ�яет ре�ензент� п�сьмо с 
просьбой о ре�енз�рован��. К п�сьм� пр��агают-
ся статья � ре�омен��емая форма ре�енз��.

7. На��ч�е по�ож�те�ьных ре�енз�й не яв�яет-
ся �остаточным основан�ем ��я п�б���а��� ста-
ть�. О�ончате�ьное решен�е о �е�есообразност� 
п�б���а��� пр�н�мает ре�а���онная �о��ег�я.

8. Пр� на��ч�� в статье с�щественной �о�� 
�р�т�чес��х замечан�й ре�ензента � пр� общей 
по�ож�те�ьной ре�омен�а��� ре��о��ег�я может 
отнест� матер�а� � разря�� по�ем�чных � печа-
тать его в поря��е на�чной ��с��сс��.

9. Ор�г�на�ы ре�енз�й хранятся в ре�а���� 
ж�рна�а «Legea și viata».

Criteria for publishing articles in „Legea si viata”
According to the Regulation on the evaluation, 

classification and monitoring of scientific journals, 
which is elaborated according to the provisions of the 
Code on science and innovation no. 259-XV of July 
15, 2004, with the subsequent amendments, the Educa-
tion Code no. 152 of 17.07.2014, with the subsequent 
amendments, the Government Decision on the orga-
nization and functioning of the National Agency for 
Quality Assurance in Education and Research no. 201 
of 28.02. 2018 and the CC Decision of ANACEC no. 6 
of December 18, 2018,

The Editorial Board of the «Legea și viața» admits 
for publication:

– Scientific articles
– Review articles
– Leading articles
Scientific article:
– represents personal reflections on the topic, pro-

moting ideas of researchers in the field, as well as their 
own experience;

– exposes ideas that shall have a high level of gen-
eralization, contain original results, not addressed ear-
lier, specifying opportunity of studying the issue;

– is provided by a list of references that have be 
placed at the end, making the necessary references in 
the article;

– may have one or more authors, clearly indicat-
ing the contribution of each in author’s sheets; it is not 
recommended for a low or medium volume article to 
have more co – authors, because their contribution to 
the development of work can be challenged;

– has a volume between 9 – 10 pages (no more than 
20000 characters) Review article:

– is distinguished by substantial contributions in 
the field, approaching critically and comparatively the 
authors’ works on the topic, has, as a rule, a bulky text 
(about 2.5 author’s sheets);

– a rich bibliography (about 60 bibliographic sourc-
es);

– describes results obtained in the field by using a 
comprehensive analytical tool, which allows to illus-
trates the positive and problematic aspects of the ana-
lyzed works;

– raises the public awareness on a current topic, 
often controversial, by reading a single publication, 
without needing to study other sources on the topic.

Leading article:
– expresses the viewpoint of editorial board of the 

magazine on an important scientific issue.
The AUTHOR shall comply with the following 

REQUIREMENTS to structural components of the 
scientific article, that will be exposed separately:

– headlines (comprising no more than 10 – 12 
words; contains exact terms, which leaves no ambi-
guities; corresponds to the content, does not “prom-
ise” more than it contains, avoids words with multiple 
meanings, is read concisely, simply, eliminating verbs 
to be, to have, to get, title – questions being more ap-
propriate for scientific articles)

– annotation (in two languages: Romanian and in 
a foreign language, providing information about the 
study, sufficiently comprehensive, accurate, drafted 
with full careness, does not include information that 
is not found in the text, is written clearly in the active 
voice, present tense (past tense is used only to describe 
the way of handling variables, contains around at 75 – 
100 words)

– keywords (in two languages: Romanian and in a 
foreign language)

– introduction
– purpose of article
– applied methods and material
– obtained annotations and discussions
– conclusions
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– bibliographic references (to be followed the cur-
rent structure according to the decision of Board of 
CNAA no. AT03 of April 23, 2009)

In appreciating the Articles presented, the Editorial 
Board will guide itself by:

– compliance with structural requirements of the 
scientific article

– compliance with the editorial conventions: head-
lines, annotations and references to be clear, informa-
tive, accurate, complete, the authors shall be identified 
by institutional affiliation and address;

– elements of originality, which shall consist of:
– (a) novelty of ideas formulated and interpreted;
– (b) novelty of viewpoints of the researcher;
– (c) “freshness” of scientific language used;
– (d) power of persuasion arising from the power of 

work to capture the rationality of readers;

– (e) customize the text displayed by imposing 
“voice” of the author, distinct from other voices

– anonymous reviewing of scientific articles
– applying peer – review procedure, which is re-

quired (evaluation by two independent referees)
– compliance with technical requirements for pub-

lishing articles in the magazine (Times New Roman 
(TNR), font size 12, 1.5 line space between lines, A4, 
with margins: left – 3 cm, right – 1.5 cm, top and bot-
tom – 2.5 cm, on one part of the sheet. All pages of the 
article shall be numbered)

– Affidavit (I, the undersigned do hereby declare, 
that the material presented in the article is the result of 
my own researches and scientific achievements. I am 
aware that, otherwise, I will bear the consequences un-
der the current legislation. Name, surname, signature, 
date, address, E mail, telephone number)__

POSITION
on reviewing scientific articles in the journal „Legea si viatа”

1. Scientific articles received by the editors of the 
journal “Legea si viata ”, pass through the peer review 
institute.

In the journal “Legea si viata” a four-level system of 
recensoring articles:

1st level - review by the main editor (main editorpeer 
review);

2nd level - open peer review (author peerand the re-
viewer knows about each other) - a review presented in 
the editorialtion by the author;

3rd level - one-way “blind” review (single -blind - 
the reviewer knows about the author, the author does 
not);

4th level - two-way “blind” peer review (double 
-blind - both do not know about each other).

3. All scientific articles received by the editors of our 
journal la, subject to mandatory bilateral blind peer re-
view (double - blind - the reviewer does not know who 
the author of the article, the author of the article is not 
knows who the reviewer is). This peer review experts 
from the database of experts - specialists (reviewers), by 
order of the editors.

4. The editorial board, when evaluating reviews, 
draws attention to the presence in the material of rel-
evance of the scientific problem solved by the author 
we. The review should uniquely characterize the theo-
retical or applied significance of the study, correlate the 
findings of the author with existing scientific concepts. 
Essential element reviews should serve as a reviewer as-
sessment of the author’s personal contribution articles in 
solving the problem at hand. It is advisable to to write in 
the review correspondence of style, logic and accessibil-

ity of presentation the scientific nature of the material, 
as well as obtain an opinion on the fidelity and validity 
of conclusions.

5. After receiving the reviews, the issue of admis-
sion is considered. articles and the final decision is made 
based on the assessment reviews about the publication 
or refusal to publish articles. On the the basis of the de-
cision to the author (s) by e-mail or mail at a letter is sent 
in which the general assessment of the article and the ac-
cepted decision. If the publication is refused, the review-
ers remain anonymous- mi 6. The editorial board has the 
right to send articles to additional external anonymous 
peer review. Editor-in-Chief directs reviewer a letter re-
questing review. To the letter attached The article and 
the recommended review form are presented.

6. The editorial board has the right to send articles to 
additional external anonymous peer review. Editor-in-
Chief directs reviewer a letter requesting review. To the 
letter attached

The article and the recommended review form are 
presented.

7. Having positive reviews is not sufficient the ba-
sis for the publication of the article. The final decision 
on the purpose according to publication accepted by the 
editorial board.

8. If the article contains a significant proportion of 
critical comments, reviewer and with the general posi-
tive recommendation of the editorial staff Guia can clas-
sify material as polemical and print it inorder of scien-
tific discussion.

9. The originals of the reviews are kept in the edito-
rial office of the journal “Legea si viata. “
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