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P
sale, copilul trebuie să crească 
într-un mediu familial, într-o at-
mosferă de fericire, dragoste, în 
spiritul păcii, demnităţii, libertăţii, 
egalităţii şi solidarităţii. Fiind o 
fiinţă vulnerabilă, copilul evident 
că are nevoie de o protecţie deo-
sebită. 

Pe plan internaţional, necesi-
tatea de a acorda o protecţie spe-
cială copilului a fost enunţată în: 
declaraţia de la Geneva din 1924 
cu privire la drepturile copilului 
[1]; declaraţia drepturilor copilu-
lui adoptată de adunarea Generală 
a ONu la 20.11.1959 (principiile 
8 şi 9) [2]; declaraţia universală 
a drepturilor omului din 1948 (art. 
23 şi 24) [3]; Pactul internaţio-
nal privind drepturile economice, 
sociale şi culturale din 1966 (art. 
10) [4]; Convenţia de la Haga din 

19.10.1996 privind competenţa, 
legea aplicabilă, recunoaşterea, 
executarea şi cooperarea cu pri-
vire la răspunderea părintească şi 
măsurile privind protecţia copiilor 
[5]. Conform noului art. 3 din Tra-
tatul privind uniunea Europeană, 
astfel cum a fost introdus prin art. 
1 alin. (4) din Tratatul de la Lisa-
bona, se precizează că „uniunea 
combate […] discriminările şi 
promovează […] protecţia drep-
turilor copilului” şi se specifică 
faptul că „în relaţiile cu restul co-
munităţii internaţionale, uniunea 
[…] contribuie […] la protecţia 
drepturilor omului şi, în special, a 
drepturilor copilului” [6]. de ase-
menea, art. 24 din Carta drepturi-
lor Fundamentale a uE stabileşte 
că „în toate acţiunile referitoare la 
copii, indiferent dacă sînt realizate 
de autorităţi publice sau de insti-
tuţii private, interesul superior al 
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SUMMARY
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SUMAR
Ca urmare a vulnerabilităţii specifice, fiecare copil are nevoie de o protecţie specială. Minorii victimizaţi prin infracţiune 

necesită o protecţie şi mai specifică. În acest articol facem o analiză a documentelor internaţionale în domeniul protecţiei 
drepturilor copilului victimizat prin infracţiune. de asemenea, sînt supuse analizei documentele existente la nivelul uniunii 
Europene şi Consiliului Europei, precum şi diferite legi de protecţie a victimelor minore din alte ţări. 

entru deplina şi armonioa-
sa dezvoltare a personalităţii 

copilului trebuie să fie considerat 
primordial” [7], fapt consfinţit, de 
asemenea, în Convenţia ONu cu 
privire la drepturile copilului din 
20.11.1989, care în preambulul 
său subliniază „[…] că din cau-
za lipsei sale de maturitate fizică 
şi intelectuală, copilul are nevoie 
de o protecţie şi îngrijire speciale, 
inclusiv de protecţie juridică adec-
vată […]” [8]. 

Cu referire la protecţia minori-
lor victimizaţi prin infracţiune, pe 
arena internaţională, menţionăm 
iarăşi Convenţia ONu privind 
drepturile copilului. Conform art. 
34, statele-părţi se angajează să 
protejeze copilul de toate formele 
de exploatare sexuală şi abuz se-
xual [8]. de asemenea, Convenţia 
de la Haga din 25.10.1980 asupra 
aspectelor civile ale răpirii inter-
naţionale de copii [9] urmăreşte 
să protejeze copilul pe plan inter-



5Mai 2012

naţional, inclusiv prin: localiza-
rea unui copil deplasat sau reţinut 
ilicit; asigurarea înapoierii de bu-
năvoie a copilului sau înlesnirea 
unei soluţii amiabile; obţinerea de 
asistenţă juridică; înapoierea fără 
pericol a copilului. 

declaraţia Naţiunilor uni-
te privind principiile de bază ale 
justiţiei pentru victimele infrac-
ţiunilor şi abuzului de putere din 
1985, prezentată la cel de-al Vii-
lea Congres de criminologie de la 
Milano din 1985 şi adoptată apoi 
de adunarea generală a ONu [10], 
stabileşte la art. 4 că „victimele 
trebuie să fie tratate cu compasiu-
ne şi să li se respecte demnitatea”, 
conform art. 5 ele „trebuie să fie 
informate asupra drepturilor care 
le sînt recunoscute, pentru a în-
cerca să obţină compensarea prin 
aceste mijloace”. În afara preve-
derilor privind accesul la justiţie, 
tratamentul echitabil, obligaţia 
de restituire şi de compensare din 
partea autorilor actelor criminale 
sau terţii responsabili ai compor-
tamentului lor, precum şi indem-
nizaţia cuvenită, considerăm im-
portantă includerea în declaraţie 
a art. 14, care se referă la faptul 
că „victimele trebuie să primească 
asistenţă materială, medicală, psi-
hologică şi socială de care au ne-
voie prin intermediul organismelor 
benevole, comunitare sau autohto-
ne”. astfel, conform declaraţiei, 
se recomandă constituirea unei re-
ţele veridice de asistenţă comple-
xă a victimelor; constituirea unor 
fonduri naţionale de indemnizare 

a victimelor; cunoaşterea psiholo-
giei de către jurişti şi, mai ales, de 
către anchetatori, ştiut fiind faptul 
că starea victimei se poate agrava 
prin interogatorii, expertize etc. 

Studiul privind violenţa faţă 
de copii al Secretarului General 
al ONu, prezentat la adunarea 
Generală a ONu din 11.10.2006, 
recunoaşte necesitatea de a acorda 
prioritate politicilor de prevenire 
şi de a consolida serviciile soci-
ale, de a îmbunătăţi acţiunile de 
asistenţă acordată victimelor vio-
lenţei şi de a consolida colectarea 
şi analiza datelor privind această 
problemă ascunsă [11]. 

Întru continuarea promovării 
utilizării şi aplicării standardelor 
stabilite în declaraţia ONu pri-
vind principiile de bază ale justi-
ţiei pentru victimele infracţiunilor 
şi abuzului de putere din 1985, 
Comisia Naţiunilor unite pentru 
Prevenirea Criminalităţii şi Justiţie 
Penală, în cadrul sesiunii a XiV-a 
din 2005, a adoptat Ghidul privind 
justiţia în problemele care implică 
copii-victime şi martori ai crime-
lor [12]. Ghidul stabileşte un cadru 
pentru a se asigura că copiii care 
au fost victime ale unor crime sau 
martori la crimă sînt trataţi într-un 
mod corect, demn şi sigur, atunci 
cînd aceştia sînt implicaţi într-un 
proces judiciar. Menţionăm că 
Ghidul ONu se bazează pe Ghidul 
privind justiţia în problemele care 
implică copii-victime şi martori ai 
crimelor, finalizat în 2003 de către 
Biroul internaţional pentru drep-
turile Copilului (iBCr). 

de asemenea, în vederea imple-
mentării integrale a dispoziţiilor 
cuprinse în declaraţia ONu din 
1985, recunoscînd faptul că mili-
oane de oameni, inclusiv multe fe-
mei şi copii, în întreaga lume, încă 
suferă prejudicii ca urmare a unor 
infracţiuni, gen abuz de putere sau 
terorism, şi că drepturile acestor 
victime încă nu au fost recunos-
cute în mod adecvat, şi că ele pot, 
în plus, suferi atunci cînd asistă la 
procesul de judecată a infractori-
lor, la 8 februarie 2010 ONu, în 
colaborare cu Societatea Mondia-
lă a Victimologilor, a înaintat spre 
discuţii Proiectul Convenţiei ONu 
privind justiţia şi sprijinirea victi-
melor criminalităţii şi abuzului de 
putere [13]. 

dacă ne referim în special la 
uniunea Europeană şi protecţia 
minorilor victimizaţi prin infracţi-
une, indicăm că, conform art. 67 
pct. (3) din Tratatul privind funcţi-
onarea uE [14], obiectivul general 
al politicii uniunii este acela de „a 
asigura un nivel înalt de securitate 
prin măsuri de prevenire şi comba-
tere a infracţiunilor”, care includ 
abuzul sexual asupra copilului şi 
exploatarea sexuală a copilului. În 
conformitate cu art. 83 din Trata-
tul privind funcţionarea uE, acest 
obiectiv ar trebui să fie realizat, în 
primul rînd, prin stabilirea unor 
norme minime privind definirea 
infracţiunii şi a sancţiunilor în 
ceea ce priveşte exploatarea sexu-
ală a copiilor. Obiectivele specifi-
ce ar fi urmărirea penală eficace a 
infracţiunii, protecţia drepturilor 
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victimelor şi prevenirea exploată-
rii sexuale a copilului şi a abuzului 
sexual asupra copilului.

Cartea Socială Europeană re-
vizuită, adoptată la Strasbourg la 
3.05.1996, stabileşte că copiii şi 
tinerii au dreptul la o protecţie 
specială împotriva pericolelor fi-
zice şi morale la care sînt expuşi 
(art. 7), ei avînd nevoie de o pro-
tecţie socială, juridică şi economi-
că corespunzătoare (art. 17) [15]. 

decizia-cadru 2001/220/Jai a 
Consiliului privind statutul vic-
timelor în cadrul procedurilor 
penale [16] stabileşte un set de 
drepturi ale victimelor în pro-
cedura penală, inclusiv dreptul 
la protecţie şi despăgubire. de 
asemenea, coordonarea urmăririi 
penale a cazurilor de abuz sexual 
asupra copiilor, de exploatare se-
xuală a copiilor şi de pornografie 
infantilă este facilitată de adopta-
rea deciziei-cadru 2009/948/Jai 
privind prevenirea şi soluţionarea 
conflictelor de competenţe în pro-
cedura penală [17].

decizia-cadru 2004/68/Jai a 
Consiliului uE din 22.12.2003 
privind combaterea exploatării se-
xuale a copiilor şi a pornografiei 
infantile [18] specifică că, atunci 
cînd este vorba despre copii, vic-
timele ar trebui să fie interogate în 
funcţie de vîrsta şi de maturitatea 
lor în cadrul cercetării şi urmăririi 
penale a infracţiunilor la care se 
referă prezenta decizie-cadru, la 
capitolul protecţie indicînd la art. 
9 alin. (2) şi (3) că copiii-victime 
ale exploatării sexuale şi porno-

grafiei ar trebui să fie considerate 
drept victime vulnerabile în mod 
deosebit, fiecare stat-membru 
luînd toate măsurile posibile pen-
tru a garanta un sprijin adecvat 
familiei victimei. La nivelul uE, 
decizia-cadru indicată introduce 
un minimum de apropiere a legis-
laţiilor statelor-membre ale uE, 
în vederea incriminării celor mai 
grave forme de abuz sexual asupra 
copilului şi de exploatare sexuală 
a copilului, extinderii competenţei 
jurisdicţiilor naţionale şi asigurării 
unui minimum de asistenţă pentru 
victime. 

deşi cerinţele au fost, în ge-
neral, puse în aplicare, decizia-
cadru prezintă unele neajunsuri: 
apropie legislaţia doar cu privire 
la un număr limitat de infracţi-
uni, nu abordează noile forme de 
abuz şi de exploatare care utili-
zează tehnologia informaţiilor, 
nu elimină obstacolele în ceea ce 
priveşte urmărirea penală a infrac-
ţiunilor în afara teritoriului naţio-
nal, nu răspunde tuturor nevoilor 
specifice ale victimelor-copii şi 
nu conţine măsuri adecvate de 
prevenire a infracţiunilor. În Pro-
punerea de directivă din 29 martie 
2010 a Parlamentului European şi 
a Consiliului privind combaterea 
abuzului sexual asupra copiilor, a 
exploatării sexuale a copiilor şi a 
pornografiei infantile, de abroga-
re a deciziei-cadru 2004/68/Jai 
[19] este menţionat că în ceea ce 
priveşte protecţia victimelor, în 
directiva nouă vor fi incluse dis-
poziţii privind protecţia acestora 

(în sens larg), pentru a se asigura 
că accesul victimelor la o cale de 
atac legală este simplu şi că aces-
tea nu suferă în urma participării 
la procedura penală. dispozițiile 
includ asistenţă şi sprijin acordat 
victimelor, precum şi protecţia 
victimelor, în mod special în cur-
sul investigaţiilor şi procedurii pe-
nale. Conform pct. 6 din Propune-
rea de directivă, „formele grave de 
abuz sexual asupra copilului şi de 
exploatare sexuală a copilului ar 
trebui să constituie obiectul unor 
sancţiuni eficace, proporţionale şi 
disuasive”. 

Conform pct. 2.3.4 din Progra-
mul de la Stockholm [20], urmează 
să se analizeze dacă este oportun 
să se creeze un instrument juridic 
unic cuprinzător privind protecţia 
victimelor, prin reunirea directi-
vei 2004/80/CE a Consiliului din 
29 aprilie 2004 privind despăgubi-
rea victimelor infracţionalităţii şi 
a deciziei-cadru 2001/220/Jai a 
Consiliului din 15 martie 2001 pri-
vind statutul victimelor în cadrul 
procedurilor penale, pe baza unei 
evaluări a celor două instrumente. 
Menţionăm că prevederile Progra-
mului de la Stockholm (Program 
multianual pentru un spaţiu de 
libertate, securitate şi justiţie şi 
protecţia cetăţeanului), adoptate 
de Consiliul Europei în mai 2010 
[21], au inclus protejarea şi pro-
movarea drepturilor fundamentale 
ale copilului ca o chestiune prio-
ritară, indicînd în pct. 2.3.2 că ar 
trebui să se acorde o atenţie speci-
ală copiilor în situaţii de vulnera-
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bilitate deosebită, în special celor 
care sînt victimele abuzului şi ex-
ploatării sexuale, iar în pct. 4.4.3. 
se subliniază faptul că protejarea 
copiilor împotriva pericolului de 
abuz sexual reprezintă un element 
important al Strategiei privind 
drepturile copiilor.

Strategia uE privind drepturile 
copilului se bazează pe valorile şi 
principiile prevăzute în Convenţia 
ONu privind drepturile copilu-
lui. Conform rezoluţiei legislati-
ve a Parlamentului European din 
16.01.2008 referitoare la Strate-
gia uE privind drepturile copilu-
lui [22], în pct. 34 al Strategiei se 
prevede “abolirea tuturor formelor 
de violenţă împotriva copiilor”; în 
pct. 42 se afirmă că „orice formă de 
violenţă aplicată minorilor în orice 
circumstanţă, inclusiv în familie, 
este nejustificabilă şi trebuie con-
damnată”; în pct. 51 se subliniază 
că „este necesară elaborarea unui 
cadru juridic adecvat cu privire 
la exploatarea sexuală şi abuzu-
rile comise împotriva minorilor”; 
conform pct. 54 se „consideră că 
trebuie să se aplice circumstanţe 
agravante, atunci cînd un copil 
este victima exploatării sau abu-
zului sexual”, pentru ca în pct. 75 
să se „solicite protejarea eficientă 
a copiilor împotriva exploatării se-
xuale”. Mai mult, în comunicarea 
sa din 4.07.2006 „Către o strategie 
a uE privind drepturile copilului” 
[23], Comisia Europeană şi-a sta-
bilit drept obiectiv utilizarea la 
maxim a politicilor şi instrumen-
telor sale existente în vederea pro-

tecţiei copiilor împotriva violenţei 
şi exploatării sexuale în interiorul 
şi în afara uE. 

În avizul 2010/C 267/10 a Co-
mitetului regiunilor privind coo-
perarea locală şi regională în vede-
rea protejării drepturilor copilului 
în uE [24], este exprimată îngri-
jorarea în legătură cu încălcările 
drepturilor copilului, manifestate 
sub diferite forme: de la hărţuirea 
care tinde să dea naştere unui efect 
de luare la întrecere, prin imitarea 
comportamentelor negative, la alte 
forme de violenţă psihică şi fizică 
exercitată de copii asupra altor co-
pii şi la alte tipuri de abuzuri, în 
special în cadrul şcolar (pct. 44), 
astfel fiind necesară – conform pct. 
41 – garantarea dreptului copilului 
de a beneficia de protecţie împo-
triva oricărei forme de violenţă 
fizică sau psihică, subliniindu-se 
rolul esenţial al autorităţilor locale 
şi regionale în asigurarea acestui 
drept. de asemenea, avizul sti-
pulează în pct. 26 că, „avînd în 
vedere lipsa informaţiilor cuprin-
zătoare privind protejarea dreptu-
rilor copilului în statele-membre 
ale uE, se solicită Comisiei uE să 
elaboreze, să publice şi să actuali-
zeze cu regularitate un „tablou de 
bord al drepturilor copilului”, ca 
instrument care acoperă indicato-
rii îmbunătăţiţi privind drepturile 
copilului şi furnizează informaţii 
fiabile, comparabile şi actualizate 
privind drepturile copilului în sta-
tele-membre”. acest instrument 
nu ar constitui doar un punct de 
referinţă pentru cercetare, ci – 

prin punerea în evidenţă a bunelor 
practici – ar putea reprezenta un 
impuls important pentru schim-
barea politicii statelor-membre, 
suplinind lipsa legislaţiei uE obli-
gatorii, acţionînd prin intermediul 
metodei deschise de coordona-
re, astfel cum se preconizează în 
Cartea albă privind guvernanţa 
europeană. Considerăm că un ase-
menea instrument inovator de pre-
venire ca “tabloul de bord al drep-
turilor copilului” ar fi bine-venit 
pentru r. Moldova, instrument 
care va conține informaţii privind 
protejarea drepturilor copilului în 
ţara noastră, oferite de instituţiile 
responsabile în domeniu, precum 
şi de societatea civilă, care vor pu-
blica şi actualiza acest tablou. de 
asemenea, credem că acest instru-
ment ar putea fi o componentă a 
Strategiei naţionale privind drep-
turile copilului, aprobată prin ho-
tărîre de guvern sau parlament. 

recenta Convenţie a Consiliu-
lui Europei STE nr. 201 privind 
protecţia copiilor împotriva ex-
ploatării şi abuzurilor sexuale din 
25.10.2007, intrată în vigoare la 
01.07.2010 [25], constituie, fără 
îndoială, pînă la această dată stan-
dardul internaţional cel mai înalt 
privind protecţia copiilor împotri-
va abuzului şi exploatării sexuale. 
acest instrument este primul care 
califică drept infracţiune penală 
abuzurile sexuale contra copiilor, 
indiferent de locul comiterii lor, 
utilizînd forţa, constrîngerea sau 
ameninţarea. În prezent ţara noas-
tră, ca membru al Consiliului Eu-
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ropei, doar a semnat Convenţia la 
25.10.2007, însă din moment ce o 
va ratifica, ea îşi va asuma obliga-
ţia de a modifica partea specială a 
Codului penal actual, introducînd 
articole noi şi modificînd cele 
existente, pentru a se asigura că 
sînt incriminate toate formele de 
abuz sexual împotriva copiilor, atît 
ca componenţă de bază, cît şi cali-
ficată, inclusiv stabilirea şi aplica-
rea sancţiunilor. de exemplu, va fi 
necesară completarea alin. (2) art. 
220 CP rM „Proxenetismul” cu 
circumstanţa agravantă, şi anume: 
- lit. „b”: „săvîrşită faţă de un mi-
nor”, agravantă exclusă, în viziu-
nea noastră, nemotivat prin Legea 
nr. 277-XVi din 18.12.2008, în 
vigoare din 24.05.2009. În con-
textul noilor instrumente interna-
ţionale [26], precum şi al aspira-
ţiilor de integrare europeană a r. 
Moldova, care stipulează expres 
protejarea copilului prin aplicarea 
circumstanţelor agravante, în situ-
aţia în care un copil este victima 
exploatării sau abuzului sexual, 
completarea CP rM cu noi agra-
vante va demonstra pe plan inter-
naţional angajamentul şi voinţa 
ţării noastre de a preveni şi a lup-
ta împotriva fenomenului dat. În 
acelaşi timp, în viziunea noastră, 
introducerea componentei cu cir-
cumstanţă agravantă va contribui 
la diferenţierea şi individualizarea 
răspunderii penale, de asemenea 
caracteristicile victimologice ale 
infracţiunii pot mărturisi despre 
periculozitatea socială sporită a 
infractorului. Ca o practică reuşită 

în domeniu, menţionăm că o ase-
menea agravantă o regăsim la alin. 
(3) art. 213 a CP al româniei, care 
prevede că „dacă fapta de proxe-
netism este săvîrşită faţă de un mi-
nor, limitele speciale ale pedepsei 
se majorează cu jumătate” [27]. 

La nivel global, standardul in-
ternaţional principal rămîne a fi 
Protocolul opţional la Convenţia 
ONu cu privire la drepturile copi-
lului referitor la vînzarea, prosti-
tuţia copiilor şi pornografia infan-
tilă din 25.05.2000 [28], ratificat 
de Moldova la 22.02.2007, şi în 
conformitate cu care în Codul pe-
nal a fost incriminată pornografia 
infantilă. 

referitor la actele normative 
ale Consiliului Europei, subliniem 
că astăzi prevenirea victimizării a 
devenit un deziderat internaţional, 
fiind reflectat într-o serie întreagă 
de recomandări [29]. de exemplu, 
recomandarea r (91) 11 privind 
exploatarea sexuală, pornografia, 
prostituţia, precum şi traficul de 
copii şi tineri [30], cu scopul pro-
tecţiei acestora recomandă statelor-
membre să-şi revadă legislaţia şi 
practica în vederea introducerii şi 
punerii în practică a măsurilor de 
sensibilizare, educare şi informare 
(de pildă, pct. 2 prevede „include-
rea în programele de educaţie şco-
lară, primară şi secundară a unei in-
formări asupra riscurilor la care se 
pot expune copiii şi tinerii adulţi în 
domeniul exploatării şi al abuzuri-
lor sexuale şi asupra mijloacelor de 
apărare”); culegere şi schimb de in-
formaţii; prevenire, depistare, asis-

tenţă de drept penal şi procedură 
penală, pct. 14 prevăzînd „crearea 
pentru copiii-victime a unor con-
diţii speciale de audiere ce vizează 
diminuarea efectelor traumatizante 
şi creşterea credibilităţii declaraţii-
lor lor, în vederea respectării dem-
nităţii acestora”. În recomandarea 
r (87) 21 privind asistenţa acordată 
victimelor infracţiunilor penale şi 
prevenirea victimizării repetate [31] 
şi recomandarea r (85) 4 cu privi-
re la violenţa în familie [32], este 
indicată necesitatea de a promova 
prevenirea victimizării repetate, în 
special pentru victimele ce fac par-
te din grupurile vulnerabile. Noile 
cercetări şi constatări ale victimo-
logilor au devenit baza recoman-
dării r (87) 19 privind organizarea 
prevenirii criminalităţii [33]. Cel 
mai recent document în domeniu 
este Convenţia Consiliului Euro-
pei privind prevenirea şi combate-
rea violenţei împotriva femeilor şi 
a violenţei domestice, semnată la 
istanbul la 11 mai 2011 [34], care 
stabileşte că copiii sînt victime ale 
violenţei domestice, ei necesit-
înd protecţie, sprijin şi asistenţă în 
funcţie de nevoile lor specifice în 
calitate de persoane vulnerabile. 

Cu privire la reglementările de 
drept privind protecţia victime-
lor în alte state, indicăm că prima 
lege cu referire la protecţia copii-
lor a fost adoptată în statul israel 
în 1955, fiind denumită „despre 
protecţia copiilor”. aceasta este 
o lege unică şi progresivă chiar şi 
după standardele internaţionale. 
adoptată pentru a atenua trauma 
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investigaţiilor efectuate de poliţie 
şi declaraţiilor în instanţă, legea 
permite, conform art. 2 lit a), ca în 
cazul în care avem o victimă (sub 
vîrsta de 14 ani) a unei infracţi-
uni violente a cărei autor este un 
membru al familiei sau a oricări 
infracţiuni sexuale, un investiga-
tor de copii (lucrător social special 
instruit, şi nu un ofiţer de poliţie) 
va depune mărturie în locul copi-
lului. Mai mult decît atît, compe-
tenta unui copil de a depune măr-
turie în instanţă va fi determinată 
de interesul superior al copilului şi 
nu întotdeauna în interesul anche-
tei penale, decizia fiind luată de 
către investigatorul pentru copii în 
baza stării emoţionale a copilului 
şi abilităţilor cognitive. În această 
decizie nu vor fi implicate aspecte 
juridice sau de anchetă. În cazul în 
care investigatorul de copii decide 
că copilul nu este apt să depună 
mărturii, el / ea va depune mărtu-
rie în locul acestuia. Menţionăm 
faptul că în israel sînt aproximativ 
2.2 mil. de copii, ceea ce consti-
tuie 33% din populaţie. Conform 
statisticii, în anul 2003 nu au pri-
mit permisiunea de a depune măr-
turie în instanţă copiii-victime ale 
infracţiunilor sexuale, după cum 
urmează: pînă la vîrsta de 5 ani – 
99,1%, cu vîrste cuprinse între 6 
şi 8 ani – 93%, între 9 şi 11 ani 
– 76,6%, cu vîrsta între 12 şi 14 
ani – 60,3% [35]. În 1989 israel 
adoptă Legea privind prevenirea 
abuzului asupra minorilor şi nea-
jutorării acestora, conform căreia 
este obligatoriu de a raporta au-

torităţilor orice abuz suspectat de 
către un părinte sau de alte părţi 
responsabile. Legea dată prevede 
agravarea pedepsei aplicate în ca-
zul în care agresorul copilului este 
tutorele acestuia sau un membru al 
familiei.

În 1978, în Marea Britanie a 
fost adoptată Legea privind pro-
tecţia copiilor, ca urmare a îngri-
jorării faţă de pornografia infantilă 
şi a exploatării sexuale a copiilor 
care au apărut în Sua în 1977. 
Legea se aplică în anglia şi Ţara 
Galilor. Pentru Scoţia dispoziţii 
similare sînt conţinute în Codul 
civil al Scoţiei din 1982, iar pentru 
irlanda de Nord – în Ordinul pri-
vind protecţia copilului din 1978. 
Persoanei condamnate pentru o 
infracţiune în conformitate cu Le-
gea menţionată îi este interzis să 
lucreze cu copii în Marea Britanie, 
fiind obligată să semneze regis-
trul infractorilor legat de sex. 

Cu privire la practica vizibilită-
ţii sau raportării abuzului, aceasta 
diferă de la o ţară la alta. În Elve-
ţia nu există obligaţia de a raporta 
cazurile de abuz, însă în scopul 
respectării interesului superior al 
copilului persoanele care au obli-
gaţia profesională de a păstra con-
fidenţialitatea informaţiilor (art. 
320 şi 312 CP) sînt exonerate în ce 
priveşte informarea autorităţilor în 
legătură cu violenţa asupra copii-
lor (art. 358 CP). În italia asisten-
ţii sociali care iau cunoştinţă de 
existenţa unui abuz sînt obligaţi 
să raporteze cazul; neraportarea 
se sancţionează penal (art. 361, 

362 CP); aceeaşi obligaţie este 
valabilă şi pentru personalul me-
dical (art. 365 CP). În Belgia este 
reglementată obligaţia tuturor ce-
tăţenilor, precum şi a personalului 
specializat de a raporta orice caz 
de abuz; pentru medici şi asistenţi 
sociali situaţia este însă mai deli-
cată, deoarece ei sînt obligaţi, pe 
de o parte, să respecte confiden-
ţialitatea (art. 458 CP), iar pe de 
alta – să asiste victima (art. 422 
bis CP). În danemarca obliga-
ţia de a raporta cazurile de abuz 
e obligatorie şi are întîietate faţă 
de orice altă regulă referitoare la 
confidenţialitatea profesională. În 
Franţa obligaţia de a respecta con-
fidenţialitatea nu se aplică în ca-
zurile de rele tratamente aplicate 
persoanelor vulnerabile, precum 
şi în toate cazurile de abuz sexual 
[36, p. 306]. 

răspunsul la vizibilitatea abu-
zului şi intervenţia în astfel de 
cazuri a generat practici variate. 
dincolo însă de diversitate, se con-
stată o direcţie comună spre trans-
ferarea responsabilităţii rezolvării 
conflictului mediului extrafamilial 
– agenţiilor specializate – şi spre 
incriminarea în legislaţia penală a 
actelor de violenţă domestică/abuz 
asupra copilului. În italia, dacă pă-
rinţii aduc prejudicii grave copi-
lului, serviciile sociale pot sesiza 
Tribunalul pentru Minori, pentru a 
ordona o măsură de protecţie civi-
lă. Tribunalul pentru Minori poate, 
de asemenea, să limiteze drepturi-
le părinţilor şi chiar să pronunţe 
decăderea acestora din drepturile 
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de Liga Naţiunilor. http://www.un-
documents.net/gdrc1924.htm 

 2. Declaraţia drepturilor copilu-
lui, adoptată şi proclamată prin rezo-
luţia 1386 (XiV) a adunării Generale 
a ONu din 20 noiembrie 1959. http://
childrensrightsportal.org/references-
on-child-rights/declaration-rights-
child/text/ 

 3. Declaraţia universală a drep-
turilor omului, aprobată şi proclama-
tă la New York, prin rezoluţia 1386 
(XiV) a adunării Generale a ONu din 
10.12.1948. În: Tratate internaţionale 
la care republica Moldova este parte 
(1990-1998). Ediţie oficială, volumul 
1, Chişinău, 1998, p. 11-17. 

 4. Pactul internaţional privind 
drepturile economice, sociale şi cul-
turale, adoptat şi proclamat la New 
York, prin rezoluţia 2200 a (XXi) 
a adunării Generale a ONu din 
16.12.1966. În: Tratate internaţionale 
la care republica Moldova este parte 
(1990-1998). Ediţie oficială, volumul 
1, Chişinău, 1998, p. 18-29. 

 5. Convenţia de la Haga din 19 
octombrie 1996 privind competenţa, 
legea aplicabilă, recunoaşterea, exe-
cutarea şi cooperarea cu privire la 
răspunderea părintească şi măsurile 
privind protecţia copiilor. În: Moni-
torul Oficial al româniei, nr. 895 din 
28.12.2007. 

 6. Tratatul de la Lisabona de mo-
dificare a Tratatului privind Uniunea 
Europeană şi a Tratatului de institui-
re a Comunităţii Europene, semnat la 
13.12.2007 de către reprezentanţii ce-
lor 27 de state-membre ale uE, intrat 
în vigoare la 1.12.2009. În: Jurnalul 
Oficial al Comunităţii Europene c 
306 din 17.12.2007, p. 1-271.

 7. Carta drepturilor fundamen-
tale a Uniunii Europene, proclamată 
în mod solemn de Parlamentul Euro-

aplicabile. Prevederi privind pro-
tecţia drepturilor copiilor sînt re-
găsite şi în Legea ucrainei privind 
protecţia minorilor şi familiilor 
împotriva violenţei din 2008, care, 
conform opiniilor unor experţi, nu 
se aplică în practică. În românia 
domeniul protecţiei drepturilor 
copilului este reglementat încă din 
1997 prin Ordonanţa de urgenţă 
nr. 26/1997 privind protecţia co-
pilului aflat în dificultate, aprobată 
prin Legea nr. 108/1998. În 2003 a 
fost aprobată Legea nr. 217 privind 
prevenirea şi combaterea violenţei 
în familie, prin care se creează un 
cadru instituţional din care face 
parte agenţia Naţională pentru 
Protecţia Familiei, asistenţii fa-
miliali, precum şi centrele pentru 
adăpostirea victimelor violenţei în 
familie. 

Sentimentul că copiii ar trebui 
să fie recunoscuţi ca persoane care 
îşi au drepturile lor a fost exprimat 
în cuvintele lui Janusz Korczak, 
unul dintre cei mai mari educatori 
ai sec. 20 şi un avocat timpuriu al 
drepturilor copiilor, cînd a scris că 
„copiii sînt oameni – nu oameni 
în devenire, nu oameni ai zilei 
de mîine, dar oameni acum, chiar 
acum – astăzi” [38, p. 8], prin ur-
mare şi protecţia copiilor trebuie 
să intervină prompt şi neîntîrziat. 
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Î
jafurilor, spargerilor, tîlhăriilor şi a 
unui şir de alte infracţiuni, tot mai 
frecvent figurează microobiecte-
le – formaţiuni materiale cu masă 
foarte mică, purtătoare de infor-
maţii despre evenimentul criminal 
cercetat, pentru descoperirea, ridi-
carea şi cercetarea cărora sînt ne-
cesare mijloace tehnice şi metode 
speciale [37, 38]. Microobiectele 
pot fi atît formaţiuni de sine stă-
tătoare miniaturale, cît şi micro-
suprapuneri în urmele tradiţionale 
[1, p. 101-105].

Practica arată că microparticu-
lele de substanţe şi materiale des-
coperite şi ulterior multilateral cer-
cetate deseori sînt surse de infor-
maţie cu privire la circumstanţele 
semnificative ale evenimentului 
investigat, ajutînd la descoperirea 
infracţiunii şi identificarea făptui-
torului [2, p. 128]. infractorul in-
teracţionează cu obiectele la locul 
faptei, drept consecinţă pe obiecte-
le mediului unde s-a produs infrac-
ţiunea vor fi transferate micropar-
ticule de la subiectul infracţiunii. 
Totodată, prin aceleaşi contacte 
pe făptuitor rămîn microparticule 
preluate de la locul infracţiunii. 

Microparticulele descoperite în 
acest caz ajută la constatarea unor 
aşa circumstanţe, cum ar fi aflarea 
victimei la locul infracţiunii, faptul 
comiterii manipulărilor de tăinuire 
a infracţiunii [41, p. 213-218].

Folosirea cu succes a micro-
obiectelor în ancheta penală este 
determinată de următorii factori: 
dezvoltarea generală a tehnicii 
criminalistice şi, drept consecinţă, 
dotarea aparatului de anchetă cu 
mijloace tehnico-ştiinţifice; apari-
ţia unor noi metode de expertiză, 
care deschid posibilităţi de cerce-
tare detaliată a unor cantităţi mici 
de substanţe şi materiale (metode-
le de microanaliză, ultramicroa-
naliză, microscopie electronică), 
astfel obţinîndu-se din micropar-
ticule informaţie care anterior era 
absolut inaccesibilă [3, p. 17]. În 
cadrul cercetării infracţiunii la lo-
cul de săvîrşire a ei deseori lipsesc 
aşa urme „tradiţionale”, cum ar fi 
amprentele degetelor mîinii, ur-
mele tălpilor, deteriorările în urma 
manipulării uneltelor efracţiei şi a 
instrumentelor [4, p. 74] etc.

Evoluţia concepţiilor despre ur-
mele-microobiecte ca surse de in-
formaţii, inclusiv criminalistice, îşi 
are începuturile din cele mai vechi 
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În lucrare se analizează multitudinea de noţiuni şi opinii privind noţiunea de microobiect, evoluţia concepţiilor despre 
microobiecte ca surse de informaţii şi clasificarea microobiectelor în criminalistică.

n practica descoperirii şi cer-
cetării asasinatelor, violurilor, 

timpuri. atunci cînd experienţa şi 
spiritul de observaţie profesional 
la cercetarea crimelor nu mai erau 
suficiente, în sprijinul luptei împo-
triva criminalităţii au venit diferite 
domenii de cunoştinţe din ştiinţele 
naturii, tehnice, publice şi speciale 
[5, p. 9-46]. Ca urmare a aplicării 
acestor cunoştinţe şi a experienţei 
de combatere a criminalităţii, s-a şi 
format o ştiinţă specială contempo-
rană, pe care Hans Gross la vremea 
sa a numit-o criminalistică. 

Cercetarea microobiectelor tot-
deauna se realiza prin acele me-
tode care corespundeau nivelului 
general de dezvoltare a ştiinţei şi 
tehnicii în perioada respectivă. 
iniţial acestea erau metodele de 
chimie analitică – reacţii chimice 
calitative pentru anumite clase de 
substanţe, cunoscute de pe timpul 
alchimiştilor medievali [6, p. 217]. 
Prin metodele de chimie analitică 
din acea vreme era posibilă doar 
constatarea originii a unui cerc li-
mitat de substanţe, dar şi aceea cu 
mare aproximaţie. În etapele iniţi-
ale de utilizare a microobiectelor, 
însă, alte metode nu existau [30].

din momentul inventării mi-
croscopului a apărut posibilitatea 
descoperirii mai simple a microo-
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biectelor, pe de o parte, şi cerce-
tării lor vizuale, pe de altă parte, 
ceea ce a permis obţinerea unor in-
formaţii cu caracter de diagnostic 
şi de identificare [7, p. 4-5]. Stu-
dierea proprietăţilor morfologice 
şi structurale ale microobiectelor a 
extins semnificativ cercul de pro-
bleme soluţionate, ceea ce a dus la 
includerea mai frecventă a aces-
tora în procesul de descoperire şi 
de anchetare a infracţiunilor [40, 
p. 31-41]. revoluţia tehnico-ştiin-
ţifică, începută în a doua jumătate 
a secolului XiX, a dus la apariţia 
unor metode noi de investigaţii în 
chimia analitică şi în fizică. aceste 
elaborări foarte repede au fost so-
licitate de criminalistică – pe baza 
lor au fost elaborate metode de ex-
pertiză, inclusiv de cercetare a mi-
croobiectelor [8, p. 23]. 

H. Gross în acea perioadă aten-
ţiona asupra necesităţii colectă-
rii particulelor în formă de praf. 
În anul 1893, pentru prima dată 
a ieşit de sub tipar lucrarea sa în 
domeniul criminalisticii cu titlul 
„Manualul judecătorului de in-
strucţie”. În această carte, adiţio-
nal la capitolele consacrate medi-
cinei legale, cercetării substanţelor 
toxice, armelor de foc şi sîngelui, 
se conţineau un şir de capitole 
care anterior nu puteau fi întîlnite 
în nici una dintre cărţile de speci-
alitate: „Cercetarea părului, pra-
fului, noroiului pe încălţăminte şi 
a petelor pe haine” [9, p. 263]. Se 
ştie că Conan doil personal aplica 
în practică raţionamentele sale cu 
privire la cercetarea prafului, cînd 
a intervenit în procesul cu fiul pre-
otului care era învinuit de distru-
gerea barbară a vitelor în anglia. 
doil de-a lungul mai multor ani se 
lupta pentru a dovedi nevinovăţia 

aceluia şi, constatînd compoziţii 
diferite ale prafului de la locul cri-
mei şi de pe hainele inculpatului, 
a dovedit nevinovăţia, a obţinut 
eliberarea şi reabilitarea acestuia. 
acesta a fost, probabil, unul dintre 
primele cazuri, cînd microparticu-
lele au fost antrenate într-un pro-
ces penal.

În cartea „urme în praf”, i. Tor-
vald citează numeroase exemple 
de descoperire şi cercetare a in-
fracţiunii prin determinarea şi in-
vestigarea diferitelor microobiecte 
[10, p. 243].

În Franţa un impuls puternic 
pentru cercetarea părului a fost dat 
în anul 1909 de expertul medico-
legist Balthasar, iar în anul 1910 
Edmond Locard a creat laboratorul 
poliţist din Lion. În acest labora-
tor, după urmele diferitelor micro-
particule se determinau căile de 
descoperire a infracţiunilor. ulte-
rior E. Locard, în îndrumarul său 
de criminalistică în şase volume, 
a consacrat un volum integral cer-
cetării prafului. Cercetătorul folo-
sea pe larg în practica sa studierea 
microobiectelor. Este cunoscut un 
caz, cînd la el a fost adus un tînăr 
suspectat de producerea monedelor 
false. E. Locard i-a spălat capul cu 
alcool, apoi a lăsat să se evapore al-
coolul. analiza particulelor rămase 
pe fundul vasului a demonstrat că 
în componenţa acestora se conţi-
neau toate elementele folosite la 
producerea banilor falşi. Edmond 
şi Jacques Locard, în anii ’30, au 
citat numeroase exemple de folo-
sire eficientă a microparticulelor 
cercetate prin metode disponibile 
la acea vreme [33, p. 267-271; 34, 
p. 602-617; 35, p. 539-556].

Prima abordare într-adevăr şti-
inţifică a folosirii posibilităţilor 

chimiei, fizicii, microbiologiei, 
biochimiei şi botanicii în crimina-
listică poate fi atribuită expertului-
chimist, doctorului Gheorghe Pop 
(1861-1942), care prin cercetările 
sale chimice şi microscopice ale 
urmelor a contribuit la descope-
rirea numeroaselor crime. În anul 
1918, în lucrarea sa „Microscopia 
în serviciul urmăririi penale”, el 
a subliniat importanţa cercetării 
microparticulelor de murdărie şi a 
confirmat-o prin exemple de des-
coperire reuşită a infracţiunilor în 
anii 1904-1909. Sîngele, saliva, 
părul, praful diferit, firele de ţesă-
turi, polenul şi firişoarele de natură 
vegetală, colectate de la locul de 
comitere a infracţiunii, deveneau 
în mîinile lui probe materiale in-
contestabile.

În america, doctorul-chimist 
albert Schneider de asemenea a 
lucrat cu succes cu particulele de 
praf, ridicate de la locul infrac-
ţiunii [11, p. 9-24]. În anul 1923 
criminalistul german K. Gizecke a 
descris metodele de cercetare a mi-
croobiectelor pe hainele persoane-
lor suspecte, în scopul identificării 
profesiei acestora. ulterior un alt 
savant german, chimistul a. Briu-
ning, a acordat o atenţie deosebită 
cercetării microobiectelor.

Caracterizînd valoarea probato-
rie a microurmelor, u. uilz a de-
clarat: „Se subînţelege că dovezile 
de acest gen pot fi considerate in-
contestabile numai în cazul în care 
asemenea urme se descoperă şi se 
cercetează imediat după comite-
rea faptei penale şi înainte ca alte 
persoane să fi putut merge în acest 
loc. În caz contrar, probele de acest 
gen pot duce la concluzii şi înche-
ieri eronate” [12, p. 7-10].

după războiul din aa. 1939-
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1945, în ţările din Occident crimi-
naliştii pentru descoperirea crime-
lor, care aveau legătură cu dispo-
zitivele şi substanţele explozive, 
pe primul plan au înaintat chimia 
legală. În ţările occidentale sfîrşi-
tul secolului XX se caracterizează 
prin dezvoltarea accelerată a medi-
cinei legale şi a balisticii crimina-
listice [27, p. 292-299].

În perioada de pînă la revoluţia 
din 1917 din rusia, în poliţia rusă 
primii specialişti antrenaţi în cali-
tate de experţi au fost specialişti 
în domeniul chimiei şi medicinei, 
inclusiv aşa savanţi renumiţi ca N. 
i. Pirogov, d. i. Mendeleev etc. În 
practica de expert din acele vremuri 
se înregistrau frecvent cercetările 
părului infractorului, descoperit la 
locul comiterii infracţiunii.

În perioada sovietică, pionieri în 
cercetarea urmelor-microobiecte au 
fost medicii-legişti P.a. Minakov şi 
N.M. Nemînov (1918), M.P. Edmen 
şi T.S. Borodasheva (1932). Cea 
mai mare contribuţie la dezvoltarea 
ştiinţei criminalistice sovietice au 
adus-o r.S. Belkin, E.M. Berşad-
ski, a.i. Vinberg, G.L. Granovski, 
a.i. dvorkin, a.V. Zinin, i.N. Ko-
vtun, V.i. Koldin, V.E. Kornouhov, 
V.M. Korşunov, i.G. Koruhov, i. F. 
Krîlov, i.M. Luzghin, N.i. Malanin, 
V.S. Mitricev, N.S. Polevoi, M.i. 
rozental, a.r. Şleahov, M.a. Şma-
tov, a.a. Eisman şi alţi oameni de 
ştiinţă [42, p. 21-33].

În diferite ramuri ale ştiinţei 
există interpretări proprii ale noţi-
unii de „microobiecte”, care, desi-
gur, sînt elaborate în conformitate 
cu specificul obiectului de studiu 
al unei sau altei ştiinţe. Bază co-
mună etimologică pentru utilizarea 
termenului „microobiecte” este 
semnul cantitativ al obiectelor: de 

la „μικρός” (mikros), de origine 
greacă – mic, de dimensiuni mici, 
adică totdeauna se vorbeşte des-
pre corpuri, componente, elemen-
te mici. Însăşi noţiunea de „mic”, 
însă, este destul de relativă, de 
aceea ea este examinată referitor 
la domeniul selectat de aplicare, la 
domeniul concret de cercetare. În 
acest context, semnele cantitative 
ale microobiectelor în biologie, 
fizică, chimie, pedologie şi în alte 
ştiinţe uneori în general nu corelea-
ză. În înţelesul ştiinţelor naturale, 
la microobiecte se referă molecu-
lele, nucleele atomice, particulele 
elementare [13, p. 164].

În prezent nu există o opinie 
unică privind noţiunea de microo-
biecte şi criteriile conform cărora 
unele dintre probele materiale se 
referă la microobiecte, iar altele 
nu. Majoritatea autorilor remarcă 
că acestea sînt formaţiuni materia-
le de dimensiuni mici, definiţia că-
rora în expertiza legală este diferită 
de cea acceptată în ştiinţele naturii. 
Nici caracteristicile calitative, nici 
cele cantitative nu pot fi unificate 
pentru toate acestea.

În literatura de specialitate, 
periodic apar noi definiţii ale mi-
croobiectelor, termeni specifici, 
bazaţi pe specificul metodologic 
al studiului sau pe proprietăţile şi 
caracteristicile inerente acestor 
obiecte. de exemplu, în monogra-
fia sa dedicată bazelor microobiec-
tologiei judiciare, a.a. Kiricenko 
exemplifică 297 de definiţii dife-
rite ale microobiectelor, propuse 
de diverşi autori la diferite perioa-
de (pînă în prezent, numărul lor a 
crescut substanţial). Cu toate aces-
tea, utilitatea şi validitatea unora 
dintre ele provoacă uneori obiecţii 
semnificative.

În general, pot fi identificate trei 
domenii principale de identificare a 
microobiectelor, care există astăzi 
în criminalistică: 1) prin specifica-
rea caracteristicilor dimensionale 
exacte; 2) prin reflectarea caracte-
risticilor calitative ale microobiec-
telor; 3) prin combinarea criteriilor 
cantitative şi calitative.

ideea de a aduce conceptul de 
microobiecte la un numitor co-
mun, bazat pe delimitarea con-
form dimensiunilor sau greutății 
lor, a persistat întotdeauna. Cu 
toate acestea, tipurile, formele de 
existenţă a obiectelor de dimen-
siuni mici incluse în procesul de 
investigare sînt atît de diverse, că 
încercările de a le aduce la o scară 
dimensională, de masă şi de volum 
unică sînt oarecum utopice. adop-
tarea oarecărei mărimi „normati-
ve” a unui obiect, sub care el poate 
fi considerat microobiect, nu este 
acceptabilă; aceasta întotdeauna 
îşi va găsi o mulţime de oponenţi, 
iar dezbaterea va fi reîncepută de 
fiecare dată.

apelarea la caracteristicile cali-
tative ale obiectelor, care ar permi-
te accepţia lor ca microobiecte, 
este de asemenea o tendinţă foarte 
frecventă. de obicei, prin calitatea 
microobiectelor este subînţeleasă 
posibilitatea descoperirii lor: cu 
ochiul liber la nivelul aptitudini-
lor de observare; folosind cele mai 
simple instrumente optice (lupe) 
sau instrumente mai complexe 
(microscoape optice).

În definiţiile care combină cri-
teriile cantitative şi cele calitati-
ve se reflectă o a treia abordare a 
microobiectelor. Spre exemplu, 
definiţia dată de către r.S. Belkin: 
„[...] microobiectele invizibile sau 
obiecte slab vizibile cu ochiul li-
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ber (criteriul calitativ), care nu de-
păşesc în toate dimensiunile lor 2 
mm (criteriu cantitativ)”.

Pentru a înţelege natura mi-
croobiectelor în criminalistică și 
în medicina legală, am pornit de 
la acele principii în baza cărora 
are loc gradarea lor în alte ştiinţe. 
Trebuie remarcat faptul că vorbim 
despre principii, nu de un transfer 
mecanic al dispoziţiilor acceptate 
ale ştiinţelor naturale.

Nici una dintre ştiinţe nu pose-
dă dimensiunile exacte ale obiec-
telor lumii microscopice sau ale 
microcantităţilor de substanţe. To-
tul este determinat de proprietăţile 
lor, prin diferenţierea dintre pro-
prietăţile microobiectelor de restul 
obiectelor lumii materiale, care fac 
obiectul de studiu al unei sau al-
tei ştiinţe. aceasta este o trăsătu-
ra calitativă, iar aceste argumente 
determină conţinutul conceptului 
examinat.

acelaşi lucru este valabil şi 
pentru microobiecte în înţelegerea 
lor criminalistică – trebuie doar să 
fie selectate principiile prin care 
urmează a fi stabilit acest criteriu. 
Probabil că definirea trebuie să se 
bazeze pe principiul manifestării 
calităţilor sau trăsăturilor lor spe-
cifice referitoare la dimensiunile 
lor. În baza acestei abordări, pu-
tem rezuma că limita dimensională 
care separa microobiectele de ma-
croobiecte poate să se afle într-un 
interval destul de larg, ale cărui 
limite sînt determinate de natura 
substanţei, şi anume de proprietă-
ţile sale.

Microobiectele trebuie să fie 
identificate şi individualizate în 
timpul cercetării şi investigării 
preliminare. În acelaşi timp, indi-
vidualizarea ar trebui să fie de aşa 

natură ca să nu existe nici o îndo-
ială cu privire la posibila lor înlo-
cuire – acesta este un postulat. În 
opinia noastră, anume această ar-
gumentare, dar în comun cu nece-
sitatea utilizării mijloacelor tehni-
ce, poate fi recunoscută drept acel 
criteriu care caracterizează apariţia 
unor proprietăţi noi ale obiectului. 
adică limita superioară a carac-
teristicilor dimensiunilor microo-
biectelor se află la graniţa posibi-
lităţilor de percepţie senzorială nu 
numai a faptului existenţei lor, ci 
şi a identificării proprietăţilor care 
le individualizează. Prin individu-
alizare în acest caz ar trebui să se 
înţeleagă caracteristicile dimensi-
onale, caracteristicile morfologice 
exterioare ale obiectului, aprecie-
rea apartenenţei sale generice şi a 
altor caracteristici.

Cu toate acestea, pentru o în-
ţelegere deplină a esenţei microo-
biectelor a rămas nelămurită pro-
blema privind limita inferioară 
a dimensiunilor microobiectelor 
– dacă există şi cum poate fi de-
terminată.

În general, prin obiect se înţe-
lege o formaţiune materială avînd 
anumite semne ale structurii exte-
rioare, care permit aprecierea pro-
prietăţilor şi semnalmentelor sur-
sei din care s-a desprins. aspectul 
esenţial este determinat de dimen-
siune a cărei reducere elementară 
duce la dispariţia cumulului de 
caracteristici care o definesc ca pe 
o formaţiune stabilă existentă de 
sine stătător.

În cazul în care obiectul încă 
poate fi detectat şi ridicat ca un 
corp aparte, putem aplica concep-
tul de microobiect faţă de el. iar 
atunci cînd constatarea prezenţei 
unei substanţe este posibilă numai 

cu utilizarea unor metode analitice 
sau metode de analiză fizico-chi-
mice, nu putem vorbi de microo-
biecte, ci de o cantitate caracteris-
tică unei urme a unei substanţe sau 
material (în acest caz nu este vorba 
numai despre partea tehnică, ci şi 
de o diferenţă procedurală).

În acest temei, nici otrava în 
sînge, nici urmele de droguri în 
salivă, nici urmele olfactive (sub-
stanţe aflate în stare moleculară) 
nu pot fi recunoscute ca microo-
biecte, deoarece în acest caz lip-
sesc formaţiunile materiale care să 
poată fi supuse unui studiu morfo-
logic – lipseşte morfologia în sine. 
Prin metode de analiză chimice şi 
fizico-chimice speciale este stabilit 
numai faptul existenţei lor.

aşadar, în calitate de criteriu al 
microobiectului nu pot fi acceptate 
caracteristicile dimensionale ale 
lui şi ar trebui să fie utilizate doar 
proprietăţile calitative cumulate.

În opinia lui А.А. Kiricenko 
[14, p. 13], există „două direcţii de 
sine stătătoare în abordarea studi-
erii problemelor microobiectelor: 
microtrasologică şi micrologică”, 
examinarea cărora este necesară 
în calitate de subcapitol al teoriei 
criminalistice particulare sau in-
terdisciplinare despre microobiec-
te, dar acceptarea ei este dificilă, 
deoarece studierea proprietăţilor 
substanţiale ale microobiectelor, 
caracteristică pentru direcţia exa-
minată, nu este specifică pentru 
trasologie [15, p. 5]. În plus, în mi-
crotrasologie urma nu este o par-
ticularitate a obiectului. de aceea, 
microtrasologia şi microobiecto-
logia sînt două direcţii diferite în 
limitele expertizei legale.

astfel, în primul rînd urmează 
a fi soluţionată problema definiţiei 
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a înseşi obiectelor examinate – a 
noţiunii de microobiecte. Care sînt 
aceste microobiecte în criminalis-
tică? de exemplu, în cazul în care 
cercetarea se realizează prin micro-
scopia electronică, autorii definesc 
microobiectele drept formaţiuni cu 
dimensiuni de 10-5-10-7 mm, în ca-
zul folosirii microscoapelor optice 
– de 10-1-10-3 mm, în cazul lucrului 
specialistului dimensiunile sînt de 
1-0,1 mm [16, p. 57].

Prezintă interes dispersia di-
mensiunilor, care a stat la baza 
grupării microobiectelor după 
caracteristicile lor dimensionale, 
prezentate în lucrările consacra-
te acestei teme. În opinia lui V.N. 
Hrustaliov, „în criminalistică sînt 
considerate microobiecte toate 
substanţele materiale care nu sînt 
percepute de organele văzului în 
plenitudine suficientă – fragmen-
te de păr şi de fibre, bucăţele mici 
de sticlă şi de metal cu dimensiuni 
la o măsurare de cel mult 1 mm şi 
masa de cel mult 1 mg” [18, p. 24]. 
d.M. Plotkin consideră că aces-
tea sînt formaţiuni poliatomare de 
medii condensate (de corp solid), 
existente de sine stătător stabil în 
timp şi avînd dimensiuni de la sute 
de părţi de micron pînă la zeci de 
microni [19, p. 21]. 

Termenul generalizator trebuie 
să îndeplinească o cerinţă funda-
mentală – să fie comun absolut tu-
turor obiectelor implicate în sfera 
microobiectologiei, indiferent din 
ce specie, gen sau grup fac parte 
acestea şi în ce stare de agregare se 
află. Cel mai important lucru este 
că toate sînt caracterizate de pre-
fixul „micro-„ (funcţia generaliza-
toare). Totodată, în cadrul acestui 
termen este necesară diferenţierea 
conceptului de obiecte în microo-

biectologie de toate celelalte obiec-
te ale lumii materiale (de exem-
plu, a urmelor microtrasologice) 
– funcţia de distincţie. Termenul 
cel mai universal ar trebui să fie 
recunoscut termenul de „urme”, cu 
referire la dimensiunile, volumul, 
cantitatea ş.a. ale lor mici, precum 
şi caracteristicile speciale legate 
de lucrul procesual cu ele, adică cu 
microurmele. Însă anume această 
universalitate a termenului „urme” 
face imposibilă recunoaşterea cali-
tăţii sale de generalizare – lipseş-
te cadrul care ar diviza obiectele 
microobectologiei şi, de exemplu, 
urmele trasologice în microtra-
sologie. În expertiza judiciară s-a 
stabilit ferm termenul de „obiect”. 
Este utilizat de obicei la descrierea 
primară a unei dovezi fizice pri-
mite pentru expertiză, atunci cînd 
încă nu este cunoscută natura lor, 
nu s-au descoperit semnele care ar 
permite diferenţierea şi clasificarea 
lor etc. un alt argument în favoa-
rea termenului „obiect” („microo-
biect”) este semantica sa. „Obiect” 
în „dicţionarul explicativ al limbii 
române” este orice corp solid, de 
obicei prelucrat, folosit în diverse 
împrejurări; lucru.

astfel, printre ceilalţi termeni 
propuşi anterior, în opinia noastră, 
termenul de „microobiecte” co-
respunde întru totul scopului său, 
deoarece reprezintă o sinteză şi 
reflectă mai deplin esenţa tuturor 
obiectelor mici din această catego-
rie. Calificarea obiectelor cercetate 
în cadrul microobiectologiei judi-
ciare ca microobiecte nu este nouă. 
Noi doar am argumentat întrucîtva 
oportunitatea utilizării acestuia în 
calitate de termen generic, spre 
deosebire de alţi termeni ce sînt în 
mod constant întîlniţi în literatura 

de specialitate, care sînt cel puţin 
20 la număr.

urmează să fie acceptate opi-
niile argumentate şi rezonabile 
ale lui M.B. Vander, care defineşte 
microobiectele drept obiecte mici, 
invizibile sau puţin vizibile în con-
diţii normale de urmărire [20, p. 
113-115], şi ale lui a.V. Kociubei, 
care prin noţiunea de microobiecte 
în criminalistică înţelege formaţi-
uni materiale cu o structură exter-
nă stabilă, caracteristicile dimensi-
onale ale cărora se află în limitele, 
pe de o parte, care determină ne-
cesitatea folosirii mijloacelor teh-
nice pentru constatarea prezenţei 
şi determinarea proprietăţilor lor, 
care individualizează obiectul (li-
mita superioară), pe de altă parte 
– se menţine încă posibilitatea re-
alizării analizei morfologice [21, 
p. 70]. aceste interpretări permit 
delimitarea microobiectelor de 
alte obiecte ale lumii materiale. 
În plus, definiţia microobiectelor 
poate fi dedusă din analiza noţiunii 
„macroobiecte”, care se foloseş-
te pentru sublinierea în domeniul 
examinat a unor indicatori cantita-
tivi mari (de la „macros” – mare). 
dimensiunile mici ale particulelor, 
dificultatea descoperirii lor sînt 
semnele principale care evidenţi-
ază microparticulele din masa de 
alte obiecte, care definesc specifi-
cul lucrului criminalistic cu ele.

În plan criminalistic, cea mai 
folosită este următoarea definiţie a 
microobiectelor: acestea sînt cor-
puri solide (cu dimensiuni până la 
1 mm), cu formă şi structură sta-
bilă. La acestea se referă: părul şi 
scuamele uscate de piele umană 
sau animală; fibrele de ţesuturi de 
natură vegetală sau de altă natură; 
polenul şi sporii de plante; particu-
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lele foarte mici de metale, minera-
le; microstropii de sînge, vopsea, 
salivă, combustibili şi lubrifianţi şi 
de produse petroliere; consecinţe-
le unei împuşcături de la distanţă 
mică; urmele de metalizare, răma-
se în consecînța interacţiunii de 
contact etc.

de asemenea, trebuie de luat 
în considerație că, din punctul de 
vedere al semnificaţiei probante, 
microobiectele nu sînt omogene. 
Ele pot fi distribuite în trei grupe: 
microcantităţi, microparticule şi 
microurme de substanţă, care în li-
teratura ştiinţifică sînt identificate 
cu microobiectele sau sînt sinoni-
me ale acestora.

Microcantităţile de substan-
ţă reprezintă diferite combinaţii 
şi elemente, conţinute în cantităţi 
foarte mici (părţi de procent) în 
obiecte solide, lichide şi gazoase. 
Localizarea lor este dificilă, de 
aceea ele se caracterizează prin 
conţinut cantitativ. Sub noţiunea 
de microcantităţi de substanţă se 
subînţeleg componentele olfac-
tive, diferite adaosuri în material 
etc. [22, p. 95].

Microparticulele sînt obiecte 
materiale mici, separate în urma 
acţiunii mecanice sau altei acţiuni 
de la alt obiect, proiecţia cărora nu 
depăşeşte 1-2 mm pătraţi. acestea 
reprezintă corpuri solide care po-
sedă o geometrie şi o morfologie 
stabilă. Pentru criminalistică mi-
croparticulele prezintă interes atît 
după semnele structurii externe, 
cît şi după criteriile de structură 
şi compoziţie. de aceea, în opinia 
noastră, anume noţiunea de „mi-
croparticulă” urmează a fi folosită 
în calitate de sinonim al noţiunii de 
„microobiect”.

Pe lîngă noţiunea de micropar-
ticulă este, de asemenea, răspîndi-

tă noţiunea de microurme (de sub-
stanţe, de materiale). Microurmele 
sînt urme, în sensul trasologic al 
cuvîntului, care se deosebesc doar 
prin dimensiunile lor microscopi-
ce [23, p. 8]. Ele sînt obiecte de 
studiu al trasologiei şi pot fi de-
terminate doar printr-un examen 
microscopic. În scopul elucidării 
esenţei acestei noţiuni şi a corelării 
cu noţiunea de microparticule, este 
necesar de pornit de la conceperea 
generală a urmelor în criminalisti-
că. În sensul criminalistic larg ur-
mele reprezintă anumite modificări 
în obiecte, în mediul material, care 
reflectă semnele obiectelor şi fe-
nomenelor ce au cauzat asemenea 
modificări. Microurmele sînt mo-
dificări în obiectele materiale, cau-
zate de prezenţa microparticulelor. 
În esenţă, discutînd despre micro-
urme, se subliniază semnificaţia 
„de urmă” a microparticulelor. În 
practică, în cazurile în care micro-
particulele sînt examinate în tota-
litate cu obiectele purtătoare, ele 
întemeiat sînt numite microurme. 
dacă microparticulele sînt izolate 
de purtători şi sînt cercetate sepa-
rat, nu există motive de a le numi 
„microurme” (de exemplu, nu tot-
deauna este corectă denumirea de 
„microurmă” a microparticulei ri-
dicate separat în formă de peliculă 
de înveliş de lac şi vopsea).

Tendinţa de delimitare distinctă 
a microparticulelor şi microurmelor 
de alte obiecte mici a dus la propu-
nerea de aplicare a criteriilor can-
titative condiţionate de delimitare 
(pentru microparticule – dimensi-
unea pînă la 1 mm, pentru micro-
urme de substanţe – masa pînă la 1 
mg şi alte criterii de normare). alte 
dimensiuni ale particulei, de exem-
plu de 2,2 mm, nu influenţează 
asupra caracterului lucrului cu par-

ticula. Este important faptul că mi-
croparticulele totdeauna reprezintă 
obiecte mici, invizibile sau puţin 
vizibile în condiţii obişnuite de ur-
mărire. Noţiunea amplă de micro-
particule creează premise pentru o 
direcţie unică în criminalistică şi în 
expertiza legală, cuprinzînd desco-
perirea, fixarea, cercetarea şi utili-
zarea microparticulelor în procesul 
cercetării preliminare şi în judeca-
rea cauzei.

În criminalistică microobiecte 
pot fi cele mai diferite formaţiuni 
materiale. acestea pot fi şi micro-
fibre, şi particule de lac şi vopsele, 
de învelişuri, particule de sticlă, 
substanţe narcotice şi formaţiuni 
biologice [32, p. 291-295; 36, p. 
281-291; 39, p. 97-101]. Ele dife-
ră nu numai după natura lor, ci şi 
după starea de agregare, structu-
ra internă, caracterul semnelor cu 
importanţă criminalistică, gradul 
de vizibilitate, după expresivitatea 
semnelor morfologice, după posi-
bilitatea ridicării lor fără modifica-
rea proprietăţilor [26, p. 56-59; 31, 
p. 128-135].

Trecerea de la macroobiect la 
microobiect constă nu numai în 
expresia cantitativă, ci şi în că-
pătarea unor proprietăţi noi, care 
necesită şi o modificare respectivă 
a activităţii practice materiale a 
cercetătorului [25, p. 53]. adică în 
baza delimitării poate fi examinat 
nu numai nivelul de percepere a 
obiectului (cu utilizarea mijloace-
lor speciale), ci şi proprietăţile noi 
apărute, care cer aplicarea altor 
condiţii de lucru.
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Introducere 
dreptul de proprietate privată 

este definit în art. 555 din Codul ci-
vil român ca fiind dreptul titularului 
de a poseda, folosi şi dispune de un 
bun în mod exclusiv, absolut şi per-
petuu, în limitele stabilite de lege.

Spre deosebire de alţi titulari 
ai unor drepturi subiective asupra 
aceluiaşi bun, proprietarul, adică 
titularul dreptului de proprieta-
te, exercită atributele juridice ale 
acestui drept (posesia jus possi-
dendi, folosinţa jus utendi şi jus 
fruiendi şi dispoziţia jus abudendi 
sau abusus) asupra lucrului prin 
putere proprie şi în interes propriu. 
Ceilalţi titulari ai unor drepturi 
subiective asupra aceluiaşi lucru 
exercită doar unele atribute (pose-
sia şi folosinţa), în virtutea pute-
rii de transmitere a proprietarului 
care le concretizează şi le fixează 
limitele de exercitare.

Proprietatea periodică este o 
instituţie nouă reglementată de art. 
687–692 din Codul civil, aceasta 
nu trebuie confundată cu proprie-
tatea comună propriu-zisă. Propri-
etatea comună este, ori de cîte ori, 
în temeiul unui act juridic sau al 
altui mod de dobîndire prevăzut de 
lege, dreptul de proprietate privată 
care are 2 sau mai mulţi titulari.

dacă bunul este stăpînit în co-
mun, coproprietatea se prezumă, 
pînă la proba contrară.

Fiecare coproprietar este titu-
larul exclusiv al unei cote-părţi 
din dreptul de proprietate şi poa-
te dispune în mod liber de aceasta 
în lipsa stipulaţiei contrare. Cote-
le-părţi sînt prezumate a fi egale, 
pînă la proba contrară. dacă bunul 
a fost dobîndit prin act juridic, 
proba contrară nu se va putea face 
decît prin înscrisuri.

Coproprietarii vor împărţi be-

PROPRIETATEA  PERIODICĂ  REGLEMENTATĂ  
DE  CODUL  CIVIL  ROMâN

    
Nicolae GRĂDINARU, 

doctor în drept, conferenţiar universitar 

SUMMARY
Joint property is, every time, pursuant to a legal document or to another mode of acquisition provided by law, the right 

to private property has two or more holders.
if the asset is possessed in common, the joint property is presumed until proven guilty. Each co-owner is the exclusive 

holder of a share of the ownership right and can freely dispose of it in the absence of contrary stipulation.
regular property is a mode of the ownership right within which each holder exercises on his/her behalf and in personal 

interest the powers of his/her right on fixed periods, which successively and perpetually repeat, at regular intervals, assu-
ming at least two holders, natural or legal persons.

Within regular property each holder exercises his/her single ownership right, there being several owners of the same 
asset and not many co-owners of the same good. 

REZUMAT
Proprietatea comună este, ori de cîte ori, în temeiul unui act juridic sau al altui mod de dobîndire prevăzut de lege, drep-

tul de proprietate privată  care are 2 sau mai mulţi titulari.
dacă bunul este stăpînit în comun, coproprietatea se prezumă, pînă la proba contrară. Fiecare coproprietar este titularul 

exclusiv al unei cote-părţi din dreptul de proprietate şi poate dispune în mod liber de aceasta, în lipsa stipulaţiei contrare.
Proprietatea periodică reprezintă o modalitate a dreptului de proprietate în cadrul căreia fiecare titular exercită în nume 

propriu şi în interes personal prerogativele dreptului său pe perioade determinate, care se repetă succesiv şi perpetuu, la 
intervale regulate, presupunînd cel puţin doi titulari, persoane fizice sau persoane juridice.

În cadrul proprietăţii periodice fiecare titular exercită singur dreptul de proprietate, existînd mai mulţi proprietari asupra 
aceluiaşi bun, şi nu mai mulţi coproprietari ai aceluiaşi bun.

neficiile şi vor suporta sarcinile 
coproprietăţii, proporţional cu 
cota lor parte din drept.

Proprietatea periodică nu tre-
buie confundată cu proprietatea pe 
cote-părţi, ea este o formă distinc-
tă a proprietăţii comune forţate. În 
proprietatea periodică fiecare titu-
lar exercită singur dreptul de pro-
prietate, existînd mai mulţi pro-
prietari asupra aceluiaşi bun, şi nu 
mai mulţi coproprietari ai aceluiaşi 
bun. Ceea ce diferenţiază proprie-
tatea periodică de proprietatea pe 
cote-părţi este tocmai caracterul 
divizat al dreptului, exprimat prin 
tranşe de timp.

Proprietatea periodică reprezin-
tă o modalitate a dreptului de pro-
prietate în cadrul căreia fiecare ti-
tular exercită în nume propriu şi în 
interes personal prerogativele drep-
tului său pe perioade determinate, 
care se repetă succesiv şi perpetuu, 
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la intervale regulate, presupunînd 
cel puţin doi titulari, persoane fizi-
ce sau persoane juridice.

Conform prevederilor art. 646 
din Codul civil, se află în copro-
prietate forţată şi bunurile care 
fac obiectul proprietăţii periodice. 
regimul coproprietăţii este regle-
mentat cu reguli derogatorii de la 
regimul general al coproprietăţii.

Potrivit dispoziţiilor art. 687 
din Codul civil, în absenţa unei re-
glementări speciale, ori de cîte ori 
mai multe persoane exercită suc-
cesiv şi repetitiv atributul folosin-
ţei specific dreptului de proprietate 
asupra unui bun mobil sau imobil, 
în intervale de timp determinate, 
egale sau inegale, este proprie-
tatea periodică. astfel, două sau 
mai multe persoane pot fi titularii 
proprietăţii periodice asupra unui 
bun dacă deţin o cotă determinată 
din dreptul de proprietate asupra 
bunului, asemănător coproprietăţii 
pe cote-părţi, dar atributul folosin-
ţei nu se exercită concomitent, ci 
succesiv şi de către fiecare propri-
etar, pe anumite perioade de timp 
determinate, egale sau inegale.

Caracterele juridice ale drep-
tului de proprietate periodică sînt 
aceleaşi cu cele ale dreptului de 
proprietate, fiind un drept absolut, 
exclusiv şi perpetuu.

Caracteristicile proprietăţii 
periodice:

- obiectul dreptului de proprie-
tate periodică rămîne nefracţionat 
în materialitatea sa, nu se împarte 
pe cote-părţi, ci pe tranşe de timp 
în care fiecare titular îşi exercită 
prerogativele dreptului său;

- în privinţa intervalului de 
timp ce îi revine, fiecare copro-
prietar poate încheia, în condiţiile 
legii, acte precum închirierea, vîn-

zarea, ipotecarea şi alte asemenea 
acte (art. 689 alin. 1);

- actele de administrare sau de 
dispoziţie privind cota-parte din 
dreptul de proprietate aferentă 
unui alt interval de timp sînt ino-
pozabile titularului cotei-părţi re-
spective (art. 689 alin. 2);

- în raporturile cu terţii cocon-
tractanţi de bună-credinţă, actele 
de administrare sau de dispoziţie 
menţionate sînt lovite de nulitate 
relativă (art. 689 alin. 3);

- fiecare coproprietar are obli-
gaţia de a face acte de conservare, 
în aşa fel încît să nu împiedice sau 
să îngreuneze exercitarea dreptu-
rilor celorlalţi coproprietari (art. 
690 alin. 1);

- în funcţie de reparaţiile făcu-
te, fiecare coproprietar este obli-
gat să contribuie la cheltuieli, în 
raport de cota-parte deţinută. Pen-
tru reparaţiile mari, coproprietarul 
care avansează cheltuielile nece-
sare are dreptul la despăgubiri în 
raport cu valoarea drepturilor ce-
lorlalţi coproprietari;

- în ceea ce priveşte actele prin 
care se consumă în tot sau în parte 
substanţa bunului, toţi coproprie-
tarii trebuie să-şi exprime acordul 
(art. 690 alin. 2);

- coproprietarii pot încheia un 
contract de administrare. În cazul 
în care oricare dintre coproprietari 
denunţă contractul de administra-
re, acesta îşi încetează existenţa 
(art. 690 alin. 4 şi art. 644 alin. 2 
din Codul civil).

Temeiul proprietăţii periodice
Proprietatea periodică se naşte 

în temeiul unui act juridic, cum ar 
fi contract sau testament, dispozi-
ţiile în materie de carte funciară 
aplicîndu-se în mod corespunză-

tor dacă bunul care face obiectul 
proprietăţii periodice este un bun 
imobil.

Obiectul proprietăţii periodi-
ce poate fi format atît din bunuri 
imobile, cît şi din bunuri mobile. 
Exemplu de proprietate periodică 
este contractul de time-sharing 
[1], proprietatea asupra unei case 
de vacanţă [2].

Bunurile care fac obiectul pro-
prietăţii periodice sînt corporale 
şi neconsumptibile, deoarece fie-
care coproprietar are obligaţia ca 
la sfîrşitul fiecărei perioade să le 
pună la dispoziţia celuilalt copro-
prietar titular al dreptului de pro-
prietate periodică.

Valabilitatea actelor încheia-
te de coproprietar

În privinţa intervalului de timp 
ce îi revine, orice coproprietar 
poate încheia, în condiţiile legii, 
acte precum închirierea, vînzarea, 
ipotecarea şi altele asemenea.

actele de administrare sau de 
dispoziţie privind cota-parte din 
dreptul de proprietate aferentă unui 
alt interval de timp sînt inopozabile 
titularului cotei-părţi respective. 

În raporturile cu terţii cocon-
tractanţi de bună-credinţă, actele 
de administrare sau de dispoziţie 
menţionate sînt anulabile.

Coproprietarului vătămat i se 
recunoaşte dreptul ca, înainte de 
partaj, să exercite acţiunile pose-
sorii împotriva terţului care ar fi 
intrat în posesia bunului comun 
în urma încheierii actului. În acest 
caz, restituirea posesiei bunului se 
va face în folosul tuturor copropri-
etarilor, cu daune-interese, dacă 
este cazul, în sarcina celor care au 
participat la încheierea actului.

Fiecare coproprietar poate sta 
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singur în justiţie, indiferent de ca-
litatea procesuală, în orice acţiune 
privitoare la coproprietate, inclusiv 
în cazul acţiunii în revendicare.

Hotărîrile judecătoreşti pro-
nunţate în folosul coproprietăţii 
profită tuturor coproprietarilor. 
Hotărîrile judecătoreşti potrivnice 
unui coproprietar nu sînt opozabi-
le celorlalţi coproprietari.

Cînd acţiunea nu este introdusă 
de toţi coproprietarii, pîrîtul poate 
cere instanţei de judecată introdu-
cerea în cauză a celorlalţi copro-
prietari în calitate de reclamanţi, 
în termenul şi condiţiile prevăzute 
în Codul de procedură civilă pen-
tru chemarea în judecată a altor 
persoane [3].

Drepturile şi obligaţiile co-
proprietarilor

Conform prevederilor art. 690 
din Codul civil, fiecare copropri-
etar este obligat să facă toate ac-
tele de conservare, în aşa fel încît 
să nu împiedice ori să îngreuneze 
exercitarea drepturilor celorlalţi 
coproprietari. 

Pentru reparaţiile mari, copro-
prietarul care avansează cheltuie-
lile necesare are dreptul la despă-
gubiri în raport cu valoarea drep-
turilor celorlalţi coproprietari.

actele prin care se consumă în 
tot sau în parte substanţa bunului 
pot fi făcute numai cu acordul ce-
lorlalţi coproprietari.

La încetarea intervalului, copro-
prietarul este dator să predea bunul 
coproprietarului îndreptăţit să îl fo-
losească în următorul interval.

Coproprietarii pot încheia un 
contract de administrare. În cazul 
în care oricare dintre coproprietari 
denunţă contractul de administra-
re, acesta îşi încetează existenţa.

Obligaţia de despăgubire şi 
excluderea

Nerespectarea obligaţiilor co-
proprietarilor atrage plata de des-
păgubiri.

dacă unul dintre coproprietari 
tulbură în mod grav exercitarea 
proprietăţii periodice, acesta va 
putea fi exclus, prin hotărîre jude-
cătorească, la cererea coproprieta-
rului vătămat.

Excluderea va putea fi dispu-
să numai dacă unul dintre ceilalţi 
coproprietari sau un terţ cumpără 
cota-parte a celui exclus.

În acest scop, se va pronunţa, 
mai întîi, o încheiere de admitere 
în principiu a cererii de exclude-
re, prin care se va stabili că sînt 
îndeplinite condiţiile excluderii, 
încheiere care va putea fi atacată 
cu recurs pe cale separată.

după rămînerea definitivă a în-
cheierii de admitere în principiu, 
în absenţa înţelegerii părţilor, se 
va stabili preţul vînzării silite pe 
bază de expertiză. după consem-
narea preţului la banca stabilită de 
instanţă, se va pronunţa hotărîrea 
care va ţine loc de contract de vîn-
zare-cumpărare.

după rămînerea definitivă a 
acestei hotărîri, dobînditorul îşi 
va putea înscrie dreptul în cartea 
funciară, iar transmiţătorul va pu-
tea să ridice suma consemnată la 
banca stabilită de instanţă.

Încetarea proprietăţii  
periodice

Potrivit art. 692 din Codul ci-
vil, proprietatea periodică încetea-
ză prin radiere din cartea funciară 
în temeiul dobîndirii de către o 
singură persoană a tuturor cote-
lor-părţi din dreptul de proprietate 
periodică, precum şi în alte cazuri 
prevăzute de lege.

În cazul proprietăţii periodice 
şi în celelalte cazuri de copropri-
etate forţată, partajul este posibil 
numai prin bună învoială.

Concluzie
Proprietatea periodică este o 

modalitate a dreptului de proprie-
tate, pe lînga proprietatea revoca-
bilă şi proprietatea comună. Pro-
prietatea periodică poate fi descri-
să ca situaţia juridică în care mai 
multe persoane exercită succesiv 
şi repetitiv atributul folosinţei 
asupra unui bun mobil sau imobil, 
în intervale de timp egale sau ine-
gale, dar determinate. Bunul care 
face obiectul proprietăţii periodice 
poate fi vîndut, închiriat sau poate 
constitui o garanţie. 

dispoziţiile art. 687-692 nu 
aduc atingere prevederilor cuprin-
se în OuG nr. 14/2011 pentru pro-
tecţia consumatorilor la încheierea 
şi executarea contractelor privind 
dobîndirea dreptului de folosinţă 
pe o perioadă determinată a unuia 
sau a mai multor spaţii de caza-
re, a contractelor pe termen lung 
privind dobîndirea unor beneficii 
pentru produsele de vacanţă, a 
contractelor de revînzare, precum 
şi a contractelor de schimb [4].

Note

1. directiva nr. 2008/122/CE a Par-
lamentului European şi a Consiliului 
din 14 ianuarie 2009 privind protec-
ţia consumatorilor în ceea ce priveşte 
anumite aspecte referitoare la con-
tractele privind dreptul de folosinţă 
a bunurilor pe durata limitată, la con-
tractele privind produsele de vacanţă 
cu drept de folosinţă pe termen lung, 
precum şi la contractele de revînzare 
şi de schimb, publicată în „Jurnalul 



23Mai 2012

Oficial al uniunii Europene”, seria L, 
nr. 33 din 3 februarie 2009. directiva 
a fost transpusă în legislaţia română 
prin OuG nr. 14/2011 pentru protecţia 
consumatorilor la încheierea şi execu-
tarea contractelor privind dobîndirea 
dreptului de folosinţă pe o perioadă 
determinată a unuia sau a mai mul-
tor spaţii de cazare, a contractelor pe 
termen lung privind dobîndirea unor 
beneficii pentru produsele de vacanţă, 
a contractelor de revînzare, precum şi 
contractelor de schimb, publicată în 
M. Of. nr. 134/22.02.2011. 

2. Loteria română a vîndut între 
1995 şi 2004 lozuri în plic (Lozul de 
aur), care ofereau drept cîştig drep-
tul pe viaţă de a petrece o săptămînă 
într-un complex de vile din Poiana 
Braşov. dreptul de proprietate asupra 
acestei perioade poate fi transmis mai 
departe. aşa se face că majoritatea 
cîştigătorilor săraci şi-au vîndut lozul 
cîştigător sau dreptul de folosinţă. 

3. art. 57-59 din Codul de proce-
dură civilă stipulează:

Oricare dintre părţi poate să che-
me în judecată o altă persoană care ar 
putea să pretindă aceleaşi drepturi ca 
şi reclamantul.

Cererea făcută de pîrît se depune 
odată cu întîmpinarea. Cînd întîmpi-
narea nu este obligatorie, cererea se 
va depune cel mai tîrziu la prima zi 
de înfăţişare.

Cererea făcută de reclamant se de-
pune cel mai tîrziu pînă la închiderea 
dezbaterilor înaintea primei instanţe.

Cererea va fi motivată şi se va co-
munica atît celui chemat, cît şi părţii 
potrivnice. La exemplarul cererii des-
tinat celui chemat se vor alătura copii 
de pe cererea de chemare în judecata, 
de pe întîmpinare şi de pe înscrisurile 
de la dosar.

art. 58:
Cel chemat în judecată dobîndeşte 

calitatea de intervenient în interes pro-
priu, iar hotărîrea îi va fi opozabilă.

art. 59:
În cazul prevăzut de art. 58, cînd 

pîrîtul chemat în judecată pentru o 
datorie bănească recunoaşte datoria 
şi declară că voieşte să o execute faţă 
de cel care îşi va stabili judecătoreşte 

dreptul, el va fi scos din judecată dacă 
depune suma datorată.

În acest caz, judecata va urma nu-
mai între partea reclamantă şi cel che-
mat în judecată.

art. 67-70 din noul Cod de proce-
dură civilă, Legea nr. 134/2010 publi-
cată în M. Of. nr. 485/15.07.2010:

Oricare dintre părţi poate să che-
me în judecată o altă persoană care ar 
putea să pretindă, pe calea unei cereri 
separate, aceleaşi drepturi ca şi recla-
mantul.

Cererea făcută de reclamant sau 
de intervenientul principal se va de-
pune cel mai tîrziu pînă la terminarea 
cercetării procesului înaintea primei 
instanţe.

Cererea făcută de pîrît se va de-
pune în termenul prevăzut pentru de-
punerea întîmpinării înaintea primei 
instanţe, iar dacă întîmpinarea nu este 
obligatorie, cel mai tîrziu – la primul 
termen de judecată.

art. 68. Comunicarea cererii:
Cererea va fi motivată şi, împreu-

nă cu înscrisurile care o însoţesc, se 
va comunica atît celui chemat în jude-
cată, cît şi părţii potrivnice.

La exemplarul cererii destinat ter-
ţului se vor alătura copii de pe cererea 
de chemare în judecată, de pe întîmpi-
nare şi de pe înscrisurile de la dosar. 

art. 69. Poziţia terţului în proces:
Cel chemat în judecată dobîndeşte 

poziţia procesuală de reclamant, iar 
hotărîrea îşi produce efectele şi în pri-
vinţa sa.

art. 70. Scoaterea pîrîtului din 
proces:

În cazul prevăzut la art. 69, cînd 
pîrîtul chemat în judecată pentru o 
datorie bănească recunoaşte datoria şi 
declară că vrea să o execute faţă de 
cel căruia îi va fi stabilit dreptul pe 
cale judecătorească, el va fi scos din 
proces, dacă a consemnat la dispoziţia 
instanţei suma datorată.

Tot astfel, pîrîtul chemat în jude-
cată pentru predarea unui bun sau a 
folosinţei acestuia va fi scos din pro-
ces, dacă declară că va preda bunul 
celui al cărui drept va fi stabilit prin 
hotărîre judecătorească. Bunul în liti-
giu va fi pus sub sechestru judiciar de 

către instanţa învestită cu judecarea 
cauzei, dispoziţiile art. 959 şi urmă-
toarele fiind aplicabile.

În aceste cazuri, judecata va con-
tinua numai între reclamant şi terţul 
chemat în judecată. Hotărîrea se va 
comunica şi pîrîtului, căruia îi este 
opozabilă.

4. OuG nr. 14/2011 pentru pro-
tecţia consumatorilor la încheierea 
şi executarea contractelor privind 
dobîndirea dreptului de folosinţă pe 
o perioadă determinată a unuia sau a 
mai multor spaţii de cazare, a contrac-
telor pe termen lung privind dobîndi-
rea unor beneficii pentru produsele de 
vacanţă, a contractelor de revînzare, 
precum şi contractelor de schimb, pu-
blicată în M. Of. nr. 134/22.02.2011. 
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P
[5]: „Statul răspunde patrimonial, 
potrivit legii, pentru prejudiciile ca-
uzate prin erorile săvîrşite în proce-
sele penale de către organele de an-
chetă şi instanţele judecătoreşti”.

dezvoltarea acestor prevederi o 
regăsim în cuprinsul Codului civil 
al republicii Moldova [3], artico-
lul 1405 alin. (1) stipulînd: „Pre-
judiciul cauzat persoanei fizice 
prin condamnare ilegală, atragere 
ilegală la răspundere penală, apli-
care ilegală a măsurii preventive 
sub forma arestului preventiv sau 
sub forma declaraţiei scrise de a 
nu părăsi localitatea, prin aplica-
rea ilegală în calitate de sancţiune 
administrativă a arestului, muncii 
neremunerate în folosul comunită-
ţii se repară de către stat integral, 
indiferent de vinovăţia persoane-
lor de răspundere ale organelor de 
cercetare penală, de anchetă pre-
liminară, ale procuraturii sau ale 
instanţelor de judecată”. 

acest moment a determinat ca, 
în general, instituţia răspunderii 
patrimoniale a statului, reglemen-
tată de Constituţie, să fie interpre-

tată ca fiind de natură civilă.
În acest sens, doctorul habili-

tat în drept, profesorul universitar 
E. Cojocaru [4, p. 85] susţine că 
normele juridice cuprinse în art. 
53 alin. (2) din Constituţie intră în 
sistemul legislaţiei civile şi se află 
în sfera de cercetare a ştiinţei drep-
tului civil.

În general, domnia sa îşi fondea-
ză concluzia pe ideea că statul, în 
prezent, este pasibil de răspundere 
civilă contractuală şi răspundere ci-
vilă delictuală. răspunderea civilă a 
statului se întemeiază, în principiu, 
pe calitatea acestuia de subiect al 
raporturilor juridice civile, în cadrul 
cărora participă pe poziţii de egalita-
te cu celelalte subiecte de drept (art. 
58 alin. (1) din Codul civil al rM). 
astfel, ca subiect de drept civil, sta-
tul participă la relaţiile contractuale, 
în cadrul cărora, cu tot caracterul 
său specific fiind pasibil de răspun-
dere civilă contractuală, este chemat 
să răspundă în aceleaşi condiţii ca şi 
celelalte subiecte.

Cu mult mai semnificativă, în 
condiţiile actualei democratizări, 
se prezintă a fi însă răspunderea 
civilă delictuală a statului, actuali-
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REZUMAT
răspunderea statului poate surveni pentru neonorarea obligaţiilor asumate prin Constituţie sau prin pactele şi tratatele 

la care este parte, dacă în consecință a fost prejudiciat cineva. În principal, răspunderea statului trebuie să intervină pentru 
neasigurarea corespunzătoare şi nerespectarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legale ale omului şi cetăţeanului.

otrivit art. 53 alin. (2) din Con-
stituţia republicii Moldova 

tatea şi necesitatea căreia poate fi 
dedusă din scopul şi finalitatea răs-
punderii, adică repararea sau recu-
perarea prejudiciilor cauzate prin/
în activitatea organelor şi funcţio-
narilor săi.

Pe lîngă recunoaşterea naturii 
civile a „răspunderii patrimoniale 
a statului”, în literatura de specia-
litate atestăm şi o altă idee, potrivit 
căreia instituţia în discuţie este de 
natură mixtă, deoarece caracterul 
şi conţinutul erorilor judiciare (ac-
ţiunilor ilicite), precum şi actele de 
reabilitare sînt rezultatele activită-
ţii procesual-penale, iar caracterul 
şi conţinutul prejudiciului cauzat, 
precum şi procedura reparării sînt 
reglementate de legislaţia civilă şi 
procesual-civilă [8, p. 924].

În acelaşi timp, o altă viziune 
asupra lucrurilor propune cercetă-
torul a. Crişu [7, p. 154], care sus-
ţine că instituţia reparării prejudi-
ciului cauzat prin erori judiciare de 
către organele de urmărire penală 
şi instanţele judecătoreşti este o in-
stituţie procesuală complementară 
procesului penal, necesară pentru 
înfăptuirea justiţiei şi restabilirea 
oridnii de drept.
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argumente plauzibile, întru 
susţinerea acestei idei, atestăm la 
cercetătorul rus a. a. Podoprigora 
[17, p. 88-99], care, recunoscînd 
instituţia reparării prejudiciului 
cauzat prin erori judiciare ca fiind 
exclusiv de natură procesual-pena-
lă, afirmă următoarele:

- dacă e să admitem că aces-
te raporturi sînt de natură civilă, 
atunci trebuie să le fie caracteris-
tică şi o metodă de reglementare 
corespunzătoare, bazată pe egali-
tatea subiecţilor, exprimarea liberă 
a voinţei şi soluţionarea litigiilor 
pe cale judiciară.

- În cazul dat, nu poate fi însă 
vorba de egalitate a subiecţilor în 
sensul legislaţiei civile. Statul şi 
cetăţeanul nu pot fi priviţi ca su-
biecţi egali care se află într-un li-
tigiu ce are ca obiect patrimoniul 
uneia dintre părţi. Sfera în care 
apar şi se dezvoltă aceste raporturi 
(procesual-penală), de asemenea, 
nu are nimic comun cu sfera circu-
laţiei mărfurilor.

- În cazul raporturilor de re-
parare a prejudiciului cauzat prin 
erori judiciare, elementul material 
(patrimonial) nu este unul princi-
pal şi nici unicul, după cum este 
caracteristic raporturilor juridico-
civile. În cazul dat, el este un ele-
ment secundar în raport cu sarcina 
specifică de corectare a erorilor co-
mise în procesul penal şi judiciar.

- de asemenea, despre delict, 
vinovăţie şi răspundere juridică se 
poate vorbi doar în raport cu su-
biecţii nemijlociţi (adică subiecţii 
de drept procesual-penal), ale că-
ror fapte se află în legătură cauzală 
cu prejudiciile survenite. respec-
tiv, statul nu poate fi nici vinovat şi 
nici „delincvent” în cazul dat.

În baza celor expuse, cercetăto-

rul conchide că raporturile de repa-
rare a prejudiciului cauzat cetăţea-
nului de către organele de urmărire 
penală şi instanţele judecătoreşti, 
indiferent dacă sînt de natură ma-
terială sau morală, trebuie recu-
noscute ca fiind raporturi procesu-
al-penale. aceasta deoarece:

– în primul rînd, faptele juri-
dice care generează aceste rapor-
turi, adică acţiunile persoanelor cu 
funcţii de răspundere ale organelor 
de urmărire penală şi ale instanţe-
lor judecătoreşti sînt acţiuni pro-
cesual-penale, respectiv, procesu-
al-penală este însăşi baza apariţiei 
acestor relaţii;

– în al doilea rînd, aceste rapor-
turi decurg din menirea generală a 
procesului penal, şi anume: protec-
ţia drepturilor şi intereselor legale 
ale persoanelor şi organizaţiilor, 
victime ale infracţiunilor; protec-
ţia persoanelor faţă de învinuirea, 
condamnarea şi restrîngerea ilega-
lă a drepturilor şi libertăţilor.

astfel, persoana trasă nejusti-
ficat la răspundere penală trebuie 
să fie reabilitată; persoana care a 
comis infracţiunea trebuie trasă la 
răspundere penală pentru suporta-
rea efectului pedepsei penale, iar 
persoana prejudiciată pe nedrept 
în legătură cu procesul penal ur-
mează a fi restabilită în situaţia 
anterioară, recuperîndu-i-se preju-
diciul cauzat.

Toate măsurile enumerate sînt 
verigi ale uneia şi aceleiaşi activi-
tăţi de corectare a erorilor comise 
în procesul penal. În virtutea aces-
tui fapt, activitatea trebuie să se 
desfăşoare în aceeaşi sferă în care 
s-a admis eroarea – în cadrul pro-
cesului penal. Situaţia în care ne-
dreptatea ce a avut loc în sfera pro-
cesual-penală se corectează prin 

măsuri juridico-civile se prezintă a 
fi astfel nelogică

O asemenea privire asupra lu-
crurilor, în viziunea noastră, este 
destul de plauzibilă. În acelaşi 
timp, ţinem să expunem şi o altă 
idee susţinută de cercetătorul no-
minalizat, care merge mult mai 
departe, afirmînd că raporturile de 
reparare a prejudiciilor nu ţin de 
sfera răspunderii juridice, ci a mă-
surilor juridice de protecţie.

astfel, potrivit domniei sale, 
cînd este vorba de stat ca subiect 
al relaţiilor cu cetăţeanul ce au 
ca motiv prejudicii nejustificate 
cauzate de organele de urmărire 
penală şi instanţele judecătoreşti, 
este bine-venit a vorbi nu despre 
răspundere, ci despre obligaţia 
statului de a repara prejudiciul, 
obligaţie ce decurge din legităţile 
politice obiective, reprezentările 
social-morale şi sarcinile ideolo-
gice. această obligaţie, care trebu-
ie să fie perfectată juridic, decurge 
nu din doctrina răspunderii juridi-
ce, ci din obligaţia constituţională 
a statului de a asigura protecţia in-
tereselor, drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor. de aceea, raporturile 
de reparare a prejudiciului cauzat 
cetăţenilor de către organele de 
urmărire penală şi instanţele jude-
cătoreşti trebuie privite nu de pe 
poziţia răspunderii juridice, ci de 
pe cea a măsurilor juridice de pro-
tecţie. 

Menirea socială a măsurilor de 
protecţie rezidă în păstrarea drep-
turilor subiective ale persoanei şi 
de aceea principala lor funcţie este 
cea de restabilire, în timp ce în ca-
zul răspunderii juridice se urmă-
reşte mai mult atingerea unui efect 
preventiv-educativ.

din punctul de vedere al teme-
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iurilor juridice, diferenţa dintre 
măsurile de protecţie şi răspun-
derea juridică rezidă în faptul că 
primele pot fi aplicate nu numai 
pentru un comportament nelegal, 
ci, în unele cazuri, şi pentru unul 
legal. iar pentru aplicarea răspun-
derii juridice este necesar un temei 
juridic mai complex – întrunirea 
componenţei faptei ilegale, ele-
mentul obligatoriu al căreia este 
vinovăţia, adică atitudinea psihică 
a persoanei faţă de acţiunea sau in-
acţiunea sa.

În baza celor relatate, a. Po-
doprigora conchide că instituţia 
în discuţie reprezintă o măsură de 
protecţie, şi nu una de răspundere 
juridică.

În viziunea noastră, o asemenea 
privire asupra lucrurilor este cel 
puţin discutabilă, dat fiind faptul 
că nemijlocit Constituţia determi-
nă această instituţie ca fiind răs-
pundere, şi nu măsură de protecţie. 
În plus, legislaţia prevede expres 
survenirea acestei răspunderi în 
lipsa vinovăţiei pentru neonorarea 
unor obligaţii, pentru încălcarea 
ordinii prevăzute de lege. astfel, 
în ce măsură poate fi recunoscută 
corectă ideea că măsurile de pro-
tecţie generează dreptul de regres 
al statului faţă de persoanele ne-
mijlocit implicate în cauzarea pre-
judiciilor?

Prin urmare, sîntem de părere 
că recuperarea de către stat a pre-
judiciilor cauzate prin erori judi-
ciare se prezintă a fi o răspundere 
juridică a statului. 

În continuare, ţinem să expu-
nem şi o altă viziune asupra natu-
rii juridice a răspunderii patrimo-
niale. În ultimul timp, în doctrină 
se încearcă o argumentare a naturii 
constituţionale a acestei instituţii. 

asupra ideii date insistă o serie de 
cercetători ruşi, care susţin că cel 
mai relevant exemplu de răspun-
dere constituţională a statului este 
oferit de art. 53 din Constituţia Fe-
deraţiei ruse [16], potrivit căruia 
„fiecare are dreptul la recuperarea 
de către stat a prejudiciului cauzat 
prin acţiunile (inacţiunile) organe-
lor puterii de stat sau a funcţiona-
rilor acestora”. Comentînd aceste 
dispoziţii constituţionale, prof. N. 
M. Kolosova [13, p. 88-89] afirmă 
că răspunderea constituţională a 
statului intervine pentru neînde-
plinirea obligaţiilor asumate ofi-
cial în cazurile în care sînt astfel 
provocate diferite prejudicii şi se 
exprimă prin recuperarea acestora. 
respectiv, în viziunea cercetătoa-
rei repararea de către stat a preju-
diciilor este o sancţiune constituţi-
onală [15, p. 176].

un alt moment deosebit de im-
portant, accentuat de către cercetă-
toare, este că, în cazul neonorării 
de către stat a obligaţiilor sale, 
poate surveni atît răspunderea ci-
vilă, cît şi răspunderea constitu-
ţională, dacă „încălcarea” a avut 
loc în contextul exercitării funcţi-
ilor publice. respectiv, sancţiuni-
le care se aplică organelor puterii 
de stat şi funcţionarilor acestora 
în condiţiile realizării obligaţiilor 
constituţionale ale statului trebuie 
considerate ca fiind sancţiuni apli-
cate statului, ca subiect al răspun-
derii constituţionale.

astfel, N. Kolosova conchide 
că repararea prejudiciului cauzat 
cetăţeanului prin încălcarea drep-
turilor acestuia se prezintă a fi o 
sancţiune constituţională de resta-
bilire (din categoria acestora mai 
făcînd parte constrîngerea la exe-
cutarea obligaţiei constituţionale 

şi anularea actelor juridice ilegale 
(declarate neconstituţionale)) [14, 
p. 122].

Întru susţinerea acestei idei, 
cercetătoarea merge şi mai depar-
te, afirmînd că un stimul puternic 
pentru perfecţionarea proceduri-
lor interne de răspundere consti-
tuţională a statului îl constituie 
dreptul cetăţenilor de a se adresa 
în instanţele internaţionale pentru 
protecţia drepturilor şi libertăţilor 
constituţionale. Existenţa acestui 
drept şi a acestei posibilităţi a de-
terminat, astfel, ca statul să devină 
un real subiect al răspunderii con-
stituţionale internaţionale pentru 
încălcarea drepturilor şi libertăţi-
lor constituţionale ale omului [14, 
p. 170].

un moment important ce poate 
fi dedus din ideile enunţate de prof. 
M. N. Kolosova este faptul că sta-
tul este pasibil de răspundere pen-
tru prejudiciile cauzate cetăţenilor 
de orice autoritate publică. re-
spectiv, această categorie este cu 
mult mai largă decît răspunderea 
patrimonială a statului pentru erori 
judiciare, reglementată de art. 53 
alin. (2) din Constituţia republicii 
Moldova. În limitele acesteia se 
încadrează, astfel, şi răspunderea 
administrativ-patrimonială a statu-
lui din cadrul contenciosului admi-
nistrativ, temeiul constituţional al 
căreia este prevăzut în alin. (1) al 
aceluiaşi articol din Constituţie.

astfel, potrivit acestor pre-
vederi constituţionale „persoana 
vătămată într-un drept al său de o 
autoritate publică, printr-un act ad-
ministrativ sau prin nesoluţionarea 
în termenul legal a unei cereri, este 
îndreptăţită să obţină recunoaşte-
rea dreptului pretins, anularea ac-
tului şi repararea pagubei”.
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după cum se poate observa, 
această categorie cuprinde, de ase-
menea, instituţia reparării pagube-
lor cauzate cetăţenilor şi restabili-
rea drepturilor acestora. respectiv, 
pentru cercetarea noastră prezintă 
importanţă determinarea naturii 
juridice şi a acestei forme de răs-
pundere. 

referindu-se la acest subiect, 
cercetătorul L. Lavric [9, p. 204-
207] susţine cu toată certitudinea 
că raporturile de reparare a preju-
diciului cauzat persoanei printr-un 
act administrativ ilicit au natură 
juridică civilă, respectiv, răspun-
derea ce survine este o răspundere 
civilă delictuală.

drept argumente, autorul invo-
că următoarele momente:

 raporturile juridice de repara-- 
re de către administraţia publică a 
prejudiciului cauzat particularului 
se caracterizează prin următoarele 
trăsături: sînt patrimoniale, apar 
din iniţiativa persoanei vătămate, 
sînt fixate în normele legislaţiei ci-
vile [2, p. 223];

repararea prejudiciului pro-- 
dus de un act administrativ ilicit 
este o instituţie în care se exprimă 
pronunţat funcţia compensatorie a 
dreptului civil, care nu este specifi-
că dreptului administrativ;

raporturile de reparare în dis-- 
cuţie au dobîndit reglementare ju-
ridică în normele dreptului civil, şi 
nu în cele ale dreptului administra-
tiv (actul administrativ ilicit emis 
(adoptat) de o autoritate publică, 
cauzînd prejudiciu, declanşează o 
răspundere civilă delictuală, al cărei 
conţinut îl constituie obligaţia civilă 
de reparare a prejudiciului cauzat, 
legiuitorul reglementînd aceste ra-
porturi în art. 1403 şi 1404 din Co-
dul civil al republicii Moldova);

dat fiind faptul că prin actul - 
administrativ ilegal se aduce atin-
gere unui raport juridic de drept 
civil, acesta nu este o abatere ad-
ministrativă, ci un veritabil delict 
civil;

utilizarea instituţiei răspun-- 
derii civile de alte ramuri de drept 
nu duce la includerea ei în ramura 
respectivă;

dat fiind faptul că urmările - 
negative cu caracter patrimonial 
atrag răspunderea civilă, o sancţi-
une specifică dreptului civil cu ca-
racter reparator, care este orientată 
împotriva patrimoniului persoanei 
responsabile pentru prejudiciul ca-
uzat prin săvîrşirea faptei ilicite, 
obligaţia de despăgubire imputată 
autorului prejudiciului este o formă 
de realizare a răspunderii civile.

Evident, există o anumită lo-
gică în cele menţionate anterior, 
susţine doctorul habilitat, profeso-
rul universitar Gh. Costachi [6, p. 
246], însă, potrivit lui, ele sînt de-
parte de o argumentare temeinică 
a ipotezei înaintate. În acest sens 
sînt relevante ideile autorului ro-
mân i. alexandru, care susţine că 
formele răspunderii juridice se di-
ferenţiază prin: pericolul social al 
faptei, împrejurările în care a fost 
săvîrşită fapta, calitatea făptuito-
rului, valoarea ocrotită prin lege a 
cărei încălcare s-a produs, forma 
de vinovăţie, prevederea legală 
[1, p. 461]. respectiv, răspunde-
rea autorităţilor administrative nu 
poate fi calificată ca fiind civilă 
doar în baza faptului că presupune 
recuperarea prejudiciului. În cazul 
dat, mai importanţi se prezintă a fi 
alţi factori de configurare a naturii 
acesteia.

din aceste considerente, este 
importantă teza M. Orlov [11, p. 

166], care susţine că prejudiciul 
este produs prin încălcarea unui 
raport de putere, şi anume – de 
către subiectul deţinător de pute-
re publică şi, respectiv, aprecierea 
şi judecarea acestui litigiu trebuie 
făcute în baza normelor şi a prin-
cipiilor dreptului public, nu a ce-
lui privat. astfel, la baza stabilirii 
apartenenţei ramurale a raporturi-
lor analizate domnia sa pune, des-
tul de corect, modul de încălcare a 
drepturilor subiective ale persoa-
nelor – acţiunile administrative 
ilicite ale persoanelor cu funcţii 
de răspundere din cadrul organelor 
autorităţilor publice, prin care se 
încalcă normele dreptului public 
(administrative).

Mai mult decît atît, actul admi-
nistrativ nu poate fi identificat cu 
o simplă acţiune, deoarece este un 
act juridic şi o manifestare unilate-
rală de voinţă a autorităţii publice, 
deţinătoare de putere publică. de 
asemenea, refuzul de a soluţiona o 
cerere (a cărei soluţionare este dată 
în competenţa autorităţii solicitate) 
nu poate fi identificată cu o simplă 
inacţiune, aceasta constituind o 
faptă juridică materială a autorită-
ţii publice care produce efecte juri-
dice ca şi actul administrativ.

astfel, în viziunea noastră, 
aceste argumente sînt perfect com-
patibile şi pentru situaţia determi-
nării naturii juridice a răspunderii 
patrimoniale a statului pentru erori 
judiciare. din perspectiva acesto-
ra, nici răspunderea dată nu poate 
fi recunoscută ca fiind de natură 
civilă. 

În ceea ce priveşte susţinerea 
naturii procesual-penale a acestei 
instituţii, enunţate anterior, vom 
face trimitere la legea specială care 
reglementează această instituţie, 
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pentru a face unele concretizări. 
astfel, potrivit art. 1 din Legea pri-
vind modul de reparare a prejudi-
ciului cauzat prin acţiunile ilicite 
ale organelor de urmărire penală, 
ale procuraturii şi ale instanţelor 
judecătoreşti [10], această lege este 
„actul legislativ de bază ce regle-
mentează cazurile, modul şi con-
diţiile de răspundere patrimonială 
a statului pentru prejudiciul cauzat 
prin acţiunile ilicite comise în pro-
cesele penale şi administrative de 
organele de urmărire penală, de 
procuratură şi instanţele judecăto-
reşti”.

așadar, răspunderea patrimo-
nială a statului poate surveni şi în 
cazurile în care prejudiciile sînt 
cauzate prin acţiunile ilicite co-
mise în procesele administrative 
(se are în vedere în procesul con-
travenţional). acest moment este 
confirmat şi în următorul articol, în 
care acţiunile ilicite sînt definite ca 
fiind „acţiuni sau inacţiuni ale or-
ganului împuternicit să examineze 
cazurile cu privire la contravenţii-
le administrative, ale organului de 
urmărire penală sau ale instanţei 
de judecată, care exclud vinovăţia 
acestora, al căror caracter ilegal se 
manifestă prin încălcarea princi-
piului general, potrivit căruia nici 
o persoană nevinovată nu poate fi 
trasă la răspundere şi nu poate fi 
judecată (erori), ori fapte ale per-
soanelor cu funcţie de răspundere 
din organul de urmărire penală sau 
din instanţa de judecată, manifes-
tate prin încălcarea intenţionată a 
normelor procedurale şi materiale 
în timpul procedurii penale sau ad-
ministrative (infracţiuni)”. 

Prin urmare, în baza acestor 
dispoziţii legale putem conchi-
de că răspunderea patrimonială 

a statului nu este doar de natură 
procesual-penală, ea fiind proprie 
şi procedurii contravenţionale. 
acesta este un moment important, 
deoarece fundamentează comple-
xitatea deosebită a instituţiei juri-
dice – răspunderea patrimonială a 
statului.

din această perspectivă, pare a 
fi destul de justificată opinia cerce-
tătoarei L. Boiţova [12, p. 42-50], 
care susţine necesitatea integrării 
într-o singură instituţie – cea a răs-
punderii statului – a tuturor cazuri-
lor de reparare a prejudiciilor cau-
zate cetăţenilor de către autorităţi-
le publice şi funcţionarii acestora, 
indiferent de formele procesuale 
prin care se realizează acestea.

În viziunea noastră, ideea lan-
sată de autorul citat exclude atît 
natura civilă a instituţiei date, cît 
şi cea procesuală. Prin esenţă, ea 
fundamentează o teorie distinctă a 
răspunderii juridice a statului, ca 
instituţie fundamentală într-un stat 
de drept, care îi conferă mai mult 
o factură juridică constituţională. 
Prin urmare, cel puţin la moment, 
susţinem o asemenea ipoteză, însă 
considerăm că ea urmează a fi ar-
gumentată destul de bine în cadrul 
unor cercetări ştiinţifice funda-
mentale în domeniu.
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D
într-un proces evolutiv care im-
plică permanente transformări în 
conţinutul său normativ. Crearea 
dreptului reprezintă activitatea cu 
profunde implicaţii în derularea fi-
rească a relaţiilor sociale. 

În acest proces complex de cre-
are a dreptului, un rol fundamental 
îl are tehnica juridică. Ca ansam-
blu de procedee, de reguli în vede-
rea stabilirii formulării şi aplicării 
dreptului, tehnica juridică apare 
odată cu dreptul. Elaborarea nor-
melor juridice ţine de domeniile 
cunoaşterii, evaluării şi determi-
nării şi constituie o operaţie de 
ordin logic. Cu toate că normele 
juridice se impun raţional, ele ne-
cesită implicarea unui element de 
ordin tehnic, în scopul unei apli-
cări şi formulări corecte.

În literatura de specialitate, 
prin tehnica juridică se înţelege 
totalitatea procedeelor de ordin 
material şi intelectual care urmă-
resc aplicarea principiilor de drept 
la relaţiile concrete ale vieţii soci-

ale [1, p. 5]. aceste procedee de 
ordin material şi intelectual au 
drept scop eficientizarea juridică 
necesară anumitor reguli de con-
duită şi contribuirea la perfecţio-
narea permanentă a reglementării 
juridice [2, p. 399-401] . 

În opinia profesorului Valeriu 
Bujor, tehnica juridică constituie 
ansamblul mijloacelor, procedee-
lor prin care necesităţile convie-
ţuirii sociale capătă formă juridică 
[3, p. 70-71].

Profesorul Costică Voicu nu-
meşte tehnica juridică ca totalita-
tea mijloacelor, metodelor, pro-
cedeelor şi tehnicilor utilizate de 
organele puterii de stat în procesul 
de iniţiere, elaborare, adaptare şi 
amplificare a actelor normative 
[4, p. 197-198]. această totalitate, 
în procesul elaborării dreptului, 
dă normelor respective eficienţă 
juridică, astfel devenind aplica-
bile. respectiv, considerăm că 
elaborarea normelor juridice nu 
are eficienţă practică decît prin in-
termediul tehnicii care devine un 
procedeu de realizare a dreptului 
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în conformitate cu interesele unui 
grup social (partid, clan) concret 
sau a populației în totalitatea sa.

În concepţia profesorului Ni-
colae Popa [5, p. 43], tehnica ju-
ridică nu se reduce, ca sferă, doar 
la etapa de elaborare, de creare a 
dreptului, ci şi la cea privind reali-
zarea dreptului (aplicarea şi inter-
pretarea acestuia), opinie pe care o 
împărtăşim. 

Mijloacele şi procedeele teh-
nice sînt teoretic infinite, dar în-
totdeauna conforme cu un anu-
mit sistem juridic. Ele sînt cu atît 
mai perfecte, cu cît accentuează 
eficiența principiilor dreptului. În 
fine, acestea reprezintă un aspect 
de execuţie a elementului raţional 
[1, p. 26]. 

Francois Geny, în definiţia pe 
care o dă tehnicii juridice, acordă 
un rol important elementului ra-
ţional, precizînd că ea este esen-
ţialmente o construcţie foarte ar-
tificială a ceea ce este dat şi este 
mai mult o operă de acţiune decît 
de inteligenţă [6, p. 27]. În această 
acţiune se stabileşte un raport între 
tehnica juridică, ca aparat logic, şi 
conţinutul care este exprimat cu 
ajutorul acestei tehnici, conţinu-
tul indicînd scopurile, iar tehnica 
alegînd cea mai adecvată formulă 
pentru exprimarea lor. 

Tehnica juridică îmbracă varia-
te aspecte, aducîndu-şi contribuţia 
în cele mai diferite împrejurări ale 
realizării reglementării juridice. 
Fiind de domeniul formei drep-
tului, procedeele tehnice juridice 
au, totuşi, un rol de seamă în toate 
momentele elaborării şi aplicării 
sale. astfel, în procesul elaborării 

dreptului, procedeele tehnice dau 
normelor respective eficienţă juri-
dică, făcîndu-le aplicabile. 

Normele juridice sînt create în 
baza voinţei de stat, dar acestui 
proces precede constatarea necesi-
tăţii sociale în reglementarea unei 
anumite sfere de relaţii, expune-
rea şi motivarea opiniilor juridi-
ce. de aceea, procesul de creare 
a dreptului include în sine anali-
za ştiinţifică, evaluarea realităţii, 
elaborarea opiniilor şi concepte-
lor privind reglementarea juridică 
viitoare, luarea în calcul a opiniei 
publice, propunerilor şi recoman-
dărilor partidelor politice, ONG-
urilor, practicienilor şi teoreticie-
nilor, formulate prin intermediul 
mass-mediei, literaturii ştiinţifice, 
discursurilor publice, scrisorilor 
informative, petiţiilor cetăţenilor 
etc. [9, p. 166-168]. 

În opinia noastră, cei mai im-
portanţi factori care determină 
procesul de creare a dreptului sînt 
condiţiile materiale de trai ale 
populației, condiţionate de exis-
tenţa diferitelor forme de propri-
etate, libertatea anteprenoriatului 
(factorii economici). de aseme-
nea, un rol important în formarea 
dreptului îl are situaţia politică din 
ţară, caracterul şi gradul de inter-
acţiune a diferitelor pături socia-
le şi grupuri de populaţie, nivelul 
de activitatea a partidelor politi-
ce, mişcărilor şi uniunilor sociale 
(factorii politici). de o însemnă-
tate principială în procesul de for-
mare a dreptului sînt grija socie-
tăţii şi Statului faţă de cetăţean ca 
personalitate, față de interesele şi 
necesităţile acestuia, protecţia şi 

asigurarea drepturilor şi interese-
lor legitime ale persoanei (factorii 
sociali). 

Crearea dreptului prin interme-
diul tehnicii juridice este realizată 
de către Stat, indiferent de tipul, 
forma de organizare a puterii de 
stat. În esenţa sa, crearea dreptului 
reprezintă ridicarea voinţei de stat 
la nivel de lege, sub forma norme-
lor care posedă forţă juridică.

din cele expuse mai sus con-
chidem că crearea dreptului este 
procesul de formare a voinţei de 
stat în legi, iar tehnica juridică are 
menirea, prin intermediul anumi-
tor procedee, metode aplicate de 
organele abilitate şi organizaţii la 
anumite situaţii concrete de viaţă, 
să le dea viaţă. 

În procesul determinării con-
ceptului de tehnică juridică, de 
mare importanță este stabilirea co-
relaţiei ei cu ştiinţa juridică. deşi 
la jurisconsulţii romani nu găsim 
deosebirea propriu-zisă între teh-
nică şi ştiinţă, ideea unei opere 
omeneşti artificiale şi îndreptate 
spre un scop practic, alături de 
opera de investigaţie a principiilor 
superioare şi a necesităţilor socia-
le, a fost întrezărită de ei.

În literatura juridică s-au între-
prins mai multe încercări de a face 
distincţie între ştiinţa şi tehnica 
juridică. Cel dintîi care a utilizat 
noţiunea de tehnică în drept a fost 
Friedrich Karl von Savigny, care, 
în cunoscuta sa lucrare „Von Be-
ruf unserer Zeit fur Gesetzgebung 
und rechtswissenschaft” („Voca-
ţia timpului nostru pentru legife-
rare şi ştiinţa dreptului”) [8, p. 6], 
distinge în drept un aspect politic, 
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opera spontană a conştiinţei po-
pulare, şi un aspect tehnic, care 
reprezintă elaborarea ştiinţifică a 
dreptului de către jurişti. Savigny, 
prin urmare, nu distinge tehnica şi 
ştiinţa, pe care – dimpotrivă – le 
identifică, ci tehnica şi politica. 
Ştiinţa este luată de Savigny în 
sensul de cunoaştere a dreptului şi 
de elaborare a lui, sens pe care-l 
mai găsim şi la Geny. 

astfel, Geny face, în lucrarea 
sa „Ştiinţă şi tehnică în dreptul 
privat pozitiv”, o delimitare între 
ştiinţa şi tehnica juridică, pornind 
de la cele două concepte: „dat”-ul 
şi „construit”-ul. În opinia autoru-
lui francez, tehnica juridică este o 
creaţie artificială, rezultatul voinţei 
oamenilor care caută să transpună 
„dat”-ul în formă juridică, adică 
să-l construiască, să alcătuiască 
norme juridice, „construit”-ul re-
prezentînd, prin urmare, un rezul-
tat al voinţei acţiunii oamenilor, o 
creaţie artificială a lor [7, p. 20]. 
acelaşi autor menţionează că se-
pararea dintre ştiinţă şi tehnică în 
domeniul creării dreptului nu tre-
buie să fie una categorică. Se poa-
te spune că separarea celor două 
elemente ale procesului de creare 
a dreptului presupune identifica-
rea unui element raţional (care 
domină procesul de cunoaştere) 
şi a unui element artificial (care 
domină voinţa). acest din urmă 
element, denumit tehnică juridică, 
reprezintă în ansamblul dreptului 
pozitiv forma opusă materiei, dar 
care rămîne o construcţie esenţială 
a „dat”-ului, operă în cadrul căreia 
inteligenţa sau voinţa juriştilor se 
poate mişca liber, condusă doar de 

scopul predeterminat al organizării 
juridice, care sugerează mijloace-
le propriei sale realizări [7, p. 23]. 

Tehnica juridică are nevoie de 
ştiinţa dreptului, după cum cea din 
urmă nu poate exista fără prima. 
Ştiinţa dreptului descoperă direc-
tivele, sursele reale ale regulilor 
de drept şi creează valori juridice 
autonome, iar tehnica este o artă 
ce elaborează sursele formale ale 
dreptului şi, modelînd socialul, îl 
transformă în juridic. iniţial drep-
tul apare ca un „dat” ce urmează să 
capete prin tehnică forma juridică 
corespunzătoare, un anumit scop 
social. Ştiinţa dreptului stabileşte 
anumite principii generale, iar teh-
nica juridică urmăreşte să le apli-
ce în mod concret la varietatea şi 
complexitatea vieţii sociale. Teh-
nica juridică presupune folosirea 
anumitor elemente convenţionale, 
care să adapteze şi să actualizeze 
principiile generale şi cele abs-
tracte ale dreptului la finalităţile 
concrete şi precise ale societăţii. 
Tehnica juridică presupune anumi-
te norme menite să realizeze apli-
carea practică a regulilor de drept, 
iar aceste norme nu trebuie înţe-
lese ca nişte reguli rigide şi dog-
matice, asemenea celor formulate 
de teologii medievali, ci ca nişte 
principii directoare determinate de 
nevoile progresului juridic. 

Tehnica juridică reprezintă un 
gen de cunoaştere care trebuie să 
permită, pornind de la ştiinţă, fo-
losirea practică a unui fenomen, 
a unei legi ştiinţifice. analizînd 
raportul dintre ştiinţă şi tehnică, 
constatăm că aceasta din urmă 
este aplicarea practică a ştiinţei, în 

vederea atingerii anumitor obiec-
tive, pe care omul şi le fixează şi 
pe care le vizează cînd creează o 
ştiinţă. Tehnica juridică trebuie să 
caute cea mai bună, cea mai raţi-
onală cale pentru a concretiza, a 
elabora legile, pentru a transpu-
ne în normele juridice principiile 
fundamentale generale ale ştiinţei 
dreptului. 

Tehnica juridică constituie un 
domeniu al ştiinţei juridice, o cre-
aţie ştiinţifică, un mijloc în vede-
rea scopului, un inventar de pro-
ceduri şi abilităţi specifice pentru 
a edifica normativitatea juridică, 
în anumite condiţii. La fel, tehni-
ca juridică este arta de a construi 
o ordine juridică bine structurată 
cu principiile sale şi integrată prin 
norme corect formulate – aşadar, o 
ordine juridică ce pune în practică 
principiul securităţii juridice.

Tehnica juridică foloseşte anu-
mite procedee intelectuale, cum 
ar fi terminologia dreptului, care 
trebuie să rezide în noţiuni pre-
cise, uşor de înţeles şi întemeiate 
pe limbajul cotidian. Expresia teh-
nicii juridice este forma pe care o 
îmbracă dreptul scris, legea.

Legea este o creaţie de or-
din tehnic ce cuprinde norme de 
drept elaborate în corespundere cu 
necesitățile sociale şi formulate de 
organele competente ale Statului 
(puterea legislativă). Tehnica ju-
ridică acordă legii un rol perma-
nent, deoarece aceasta din urmă 
urmează a fi aplicată – afară de 
cazul cînd este abrogată sau că-
zută în desuetudine – la un număr 
indefinit de cazuri viitoare. acest 
fapt asigură securitatea ordinii ju-
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ridice; schimbările prea dese ale 
legilor duc la incertitudine, de 
aici prudenţa ce trebuie să domine 
schimbările legislative, iar modi-
ficările impuse de realităţi trebu-
ie însoţite de dispoziţii tranzitorii 
care să asigure trecerea lentă de la 
trecut spre viitor. 

La început normele juridice 
aveau formă imperativă, actual-
mente însă legea porneşte de la 
alte premise. astfel, legea nu or-
donă, ci face să dăinuiască ordi-
nea; ea nu prescrie activităţi, ci 
construieşte cadrul unor relaţii 
sociale, fixînd limitele unei acti-
vităţi juridice normale, de la care 
părţile pot deroga. aceste limite 
au menirea să arate calea cea mai 
aptă pentru satisfacerea interese-
lor individuale. Sub aspect tehnic, 
nu există formule speciale pentru 
dispoziţiile imperative, ci doar 
norme şi sintagme, uneori ele apar 
sub forma unor interdicţii. 

un alt aspect asupra căruia ac-
centuăm este tehnica legislativă. 
astfel, vom deosebi tehnica juri-
dică de tehnica legislativă. uneori 
se confundă tehnica juridică cu 
legiferarea (tehnica legislativă), 
printr-o reducere a sferei tehnicii 
juridice doar la procesul elaborării 
actelor normative. Tehnica juridică 
include tehnica legislativă, pe care 
o consideră o parte componentă a 
sa. Tehnica legislativă, la rîndul 
său, reprezintă elementul central 
şi definitoriu pentru forma de gu-
vernămînt a statului, împrejurare 
care demonsrează rolul dreptului 
în conducerea societăţii. Tehnica 
legislativă asigură sistematizarea, 
unificarea şi coordonarea legisla-

ţiei, precum şi conţinutul şi forma 
juridică adecvată pentru fiecare 
act normativ, fiind alcătuită dintr-
un complex de metode şi procedee 
menite să asigure o formă cores-
punzătoare conţinutului reglemen-
tărilor juridice. 

În concluzie, subliniem faptul 
că problema tehnicii juridice şi a 
metodologiei elaborării dreptului 
nu este numai o problemă ce ţine 
de ştiinţa juridică, ci, sub anumi-
te aspecte, se transformă ea însăşi 
într-o reglementare juridică, devi-
ne o obligaţie juridică pentru or-
ganele de stat atunci cînd acestea 
elaborează, iniţiază proiectul unei 
legi. Totodată, crearea actelor nor-
mative presupune existenţa unor 
specialişti care cunosc această 
metodologie, precum şi prezenţa 
altor specialişti, din alte domenii, 
care studiază relaţiile sociale pe 
care pretinde să le reglementeaze 
actul normativ respectiv. Numai 
în felul acesta crearea dreptului 
va cuprinde toate laturile posibile, 
manifestînd, deci, interesele tutu-
ror păturilor cointeresate. 

recenzent: 
Valeriu BUJOR, 

doctor în drept, 
profesor universitar
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D
pe lîngă efectele clasice (retroac-
tivitatea nulităţii, repunerea părţi-
lor în situaţia anterioară, anularea 
actului subsecvent ca urmare a 
anulării actului iniţial), şi anumite 
consecinţe specifice care constau 
în obligaţia de reparare a preju-
diciului cauzat prin actul nul pe 
care l-a suferit una dintre părţile 
actului. Prejudiciul poate consta 
în: cheltuieli efectuate pentru ne-
gociere, timpul pierdut, respinge-
rea altor oferte şi posibilităţi de 
încheiere a contractului, ratarea 
beneficiilor scontate etc. astfel, 
pronunţarea nulităţii nu permite 
părţilor să profite de avantajele pe 
care le-ar fi putut avea în urma în-
cheierii actului.

În doctrina franceză s-a reţinut 
[1, p. 372] că atunci cînd un con-
tract este nul, trebuie trase conse-
cinţe practice din nulitate, pentru 
a suprima situaţia de fapt care 
rezultă din el. Trei chestiuni sînt 
puse atunci, subliniază autorii. 
Mai întîi, retroactivitatea: totul 
trebuie să se facă ca şi cum con-
tractul nu existase niciodată, ceea 

ce ridică dificultăţi faţă de terţi. 
apoi, restituirile: de fiecare dată 
cînd contractul a fost executat, lu-
crurile trebuie să fie repuse în sta-
rea iniţială. În fine, răspunderea, 
cu scopul de a repara prejudiciul 
cauzat prin nulitate.

În aceeaşi ordine de idei, s-a 
arătat că atunci cînd cauza nulită-
ţii rezultă dintr-o faptă culpabilă 
a unui contractant (dol, violenţă), 
cealaltă parte este în drept să re-
clame daune-interese pentru re-
pararea prejudiciului pe care l-a 
suferit din cauza nulităţii contrac-
tului [2, p. 484]. 

Textul de lege pe care se funda-
mentează obligaţia de dezdăunare 
în materia nulităţii se regăseşte în 
art. 219 alin. (3) Cod civil [3], po-
trivit căruia partea şi terţii de bu-
nă-credinţă au dreptul la repararea 
prejudiciului cauzat prin actul ju-
ridic nul.

În efortul de precizare a sem-
nificaţiei bunei-credinţe în această 
ipoteză, Hotărîrea Plenului Curţii 
Supreme de Justiţie „Cu privire 
la aplicarea de către instanţele de 
judecată a legislaţiei ce reglemen-
tează nulitatea actului juridic ci-

vil” statuează: „Buna-credinţă se 
poate manifesta în două forme: 

loialitate în acte juridice (ab-- 
senţa dolului, fraudei, violenţei, 
fidelitatea în angajamente, absenţa 
îndoielii, ignoranţa corectă şi jus-
tificată); 

credinţă eronată (se crede din - 
eroare că se acţionează conform 
legii)” [4, p. 11].

acest efect al nulităţii actului 
juridic reiese, la rîndul său, din re-
gula generală consacrată în art. 14 
alin. (1) Cod civil, conform căre-
ia persoana lezată într-un drept al 
ei poate cere repararea integrală a 
prejudiciului cauzat astfel. În ceea 
ce priveşte întinderea despăgubirii 
pe care o poate pretinde partea de 
bună-credinţă, alin. (2) al art. 14 
Cod civil stipulează că prejudiciul 
include cheltuielile pe care persoa-
na lezată într-un drept al ei le-a su-
portat sau urmează să le suporte la 
restabilirea dreptului încălcat, pier-
derea sau deteriorarea bunurilor 
sale (prejudiciu efectiv), precum şi 
beneficiul neobţinut prin încălcarea 
dreptului (venitul ratat).

repararea prejudiciului ca 
efect al declarării nulităţii actului 
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SUMMARY 
Besides the classical effects (retroactivity, restoration to the original state, annulment of the subsequent act) declaration 

of nullity of a civil juridical act may determine some specific effects as well such as obligation to repair the caused prejudice 
by closing this act. Subsequently another effect of nullity consists in the fact that the party and the good-faith third parties 
are entitled to have the caused prejudice repaired by means of void juridical act. 

REZUMAT
Pe lîngă efectele clasice (retroactivitatea, restabilirea situaţiei anterioare, desfiinţarea actului subsecvent), declararea 

nulităţii unui act juridic civil poate determina şi unele efecte specifice, cum ar fi obligaţia de reparare a prejudiciului cauzat 
prin încheierea acestui act. În consecinţă, un alt efect al nulităţii constă în faptul că partea şi terţii de bună-credinţă au dreptul 
la repararea prejudiciului cauzat prin actul juridic nul.

eclararea nulităţii unui act 
juridic civil poate antrena, 
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juridic îşi găseşte consacrarea le-
gală expresă şi în legislaţiile civile 
ale altor state. Bunăoară, art. 1270 
din noul Cod civil român [5], inti-
tulat „daune-interese. reducerea 
prestaţiilor”, prevede că „în caz de 
violenţă sau dol, cel al cărui con-
simţămînt este viciat are dreptul 
de a pretinde, în afară de anulare, 
şi daune-interese sau, dacă preferă 
menţinerea contractului, de a so-
licita numai reducerea prestaţiei 
sale cu valoarea daunelor-interese 
la care ar fi îndreptăţit”.

Încă o regulă generală în ma-
teria reparării prejudiciului este 
stipulată în art. 1271 din noul Cod 
civil român, potrivit căruia în ca-
zul anulării contractului încheiat 
în formă autentică, ca urmare a 
unei cauze de nulitate a cărei exis-
tenţă rezultă chiar din conţinutul 
contractului, partea prejudiciată 
poate cere obligarea notarului pu-
blic la repararea tuturor prejudici-
ilor suferite.

În acelaşi sens, Codul civil al 
Ucrainei [6], în art. 216 alin. (2), 
statuează că dacă în legătură cu 
încheierea actului lovit de nulitate 
celeilalte părţi sau terţei persoane 
i s-a cauzat un prejudiciu material 
şi moral, acesta urmează a fi repa-
rat de partea vinovată.

Codul civil german [7] consfin-
ţeşte o regulă generală în materia 
efectelor nulităţii în § 122 BGB, 
intitulat „repararea prejudiciu-
lui”. astfel, conform alin. (1), dacă 
consimţămîntul este nul absolut în 
temeiul § 118 sau este lovit de nu-
litate relativă conform § 119, 120, 
atunci persoana care şi-a exprimat 
voinţa trebuie să repare – dacă con-
simţămîntul trebuia exprimat faţă 
de o persoană, acesteia din urmă, 
în caz contrar, oricărui terţ – acele 

daune pe care le-a suferit cealaltă 
parte sau terţul datorită faptului că 
aceştia s-au bazat pe valabilitatea 
consimţămîntului, însă în mărime 
nu mai mare decît profitul pe care 
cealaltă parte sau terţa persoană 
l-ar putea obţine în cazul valabili-
tăţii consimţămîntului. 

alin. (2) al § 122 BGB prevede 
că obligaţia de reparare a preju-
diciului se exclude dacă cealaltă 
parte ştia despre existenţa teme-
iurilor nulităţii absolute sau relati-
ve a consimţămîntului sau nu ştia 
despre aceasta din cauza neglijen-
ţei sale (adică trebuia să ştie).

O serie de reguli specifice în 
materia de care ne ocupăm le gă-
sim în art. 157 din Codul civil al 
Republicii Kazahstan [8], intitulat 
„actele juridice nule şi efectele 
nulităţii”. astfel, alin. (7) al aces-
tui text de lege prevede: „Pe lân-
gă consecinţele prevăzute la alin. 
(3-6) ale acestui articol, instanţa 
de judecată poate să oblige partea 
vinovată de săvîrşirea acţiunilor 
care au condus la nulitatea actului 
juridic să repare toate daunele su-
ferite de cealaltă parte în legătură 
cu declararea nulităţii actului”.

În dispoziţia art. 219 alin. (3) 
Cod civil al republicii Moldova 
este reflectat unul dintre principii-
le fundamentale ale dreptului civil 
– principiul ocrotirii bunei-cre-
dinţe, adică al protejării persoanei 
care exercită drepturile şi execută 
obligaţiile în mod onest, loial, fără 
a recurge la dol sau fraudă. aceas-
tă soluţie adoptată de legiuitor o 
apreciem ca fiind în concordan-
ţă cu alte importante principii de 
drept în materia de care ne ocu-
păm, cum ar fi: principiul înche-
ierii actelor juridice cu bună-cre-
dinţă, principiul reparării integrale 

a prejudiciului cauzat, principiul 
răspunderii civile delictuale pen-
tru fapta proprie ş.a. 

Nu în ultimul rînd, încheierea 
actului juridic cu onestitate, cu 
sinceritate constituie o problemă 
care ţine şi de morală în orice so-
cietate bazată pe drept. Or societa-
tea sancţionează principial faptele 
reprobabile ale persoanelor. dar 
oare este just ca şi persoanele ino-
cente să suporte în egală măsură 
consecinţele faptelor delictuale 
ale altei persoane? Sigur că nu, 
pentru că şi într-o astfel de situaţie 
s-ar încălca morala, s-ar produce o 
injusteţe la fel de reprobabilă [9, 
p. 369]. Cum ar trebui atunci ges-
tionată o ipoteză de acest tip?

Soluţia este simplă şi prezintă 
două aspecte:

la nivel teoretic, în abstract, - 
aplicarea efectului conceptual al 
invalidării actului juridic lovit de 
nulitate, apreciind că desfiinţarea 
retroactivă a actului valorează 
despăgubire pentru partea inocen-
tă, repusă în situaţia anterioară;

la nivel practic, în concret, se - 
va proceda la divizarea efectelor 
nulităţii în funcţie de buna- sau rea-
ua-credinţă a părţilor contractante. 

astfel:
a) Partea de rea-credinţă (atunci 

cînd se dovedeşte că a acţionat în 
cunoştinţă de cauză, putînd aprecia 
că actul juridic pe care îl încheie 
este lovit de o cauză de nulitate) 
va trebui să suporte consecinţele 
repunerii în situaţia anterioară, iar 
în ipoteza imposibilităţii restituirii 
prestaţiilor, să fie obligată la con-
travaloarea acestora către partea 
inocentă, care ar fi îndreptăţită să 
le primească. Totodată, în măsura 
solicitării exprese a părţii de bu-
nă-credinţă, cu respectarea prin-
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cipiului disponibilităţii, partea de 
rea-credinţă – care, prin ipoteză, a 
acţionat culpabil – poate fi obliga-
tă şi la plata despăgubirilor pentru 
prejudiciile (materiale şi/sau mo-
rale) create prin încheierea unui 
act juridic nul, pe tărîmul răspun-
derii civile delictuale, desigur în 
măsura în care se dovedeşte exis-
tenţa prejudiciului [9, p. 370].

b) Partea inocentă, de bună-
credinţă va restitui prestaţiile şi 
va putea solicita, în temeiul art. 
219 alin. (3) Cod civil, obligarea 
celeilalte părţi la repararea preju-
diciului.

Prejudiciul legat de anularea 
unui act juridic a fost definit ca 
fiind acea daună rezultată pentru 
o parte a actului, determinată de 
culpa celeilalte părţi, care stă la 
originea cauzei de nulitate şi fără 
de care actul nu ar fi fost încheiat 
[10, p. 334].

repararea prejudiciului presu-
pune, la rîndul său, repunerea păr-
ţii-victime a acestei culpe precon-
tractuale în situaţia în care aceasta 
ar fi fost, dacă actul anulat nu s-ar 
fi încheiat.

reflectînd asupra legăturii de 
cauzalitate dintre faptă şi prejudi-
ciu, s-a reţinut că aceasta constă în 
însăşi pronunţarea nulităţii actului.

În ceea ce priveşte disputa doc-
trinară asupra felului răspunderii 
pentru cauzarea prejudiciului în ca-
zul nulităţii unui act juridic, apreci-
em că aceasta nu poate fi decît de-
lictuală. În justificarea acestei pozi-
ţii vom sublinia că efectul nulităţii 
fiind retroactiv, în măsura în care 
se desfiinţează actul, nu mai exis-
tă obligaţii contractuale nici pen-
tru trecut, aşa încît răspunderea nu 
mai poate fi generată de încălcarea 
unei obligaţii contractuale. astfel, 

considerăm că ipoteza răspunderii 
contractuale în materia nulităţii tre-
buie respinsă. 

În acelaşi sens, în doctrina 
franceză s-a reţinut: „Cum, prin 
ipoteză, contractul este nul, poate 
fi vorba numai despre o răspunde-
re extracontractuală” [2, p. 484] 

Pe lîngă regula generală, con-
sfinţită în art. 219 alin. (3) Cod 
civil, legislaţia civilă a republicii 
Moldova cunoaşte şi alte aplicaţii 
ale răspunderii pentru cauzarea 
prejudiciului în cazul declarării 
nulităţii unui act juridic. 

Bunăoară, nulitatea actului ju-
ridic încheiat de o persoană inca-
pabilă atrage obligaţia părţii cu 
capacitate de exerciţiu deplină de a 
repara prejudiciul cauzat persoanei 
incapabile, dacă se va demonstra că 
a ştiut sau trebuia să ştie că cealaltă 
parte nu are capacitate de exerciţiu 
(art. 222 alin. (2) Cod civil). 

reieşind din principiul general 
al răspunderii civile, conform că-
ruia vinovăţia părţii care a cauzat 
prejudiciul se prezumă, obligaţia 
de a dovedi că nu a ştiut şi nu a 
trebuit să ştie despre incapacitatea 
celeilalte părţi îi incumbă părţii 
cu capacitate de exerciţiu deplină. 
Pînă la proba contrară se prezumă 
că partea cu capacitate de exerci-
ţiu deplină a ştiut sau trebuia să 
ştie că cealaltă nu are capacitate 
de exerciţiu [11, p. 438]. 

O prevedere similară găsim în 
art. 171 alin. (3) din Codul civil al 
Federaţiei Ruse [12], potrivit că-
ruia partea cu capacitate de exerci-
ţiu deplină este obligată să repare 
prejudiciul efectiv pe care l-a su-
ferit cealaltă parte, dacă a ştiut sau 
trebuia să fi ştiut despre incapaci-
tatea celeilalte părţi.

Ţinem să menţionăm că într-o 

manieră identică cu cea din legis-
laţia rusă obligaţia de reparare a 
prejudiciului suferit de o persoană 
incapabilă este reglementată în: 
Codul civil al Republicii Belarus 
[13] (art. 172 alin. (3)); Codul ci-
vil al Republicii Armenia [14] (art. 
307 alin. (2)); Codul civil al Re-
publicii Uzbekistan [15] (art. 117 
alin .(3)); Codul civil al Republicii 
Kîrgîzstan [16] (art. 189 alin. (3)); 
Codul civil al Republicii Tadjikis-
tan [17] (art. 196 alin. (3)). 

alte două reguli cu privire la 
repararea prejudiciului cauzat mi-
norului se conţin în art. 223 alin. 
(2) şi în art. 224 alin. (2) Cod civil 
al republicii Moldova. astfel, art. 
223 alin. (2) prevede că: „Persoana 
cu capacitate de exerciţiu deplină 
este obligată să repare prejudiciul 
cauzat minorului, dacă nu demon-
strează că nu a ştiut şi nu trebu-
ia să ştie că cealaltă parte nu are 
capacitatea de exerciţiu necesară 
încheierii actului juridic”.

Potrivit art. 224 alin. (2) Cod 
civil, persoana cu capacitate de 
exerciţiu deplină este obligată să 
repare prejudiciul cauzat celeilalte 
părţi, dacă se demonstrează că a 
ştiut sau trebuia să ştie că cealaltă 
parte nu are capacitatea de exerci-
ţiu necesară încheierii actului ju-
ridic. Prevederi analogice în ma-
teria reparării prejudiciului cauzat 
minorului întîlnim în: Codul civil 
al Ucrainei (art. 221 alin. (4)), Co-
dul civil al Federaţiei Ruse (art. 
172 alin. (2) şi art. 175 alin. (2)), 
Codul civil al Republicii Armenia 
(art. 309 alin. (2) şi art. 310 alin. 
(2)) ş.a.

Încă o aplicaţie a reparării pre-
judiciului, în cazul declarării nu-
lităţii unui act juridic afectat de 
eroare, se regăseşte în art. 227 
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alin. (5) Cod civil al republicii 
Moldova, care statuează: „Persoa-
na în al cărei interes a fost declara-
tă nulitatea este obligată să repare 
celeilalte părţi prejudiciul cauzat, 
dar nu mai mult decît beneficiul 
pe care aceasta l-ar fi obţinut dacă 
actul juridic nu ar fi fost declarat 
nul. Prejudiciul nu se repară în ca-
zul în care se demonstrează că cel 
îndreptăţit la despăgubire ştia sau 
trebuia să ştie despre eroare”.

Trebuie să subliniem că în ca-
zul nulităţii actului juridic înche-
iat prin dol (art. 228 Cod civil) sau 
violenţă (art. 229 Cod civil), deşi 
legea nu prevede expres obligaţia 
de reparare a prejudiciului, totuşi, 
din cauza naturii lor ambivalente 
(de a fi nu doar vicii de consimţă-
mînt, ci şi fapte ilicite cauzatoare 
de prejudicii), se pune indiscutabil 
problema plăţii de despăgubiri în 
temeiul răspunderii civile delictu-
ale. În consecinţă, actele juridice 
încheiate prin dol sau violenţă vor 
putea fi sancţionate atît cu anula-
rea, cît şi cu acţiunea în repararea 
prejudiciului în temeiul art. 1398 
Cod civil. 

În ceea ce priveşte aria despă-
gubirilor pe care le poate solicita 
partea inocentă în cazul declarării 
nulităţii unui act juridic, în doctrină 
s-a reţinut că contractantul de bu-
nă-credinţă va avea dreptul să fie 
compensat în limitele cheltuielilor 
suportate inutil în vederea contrac-
tului şi ocaziilor pierdute din cauza 
încrederii în validitatea acelui con-
tract. avînd, în acelaşi timp, dreptul 
la acţiune în restituirea prestaţiilor, 
nici o altă pierdere nu va putea fi 
compensată [9, p. 370]. 

În acelaşi sens, în doctrina 
franceză s-a arătat că prejudiciul 
constă în cheltuielile angajate în 

pură pierdere, nu într-o pierdere de 
folosinţă, şi, eventual, în pierderea 
unei şanse de a încheia un contract 
valabil şi avantajos [1, p. 380] 

Totodată, este posibil ca ambii 
cocontractanţi să fi cunoscut că 
actul juridic pe care îl încheie este 
lovit de nulitate. Într-o asemenea 
ipoteză, efectele nulităţii trebuie 
să se producă în egală măsură în 
privinţa ambilor cocontractanţi, 
iar dacă pe perioada cuprinsă între 
încheierea actului şi pronunţarea 
irevocabilă a nulităţii sale respec-
tivul act a afectat şi interesele unor 
terţe persoane care s-au întemeiat 
cu bună-credinţă pe acesta, nimic 
nu îi împiedică pe aceştia să soli-
cite părţilor contractante repararea 
prejudiciului în temeiul art. 219 
alin. (3) Cod civil. 
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D
fost invocate tot mai des şi actu-
almente se poate afirma că ele fac 
parte din cultura juridică euro-
peană. În statele-membre ale uE 
protecţia drepturilor persoanelor 
prin aplicarea principiilor genera-
le a parcurs o cale spectaculoasă, 
drepturile fiind protejate nu numai 
de instanţele judiciare obişnuite, 
ci şi de organul de control al con-
stituţionalităţii legilor, cu toate că 
există o diferenţă de procedură [1, 
p. 61-66].

astfel, principiul egalităţii de 
drept, pe bună dreptate, îşi regă-
seşte expresia legală şi faptică în 
societatea contemporană. Expre-
sia cea mai succintă a principiului 
egalităţii sînt următoarele reguli: 
în situaţii similare – reguli simi-
lare, în situaţii diferite – reguli 

diferite, iar excepţiile ce conţin 
distincţii sociale nu pot fi fondate 
decît pe utilitate comună. Totuşi, 
interesul general poate limita prin-
cipiul egalităţii, ca interes general 
fiind calificate de către Consiliul 
Constituţional Francez următoa-
rele: lupta contra fraudei fiscale, 
a evaziunii fiscale; lupta contra 
consumului de alcool, încurajarea 
mobilităţii geografice a francezi-
lor, diversificarea modalităţilor de 
recrutare în funcţii politice înalte; 
respectul autorităţii lucrului ju-
decat; diversificarea structurilor 
instituţiilor publice de îngrijire şi 
asistenţă socială; necesităţi legate 
de condiţiile de exploatare a unei 
opere de artă [2, p. 126-132].

În cele ce urmează vom face 
cîteva referiri la una dintre exigen-
ţele principiului egalităţii de drept 
atunci cînd îl includem în con-

strucţia normativă de drept a răs-
punderii juridice, cu reţinerea unor 
reglementări interne şi europene. 
astfel, potrivit art. 6 parag. 3 lit. d) 
din Convenţia Europeană a drep-
turilor Omului [3], “orice acuzat 
are, în special, dreptul să audieze 
sau să solicite audierea martorilor 
acuzării şi să obţină citarea şi audi-
erea martorilor apărării în aceleaşi 
condiţii ca şi martorii acuzării”. 
S-a arătat că dispoziţiile menţio-
nate în rîndurile de mai sus gru-
pează, de fapt, trei elemente [15, 
p. 158]: 1) dreptul acuzatului de a 
adresa întrebări martorilor acuză-
rii; 2) dreptul acuzatului de a obţi-
ne citarea şi interogarea martorilor 
apărării; 3) egalitatea de tratament 
între acuzare şi apărare în ceea ce 
priveşte citarea şi interogarea mar-
torilor. Se poate observa că art. 6 
parag. 3 lit. d) din Convenţie se 
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SUMMARY 
in the jurisprudence of the Srasbourg Court the principle of equality of arms is regarded as a fundamental one which 

finds application in both civil and penal cases, being at the same time an essential component of the notion of right to a 
fair trial. Furthermore the dispositions found in the art. 6 parag. 3 letter d) of the European Convention of Human rights 
does not represent anything less than the punctual expression of the larger concept of equality of arms. The republic of 
Moldova’s legislation also contains the expression of this principle. The last one represents a must of principle of equality 
when we consider it an important element of the normative construction of juridical liability.

REZUMAT 
În jurisprudenţa Curţii de la Strasbourg principiul egalităţii armelor şi al contradictorialităţii este unul fundamental atît 

pentru cauzele civile, cît şi pentru cele penale. acesta constituie în acelaşi timp şi un element important al dreptului la un 
proces echitabil, ceea ce este reprezentat în prezentul articol. În plus, dispoziţia art. 6 alin. (3) lit. d) din Convenţia Europea-
nă a drepturilor Omului nu este altceva decît o expresie a conceptului egalităţii de arme. Şi legislaţia autohtonă consfinţeşte 
acest principiu, care, la rîndul său, este o exigenţă a principiului egalităţii de drept la includerea lui în construcţia normativă 
de drept a răspunderii juridice. aceste idei sînt reflectate în articolul de mai jos.

in secolul al XX-lea principi-
ile generale ale dreptului au 
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referă atît la martorii acuzării, cît 
şi la martorii apărării, în această 
privinţă fiind exprimată exigen-
ţa citării şi audierii acestor două 
categorii de martori “în aceleaşi 
condiţii”, pentru a fi asigurat astfel 
echilibrul procesual între acuzare 
şi apărare, condiţie indispensabi-
lă realizării unui proces echitabil 
[19, p. 243]. Cu alte cuvinte, tex-
tul analizat nu este altceva decît o 
expresie punctuală a conceptului 
mai larg de egalitate a armelor, 
urmînd ca în analiza conţinutului 
său instanţa europeană să-l inter-
preteze ca atare [4, p. 373]. 

acest principiu trebuie să fie 
respectat în aceleaşi condiţii atît în 
statele-membre care au optat pen-
tru un sistem de drept de tip an-
glo-saxon, cît şi în statele-membre 
în care se aplică sistemul de drept 
de tip romano-germanic. Trebuie 
menţionat că principiul egalităţii 
armelor este în strînsă legătură 
cu noţiunea de drept la un proces 
echitabil, consacrat prin art. 6 pa-
rag. 1 din Convenţie [1]. Curtea de 
la Strasbourg a subliniat că princi-
piul egalităţii armelor este doar o 
componentă a noţiunii generale de 
drept la un proces echitabil [6, p. 
112]. În cadrul art. 6 din Conven-
ţie nu găsim o definiţie a noţiunii 
de “proces echitabil”, iar parag. 
3 al acestui articol reglementează 
anumite “drepturi minime”, care 
pot fi calificate ca fiind elemente 
fundamentale ale noţiunii de “pro-
ces echitabil”, şi, totodată, com-
pletează gama drepturilor înscrise 
în art. 6 parag. 1 din Convenţie [7, 
p. 272-273]. 

din aceste considerente, în so-
luţionarea cererilor formulate pe 

baza parag. 3, Curtea de la Stras-
bourg a avut în vedere şi dispozi-
ţiile cuprinse în parag. 1 art. 6 din 
Convenţie [8, p. 370]. Mai mult, 
în ipoteza în care Curtea constată 
că drepturile reclamantului garan-
tate de parag. 3 nu au fost încăl-
cate, are obligaţia de a analiza, în 
continuare, dacă au fost respectate 
şi drepturile cuprinse în parag. 1. 
În aprecierea unei eventuale în-
călcări a Convenţiei, se impune 
ca organul supranaţional să facă 
o analiză atentă, raportată la între-
gul proces penal, şi nu la o anumi-
tă fază a acestuia, deoarece un act 
efectuat într-un anumit moment al 
procesului poate avea relevanţă în 
această privinţă doar în ipoteza în 
care are aptitudinea de a submina 
în sine caracterul echitabil al pro-
cesului penal [9].

La modul general, forma juris-
dicţională a răspunderii juridice 
egalează toate subiectele raportu-
rilor juridice de răspundere în faţa 
legii procesuale. aceasta stabi-
leşte statutul juridic individual al 
subiectelor implicate prin metode 
identice şi în corespundere cu ca-
racterele personalităţii fiecăruia, 
cu specificul faptei ilicite comise 
şi consecinţele acesteia. anume 
acest lucru şi explică specificul 
formei jurisdicţionale care, din 
punctul de vedere al reflectării 
principiului egalităţii de drept, se 
manifestă prin stabilirea dreptului 
fiecăruia la forma procesuală de 
apărare şi restabilire a drepturilor 
încălcate, precum şi în asigurarea 
în mod egal a exercitării acestui 
drept prin stabilirea obligaţiilor 
procesuale ale organelor compe-
tente. În acest context, menţionăm 

că CPC rM stipulează că: „Orice 
persoană interesată este în drept 
să se adreseze în instanţă judecă-
torească, în modul stabilit de lege, 
pentru a-şi apăra drepturile încăl-
cate sau contestate, libertăţile şi 
interesele legitime. Nici unei per-
soane nu i se poate refuza apărarea 
judiciară din motiv de inexistenţă 
a legislaţiei, de imperfecţiune, co-
liziune sau obscuritate a legislaţiei 
în vigoare” [16, al. (1) şi (2) art. 
5]. de fapt este vorba de liberul 
acces la justiţie, care este garan-
tat de Stat prin crearea de condiţii 
egale în vederea adresării în in-
stanţa de judecată pentru apărarea 
intereselor şi drepturilor lezate.

după cum am menţionat ante-
rior, egalitatea părţilor în drepturi-
le procedurale este garantată prin 
lege şi se asigură de către instanţă 
prin crearea posibilităţilor egale, 
suficiente şi adecvate de folosire 
a tuturor mijloacelor procedurale 
pentru susţinerea poziţiei asupra 
circumstanţelor de fapt şi de drept, 
astfel încît nici una dintre părţi să 
nu fie defavorizată în raport cu 
cealaltă [16, al. (4) art. 26].

Conform principiului liberului 
acces la justiţie, orice persoană se 
poate adresa justiţiei pentru apă-
rarea drepturilor, a libertăţilor şi 
a intereselor sale legitime în exer-
citarea dreptului său la un proces 
echitabil, iar accesul la justiţie nu 
poate fi îngrădit. Codul de proce-
dură civilă român, în cuprinsul dis-
poziţiilor sale, dă eficienţă acestui 
principiu, prevăzînd posibilitatea 
instanţei de judecată de a încuvi-
inţa, la cerere, asistenţă judiciară 
pentru persoanele a căror situaţie 
materială precară nu le permite 
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suportarea cheltuielilor ocaziona-
te de procesul civil.

din punct de vedere normativ, 
spre exemplu, în românia deja 
există un barometru al îmbunătăţi-
rii relaţiilor existente între cetăţeni 
şi instituţiile care contribuie la în-
făptuirea justiţiei sub aspectul asi-
gurării liberului acces la justiţie. 
În acest sens vom exemplifica prin 
unele reglementări ce dovedesc 
acest lucru: Legea nr. 211/2004 
reglementează unele măsuri de in-
formare a victimelor infracţiunilor 
cu privire la drepturile acestora, 
precum şi de consiliere psiholo-
gică, asistenţă juridică gratuită şi 
compensaţie financiară de către 
Stat pentru victimele unor infrac-
ţiuni, în scopul asigurării protecţi-
ei victimelor infracţiunilor; OG nr. 
27/2002 privind reglementarea ac-
tivităţii de soluţionare a petiţiilor, 
modificată prin Legea 233/2002, 
asigură cadrul legal pentru soluţi-
onarea petiţiilor cetăţenilor, indi-
ferent că ei se adresează instanţe-
lor sau parchetelor, ori Birourilor 
de relaţii cu Publicul din cadrul 
Ministerului Justiţiei şi Consiliu-
lui Superior al Magistraturii. 

Bineînţeles că doar existenţa 
cadrului legal respectiv, aşa cum 
am mai menţionat şi anterior, nu 
asigură exercitarea dreptului de a 
avea liber acces la o justiţie echita-
bilă, cel mai important pas ţine de 
respectarea celor reglementate cu 
cea mai mare stricteţe şi respon-
sabilitate. Spre exemplu, deficien-
ţele constatate în sistemul judiciar 
românesc care împiedică exercita-
rea liberului acces la justiţie sînt: 
instabilitatea legislativă, contra-
dictorialitatea unor norme juridice 

interne, neconcordanţa acestora cu 
unele convenţii şi tratate internaţi-
onale la care românia este parte, 
procedurile judiciare greoaie, lip-
sa de cunoştinţe juridice a majori-
tăţii populaţiei etc.

Justiţia în pricinile civile se în-
făptuieşte pe principiul egalităţii 
tuturor persoanelor, independent 
de cetăţenie, rasă, naţionalitate, 
origine etnică, limbă, religie, sex, 
opinie, apartenenţă politică, ave-
re, origine socială, serviciu, do-
miciliu, loc de naştere, precum şi 
al egalităţii tuturor organizaţiilor, 
indiferent de tipul de proprietate şi 
forma de organizare juridică, sub-
ordonare, sediu şi de alte circum-
stanţe [16, al. (4) art. 26].

În acelaşii sens am menţiona şi 
dreptul la un proces echitabil, re-
glementat de art. 6 al CEdO care 
exprimă dreptul fiecăruia la jude-
carea în mod echitabil, în mod pu-
blic şi într-un termen rezonabil a 
cauzei sale, de către o instanţă in-
dependentă şi imparţială, instituită 
de lege, care va hotărî fie asupra 
încălcării drepturilor şi obligaţii-
lor sale cu caracter civil, fie asu-
pra temeiniciei oricărei acuzaţii în 
materie penală îndreptate împotri-
va sa. Hotărîrea trebuie să fie pro-
nunţată în mod public, dar accesul 
în sala de şedinţă poate fi interzis 
presei şi publicului pe întreaga du-
rată a procesului sau a unei părţi 
a acestuia în interesul moralităţii, 
al ordinii publice ori a securităţii 
naţionale într-o societate demo-
cratică, atunci cînd interesele mi-
norilor sau protecţia vieţii private 
a părţilor la proces o impun, sau în 
măsura considerată absolut nece-
sară de către instanţă atunci cînd, 

în împrejurări speciale, publicita-
tea ar fi de natură să aducă atinge-
re intereselor justiţiei.

În conformitate cu reglementă-
rile ulteriorare ale Convenţiei, ori-
ce persoană acuzată de o infracţiu-
ne este prezumată nevinovată pînă 
ce vinovăţia sa va fi legal stabilită 
şi, în acelaşi timp, orice acuzat 
are, în special, dreptul:

a) să fie informat, în termenul 
cel mai scurt, într-o limbă pe care 
o înţelege şi în mod amănunţit, 
asupra naturii şi cauzei acuzaţiei 
aduse împotriva sa;

b) să dispună de timpul şi de 
înlesnirile necesare pregătirii apă-
rării sale;

c) să se apere el însuşi sau să 
fie asistat de un apărător ales de el 
şi, dacă nu dispune de mijloacele 
necesare pentru a plăti un apără-
tor, să poată fi asistat în mod gra-
tuit de un avocat din oficiu, atunci 
cînd interesele justiţiei o cer;

d) să întrebe sau să solicite au-
dierea martorilor acuzării şi să ob-
ţină citarea şi audierea martorilor 
apărării în aceleaşi condiţii ca şi 
martorii acuzării;

e) să fie asistat în mod gratuit 
de un interpret, dacă nu înţelege 
sau nu vorbeşte limba folosită la 
audiere.

Paralel cu CEdO, mai avem 
reglementarea juridică a dreptului 
la un proces echitabil, în afară de 
actele normative interne ale state-
lor, de către declaraţia universală 
a drepturilor Omului în art. 19, de 
către Pactul internaţional cu privi-
re la drepturile Civile şi Politice 
în art. 14 alin. (i), Convenţia ame-
ricană a drepturilor Omului şi Ce-
tăţeanului în art. 7 alin. (i).
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În această manieră, graţie prin-
cipiului egalităţii de drept, fiecărei 
persoane i se garantează forma 
procesuală de apărare a drepturilor 
sale. dar semnificaţia acestui prin-
cipiu nu se limitează aici. acesta 
se exprimă şi prin imperativele 
procesuale ce reglementează pro-
ceduri identice pentru toţi de stin-
gere a raporturilor juridice de răs-
pundere. astfel, art. 265 CPC rM 
reglementează temeiurile încetării 
procesului civil: „instanţa judecă-
torească dispune încetarea proce-
sului în cazul în care: a) pricina 
nu urmează a fi judecată în proce-
dură civilă; b) într-un litigiu între 
aceleaşi părţi, cu privire la acelaşi 
obiect şi pe aceleaşi temeiuri s-a 
emis o hotărîre judecătorească ră-
masă irevocabilă sau o încheiere de 
încetare a procesului în legătură cu 
renunţarea reclamantului la acţiune 
sau cu confirmarea tranzacţiei din-
tre părţi; c) reclamantul a renunţat 
la acţiune, renunţul fiind admis 
de instanţă; d) părţile au încheiat 
o tranzacţie, confirmată de instan-
ţă; e) într-un litigiu între aceleaşi 
părţi, cu privire la acelaşi obiect şi 
pe aceleaşi temeiuri s-a emis o ho-
tărîre judecătorească arbitrală care 
a devenit obligatorie pentru părţi, 
cu excepţia cazului cînd instanţa 
refuză eliberarea titlului executo-
riu şi restituie pricina spre o nouă 
examinare judecăţii arbitrale care 
a emis hotărîrea, iar soluţionarea 
pricinii în aceeaşi judecată arbi-
trală s-a dovedit a fi imposibilă; f) 
partea în proces persoană fizică de-
cedează şi raportul juridic litigios 
nu admite succesiunea în drepturi; 
g) partea în proces persoană juridi-
că este lichidată [16, art. 265].

În conotaţia sa la “Egalitatea 
de arme”, prof. i. deleanu menţio-
nează că dreptul la un proces echi-
tabil – consacrat in terminis de 
art. 6 par. 1 din Convenţia Euro-
peana – este un drept complex, cu 
o geometrie variabila, cuprinzînd 
multiple determinări, printre care 
şi “dreptul la egalitatea de arme” 
sau “principiul egalităţii de arme” 
[18, p. 648], consacrat de instan-
ţa europeană pe cale pretoriană şi 
numit astfel, metaforic, poate pen-
tru a fi cît mai larg comprehensi-
bil, cît mai cuprinzător şi cît mai 
sugestiv. dreptul la “egalitatea 
de arme” a fost consacrat pentru 
prima dată de către Curtea Euro-
peană prin Hotărîrea din 27 iunie 
1968, în cauza Neumeister c. Sue-
diei, iar prima condamnare pentru 
nerespectarea acestui drept a fost 
pronunţată prin Hotărîrea din 16 
iulie 1971, în cauza Ringeisen c. 
Austriei. (de remarcat că ideea 
“egalităţii de arme” este evocată 
de art. 14 par. 1 din „Pactul inter-
naţional relativ la drepturile civile 
şi politice” din 19 decembrie 1966, 
intrat în vigoare la 23 martie 1976, 
ratificat la 30 septembrie 2006 de 
157 de state. declaraţia universa-
lă a drepturilor Omului, adoptată 
la 10 decembrie 1948, reia aceeaşi 
idee în art. 7 şi in art. 10). de ori-
gine anglo-saxonă, “egalitatea de 
arme” a fost evocată – ca expresie 
autonomă a unui proces echitabil 
– încă din 1959 de către fosta Co-
misie – organ de prima jurisdicţie 
al Convenţiei Europene – şi, apoi, 
constant reafirmată în hotărîrile 
instanţei europene, în diferite cir-
cumstanţe. În considerentele uno-
ra dintre hotărîrile instanţei euro-

pene, rectiliniu şi cu totul justifi-
cat se exprimă exigenţa “egalităţii 
de arme”: “principiul egalităţii 
de arme reprezintă un element al 
noţiunii mai largi de proces echi-
tabil, care include, de asemenea, 
dreptul fundamental la caracterul 
contradictoriu al judecaţii” [12, p. 
66]; “principiul egalităţii de arme 
– unul dintre elementele noţiunii 
mai largi de proces echitabil – im-
pune ca fiecărei părţi să i se ofere 
o posibilitate rezonabilă de a-şi 
prezenta cauza în astfel de condi-
ţii care să nu o plaseze într-o situ-
aţie net dezavantajoasă în raport 
cu adversarul ei (...) El implică, 
de asemenea, în principiu, drep-
tul pentru părţile la un proces de 
a lua cunoştinţă de toate piesele 
sau observaţiile supuse judecăto-
rului, chiar de un magistrat inde-
pendent, în scopul de a-i influența 
decizia, şi de a le discuta” (s.n.) 
[14, p. 66].

Totuşi, opinăm că din perspec-
tiva jurisprudenţei Curţii Europe-
ne şi a Curţii Constituţionale, cîte-
va observaţii trebuie făcute:

- Egalitatea de mijloace pro-
cedurale nu trebuie şi nu poate fi 
evaluată secvenţial, pentru fiecare 
etapă sau treaptă a procedurii spe-
cifice acelei relaţii litigioase, ci în 
ansamblul procedurii, care, tocmai 
prin evoluţia ei în etape sau trep-
te, poate oferi remedii ori soluţii 
complementare sau complinitorii 
în raport cu etapele sau treptele 
anterioare; 

- Egalitatea de mijloace proce-
durale priveşte, de regulă, proce-
dura contencioasă în faţa oricărei 
instanţe, indiferent de natura li-
tigiului sau de gradul instanţei, 
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dacă, potrivit legii sau ca urmare 
a iniţiativei instanţei, una dintre 
părţi dispune în faţa respectivei 
instanţe de unul sau de mai mul-
te mijloace procesuale pentru a-şi 
proteja sau pentru a-şi realiza inte-
resele [11].

Legislaţia de ramură confirmă 
o atare abordare. astfel, conform 
art. 26 CPC rM, procesele civile 
se desfăşoară pe principiul contra-
dictorialităţii şi egalităţii părţilor 
în drepturile procedurale. Contra-
dictorialitatea presupune organi-
zarea procesului astfel încît părţile 
şi ceilalţi participanţi la proces să 
aibă posibilitatea de a-şi formu-
la, argumenta şi dovedi poziţia 
în proces, de a alege modalităţile 
şi mijloacele susţinerii ei de sine 
stătător şi independent de instan-
ţă, de alte organe şi persoane, de 
a-şi expune opinia asupra oricărei 
probleme de fapt şi de drept care 
are legătură cu pricina dată jude-
căţii şi de a-şi expune punctul de 
vedere asupra iniţiativelor instan-
ţei. instanţa care judecă pricina îşi 
păstrează imparţialitatea şi obiec-
tivitatea, creează condiţii pentru 
exercitarea drepturilor participan-
ţilor la proces, pentru cercetarea 
obiectivă a circumstanţelor reale 
ale pricinii. Egalitatea părţilor în 
drepturile procedurale este garan-
tată prin lege şi se asigură de către 
instanţă prin crearea posibilităţilor 
egale, suficiente şi adecvate de 
folosire a tuturor mijloacelor pro-
cedurale pentru susţinerea poziţiei 
asupra circumstanţelor de fapt şi 
de drept, astfel încît nici una dintre 
părţi să nu fie defavorizată în ra-
port cu cealaltă. acelaşi principiu 
este stipulat şi de art. 24 CPP rM, 

care stipulează că părţile partici-
pante la judecarea cauzei au drep-
turi egale, fiind învestite de legea 
procesuală penală cu posibilităţi 
egale pentru susţinerea poziţiilor 
lor. instanţa de judecată pune la 
baza sentinţei numai acele probe 
la cercetarea cărora părţile au avut 
acces în egală măsură. În acelaşi 
timp, părţile în procesul penal îşi 
aleg poziţia, modul şi mijloacele 
de susţinere a ei de sine stătător, 
fiind independente de instanţă, de 
alte organe ori persoane. instanţa 
de judecată acordă ajutor oricărei 
părţi, la solicitarea acesteia, în 
condiţiile prezentului cod, pentru 
administrarea probelor necesare 
[17, al. (3) şi (4)]. 

recunoaşterea dreptului la 
concurenţă este recunoaşterea 
dreptului părţilor oponente de a 
face uz de mijloace şi posibilităţi 
egale întru fundamentarea cerin-
ţelor fiecăreia. Egalitatea proce-
suală în drepturi presupune faptul 
că şi acuzarea, şi apărarea sînt în 
drept să întreprindă aceleaşi acţi-
uni întru dovedirea poziţiei sale. 
din cele menţionate deducem că 
exigenţa examinată presupune, în 
primul rînd manifestarea directă 
a principiului egalităţii de drept 
în cadrul raporturilor răspunde-
rii juridice, iar în al doilea rînd, 
aceasta exprimă în principal ca-
racterele specifice ale formei pro-
cesuale de realizare a răspunderii 
juridice. din aceste considerente, 
exigenţa dată poate fi atribuită 
exigenţei stabilirii de temeiuri şi 
forme unice de naştere şi stingere 
a raporturilor de răspundere juri-
dică. În acest caz, concurenţa şi 
egalitatea vor reflecta modalitatea 

realizării răspunderii pentru comi-
terea faptei ilicite, în cadrul căreia 
funcţiile acuzării şi apărării sînt 
detaşate de activitatea judecăto-
rească şi sînt exercitate de părţile 
care se folosesc de drepturi egale 
pentru susţinerea propriei poziţii, 
iar instanţa are rol de conducere 
a procesului şi, păstrînd obiecti-
vitatea şi imparţialitatea, creează 
condiţii pentru cercetarea deplină, 
obiectivă şi multilaterală a circum-
stanţelor cauzei, precum şi pentru 
soluţionarea acesteia. Evidenţiind 
importanţa deosebită a concuren-
ţei şi egalităţii părţilor în procesul 
de realizare a răspunderii juridice, 
considerăm oportună detaşarea 
acestei exigenţe în calitate de ma-
nifestare independentă a principiu-
lui egalităţii de drept a răspunderii 
juridice. una dintre circumstan-
ţele ce condiţionează necesitatea 
unei atare abordări este faptul că 
tocmai această exigenţă permi-
te depăşirea faptică a inegalităţii 
dintre persoana ce a comis fapta 
ilicită şi organul de stat competent 
să dovedească vinovăţia acesteia 
la comiterea faptei ilicite.

În literatura de specialitate s-a 
subliniat [21] că principiul egali-
tăţii armelor nu are menirea de a 
garanta o egalitate matematică în-
tre părţi; acest principiu nu impune 
ca pentru fiecare martor propus de 
procuror şi admis de către instan-
ţă să se admită unul şi avocatului 
apărării. de aceea, s-a afirmat că 
dreptul înscris în art. 6 parag. 3 lit. 
d) din Convenţie nu este un drept 
absolut, el neputînd să confere 
acuzatului dreptul de a convoca 
orice martor, judecătorul naţional 
avînd o marjă largă de apreciere 
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în ceea ce priveşte oportunitatea 
citării unui martor al apărării, cu 
condiţia ca martorii acuzării să fie 
convocaţi cu respectarea acelo-
raşi condiţii [10, p. 881]. Cu alte 
cuvinte, instanţele naţionale au 
libertatea de a decide asupra ad-
misibilităţii probelor atît timp cît 
prin exercitarea acestui drept de 
apreciere nu se încalcă principiul 
egalităţii armelor şi dreptul la un 
proces echitabil al acuzatului. 

recenzent: 
Dumitru BALTAG, 

doctor habilitat în drept, 
profesor universitar
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P
lizat ca un pilon esenţial al statului 
de drept (un principiu fundamental 
[6, p. 203-222]), care, împreună 
cu separarea structurală a puterii 
statale în cele trei puteri, trebuie 
să garanteze libertatea cetăţeanu-
lui contra intervenţiei fără limită a 
executivului. În mod corespunză-
tor, marea majoritate a sistemelor 
constituţionale ale statelor euro-
pene se fondează pe conceptul de 
stat de drept, în calitate de princi-
piu director al organizării statale. 
indiferent de maniera în care acest 
concept este definit sau desemnat, 
acţiunea puterii statului este, peste 
tot, limitată prin drept, într-o ma-
nieră în care drepturile şi libertăţi-
le individuale să fie protejate.

În literatura juridică se men-
ţionează că principiul legalităţii 
administraţiei publice presupune 
că „toate acţiunile care compun 
administraţia ca activitate şi toate 
formele de organizare a sistemu-
lui prin care sînt înfăptuite aceste 

acţiuni trebuie să se întemeieze 
pe lege. din acest punct de vede-
re, sistemul administraţiei publice 
este expresia legii şi instrumentul 
acesteia” [16, p. 27]. respectiv, 
principiul legalităţii reprezintă pi-
lonul pe care se sprijină şi se edifi-
că întregul sistem administrativ al 
unui stat de drept. 

Prin esenţă, principiul legalită-
ţii, ca principiu esenţial al admi-
nistraţiei publice, semnifică supu-
nerea acesteia ierarhiei normelor 
juridice. altfel spus, acţiunea ad-
ministraţiei publice nu este liberă, 
ci este subordonată unui set de re-
guli ce decurg din lege, care stabi-
lesc procedurile de urmat, fixează 
condiţiile de fond ale acţiunii ad-
ministrative şi, în special, definesc 
drepturile celor administraţi [15]. 

această realitate, constituind 
fundamentul construcţiei dreptu-
lui administrativ, nu s-a impus, 
din punct de vedere istoric, cu 
uşurinţă. Statul a manifestat o re-
ală şi prelungită reticenţă faţă de 
subordonarea sa regulilor dreptu-

lui şi controlului judecătoresc sau 
al celor administraţi. În acest sens, 
există şi astăzi zone de nondrept, 
cum sînt actele de conducere ale 
guvernului sau măsurile de ordine 
interioară, în care acestea răspund 
imperfect exigenţelor normelor le-
gale şi nu sînt supuse controlului 
judecătoresc. 

instituirea legalităţii ca princi-
piu de bază al organizării şi func-
ţionării administraţiei statului s-a 
realizat destul de tîrziu, odată cu 
transformările social-politice pro-
funde ce au avut loc pe continentul 
european la sfîrşitul sec. al XViii-
lea. revoluţia franceză din 1789 şi 
adoptarea declaraţiei drepturilor 
omului şi cetăţeanului au marcat 
tranziţia de la statul poliţienesc 
la un stat bazat pe reguli de drept, 
punîndu-se pentru prima dată ba-
zele creării unui sistem modern de 
drept administrativ, în cadrul căru-
ia administraţia de stat se supune 
regulilor dreptului [1, p. 32]. 

Printre doctrinari, este unanim 
recunoscută corelaţia intrinsecă 

CONŢINUTUL  ŞI  PARTICULARITĂŢILE  LEGALITĂŢII
CA  PRINCIPIU  FUNDAMENTAL  AL  ADMINISTRAŢIEI  PUBLICE

Mihail DIACONU, 
doctorand 

SUMMARY
The principle of legality is one of the fundamental of any modern system of administrative law, which underpins the 

organization and functioning of national systems of public administration and democratic state of law specific to the family 
which is part and Moldova. in this article we propose to study the legality as a fundamental principle of public administra-
tion and to clarify the content, sources, consequences and limits of them.

REZUMAT
Principiul legalităţii reprezintă unul dintre principiile fundamentale ale oricărui sistem modern de drept administrativ, 

care stă la baza organizării şi funcţionării sistemelor naţionale de administraţie publică, specifice statelor democratice şi de 
drept, din familia cărora face parte şi republica Moldova. În acest articol ne propunem să studiem legalitatea ca principiu 
fundamental al administraţiei publice şi să elucidăm conţinutul, sursele, consecinţele şi limitele acesteia.

rincipiul legalităţii adminis-
traţiei este considerat şi ana-
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dintre apariţia dreptului admi-
nistrativ şi principiul legalităţii, 
întrucît însăşi existenţa dreptului 
administrativ presupune eviden-
ţierea faptului că administraţia 
este supusă regulilor de drept [4, 
p. 281]. 

de la apariţia sa şi pînă în pre-
zent, principiul legalităţii a suferit 
multiple modificări, acesta avînd 
semnificaţii cu mult mai comple-
xe decît simpla „supunere a admi-
nistraţiei faţă de drept”, astfel că, 
în cursul unei evoluţii istorice de 
importanţă considerabilă, punerea 
în aplicare a principiului a dus din 
ce în ce mai mult la juridicizarea 
administraţiei [12, p. 48]. 

În forma sa iniţială, semnificaţia 
principiului era foarte limitată, el 
exprimînd clasica constatare a su-
punerii administraţiei faţă de anu-
mite reguli de drept ce emanau fie 
de la administraţia însăşi, fie de la 
organul care o conducea. Era vorba 
în fond de o expresie a birocraţiei 
ierarhizate, care presupunea în mod 
necesar supunerea agenţilor publici 
faţă de regulile formulate de către 
superiori [4, p. 201]. 

În statul absolutist poliţienesc, 
caracterizat prin exercitarea celor 
trei funcţii ale statului de către una 
şi aceeaşi persoană, administra-
torii acţionau conform ordinelor 
conducătorului absolut, iar dacă 
acestea lipseau – după cum cre-
deau ei că era spre binele statului 
[3, p.10]. Prin esenţă, administra-
ţia acţiona în mod arbitrar, în baza 
principiului suveranităţii şi pentru 
binele statului, particularul nea-
vînd nici o posibilitate legală de a 
se apăra contra arbitrarului admi-
nistrativ [9, p. 58].

Spre deosebire de statul poliţi-
enesc, în statul de drept, caracte-
rizat prin existenţa unei puteri de 
reglementare autonome, principiul 
legalităţii presupune necesitatea 
unui raport strict de conformitate 
a actelor administrative cu legea, 
astfel încît legea ar trebui să fie nu 
doar limita activităţii executive, ci 
şi condiţia ei, organele administra-
tive mărginindu-se doar la execu-
tarea ei [3, p. 240]. 

În concret, în centrul raportu-
rilor sale de drept administrativ 
cu cetăţenii stă principiul potrivit 
căruia diferitele organe ale statu-
lui nu pot acţiona decît în virtutea 
unei abilitări speciale prevăzute în 
normele juridice de drept admi-
nistrativ. administraţia publică nu 
poate, spre exemplu, să folosească 
forţa decît în situaţiile, în limitele 
şi în modalităţile strict prevăzute 
de lege. din acest punct de ve-
dere, puterea se transformă într-o 
competenţă instituită, încadrată şi 
limitată în precepte strict legale.

această regulă, în statul de 
drept, presupune două caracteris-
tici (trăsături) esenţiale:

- jurisdicţia raporturilor din-
tre administraţie şi administraţi: 
presupune necondiţionat ca admi-
nistraţii (cetăţenii) să aibă posi-
bilităţile şi mijloacele fixate prin 
lege de a forţa administraţia să 
respecte legea, normele dreptului. 
astfel, în afara recursului graţios, 
cetăţenii trebuie să aibă posibilita-
tea de a se adresa unui judecător 
independent, în toate cazurile de 
abuz din partea administraţiei; 

- extranietatea normelor apli-
cabile administraţiei publice: 
normele aplicabile administraţiei 

publice nu trebuie să aibă ca sursă 
exclusivă puterea publică. Ele tre-
buie să emane de la autorităţi ex-
terioare administraţiei: parlament, 
tratate internaţionale, practica ju-
diciară internă şi internaţională. 
acest model de construcţie şi de 
acţiune administrativă este întîlnit 
în majoritatea statelor dezvoltate 
din lume. 

În epoca contemporană, situ-
aţia principiului legalităţii este 
reflectată de noile relaţii stabilite 
între executiv şi legislativ, admi-
nistraţia depăşind puterea executi-
vă, devenind ea însăşi un autor im-
portant al regulilor de drept. din 
acest punct de vedere, principiul 
legalităţii nu se mai reduce doar la 
conţinutul legislativ, el înglobînd 
numeroase acte juridice ce emană 
de la administraţia însăşi, cu obli-
gaţia acesteia ca la emiterea lor 
să respecte strict regulile de drept 
care îi sînt exterioare şi superioare 
[7, p. 333]. 

Ca urmare a acestei evoluţii, 
principiul legalităţii desemnează 
supunerea administraţiei faţă de 
numeroasele reguli juridice, naţio-
nale sau internaţionale, scrise sau 
nescrise, imanente sau exterioare 
administraţiei, ce se constituie în 
conceptul de surse de legalitate.

Sursele (izvoarele) legalităţii 
administrative. În virtutea prin-
cipiului legalităţii, autorităţile 
publice sînt obligate, în cadrul 
activităţii pe care o desfăşoară, să 
respecte conţinutul legii, în sensul 
de a emite sau adopta acte admi-
nistrative în vederea organizării şi 
executării legii, fără însă a o mo-
difica sau completa [18, p. 107].

Semnificaţia de bază a acestui 
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principiu al dreptului administra-
tiv stă, în fapt, în subordonarea 
administraţiei Constituţiei şi legii, 
subordonare ce reprezintă garanţia 
cetăţenilor împotriva arbitrariului, 
incoerenţei şi ineficacităţii acţiunii 
autorităţilor publice [11, p. 52].

Potrivit principiului în discu-
ţie, actele administrative norma-
tive (actele autorităţilor publice 
care conţin dispoziţii concrete şi 
care produc drepturi şi obligaţii 
în beneficial sau în sarcina unor 
presoane dinainte determinate) 
ale organelor administraţiei pu-
blice centrale şi locale trebuie să 
fie conforme legii, iar actele ad-
ministrative individuale (actele 
autorităţilor publice care conţin 
dispoziţii concrete şi care produc 
drepturi şi obligaţii în beneficial 
sau în sarcina unor presoane di-
nainte determinate) trebuie să fie 
emise în conformitate şi cu actele 
administrative normative, respec-
tîndu-se ierarhia acestor acte. 

respectiv, drept izvoare ale 
legalităţii pot fi identificate Con-
stituţia, legile şi ordonanţele gu-
vernului, ca norme care au forţa 
legilor, precum şi actele norma-
tive ale organelor administrative 
pe care un alt organ administrativ 
subordonat ierarhic trebuie să le 
respecte atunci cînd acţionează 
[10, p. 44].

Privind problema din perspecti-
vă istorică, vom nota că în secolul 
al XX-lea am asistat la multipli-
carea izvoarelor dreptului admi-
nistrativ, în special în Europa. În 
prima sa parte, sistemele juridice 
naţionale se inspirau din princi-
piul legi-centrismului şi al doctri-
nei constituţionalităţii, urmate de 

respectarea efectivă şi jurisdicţi-
onală a Constituţiei. acestea in-
teresau raporturile dintre puterile 
publice, în special, contribuind la 
descifrarea raţiunilor constituţi-
onale ale acţiunii administrative. 
Pe parcurs, cooperarea juridică 
internaţională s-a dezvoltat esenţi-
almente prin intermediul tratatelor 
internaţionale, accelerată de con-
strucţia regională şi comunitară, 
trecută şi actuală, ce presupune 
transpunerea în dreptul naţional a 
regulilor comunitare. 

Prin urmare, în prezent, la iz-
voarele tradiţionale ale dreptului 
administrativ se adaugă, din ce în 
ce mai mult, dreptul comunitar şi 
regula intervenţiei judecătorului 
în controlul respectării normelor 
adoptate în spaţiul administrativ 
european. Faţă de proliferarea 
surselor dreptului administrativ, 
autorii vorbesc despre principiul 
juridicităţii activităţii administra-
ţiei: el arată că legea nu este unicul 
izvor al acţiunii administrative, ci 
ea este supusă regulilor dreptului, 
fie că acestea decurg din princi-
piile constituţionale, din dreptul 
internaţional, din actele guverna-
mentale sau din practica judiciară 
europeană ori naţională.

astfel, putem constata că res-
pectarea principiului legalităţii nu 
înseamnă numai conformitatea 
actelor administrative cu legile in-
terne, dar şi cu normele internaţio-
nale şi de drept european.

La acest subiect, a. a. Trai-
lescu [18, p. 108] menţionează că 
legalitatea actelor administrative 
presupune conformitatea lor şi cu 
principiile generale ale dreptului 
administrativ, cum ar fi predic-

tibilitatea normelor juridice, în-
crederea legitimă a cetăţenilor în 
organele administrative, siguranţa 
juridică, egalitatea, proporţionali-
tatea (acest principiu desemnează 
că legalitatea regulilor interne/co-
munitare este supusă condiţiei ca 
mijloacele folosite să fie corespun-
zătoare obiectivului urmărit şi să 
nu depăşească ceea ce este necesar 
pentru a atinge acest obiectiv) [2, 
p. 76], nediscriminarea etc., cre-
ate şi promovate de jurisprudenţa 
constantă a Curţii Europene de 
Justiţie şi de cea a Curţii Europene 
a drepturilor Omului, unele dintre 
ele fiind codificate de Tratatul de 
la Lisabona [19] şi de Convenţia 
Europeană a drepturilor Omului.

Sintetizînd cele expuse, vom 
nota că principiul legalităţii pre-
supune totodată ca prevederile 
dreptului intern să fie suficient de 
accesibile, precise şi previzibile, 
trebuind să fie interpretate şi apli-
cate în conformitate cu standarde-
le Convenţiei Europene a dreptu-
rilor Omului.

Conţinutul principiului lega-
lităţii. În conţinutul principiului 
legalităţii se regăsesc cîteva exi-
genţe esenţiale, corespunzătoare 
unor coordinate fundamentale ale 
acţiunii administrative, şi anume: 

- legalitatea este limita acţiunii 
administrative, ceea ce înseam-
nă că actul juridic administrativ 
nu trebuie să contravină regulilor 
de drept, generale sau individua-
le, care îi sînt aplicabile. În acest 
context, aplicarea principiului le-
galităţii trebuie să se combine cu 
ierarhia existentă între regulile de 
drept, o ierarhie extrem de com-
plexă, ce a depăşit demult tradiţio-
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nala ierarhizare a normelor juridi-
ce. ideea de bază este însă ca actul 
administrativ să nu fie contrar re-
gulilor de drept superioare; 

- legalitatea este fundamentul 
acţiunii administrative. În virtu-
tea acestei exigenţe, principiul 
semnifică faptul că administraţia 
nu poate acţiona doar prin emite-
rea repetată de acte juridice, decît 
atunci cînd ea este abilitată printr-
o normă de drept să o facă. aceas-
tă abilitare priveşte, mai întîi de 
toate, competenţa autorităţii admi-
nistrative de a emite actul. Cu alte 
cuvinte, autoritatea administrativă 
nu poate acţiona decît dacă este 
competentă să o facă, iar acest lu-
cru derivă din conţinutul actelor 
normative cu putere de lege. Ele 
determină competenţa personală 
(rationae personae), actele şi fap-
tele pe care ea este abilitată să le 
îndeplinească care compun com-
petenţa materială (rationae mate-
riae) şi competenţa privitoare la 
locul, respectiv momentul emite-
rii şi al aplicării actului (rationae 
loci, rationae temporis);

- legalitatea este obligaţia ad-
ministraţiei de a acţiona în sensul 
efectiv al respectării legii. Este 
vorba de un aspect al principiu-
lui legalităţii care n-a fost pus în 
lumină decît de puţină vreme. Ea 
semnifică un element pozitiv în 
sensul că administraţia nu este 
doar ţinută să nu depăşească limi-
tele competenţei, ci este obligată 
să acţioneze pentru executarea le-
gii şi chiar pentru restabilirea le-
galităţi, atunci cînd şi acolo unde 
ea este încălcată [15, p. 13]. 

din exigenţele expuse, pot fi 
desprinse o serie de obligaţii ce 

revin administraţiei publice, pre-
cum:

1. Obligaţia administraţiei de 
a face cunoscută legalitatea, de a 
aduce la cunoştinţa tuturor norme-
le juridice, prin publicare ori prin 
orice formă modernă de comuni-
care. de asemenea, se impune ca 
elaborarea normelor legale să se 
facă într-o manieră clară, evitîn-
du-se formulările nebuloase ce 
necesită eforturi de interpretare, 
imposibile pentru nespecialişti, 
abordînd un stil simplificat al tex-
telor legislative şi regulamentare. 
În plus, administraţia trebuie să 
indice motivul, premisele care au 
determinat-o să procedeze la emi-
terea actelor administrative. 

2. administraţia, atunci cînd 
ea însăşi a adus atingere legalită-
ţii, trebuie să pună capăt de îndată 
situaţiei ilegale pe care a creat-o, 
fie prin abrogarea actului adminis-
trativ nelegal, fie prin retragerea 
acestuia. În caz contrar, justiţia 
are dreptul de a sancţiona refuzul 
administraţiei. 

3. administraţia trebuie să ve-
gheze ca administraţii să nu intre 
în contradicţie cu starea de lega-
litate. aceasta înseamnă că ad-
ministraţia, dacă este competentă 
să o facă, trebuie să procedeze la 
efectuarea de controale prin care 
să verifice dacă administraţii res-
pectă regula de drept. insuficienţa 
unui asemenea control din partea 
administraţiei, dacă antrenează 
prin pasivitatea ei ori prin neglijen-
ţa de care dă dovadă un prejudiciu, 
antrenează responsabilitatea ei. În 
acest sens, administraţia trebuie să 
pună în aplicare diferite mijloace 
şi sancţiuni de care dispune pentru 

evitarea unei asemenea situaţii. 
4. administraţia trebuie să ia 

măsurile necesare pentru asigu-
rarea aplicării normelor de drept. 
Este vorba despre situaţia în care 
aplicarea normei juridice nu este 
posibilă fără intervenţia adminis-
traţiei, respectiv prin organizarea 
executării sau prin asigurarea fi-
nanţării unor operaţiuni, fără de 
care regula nu poate în mod efec-
tiv să fie aplicată. inacţiunea ad-
ministraţiei ori întîrzierea implică-
rii autorităţilor administrative prin 
furnizarea mijloacelor necesare, 
de asemenea, antrenează respon-
sabilitatea acesteia. 

O aplicaţie importantă a acestei 
obligaţii priveşte elaborarea unor 
regulamente de aplicare a unor 
legi, regulamente stipulate de tex-
tul legal şi care sînt indispensabile 
pentru aplicarea conţinutului aces-
tuia. În absenţa acestor menţiuni 
din lege, administraţia ar putea 
frîna aplicarea prevederilor sale, 
în primul rînd printr-o atitudine 
de nepăsare. aceleaşi consecin-
ţe juridice ar putea să apară şi în 
situaţiile de întîrziere excesivă în 
raport cu termenele normale, în 
cadrul cărora se impune adoptarea 
regulamentelor de aplicare.

Consecinţele principiului le-
galităţii. Obligaţia de a respecta 
legile comportă pentru adminis-
traţie o dublă exigenţă, şi anume: 
una negativă – de a nu lua nici o 
decizie care ar putea contraveni 
legilor, cealaltă pozitivă – de a 
aplica legile, adică de a lua toate 
măsurile reglementare sau indivi-
duale necesare pentru executarea 
efectivă a acestor legi [9, p. 363]. 

a) Consecinţa negativă a prin-
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cipiului legalităţii priveşte obliga-
ţia administraţiei de a se abţine de 
la dispunerea unor măsuri admi-
nistrative, fie pe cale normativă, 
fie de natură individuală, care să 
contravină normelor legale. În ca-
zul în care administraţia se abate 
de la o asemenea exigenţă esenţia-
lă a principiului legalităţii, o atare 
conduită ilegală poate antrena dife-
rite tipuri de „sancţiuni” [8, p. 36], 
precum: critica puterii politice, pu-
nerea în aplicare a responsabilită-
ţilor disciplinare ale agenţilor care 
au comis ilegalităţile, exercitarea 
unui recurs pentru exces de putere 
în faţa judecătorului administrativ, 
ridicarea excepţiei de ilegalitate în 
faţa instanţelor judiciare în limita 
competenţelor lor, antrenarea res-
ponsabilităţii administraţiei şi, în 
cazul producerii unui prejudiciu, 
răspunderea civilă patrimonială. 

b) Consecinţa pozitivă a princi-
piului legalităţii rezidă în obligaţia 
administraţiei de a avea o conduită 
pozitivă, conformă dreptului, asi-
gurînd aplicarea eficientă a legilor 
şi a regulamentelor, concordan-
ţa prevederilor actelor normative 
proprii cu prevederile legilor. 

deşi administraţia dispune de 
o largă marjă de apreciere, ea nu 
poate să nu intervină să edicteze 
actele necesare într-o situaţie pe-
riculoasă pentru ordinea publică, 
securitatea sau salubritatea publi-
că, ea trebuind să dispună măsuri-
le necesare pentru a face să încete-
ze starea de pericol. Ea este ţinută 
să emită, într-un termen rezonabil, 
regulamentele necesare aplicării 
legii sau a regulamentelor supe-
rioare. În aceste situaţii, adminis-
traţia va fi obligată la reperarea 
daunelor cauzate prin neemiterea 

regulamentelor de aplicare, şi nu 
la emiterea respectivelor regula-
mente.

Problema care se pune con-
stă în identificarea modalităţilor 
concrete prin intermediul cărora 
administraţia poate fi constrînsă 
să restabilească situaţia legală, 
aplicînd normele legale ce îi sînt 
opozabile. 

Limitele principiului legalită-
ţii. administraţia publică, atunci 
cînd acţionează, cînd ia decizii tre-
buie să se conformeze prescripţii-
lor legii, să se încadreze în aceste 
limite. Totuşi, aceste limite nu pre-
supun o încorsetare rigidă a admi-
nistraţiei, o lipsă totală de libertate 
de mişcare, în sensul de a nu avea 
independenţă să aprecieze în mod 
concret o situaţie dată sau de a nu 
avea iniţiativă. Legea nu poate fi 
aplicată mecanic, după cum nici 
nu poate să prevadă în cuprinsul 
său toate situaţiile care se pot ivi 
în viaţa societăţii şi a cetăţenilor. 
astfel, legiuitorul poate să adopte 
norme juridice care să conţină dis-
poziţii precise, pe care administra-
ţia publică trebuie să le execute în-
tocmai, dar poate adopta şi norme 
juridice care să descrie coordonate 
generale, urmînd ca administraţia 
în executarea legii să decidă dacă 
un fapt concret se încadrează sau 
nu în acele coordonate. „adminis-
traţia publică trebuie să respecte 
legalitatea, dar, în acelaşi timp, ea 
are nevoie şi de o anumită libertate 
de acţiune, ţinînd seama de faptul 
că unele măsuri nu pot fi apreciate 
pe cale generală, ci doar în contact 
direct cu realitatea administrativă” 
[13, p. 125]. 

În felul acesta, administraţiei 
publice îi este lăsat chiar prin lege 

un anumit grad de libertate de a 
alege între mai multe soluţii posi-
bile şi care este cunoscut în doc-
trină ca fiind puterea discreţiona-
ră a administraţiei. această putere 
discreţionară este necesară tocmai 
pentru ca administraţia să îşi poată 
îndeplini menirea sa de a pune în 
aplicare legile şi de a asigura sa-
tisfacerea cît mai bine a interesu-
lui public, naţional sau local, prin 
posibilitatea de a adopta cea mai 
bună soluţie. 

Puterea discreţionară de care 
dispune administraţia publică a 
mai fost denumită şi drept / com-
petenţă de apreciere, definind 
cazul în care norma de drept nu 
dictează administraţiei un anume 
comportament, în opoziţie fiind 
pusă competenţa legală care în-
grădeşte total orice posibilitate de 
intervenţie a administraţiei pentru 
a hotărî în ce sens trebuie aplicate 
prevederile legii [17, p. 146]. În 
acest ultim caz, administraţia nu 
este decît un simplu instrument de 
executare a legii. aceasta trebu-
ie să fie însă mai mult decît atît, 
pentru că legea este destinată oa-
menilor, reglementează relaţii so-
ciale, adică relaţii care apar între 
oameni, iar acestea nu pot fi înca-
drate în tipare fixe, pot varia. În 
consecinţă, este nevoie de un orga-
nism care să vină în contact direct 
cu această realitate şi să aprecieze 
felul în care o normă trebuie apli-
cată, să determine concret voinţa 
legiuitorului ca acea normă să se 
aplice sau nu unei situaţii apărute 
în realitate. Prin aceasta adminis-
traţia publică îşi justifică rolul său 
de a intermedia între decidentul 
politic şi cetăţeni şi a asigura în 
modul acesta o coerenţă între ceea 
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ce preconizează legea şi ceea ce 
este în practică [14].

Luînd în consideraţie cele ex-
puse, vom nota că limitele princi-
piului legalităţii privesc limitarea 
puterilor discreţionare ale admi-
nistraţiei, fără a se aduce atingere 
supleţei sale ori spiritului său de 
iniţiativă [7, p. 352]. 

În concluzie, vom nota că 
pentru a îmbunătăţii, din punct 
de vedere conceptual, principiul 
legalităţii, ar trebui întreprinse 
demersurile teoretice necesare, 
dar şi de ordin normativ, menite 
a asigura, pe de o parte, eficienţa 
acţiunii administrative, printr-un 
raport echilibrat al prerogative-
lor de care dispune administraţia 
publică (puterea legală – puterea 
discreţionară), iar pe de altă parte, 
instituirea unor forme moderne şi 
eficace, prin intermediul cărora să 
se limiteze tendinţa de exces a pu-
terii administraţiei, restrîngînd-o 
astfel la sfera „legalităţii”.

din acest punct de vedere, una 
dintre cele mai relevante proble-
me care merită, în opinia noastră, 
o deosebită atenţie este cercetarea 
puterii discreţionare a administra-
ţiei, în direcţia investigării căilor 
apte să contribuie la înfrînarea 
tendinţelor de alunecare a admi-
nistraţiei spre excesul de putere. 
În vederea prevenirii apariţiei 
arbitrariului în exercitarea com-
petenţelor administraţiei publice, 
adesea discreţionare, credem că 
se impune analiza necesităţii in-
troducerii în sistemul de drept, 
alături de principiul legalităţii, şi 
a altor principii fundamentale, în 
special a principiului proporţiona-
lităţii, al cărui rol poate fi decisiv 
în ponderea puterii discreţionare 

a administraţiei, a cărei tendinţă 
spre exces de putere rămîne încă 
o problemă de actualitate. de 
asemenea, apreciem a fi necesară 
restrîngerea, pe cît posibil, a com-
petenţelor de tip discreţionar ale 
administraţiei publice, determinîn-
du-se cu mai multă precizie, în cu-
prinsul textelor legale, conduita pe 
care administraţia o are de urmat, 
evitîndu-se astfel apariţia arbitra-
riului administrativ, coroborată cu 
o atenţie sporită a administraţiei 
de a-şi înfrîna tendinţa de a face 
abuz de putere, excedînd cadrul 
legalităţii.
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O
pătă o formă juridică deosebită, 
devenind raporturi juridice. une-
le relaţii sociale pot exista doar în 
forma raporturilor juridice. răs-
punderea financiară se realizează 
exclusiv în raporturi juridice. 

În literatura juridică există cî-
teva opinii referitoare la conceptul 
raport juridic (acesta mai poate fi 
numit raport de drept sau relaţie 
juridică). Într-o primă accepţiune, 
raportul juridic este un raport so-
cial reglementat de o normă juri-
dică [1, p. 171; 2, p. 179]. Într-o 
altă opinie, raportul juridic este 
o totalitate de drepturi subiective 
şi obligaţii juridice, ce reprezintă 
modelele posibile şi obligatorii de 
comportament al subiecţilor drep-
tului (relaţia juridică ca model de 
comportament) [3, p. 32]. Nico-
lae Popa defineşte raportul juridic 
drept legătură socială reglemen-
tată de norma juridică, conţinînd 

un sistem de interacţiuni reciproce 
între participanţi, individual deter-
minate, legătură ce este suscepti-
bilă a fi apărată pe calea coerciţiu-
nii statale [4, p. 277]. 

M. Karaseva scrie că raportul 
financiar este relaţia socială înte-
meiată pe norma juridică financi-
ară, ce apare în sfera financiară de 
activitate a statului şi formaţiuni-
lor municipale, ce au un caracter 
patrimonial-public şi care mani-
festă interese publice [5, p. 112]. 
O. Gorbunova scrie că raporturile 
juridice financiare  sînt una dintre 
formele relaţiilor sociale care apar 
în sfera activităţii financiare a sta-
tului şi  sînt reglementate de nor-
mele juridice financiare [6, p. 42]. 

raporturile juridice ale răspun-
derii financiare pot fi de reglemen-
tare şi de protecţie. În raportul juri-
dic de reglementare al răspunderii 
financiare se realizează aspectul 
pozitiv al răspunderii financiare, 
iar în cele de protecţie – cel nega-
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SUMMARY
Being governed by legal rules, legal relations are social relations. Some social relations can exist only in the form of 

legal relations. Financial liability is made exclusively in legal relations. Legal relations of financial responsibility may be 
regulatory and protection. in the legal regulatory relations of financial liability is achieved the positive aspect of financial 
liability. in the legal protection relations of financial liability is achieved the negative aspect of financial liability. The legal 
regulatory relations of financial liability may be general, specific and relatively determined. in the article we will discuss all 
these varieties. also we will define the legal financial relations and points out their signs. We will also analyze the structure 
of legal relations of financial responsibility and the basis under which it arose – the financial breach.

REZUMAT
Fiind reglementate de norma juridică, relaţiile sociale devin raporturi juridice. unele relaţii sociale pot exista doar în 

forma raporturilor juridice. răspunderea financiară se realizează exclusiv în raporturi juridice. raporturile juridice ale 
răspunderii financiare pot fi de reglementare şi de protecţie. În raportul juridic de reglementare al răspunderii financiare se 
realizează aspectul pozitiv al răspunderii financiare, iar în cele de protecţie – cel negativ. La rîndul lor, raporturile juridice 
de reglementare pot fi generale, concrete şi relativ determinate. În articolul ce urmează vom analiza toate aceste varietăţi. 
Totodată vom defini raporturile juridice financiare şi vom scoate în relief semnele lor. de asemenea vom analiza structura 
raportului juridic financiar şi temeiul apariţiei sale – încălcarea financiară.

dată reglementate de norma 
juridică, relaţiile sociale ca-

tiv. din aceste considerente, vom 
analiza şi vom defini distinct cele 
două varietăţi ale raportului juri-
dic financiar.

răspunderea financiară apare 
şi se realizează în raporturi juridi-
ce de reglementare, atît generale, 
cît şi concrete [7, p. 34]. Consi-
derăm că este necesar să mai de-
limităm şi raporturile financiare 
relativ determinate, şi aceasta în 
cazul în care este individualizat 
un anumit grup al subiecţilor ra-
porturilor financiare. de exemplu, 
obligaţia de a prezenta declaraţia 
privind impozitul pe venit aparţi-
ne nu fiecăruia, legea individua-
lizînd un anumit grup (art. 83 din 
Codul fiscal). asemenea raporturi 
financiare  sînt relativ determina-
te, întrucît este relativ determinat 
un cerc de subiecţi. răspunderea 
juridică pozitivă se realizează şi în 
cadrul raporturilor financiare rela-
tiv determinate. 

Baza normativă a raporturilor 
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juridice generale este consfinţită 
în Constituţia republicii Moldo-
va. Conform articolului 58 alin. (1) 
din Constituţie, cetăţenii au obli-
gaţia să contribuie, prin impozite 
şi prin taxe, la cheltuielile publice, 
iar potrivit articolului 15 cetăţenii 
republicii Moldova beneficiază 
de drepturile şi de libertăţile con-
sacrate prin Constituţie şi prin alte 
legi şi au obligaţiile prevăzute de 
acestea. În aceste norme  sînt con-
sfinţite temeiurile constituţionale 
ale aspectului pozitiv al realizării 
răspunderii financiare. Constituţia 
stabileşte şi obligaţiile celeilalte 
părţi a raportului juridic de regle-
mentare general – statul şi per-
soanele cu funţie de răspundere. 
Statul, persoanele cu funţii de răs-
pundere  sînt obligate să respecte 
şi să apere drepturile şi libertăţile 
omului.

În Constituţie  sînt formulate 
obligaţiile generale care formează 
temelia statutului constituţional al 
persoanei. În normele Constituţiei 
este consfinţit modelul general al 
comportamentului licit şi respon-
sabil al cetăţenilor, organizaţiilor, 
persoanelor cu funcţii de răspun-
dere ale statului. 

În literatura juridică este men-
ţionat faptul că temeiul apariţiei 
raporturilor juridice reglatorii şi a 
răspunderii pozitive este actul ju-
ridic normativ sau norma juridică 
[8, p. 209]. În general,  sîntem de 
acord cu această opinie, dar nu de 
fiece dată drept temei al aspectu-
lui pozitiv al răspunderii finan-
ciare serveşte norma juridică ce 
prevede răspunderea financiară. 
În multe situaţii, pentru apariţia 
raportului financiar de reglemen-

tare este necesară survenirea fap-
tei juridice, alta decît încălcarea 
financiară. aceasta poate consta 
în obţinerea unui anumit statut. 
de exemplu, pentru ca persoana 
fizică să fie obligată în a prezenta 
declaraţia privind impozitul pe ve-
nit, este necesar ca aceasta să în-
trunească condiţiile prevăzute de 
art. 82 din Codul fiscal. Obligaţia 
privind plata unui impozit concret 
i se incumbă subiectului din mo-
mentul apariţiei circumstanţelor 
prevăzute de legislaţia ce prevede 
plata acestui impozit. 

În teoria generală a dreptului 
faptele juridice  sînt clasificate 
în funcţie de criteriul voliţional 
în acţiuni şi evenimente. la rîn-
dul lor, acţiunile  sînt împărţite în 
acţiuni săvîrşite cu intenţia de a 
poduce efecte juridice şi săvîrşite 
fără o asemenea intenţie şi în acţi-
uni licite şi ilicite. Pentru apariţia 
raporturilor financiare are impor-
tanţă săvîrşirea acţiunilor juridice: 
înregistrarea în calitate de înre-
prinzător individual, înregistrarea 
instituţiei financiare, obţinerea li-
cenţei pentru efectuarea operaţiu-
nilor valutare. acţiunile licite dau 
naştere atît la raporturi financiare 
relativ determinate, cît şi la cele 
concrete. 

Pentru apariţia raporturilor 
juridice financiare de reglemen-
tare, au importanţă şi evenimen-
tele. drept exemplu de asemenea 
evenimente pot servi decesul sau 
survenirea invalidităţii persoanei. 
astfel, conform art. 284 din Co-
dul fiscal, autorităţile deliberative 
şi reprezentative ale administraţi-
ei publice locale sînt în drept să 
acorde persoanelor fizice şi juri-

dice scutiri sau amînări la plata 
impozitului pe bunurile imobilia-
re pe anul fiscal respectiv, în caz 
de boală îndelungată sau deces al 
proprietarului bunurilor imobilia-
re, confirmate prin certificat medi-
cal sau, respectiv, prin certificat de 
deces.

raportul juridic are următoa-
rele părţi componente: conţinut, 
obiect, subiect. raporturile juridi-
ce financiare au un conţinut juridic 
şi unul faptic. Conţinutul juridic îl 
constituie drepturile şi obligaţi-
ile subiecţilor raportului juridic, 
prevăzute de normele juridice. L. 
Ternova consideră că conţinutul 
de bază al raportului juridic fi-
nanciar este obligaţia contribua-
bilului de a introduce în bugetul 
de nivel corespunzător o sumă în 
corespundere cu cotele stabilite şi 
termenele prevăzute [9, p. 51-60]. 
Considerăm că raportul juridic nu 
poate fi caracterizat doar prin pris-
ma obligaţiei juridice. Oricărei 
obligaţii trebuie să-i corespundă 
un drept. 

Numărul concret de obligaţii 
ale subiecţilor raporturilor juridi-
ce financiare depinde de statutul 
lor juridic şi de forma raportului 
financiar de reglementare. astfel, 
deosebim obligaţii fiscale, valu-
tare, bugetare, bancar-publice. 
Chiar şi în cadrul aceleiaşi forme 
a raportului financiar obligaţii-
le nu  sînt identice. de exemplu, 
băncile în cadrul raporturilor fis-
cale participă nu doar în calitate 
de contribuabili, ci şi în calitate de 
organizaţii care duc evidenţa con-
tribuabililor, care execută ordine 
de incaso trezoreriale privind stin-
gerea obligaţiei fiscale. 
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Potrivit unei opinii, interdic-
ţiile de a săvîrşi anumite acţiuni 
se realizează în afara raporturilor 
juridice [10, p. 375], opinie cu 
care nu  sîntem solidari. Obligaţi-
ile, parte componentă a raportului 
juridic, pot fi clasificate în obliga-
ţii de a săvîrşi acţiunea indicată 
în dispozitivul normei juridice şi 
obligaţii de a se abţine de la săvîr-
şirea acţiunilor indicate în dispozi-
tivul normei juridice. În funcţie de 
acest factor, M. Karaseva clasifică 
raporturile juridice financiare de 
reglementare în raporturi juridice 
de tip activ şi de tip pasiv [11, p. 
131]. diferenţa raporturilor juridi-
ce de tip activ de cele de tip pasiv 
este legătura dintre drepturile şi 
obligaţiile subiecţilor, şi anume: 
dreptului subiectului îndreptăţit, 
realizarea căruia în majoritatea ca-
zurilor este obligatorie (cu excep-
ţia drepturilor contribuabilului, şi 
în cazuri distincte – ale organelor 
de stat), îi corespunde obligaţia 
subiectului de a nu împiedica re-
alizarea acestui drept [11, p. 136]. 
Este necesar de a menţiona faptul 
că raporturile juridice în cadrul 
cărora se realizează inderdicţiile 
pot fi numite pasive doar condi-
ţional, or aceste raporturi juridice 
presupun şi drepturile părţii obli-
gate, iar realizarea lor este legată 
întotdeauna de săvîrşirea anumitor 
acţiuni. Trebuie să luăm în consi-
deraţie şi faptul că respectarea 
interdicţiilor poate fi legată de în-
deplinirea altor obligaţii ce se rea-
lizează în raportul juridic.

Conţinutul raporturilor juridice 
de reglementare se caracterizează 
nu doar prin obligaţii, ci şi prin 
drepturile subiective ale partici-

panţilor la raporturile juridice. 
Conform art. 8 din Codul fiscal, 
contribuabilul are dreptul să ob-
ţină pe gratis de la inspectoratul 
fiscal de stat teritorial şi serviciul 
de colectare a impozitelor şi taxe-
lor locale informaţii despre impo-
zitele şi taxele în vigoare, precum 
şi despre actele normative care 
reglementează modul şi condi-
ţiile de achitare a acestora; să se 
bucure de o atitudine corectă din 
partea organelor cu atribuţii de ad-
ministrare fiscală şi a persoanelor 
cu funcţii de răspundere ale aces-
tora etc.

unele drepturi ale contribua-
bilului urmăresc asigurarea răs-
punderii lor pozitive. de exemplu, 
dreptul de a obţine pe gratis de la 
inspectoratul fiscal de stat teritori-
al informaţie şi explicaţii privind 
legislaţia în vigoare, contribua-
bilul avînd astfel posibilitate să 
cunoască şi să înţeleagă mai bine 
prevederile legislaţiei fiscale. 

 dreptul subiectiv este partea 
opusă a obligaţiei juridice şi a răs-
punderii, fiind în acelaşi timp şi o 
garanţie, un mijloc de asigurare a 
unui comportament responsabil a 
subiecţilor raportului juridic [12, 
p. 172]. Continuînd cu acelaşi 
exemplu, dreptului contribuabi-
lului de a obţine gratis de la in-
spectoratul fiscal de stat teritorial 
informaţie şi explicaţii privind 
legislaţia în vigoare îi corespunde 
obligaţia inspectoratului fiscal de 
stat teritorial de a elibera respecti-
va informaţie sau explicaţie.

drepturile şi obligaţiile orga-
nelor financiare prezintă un anu-
mit specific, în funcţie de sfera de 
reglementare. Conform art. 44 din 

Legea nr 548 din 21.07.1995 cu 
privire la Banca Naţională, Banca 
Naţională este unica instituţie care 
efectuează licenţierea, suprave-
gherea şi reglementarea activităţii 
instituţiilor financiare, iar conform 
art. 47, instituţiile financiare sînt 
obligate să furnizeze Băncii Naţi-
onale orice informaţii şi date soli-
citate de aceasta, necesare pentru 
exercitarea atribuţiilor sale. reali-
zarea de către Banca Naţională a 
drepturilor şi obligaţiilor ce-i  sînt 
atribuite contribuie la îndeplinirea 
de către instituţiile financiare a 
prescripţiilor legislaţiei financiare 
şi la realizarea aspectului pozitiv 
al răspunderii financiare. 

O altă trăsătură a raporturilor 
juridice financiare reglatorii este 
că realizarea lor are loc prin me-
toda impunerii. Convingerea şi 
stimularea pentru raporturile juri-
dice financiare  sînt metode com-
plementare. 

Considerăm că raportul juridic 
de reglementare a răspunderii fi-
nanciare este o relaţie socială ce 
apare în sfera activităţii financiare 
a statului, care este reglementată 
de norma răspunderii financiare şi 
în care se realizează latura poziti-
vă a răspunderii financiare.

În mecanismul reglementării 
juridice financiare, răspunderea 
negativă este o continuare a ra-
portului juridic financiar material, 
care se realizează în cadrul unei 
forme procedurale speciale. Statul 
impută subiecţilor dreptului finan-
ciar obligaţia de a se abţine de la 
săvîrşirea anumitor acţiuni, sau 
dimpotrivă – să săvîrşească anu-
mite acţiuni. astfel, răspunderea 
financiară reglementează relaţii-
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le sociale din sfera financiară pe 
calea introducerii prescripţiilor/
interdicţiilor şi stabilirii măsurilor 
de constrîngere statală pentru ne-
respectarea lor. Pentru cei care nu 
au respectat prevederile normelor 
financiare, survin măsurile con-
strîngerii statale. dacă subiectul 
încalcă norma răspunderii financi-
are, apare un raport juridic concret 
de protecţie. acesta apare în mo-
mentul săvîrşirii încălcării şi în-
cetează, de regulă, cînd pedeapsa 
stabilită făptuitorului este realiza-
tă. raporturile juridice despre care 
vorbim  sînt numite fie de răspun-
dere, fie de protecţie. 

i. Krohina scrie că raportul ju-
ridic al răspunderii fiscale apare 
în momentul săvîrşirii încălcării 
fiscale [13, p. 106]. Potrivit lui M. 
Karaseva, raportul juridic financiar 
de protecţie apare în legătură cu în-
călcarea normei juridice financiare, 
avînd la bază realizarea sancţiunii 
normei juridice financiare [14, p. 
254]. E. Efremova consideră că ra-
porturile juridice fiscale de protec-
ţie  sînt raporturi juridice publice, 
imperative, relative, ce apar în baza 
comportamentului ilicit al subiec-
tului (contribuabil, agent fiscal sau 
altă persoană), în cadrul cărora se 
realizează răspunderea pentru să-
vîrşirea încălcărilor fiscale şi mă-
surile de apărare [15, p. 62].

Opinia noastră este că rapor-
turile juridice ale răspunderii fi-
nanciare  sînt o varietate a celor 
de protecţie (apărare), deoarece 
această noţiune nu cuprinde toate 
măsurile de protecţie (cum ar fi, 
de exemplu, unele măsuri de pre-
întîmpinare, raporturile financiare 
procesuale ce apar în legătură cu 

cercetarea încălcării financiare). 
Măsurile de apărare şi măsurile 
răspunderii financiare se reali-
zează în raporturi juridice de sine 
stătătoare concrete şi diferite. 
Principala diferenţă este faptul că 
în raportul juridic de apărare nu 
se realizează nemijlocit funcţia 
punitivă. Legătura dintre ele se 
manifestă prin faptul că ambele 
urmăresc asigurarea respectării 
normelor juridice. O altă deosebi-
re este că în raporturile juridice de 
apărare nu are loc condamnarea şi 
recunoaşterea oficială a subiectu-
lui drept delincvent. 

Conform art. 231 alin. (2) din 
Codul fiscal, temeiul tragerii la 
răspundere pentru încălcare fis-
cală este însăşi încălcarea fiscală. 
deşi fapta ilicită stă la baza apa-
riţiei atît a răspunderii juridice, cît 
şi a raportului juridic de protecţie, 
cele două noţiuni nu coincid. 

unii autori reţin drept temei 
al apariţiei raportului juridic de 
protecţie temeiul procesual [16, 
p. 57; 17, p. 62]. Considerăm ne-
cesar de a delimita temeiurile ra-
portului juridic de protecţie şi cele 
ale răspunderii juridice în general, 
de temeiurile realizării sancţiunii. 
actele procesuale  sînt obligatorii 
nu pentru apariţia raportului juri-
dic, ci pentru realizarea sancţiunii 
normei răspunderii financiare. 

În evoluţia sa, raportul juridic 
al răspunderii financiare parcurge 
cîteva etape, iar temeiul procesual 
este necesar pentru apariţia uneia 
dintre ele. astfel, i. Krohina menţi-
onează că etapa apariţiei răspunde-
rii fiscale începe din momentul să-
vîrşirii încălcării legislaţiei privind 
impozitele şi taxele şi continuă pînă 

la depistarea sa de către organele 
controlului fiscal [13, p. 105]. 

din momentul săvîrşirii încăl-
cării financiare, făptuitorul devi-
ne obligat de a suporta consecin-
ţele nefavorabile ce decurg din 
încălcarea financiară, dispunînd 
totodată de drepturile pe care i le 
oferă legea în legătură cu noul său 
statut, iar statul (în persoana orga-
nelor competente) capătă dreptul 
şi, în acelaşi timp, obligaţia de a 
supune făptuitorul consecinţelor 
nefavorabile. Încălcarea financia-
ră ocupă un loc de sine stătător în 
sistemul încălcărilor juridice (pe-
nale, administrative, disciplinare 
etc). Particularităţi prezintă obiec-
tul, subiectul, latura subiectivă, 
latura obiectivă a încălcării finan-
ciare şi sancţiunile pentru săvîr-
şirea ei. Literatura juridică reţine 
încălcări fiscale, bugetare, bancare 
şi valutare. Noţiunea de încălcare 
financiară este una generică. uni-
rea încălcărilor fiscale, bugetare, 
bancare şi valutare într-un singur 
gen este posibilă datorită aparte-
nenţei lor ramurale, iar delimitarea 
lor este posibilă în baza obiectelor 
generice distincte. 

Legislaţia naţională operează 
cu noţiunile de încălcare financia-
ră şi încălcare fiscală, ultima fiind 
chiar definită de Codul fiscal. No-
ţiuni precum încălcare bugetară, 
valutară sau bancară legislaţia nu 
foloseşte, actele normative cores-
punzătoare utilizînd noţiunea de 
„încălcarea legii”.

art. 129 p. 12) din Codul fiscal 
defineşte încălcarea fiscală drept 
acţiune sau inacţiune, exprimată 
prin neîndeplinire sau îndeplini-
re neadecvată a prevederilor le-
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gislaţiei fiscale, prin încălcare a 
drepturilor şi intereselor legitime 
ale participanţilor la raporturile 
fiscale, pentru care este prevăzu-
tă răspundere în conformitate cu 
prezentul cod. Noţiunea dată de 
Codul fiscal nu reţine semnul vi-
novăţiei. Opinia noastră este că 
încălcării financiare (fie ea fiscală, 
bugetară, valutară sau bancară) îi 
este caracteristic şi semnul vino-
văţiei, or răspunderea juridică nu 
poate surveni în cazul faptelor să-
vîrşite fără vinovăţie. respectiv, 
considerăm că încălcarea financi-
ară este fapta ilicită săvîrşită cu 
vinovăţie, săvîrşirea căreia atrage 
răspunderea prevăzută de legisla-
ţia financiară.

La raportul juridic format în 
legătură cu răspunderea financi-
ară participă doi subiecţi: statul, 
în persoana organului competent 
prevăzut de legislaţia financiară, şi 
delincventul. Între subiecţi se cre-
ează raporturi juridice financiare 
de protecţie, în care statul participă 
în calitate de parte îndreptăţită, iar 
delincventul – în calitate de parte 
obligată. drepturile şi obligaţiile 
statului şi delincventului  sînt in-
separabile, constituind conţinutul 
raportului juridic al răspunderii 
financiare.

În sensul cel mai general, de-
lincventul are dreptul de a solicita 
ca măsurile de constrîngere statală 
aplicate faţă de el să corespundă 
prevedilor legale. drept exemple 
de drepturi particulare ne poate 
servi dreptul delincventului de a 
benificia de o reducere cu 50% a 
amenzilor (art. 234 din Codul fis-
cal), dreptul la respectarea terme-
nelor de prescripţie (art. 264 din 

Codul fiscal). delincventul dispu-
ne şi de un şir de drepturi proce-
suale. astfel, art. 242 din Codul 
fiscal prevede că persoana trasă 
la răspundere pentru încălcare fis-
cală are dreptul să ia cunoştinţă 
de dosarul său, să dea explicaţii, 
să prezinte probe, să formuleze 
cereri, să conteste decizia asupra 
cazului. 

de partea cealaltă statul, în 
persoana organelor competente, 
are dreptul de a aplica faţă de de-
lincvent măsurile răspunderii fi-
nanciare. dreptul menţionat este 
unul specific, deoarece statul este 
în acelaşi timp obligat să aplice re-
spectivele măsuri. 

unii autori consideră că per-
soana îndreptăţită a raportului răs-
punderii financiare este statul [18, 
p. 63], alţii consideră că statul, în 
persoana organelor competente 
[19, p. 61; 20, p. 83; 15, p. 61]. 
Considerăm că statul, şi nu orga-
nele de stat  sînt subiectul raportu-
lui răspunderii financiare, acestea 
din urmă fiind împuternicite de 
către stat să apere interesele lui. 
Organele care reprezintă statul în 
raporturile răspunderii fiscale  sînt 
organele fiscale şi organele Cen-
trului pentru Combaterea Crimelor 
Economice şi Corupţiei (art. 241 
din Codul fiscal). În cazul rapor-
turilor bugetare, competenţa apar-
ţine Serviciului Control Financiar 
şi revizie, din subordinea Minis-
terului Finanţelor, şi altor organe 
abilitate cu dreptul de control fi-
nanciar (art. 55 din Legea privind 
sistemul bugetar şi procesul buge-
tar, nr. 847 din 24 mai 1996). În 
cazul raporturilor valutare, com-
petenţa aparţine Băncii Naţiona-

le a Moldovei (art. 63 din Legea 
privind reglementarea valutară, 
nr. 62 din 21.03.2008). În cazul 
raporturilor bancare, competenţa 
aparţine de asemnea Băncii Naţio-
nale a Moldovei (art. 38 din Legea 
instituţiilor financiare, nr. 550 din 
21.07.1995; art. 75 din Legea cu 
privire la Banca Naţională a Mol-
dovei, nr. 548 din 21.07.1995).

Calitatea de delincvent o poate 
avea – în cazul raporturilor fiscale 
– contribuabilul persoană juridi-
că, a cărui persoană cu funcţie de 
răspundere a săvîrşit o încălcare 
fiscală; contribuabilul persoană fi-
zică, care nu practică activitate de 
întreprinzător, ce a săvîrşit o încăl-
care fiscală; contribuabilul persoa-
nă fizică care practică activitate de 
întreprinzător, a cărui persoană cu 
funcţie de răspundere a săvîrşit o 
încălcare fiscală (art. 232 din Co-
dul fiscal). În cazul raporturilor 
bugetare – persoanele fizice şi ju-
ridice care au benificiat, contrar 
prevederilor legale, de fonduri 
bugetare. În cazul raporturilor va-
lutare calitatea de delincvent o pot 
avea unităţile de schimb valutar, 
iar în cazul raporturilor bancare – 
băncile şi alte instituţii financiare.

 Obiectul raportului juridic al 
răspunderii financiare îl consti-
tuie statutul juridic al celui ce a 
încălcat legislaţia financiară. din 
momentul săvîrşirii încălcării fi-
nanciare, subiectul capătă un nou 
statut juridic, iar stabilirea limi-
tărilor suplimentare concretizate 
în măsura răspunderii financiare 
duce la modificarea statutului juri-
dic al delincventului. Considerăm 
că făptuitorul şi-a căpătat noul sta-
tut juridic din momentul săvîrşirii 
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încălcării financiare, nu din mo-
mentul emiterii hotărîrii organului 
competent. Prin hotărîrea organu-
lui competent acest statut doar se 
confirmă. 

deci, raportul juridic de pro-
tecţie al răspunderii financiare 
este raportul juridic ce apare între 
delincvent şi stat în persoana or-
ganelor competente, ca urmare a 
comiterii încălcării financiare, în 
cadrul căruia delincventul capă-
tă obligaţia de a suporta măsurile 
răspunderii financiare, iar organe-
le competente – dreptul şi obliga-
ţia de a supune delincventul aces-
tor măsuri.

raporturile juridice de regle-
mentare ale răspunderii financiare 
dispun de următoarele semne: apar 
în baza normelor juridice financi-
are materiale, în sfera activităţii 
financiare a statului; le este pro-
prie metoda prescripţiilor publice, 
metoda convingerii şi metoda sti-
mulării fiind complementare; pot 
fi generale, relativ determinate şi 
concrete; temeiul apariţiei rapor-
turilor juridice de reglementare 
generale ale răspunderii financiare 
este norma juridică financiară, iar 
pentru apariţia raporturilor juridi-
ce de reglementare ale răspunderii 
financiare concrete şi relativ de-
terminate este şi fapta juridică. 

raporturile juridice de protec-
ţie ale răspunderii financiare dis-
pun de următoarele semne: apar 
din momentul săvîrşirii încălcării 
financiare;  sînt întotdeauna con-
crete; existenţa obligaţiei supli-
mentare (acest semn permite de-
limitarea raportului de răspundere 
de alte raporturi juridice de pro-
tecţie); temeiul procesual este ne-

cesar nu pentru apariţia raportului 
juridic financiar, ci pentru reali-
zarea sancţiunilor normei juridice 
financiare.

recenzent: 
Dumitru BALTAG, 

doctor habilitat în drept, 
profesor universitar
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E
Europene au condiţionat apari-
ţia multiplelor suspiciuni în ceea 
ce priveşte avantajele aşa-zisului 
proces integraţionist. Pe lîngă fap-
tul că uE a fost cuprinsă de o criză 
economică care scade din imaginea 
acesteia în raport cu celelalte state 
ne-membre ale uE, apare evident 
şi riscul unei eventuale renunţări 
a înseşi statelor care fac parte din 
uniune şi care ar putea promova 
politici diferite de a acesteia. 

Eventual, uE era văzută ca un 
„colac de salvare” pentru statele 
în curs de dezvoltare, îndeosebi în 
condiţiile în care statele-membre 
ale acesteia au atins progrese con-
siderabile la capitolul „dezvoltare 
interstatală”, atît în plan econo-
mic, cît şi în plan social, politic, 
educaţional etc. Bazîbdu-ne pe 
adevărul că nimic nu este veşnic 
şi totul este schimbător, am putea 
presupune că şi o asemenea uni-
une ca cea europeană ar trebui să 

aibă un sfîrşit odată şi odată.
republica Moldova a iniţiat 

relaţii cu uE îndată după forma-
rea sa ca stat independent. Totuşi, 
pe parcursul a două decenii nu s-a 
simţit un progres în vederea euro-
penizării rM. acest fapt s-a dato-
rat atît poziţiei ambigue a autorită-
ţilor moldoveneşti, cît și compor-
tamentului prudent al uE faţă de 
procesul integraţionist.

Lucrurile s-au schimbat însă 
începînd cu a doua jumătate a 
anului 2009, cînd rM îşi aprofun-
dează considerabil relaţiile sale cu 
uE, astfel încît a devenit favori-
ta acesteia la capitolul „integrare 
europeană”, fiind chiar cu cîţiva 
paşi înaintea ucrainei şi Georgi-
ei. În acest sens, putem menţiona 
tratativele purtate de către oficia-
lii noştri cu cei europeni, nume-
roasele vizite efectuate în rM de 
oficialităţile uniunii Europene, 
numeroasele granturi şi ajutoare 
parvenite din uE în vederea sus-
ţinerii şi încurajării ţării noastre în 

procesul de integrare europeană. 
Întrucît situaţia din spaţiul euro-
pean, precum şi politicile acesteia 
s-au schimbat, uE se vede nevoită 
să înainteze condiţii foarte dure, 
pentru a face faţă noilor provocări 
parvenite din interiorul şi din exte-
riorul uniunii, în timp ce alţii pun 
la îndoială viabilitatea acesteia. În 
această ordine de idei, apare între-
barea dacă republica Moldova a 
luat o decizie justă atunci cînd şi-a 
declarat poziţia sa proeuropeană. 
răspunsul îl vom căuta prin ana-
liza relaţiei rM – uE, ţinînd cont 
de următorii factori: proces refor-
mator; experienţă economică, 
politică, socială; aşezare geogra-
fică; deschidere de noi orizon-
turi; circulaţie liberă; securitate 
naţională.

Procesul reformator. Pentru 
un stat în curs de dezvoltare ca re-
publica Moldova poate că nu con-
tează atît de mult partea tehnică a 
procesului de integrare, cît însuşi 
procesul de pregătire pentru inte-
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SUMMARY
The people tendency was always directed to a better and prosperous life. according to this, the mission of Moldovan 

Government is to give a positive response to the European union request on the democratic reforms and acceleration of 
association and further economic integration between European union and republic of Moldova. There is no problem more 
important than implementation of development programs, including the preservation and promotion of the dignity and fun-
damental rights of individuals, or building a propitious environment for international peace.

venimentele petrecute în ulti-
ma perioadă în cadrul uniunii 
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grare, care este unul deloc scurt 
şi simplu. Ne referim aici la cele 
patru criterii de la Copenhaga: cri-
teriul politic, criteriul economic, 
capacitatea de adoptare integrală 
a acquis-ului comunitar, existen-
ţa unor structuri administrative şi 
judiciare care vor permite adopta-
rea acquis-ului comunitar. Practic, 
implementarea acestor criterii de 
către un stat constituie avantajul 
principal în procesul de preade-
rare, deoarece include în sine as-
pectul reformator al tuturor struc-
turilor statale de mare importanţă, 
ca ulterior să treacă la procesul de 
dezvoltare multilaterală. Pentru a 
ne asigura că rM merge în direcţia 
cuvenită, este suficient să analizăm 
ultimele rapoarte întocmite de uE 
cu privire la progresele rM. 

astfel, la capitolul coopera-
re în cadrul Parteneriatului Estic, 
pe parcursul celor 8 runde de ne-
gocieri pe care le-a avut rM pe 
marginea acordului de asociere, 
s-au închis negocierile pe subiec-
tele legate de dialogul Politic şi 
reforme, Cooperare în domeniul 
Politicii Externe şi de Securitate. 
La fel, sînt aproape de sfîrşit ne-
gocierile din domeniile Justiţiei, 
Libertăţii şi Securităţii, iar în do-
meniul cooperării economice şi 
sectoriale s-au închis 21 din 25 de 
capitole [4].

În ceea ce priveşte dialogul uE 
– rM privind liberalizarea regi-
mului de vize, conform celui de-al 
ii-lea raport de Progres privind 
implementarea de către rM a Pla-

nului de acţiuni rM – uE în libe-
ralizarea regimului de vize, statul 
moldovenesc a înregistrat un pro-
gres foarte bun. raportul Comi-
siei Europeane a adoptat cadrul 
legislativ necesar pentru Blocul i 
privind securitatea documentelor 
şi Blocul ii privind gestionarea 
frontierelor şi migraţiei, inclusiv 
readmisia [3].

La fel, în Blocul iii privind or-
dinea publică şi securitatea se con-
stată un nivel avansat al cadrului 
legislativ şi de politici în vigoare 
în domeniul prevenirii şi comba-
terii traficului de fiinţe umane, 
prevenirii şi combaterii corupţiei, 
spălării banilor şi finanţării acţi-
unilor de terorism. Comisia eva-
luează drept foarte bun progresul 
în domeniul consolidării cadrului 
legislativ şi instituţional privind 
protecţia datelor cu caracter per-
sonal, dar şi ajustarea cadrului 
legislativ la standardele uE în do-
meniul drepturilor omului.

Nu putem trece cu vederea nici 
peste cele 70 de proiecte şi iniţi-
ative realizate în cadrul Partene-
riatului de Mobilitate rM – uE, 
în special în domeniul securităţii 
documentelor, a politicilor mi-
graţionale, combaterii migraţiei 
ilegale, sau negocierile pe margi-
nea Planului privind zona de liber 
schimb aprofundat şi cuprinzător, 
sau pe marginea acordului privind 
spaţiul aerian comun rM – uE, 
care va condiţiona liberalizarea 
serviciilor aeriene cu uniunea Eu-
ropeană.

Experienţa economică, politi-
că, socială. de cele mai multe ori, 
reformarea unui stat nu este posi-
bilă fără o susţinere din exterior, 
venită din partea unui stat sau uni-
uni de state care, datorită evoluţiei 
sale complexe, şi-ar putea împăr-
tăşi experienţa de implementare 
a unui program asemănător ce a 
atins progrese considerabile. uE 
poate fi catalogată ca mentor al 
rM. deşi se află într-o situaţie nu 
tocmai uşoară, Europa este lider 
în consolidarea democraţiei unui 
stat, dar şi în creşterea prosperităţii 
acestuia. dovadă sînt numeroasele 
tratate semnate pe parcursul evo-
luţiei sale, ultimul fiind Tratatul de 
la Lisabona (intrat în vigoare la 1 
decembrie 2009), care are scopul 
de a valorifica întregul pontenţial 
al uE, de a o moderniza şi refor-
ma în baza evoluţiei responsabili-
tăţilor acesteia, pentru a face faţă 
noilor provocări [1]. 

republica Moldova, deşi are 
sprijinul financiar şi politic ne-
cesar din partea partenerilor ex-
terni, totuşi reformele propuse 
de guvern rămîn a fi întîrziate, 
cauza principală fiind criza poli-
tică cu care statul moldovenesc 
se confruntă încă din anul 2009. 
La moment se observă o uşoară 
tendinţă pozitivă în reformarea 
justiţiei, îmbunătăţirea mediului 
de afaceri, atragerea investiţiilor 
străine; a crescut interesul faţă de 
participarea la programele uE şi 
agenţiile ei, sînt iniţiate diverse 
programe pentru dezvoltarea agri-
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culturii, precum şi a infrastructurii 
în general. O parte dintre aceste 
programe sînt finanţate şi dictate 
de către uniunea Europeană, atît 
sub formă de granturi sau ajutoare 
materiale (programul TaCiS), cît 
şi sub formă de credite pe termen 
lung la o rată simbolică a dobînzii 
de 5–7%.

Poziţia geografică. Este evi-
dent că un stat nu poate exista de 
sine stătător astăzi. Pentru a se pu-
tea menţine într-un echilibru con-
tinuu, statele trebuie să se afle în 
interrelaţii permanente, ceea ce le 
face să depindă unele de altele.

aşezarea geografică a rM este 
una strategică. aflîndu-se între 
două mari puteri – uniunea Euro-
peană şi Federaţia rusă –, r. Mol-
dova este nevoită să adere la par-
tea de la care are ce învăţa cel mai 
mult şi care inspiră cea mai mare 
încredere. deoarece spaţiul euro-
pean cunoaşte un nivel de viaţă cu 
mult mai ridicat decît cel al rM, 
precum şi faţă de cel al Federaţiei 
ruse, autorităţile moldoveneşti şi-
au exprimat poziţia fermă în sen-
sul aderării la uE.

Deschiderea de noi orizonturi. 
Piaţa uniunii Europene este una 
competitivă şi atractivă pentru re-
publica Moldova. dacă am face o 
analiză asupra exporturilor efectu-
ate de rM, am observa cu uşurinţă 
că volumul majoritar al producţiei 
rM este orientat spre pieţile euro-
pene, iar începînd cu 1 iulie 2011, 
rM efectuează exporturi în uE 

cu scutiri de taxe şi fără limitări, 
cu excepţia a 12 produse agricole 
care pot fi exportate cu scutire de 
taxe doar într-o cantitate anume. 
astfel, potrivit datelor prezentate 
de Ministerul Economiei, în ianu-
arie – noiembrie 2011 exporturile 
s-au majorat cu 47,1%, dintre care 
în uE au fost exportate 8,8 mii tone 
de orz moldovenesc din cota anulă 
de 35 mii tone, din cauza preţului 
redus la orz pe pieţile uE, grîu – 
29,9 mii tone din 40 mii tone, vin 
– circa 120,38 hectolitri din 150 
hectolitri, articole manufactura-
te, produse lactate, ouă, carne etc. 
republica Moldova va înregistra 
un rezultat şi mai bun odată cu fi-
nalizarea negocierilor cu privire 
la crearea Zonei de Liber Schimb, 
a cărui scop constă în stimularea 
creşterii economice şi a investiţi-
ilor în ţările-partenere din Europa 
de Est. Practic, crearea unei ase-
menea zone va deschide Moldovei 
uşile spre o piaţă de circa 500 mili-
oane de consumatori [6].

Circulaţia liberă. Obţinerea 
statutului de ţară-membră a uE ar 
însemna redobîndirea de jure a ce-
tăţeniei europene. Pentru cei 350-
400 mii de cetăţeni ai rM deja 
aflaţi în Vest, aceasta ar însemna 
o întoarcere nestingherită acasă, 
dar şi plecarea înapoi la locul de 
muncă provizoriu în oricare ţară 
uE, fără consecinţe juridice şi 
morale nedorite, fără costuri ile-
gale şi excesive. Pentru cei din r. 
Moldova aceasta ar însemna libera 

circulaţie în cadrul marelui spaţiu 
european.

Securitatea naţională. Politi-
cile uniunii Europene sînt îndrep-
tate spre reducerea ratei crimina-
lităţii, stimularea programelor de 
securitate interstatale în ceea ce 
priveşte combaterea terorismului, 
crimei organizate şi a corupţiei, 
totodată o atenţie sporită acordîn-
du-se gestionării frontierelor în 
scopul prevenirii trecerii ilegale 
de persoane şi mărfuri.

În acest sens, urmează să fie 
întreprinse un şir de acţiuni, din-
tre care o bună parte vor fi finan-
ţate de uE. Cu titlu de exemplu 
enumerăm: reforma Ministeru-
lui afacerilor interne, reforma 
Militară, reforma Procuraturii, 
reforma Centrului pentru Com-
baterea Crimelor Economice şi a 
Corupţiei. reforma Serviciului de 
informaţii şi Securitate, reluarea 
dezbaterilor pe marginea proble-
mei transnistrene sub acelaşi for-
mat, începerea cooperării vamale 
dintre rM și uE etc.

Odată cu procesul de adera-
re la uE, rM se va bucura şi de 
susţinerea primului pilon al uni-
unii Europene – Politica Externă 
şi Securitate Comună (PESC), ale 
cărui obiective de bază sînt salv-
gardarea valorilor comune şi a 
intereselor fundamentale, a inde-
pendenţei şi integrităţii uniunii; 
întărirea securităţii uniunii şi a 
statelor-membre sub toate aspec-
tele; menţinerea păcii şi consoli-
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darea securităţii internaţionale în 
conformitate cu principiile ONu, 
ale actului final de la Helsinki şi 
Obiectivele Cartei de la Paris pen-
tru o nouă Europă; promovarea 
cooperării internaţionale; dezvol-
tarea şi întărirea democraţiei şi a 
statului de drept, respectarea drep-
turilor şi libertăţilor fundamentale 
ale omului [2].

Procesul de integrare implică 
şi anumite riscuri, cum ar fi, de 
exemplu, pierderea suveranită-
ţii, identiţăţii naţionale, costurile 
mari, migraţia masivă în Occident 
sau chiar „fuga” unor întreprinderi 
autohtone în Europa Centrală şi de 
răsărit. Toate acestea nu sînt însă 
motive pentru a renunţa la proce-
sul de integrare. 

 Greutăţile pe care republica 
Moldova le-a suportat în timpul 
existenţei şi după destrămarea 
uniunii Sovietice au fost resimţi-
te prin creşterea nivelului crimi-
nalităţii, prezenţa şantajului poli-

tic, răspîndirea corupţiei, conflic-
tul transnistrean, care le-au creat 
o imagine negativă partenerilor 
externi. anume aceste fenomene 
au determinat oficialităţile mol-
dovene să adopte o politică pro-
europeană, aspiraţiile statului fi-
ind orientate spre o transformare 
radicală prin modernizarea ţării 
sub aspectele politic, economic şi 
social.
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