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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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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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