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Introducere. Reglementarea 
juridică a volumului de împuter-
niciri cu care este înzestrat ad-
ministratorul fiduciar, precum și 
discuțiile pe marginea naturii ju-
ridice a contractului administrării 
fiduciare a bunurilor reprezintă 
subiectul oglindit în articolul dat. 

În cadrul administrării fiduci-
are a bunurilor are loc folosirea 
profesională a acestora de către 
administratorul fiduciar în sco-
pul obținerii de profit. Anume din 
aceste considerente, administrato-
rul fiduciar, prin intermediul con-
tactului încheiat, este înzestrat cu 
drepturi ample pe marginea ges-
tionării bunurilor, asemenea pro-
prietarului său, în afară de dreptul 
de dispoziție (dacă acesta nu este 
stipulat separat în contract). 

Contractul administrării fiduci-
are a bunurilor, fiind încheiat pe o 
anumită perioadă de timp, prezu-
mă întoarcerea lor la proprietarul 
bunurilor sau la fondatorul admi-
nistrării fiduciare; din aceste con-
siderente, administratorul fiduciar 
nu este înzestrat cu dreptul de în-
străinare a bunurilor. 

Un alt aspect important la care 
ne vom referi este propunerea de 
includere în prevederile legislației 
naționale a faptului că schimbarea 
proprietarului bunurilor nu urmea-
ză a fi o condiție de încetare a con-
tractului administrării fiduciare.

Fiind o categorie independentă 
de contracte, administrarea fiduci-
ară a bunurilor reprezintă prin sine 
o instituție de drept aflată în atenția 
atît a legiuitorului național, cît și a 
celor internaționali, perfecționarea 
reglementării juridice a căreia este 
continuă. Vom analiza conținutul 
împuternicirilor participanților la 
raporturile juridice contractuale 
ale administrării fiduciare a bunu-
rilor, precum și categoriile de ra-
porturi juridice dintre participanții 
acestuia, cu unele propuneri pri-
vind perfecționarea reglementării 
juridice a contractului administră-
rii fiduciare a bunurilor.

Expunerea materialului. Ca-
pitolul XIV din Codul civil (CC) 
al R. Moldova reglementează ra-
porturile juridice ale contractului 
administrării fiduciare. Conform 
prevederilor art. 1053 CC, prin 

contract de administrare fiduciară, 
o parte (fondatorul administrării, 
fiduciantul) predă bunuri în admi-
nistrare fiduciară celeilalte părţi 
(administratorul fiduciar, fiducia-
rul), iar acesta se obligă să admi-
nistreze patrimoniul în interesul 
fondatorului administrării [1].

Administratorul fiduciar, în co-
raport de bunurile transmise în ad-
ministrare fiduciară, îndeplinește 
acțiuni de jure și de facto (luînd în 
considerație restricțiile prevăzute 
de contract sau de lege), în intere-
sele fondatorului sau beneficiaru-
lui administrării fiduciare. Trans-
miterea bunurilor în administrarea 
fiduciară nu subînțelege și trans-
miterea dreptului de proprietate 
asupra lor, fiindu-i încredințate 
executarea împuternicirilor pro-
prietarului în coraport cu bunurile, 
în condițiile prevăzute de lege sau 
de contract.

În practică nu se exclud 
situațiile admisibilității realiză-
rii împuternicirilor proprietarului 
față de bunuri. Este certă limita-
rea cuantumului de drepturi față 
de bunuri în aspectul dreptului 
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de dispoziție față de acestea în 
volumul deplin. Administratorul 
fiduciar realizează drepturile de 
proprietar în volumul și în cuan-
tumul prevăzute de lege sau de 
contract. În contextul dat, dreptul 
de dispoziție se realizează de către 
administrator față de unele cate-
gorii de bunuri (bunuri imobile, 
hîrtii de valoare), dacă asemenea 
dispoziții sînt stipulate direct de 
contract.

Posibilitatea administratoru-
lui fiduciar de a folosi dreptul de 
dispoziție este limitată de stipu-
lările contractului administrării 
fiduciare (alin. 4 art. 1056 Cod ci-
vil). În cazul în care în prevederi-
le contractului lipsește dreptul de 
dispoziție cu bunurile transmise în 
administrare, administratorul este 
lipsit de acest drept. 

Contractul administrării fiduci-
are a bunurilor, fiind uon instituție 
relativ nouă de drept în legislația 
națională, reprezintă o categorie 
independentă de contracte din 
categoria celor obligaționale, re-
glementate de Codul civil al R. 
Moldova.

Studiind contractul administră-
rii fiduciare, ştiinţa dreptului civil 
nu are o poziţie unică referitor la 
ceea ce ţine de determinarea na-
turii juridice a instituției date de 
drept. În literatura juridică con-
temporană pot fi evidenţiate două 
viziuni asupra reglementării ope-
raţiunilor administrării fiduciare a 
bunurilor, studierii problemei date 
dedicîndu-și lucrările așa autori 
ruși ca Dozorțev V.A., Suhanov 
E.A., Makovski A.L., Miheeva.

Adepții primei viziuni, urmă-
rind tradiţiile sistemului de drept 
continental, susțin modelul exclu-
siv obligaţional-legal al adminis-
trării fiduciare a bunurilor (V.A. 
Dozorţev, E.A. Suhanov, A.L. Ma-
kovski ş.a.). 

Conform viziunii a doua, drep-
tul administrării fiduciare este o 
formă independentă a drepturilor 
reale, deoarece:

administratorul fiduciar este - 

înzestrat cu împuterniciri vaste;
drept obiect de interes al - 

administratorului este primirea 
obiectului administrării pentru fo-
losirea comercială [2, p. 43-49].

Este greu să fim de acord cu 
asemenea argumente. 

În primul rînd, oricît de vaste 
ar fi împuternicirile administrato-
rului fiduciar, el întotdeauna acţi-
onează în interesele proprietarului 
bunurilor. În afară de aceasta, îm-
puternicirile administratorului pot 
fi limitate prin intermediul unei 
legi sau unui contract.

În al doilea rînd, legiuitorul 
vede interesul administratorului nu 
numai în obținerea remunerațiilor 
pentru prestarea anumitor servicii. 
Dacă contractul este cu titlu gratu-
it, atunci administratorul fiduciar 
acţionează din alte considerente 
(spre exemplu, păstrarea bunurilor 
unei rude).

Esenţa contractului administră-
rii fiduciare constă în executarea 
administrării de către administra-
torul fiduciar cu bunuri străine în 
interesul proprietarului bunurilor 
sau al persoanei indicate. În acest 
scop, proprietarul transmite bunu-
rile sale administratorului fiduciar, 
acordîndu-i împuterniciri cores-
punzătoare ce ţin de posesia, folo-
sinţa şi dispoziţia lor, în limitele în 
care administratorul fiduciar este 
în drept să înfăptuiască diverse 
acţiuni de facto şi juridice pentru 
asigurarea administrării efective a 
bunurilor transmise spre adminis-
trare.

În cadrul administrării fiduci-
are are loc folosirea profesiona-
lă (de întreprinzător) a bunurilor 
transmise, ce prezumă îndepli-
nirea de către administrator – în 
interesele proprietarului sau be-
neficiarului administrării fiduciare 
– a măsurilor stipulate în contract, 
pentru obținerea de profit. Cora-
portul unei asemenea persoane cu 
administratorul său se determină 
prin contract încheiat între ei, ce 
stipulează drepturile şi obligaţiile 
lor reciproce. Posibilitatea, oferi-

tă de legislație, de a exercita față 
de bunuri dreptul de proprietar nu 
oferă dreptul de dispoziție față de 
ele, dacă dreptul dat nu este prevă-
zut în contract. Este cert că admi-
nistratorul fiduciar este în drept să 
dispună de bunuri, în limitele ce 
nu sînt legate de trecerea dreptu-
lui de proprietate persoanei terțe. 
Volumul de împuterniciri acordate 
administratorului fiduciar nu pre-
zumă posibilitatea acestuia de a 
le înstrăina, deoarece la expirarea 
termenului contractului adminis-
trării fiduciare bunurile urmează a 
fi înapoiate proprietarului lor. 

Ar fi corect ca această poziție 
să-și găsească reflectarea într-un 
articol separat al capitolului re-
spectiv din Codul civil, intitulat 
Condițiile esențiale ale contractu-
lui administrării fiduciare a bunu-
rilor, fiind una din aceste condiții 
ale contractului dat. Nespecifica-
rea acestui moment, după părerea 
mea, are drept rezultat reglemen-
tarea imperfectă a contractului ad-
ministrării fiduciare a bunurilor în 
legislația națională, creînd substrat 
pentru încheierea contractelor cu 
multiple puncte vulnerabile.

Astfel, din condițiile esențiale 
ce trebuie să fie stipulate în con-
tractul dat ar face parte:

conținutul bunurilor trans-• 
mise în administrarea fiduciară;

denumirea persoanei juridi-• 
ce sau fizice, în interesele căreia 
se constituie administrarea fiduci-
ară a bunurilor (fondatorul admi-
nistrării fiduciare sau beneficiarul 
administrării);

termenul contractului.• 
În contextul celor expuse mai 

sus, administratorul fiduciar nu 
poate să înstrăineze bunurile afla-
te în administrarea sa, deoarece 
acțiunile de acest gen schimbă 
unilateral condițiile contractului. 
Bunurile transmise în adminis-
trare fiduciară, la expirarea ter-
menului contractului, urmează a 
fi înapoiate fără modificări și în 
aceeași componență fondatorului 
administrării fiduciare. Cele spuse 
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se referă la bunurile transmise în 
administrarea fiduciară la înche-
ierea contractului. Însă pe dura-
ta contractului pot fi formate sau 
obținute și alte bunuri. Conform 
alin. 5 art. 1056 CC, drepturile 
obținute de administrator în re-
zultatul administrării fiduciare a 
bunurilo, se includ în componența 
patrimoniului primit în admi-
nistrare, dacă în contract nu este 
prevăzută obligația de a le preda 
fiduciantului sau beneficiarului. 
De aici rezultă că bunurile dob-
îndite pe parcursul administrării 
fiduciare se includ în lista bunu-
rilor existente nu înlocuindu-le, ci 
complectîndu-le lista.

În aceste cazuri, împuterniciri-
le referitor la dreptul de dispoziție 
a lor, ce sînt deținute de adminis-
tratorul fiduciar, trebuie să fie sti-
pulate în contractul administrării 
fiduciare. Însă, pare a fi evident 
că în contract, pe lîngă condițiile 
de oferire a dreptului de dispoziție 
cu hîrtiile de valoare, este necesar 
de stipulat și mecanismul acestui 
drept.

În opinia noastră, ar fi corect 
ca transmiterea în administrare 
fiduciară a hîrtiilor de valoare să 
fie reglementată printr-un articol 
separat.

În rezultatul executării obli-
gațiilor sale, administratorul fidu-
ciar poate dobîndi și alte bunuri. 
Autorul rus Dozorțev V.A. consi-
deră că bunurile date nu pot deve-
ni obiectul administrării fiduciare 
[3, p. 120]. După părerea noastră, 
opinia dată este discutabilă. Con-
form prevederilor alin. 5 art. 1056 
CC, drepturile obținute de admi-
nistrator în rezultatul administră-
rii fiduciare a bunurilor se includ 
în componența patrimoniului pri-
mit în administrare, dacă în con-
tract nu este prevăzută obligația 
de a le preda fiduciantului sau be-
neficiarului. 

Prin urmare, prin noțiunea de 
drepturi trebuie de înțeles dreptu-
rile de proprietate ale fondatorului 
administrării fiduciare în coraport 

cu bunurile obținute, drepturile 
obligaționale, cu alte cuvinte – to-
talitatea drepturilor pe care le-ar 
deține acesta, în cazul participării 
sale personale la raporturile juridi-
ce. Includerea drepturilor date în 
componența bunurilor oglindește 
faptul că bunurile dobîndite se 
transmit automat în administrare 
fiduciară. Deoarece împuternici-
rile administratorului fiduciar, în 
coraport cu bunurile transmise în 
administrarea fiduciară, sînt regle-
mentate de lege și de contract, și 
anume conform prevederilor lega-
le în coraport cu bunurile dobîn-
dite se aplică regimul existent al 
bunurilor – obiect al contractului, 
un acord suplimentar din partea 
fondatorului administrării fiducia-
re nu este necesar. 

Proprietatea nou-formată va fi 
obligatoriu supusă înregistrării de 
stat. În acest caz, administratorul 
fiduciar va îndeplini toate măsuri-
le cuvenite. Obligațiunea dată re-
zultă din însăși esența obligațiilor 
administrării fiduciare, și anume 
îndeplinirea măsurilor în interesul 
fondatorului administrării fiducia-
re. Totodată, trebuie de remarcat 
că efectuarea măsurilor înregistră-
rii de stat a bunurilor trebuie să fie 
prevăzută nemijlocit de lege. Însă 
ordinea actuală de înregistrare a 
bunurilor nu prevede dobîndirea 
lor de către adminidtratorul fidu-
ciar pe parcursul executării sarci-
nilor sale obligaționale.

Conținutul împuternicirilor ad-
ministratorului fiduciar arată că 
acestea corespund tuturor semne-
lor (în comparație cu dreptul de 
proprietate) drepturilor reale, re-
glementate de lege, și anume: 

dreptul de preemțiune (păs-• 
trarea dreptului real în cazul schim-
bării proprietarului bunurilor);

posibilitatea litigiilor cu • 
pretenții de caracter patrimonial.

Considerăm oportun ca prin re-
glementare suplimentară să fie sti-
pulat direct faptul că schimbarea 
proprietarului bunurilor nu urmea-
ză să servească drept temei direct 

și nemijlocit de încetare a contrac-
tului administrării fiduciare. 

Pare a fi admisă situația regle-
mentării la nivel legal a dreptului 
real limitat, printre care să fie in-
clus acest drept asupra bunuri-
lor administratorului fiduciar. La 
situația actuală a reglementării 
dreptului administratorului fiduci-
ar asupra bunurilor aflate în admi-
nistrarea sa, în formă de drept real 
limitat independent, este incorect 
de a accepta o astfel de formulare 
[4, p. 45].

Bunurile dobîndite necesită 
înregistrarea de stat. Obligația 
dată rezultă din însăși esența 
obligațiilor contractuale, de înfăp-
tuirea tuturor acțiunilor “de jure” 
și ”de facto” în administrarea bu-
nurilor transmise – în interesul 
fondatorului administrării fiduci-
are. Totodată, urmează de luat în 
considerație faptul că dreptul de 
a înfăptui înregistrarea bunurilor 
trebuie să fie stipulată de lege [5]. 

Schimbarea proprietarului bu-
nurilor nu este condiția directă a 
încetării contractului administrării 
fiduciare a bunurilor. Legislația a 
stipulat că drepturile deținute de 
proprietarul bunurilor pot aparține, 
de asemenea, și persoanei ce nu 
este proprietarul lor, dar căruia 
aceste bunuri îi aparțin în baza 
dreptului posesiei pe viață sau în 
baza altui drept, reglementat de 
prevederile legale sau de contract.

Raportarea locului contractului 
administrării fiduciare a bunuri-
lor în sistemul drepturilor reale și 
obligaționale trebuie să fie prece-
dată de analiza tuturor categoriilor 
de raporturi juridice, care apar la 
executarea administrări fiduciare. 
Categoria raporturilor juridice, 
în cadrul contractului dat, între 
participanții săi pot fi clasificate în 
două categorii.

La prima categorie se atribuie 
raporturile juridice dintre admi-
nistratorul fiduciar și fondatorul 
administrării fiduciare. 

La a doua categorie se atribuie 
raporturile juridice dintre admi-
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nistratorul fiduciar și contraagenții 
ce apar pe parcursul administrării 
fiduciare și, de asemenea, persoa-
nele terțe în realizarea raporturilor 
patrimoniale ale administratorului 
fiduciar. Raporturile juridice din 
categoria a doua poartă caracter 
absolut, deoarece administratorul 
fiduciar obține drepturi de propri-
etar în coraport cu bunurile trans-
mise în administrare. 

Trebuie de remarcat că sta-
bilirea raporturilor juridice între 
fondatorul administrării fiducia-
re și administratorul fiduciar este 
un rezultat al stipulărilor legale. 
Acțiunile exercitate de către ad-
ministratorul fiduciar sînt rezul-
tatul indirect al raporturilor din-
tre părțile contractante date. Din 
aceste considerente, este putem 
vorbi despre folosirea elemente-
lor drepturilor reale în raporturile 
obligaționale.

În literatura de specialitate 
există și o altă opinie [6, p. 14, 
24]. După părerea cercetătoarei L. 
Miheeva, în conținutul împuterni-
cirilor administratorului fiduciar 
lipsesc careva elemente ale drep-
turilor reale. În opinia sa, dreptul 
real este un drept subiectiv, con-
form căruia: 

în calitate de obiect este un - 
bun, dar nu acțiunile cuiva;

constă în posibilitatea - 
deținătorului de a acționa asupra 
bunului dat, îndeplinind interesele 
sale, fără acțiunile altei persoane;

poartă un caracter absolut;- 
este nelimitat în timp, fiind - 

un drept real, stipulat de lege.
Exemplele aduse mai sus sînt 

bazate pe reflectarea doctrinală 
referitor la stipulările dreptului 
subiectiv civil. Totodată, Codul 
civil a preluat unele elemente ale 
drepturilor reale limitate, pe care 
se bazează argumentele aduse. 

Ar fi incorect de a nega urmă-
toarele circumstanțe:

În primul rând: reglementările 
legale referitor la faptul că pro-
prietarul bunului îndeplinește față 
de acesta toate acțiunile pe care le 

consideră a fi oportune se referă și 
la acțiunile administratorului fidu-
ciar, deoarece acțiunile sale poartă 
caracter similar.

În al doilea rând: subiectul 
dreptului real limitat îndeplinește 
acțiuni nu numai în interesele sale, 
deoarece dreptul real limitat rezul-
tă din dreptul de proprietate și rea-
lizarea împuternicirilor proprieta-
rului nu sînt în coraport cu faptul 
în al cui interes acesta este realizat. 
Pare a fi cert faptul că proprietarul 
este în drept să exercite drepturile 
de posesie, folosință, dispoziție a 
bunurilor în sens larg, nelimitîn-
du-se la scopul propriului profit 
material. 

Raporturile juridice dintre fon-
datorul administrării fiduciare și 
administratorul fiduciar conțin 
un aspect de risc, pe care îl poar-
tă fondatorul administrării prin 
transmiterea bunurilor sale în ad-
ministrare (art. 1056 alin. 1 CC). 
Administratorul fiduciar, anga-
jîndu-se ca întreaga sa activitate 
să fie îndreptată în interesul fon-
datorului administrării (benefici-
arului administrării fiduciare), nu 
garantează acestuia obținerea re-
zultatului stipulat, dar se obligă să 
întreprindă toate măsurile pentru 
obținerea rezultatelor prestabilite. 
Riscul fondatorului administrării 
în particular constă în posibilitatea 
neobținerii rezultatului așteptat la 
încheierea contractului administră-
rii fiduciare a bunurilor. Nu se ex-
clude posibilitatea uzării bunului 
sau pierderii sale în baza strîngerii 
datoriilor pe obligații, apărute în 
timpul administrării. După păre-
rea autorului rus V. A. Dozorțev, 
contractul dat dă naștere la drep-
turi și obligații strict prestabilite. 
Conform opiniei date, contractul 
administrării fiduciare a bunurilor 
este bazat pe încredere doar la în-
cheierea contractului, dar nu și la 
îndeplinirea sa [7, p. 124].

Unul dintre aspectele caracte-
rului relațiilor contractuale bazate 
pe încrederea reciprocă a părților 
contractante constă în îndeplinirea 

persoanlă de către administrato-
rul fiduciar a atribuțiilor sale, fără 
dreptul de a le transmite persoane-
lor terțe [4, p. 125].

După părerea noastră, ar fi bi-
ne-venit ca Codul civil să stipu-
leze o listă exaustivă a cazurilor 
transmiterii împuternicirilor sale 
de către administratorul fiduciar 
persoanei terțe, și anume:

contractul prevede dreptul - 
transmiterii împuternicirilor ad-
ministratorului fiduciar (a unei 
părți a lor) persoanei terțe;

administratorul fidcuiar a - 
primit acorul de transmitere a îm-
puternicirilor sale de la fondatorul 
administrării fiduciare;

transmiterea împuternicirilor - 
administratorului fiduciar sînt în 
interesele fondatorului administră-
rii fiduciare (beneficiarului) și nu 
este cu putință de a primi acordul 
respectiv în termen rezonabil de la 
fondatorul administrării fiduciare.

Raporturile juridice cu caracter 
administrativ, după conținutul lor 
avînd caracter organizațional te-
nace, corelează cu raporturile ju-
ridice patrimoniale ale instituției 
date de drept. Raporturile juridi-
ce patrimoniale în cazul dat sînt 
privite drept raporturi de voință a 
proprietarului bunurilor transmise 
în administrare, în legătură cu fo-
losirea diverselor forme ale bunu-
rilor aflate în proprietate.

Conținutul administrării rapor-
tat la relațiile juridice patrimoni-
ale, apărute din contractul admi-
nistrării fiduciare a bunurilor, țin 
de activitatea administratorului 
fiduciar, în legătură cu realizarea 
împuternicirilor transmise de po-
sesia, folosirea și dispoziția bunu-
rilor aflate cu drept de proprietate 
a fondatorului administrării fidu-
ciare în interesul ultimului pentru 
remunerare. Administrarea fiduci-
ară include totalitatea funcțiilor, 
drepturilor și obligațiilor pe care 
le-ar fi îndeplinit însuși proprie-
tarul bunurilor, inclusiv posibi-
litatea exploatării bunurilor, fo-
losirii lor în gospodărire sau prin 
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obținerea de venituri din folosirea 
lor, prin excluderea utilizării bu-
nurilor. Trebuie de avut în vedere 
că administratorul fidcuiar poartă 
răspunderea întreținerii bunuri-
lor, menținerii lor în stare cores-
punzătoare, achitării impozitelor, 
serviciilor comunale și altor ser-
vicii legate nemijlocit de bunurile 
transmise ș.a. 

Conținutul dat al administrării 
fiduciare a bunurilor este redat în 
reglementările legale ale capitolu-
lui XIV Cod civil.

Este corect și util, în coraport 
cu instituția dată de drept, folosi-
rea noțiunii “administrarea” bunu-
rilor, deoarece astfel se exprimă 
esența obligațiilor prin intermediul 
cărora administratorul fiduciar își 
realizează independent împuterni-
cirile acordate de către prorietarul 
bunurilor – fondatorul administră-
rii fiduciare. Posibilitățile admi-
nistratorului fiduciar de a acționa 
după propria sa convingere este o 
trăsătură caracteristică esențială, 
specifică contractului dat, ce-l 
deosebește de alte categorii de 
contracte obligaționale (contrac-
tual de mandat, de comision, în 
care persoana împuternicită își 
îndeplinește obligațiunile sale în 
limite mult mai restrînse ale îm-
puternicirilor acordate). 

Administratorul fiduciar poate 
fi limitat în dreptul de dispoziție 
cu bunurile transmise sau în înde-
plinirea anumitor acțiuni legate de 
administrarea fiduciară a bunurilor 
de lege sau de contract. 

După cum a fost menționat mai 
sus, administrarea fiduciară a bu-
nurilor este îndeplinită în interese-
le fondatorului administrării fidu-
ciare sau ale persoanei indicate de 
acesta (beneficiarul administrării 
fiduciare). Reieșind din noțiunea 
de “interes”, are loc delimitarea 
drepturilor proprietarului bunuri-
lor și administratorului fiduciar, 
deoarece administratorul fiduciar, 
acționînd conform propriei sale 
convingeri (la fel ca și proprietarul 
bunurilor), nu urmărește scopul 

satisfacerii propriului său interes.
Din analiza contractului admi-

nistrării fiduciare a bunurilor reie-
se că acesta este predestinat de a 
fi folosit în activitatea comercială. 
Din aceste considerente, intere-
sul beneficiarului contractului dat 
este în strînsă legătură cu satisfa-
cerea necesităților sale materiale, 
obținerea anumitor beneficii. In-
teresul material, după manifesta-
rea sa, este diferit și depinde de 
scopul și predestinarea bunului 
transmis în administrarea fiduci-
ară. Interesul beneficiarului con-
tractului dat constă în obținerea 
beneficiului maxim, drept rezultat 
al administrării bunurilor trans-
mise în administrarea fiduciară, 
în asigurarea integrității și multi-
plicării lor. Acest interes poate fi 
modificat în condițiile contractu-
lui administrării fiduciare, poate 
reieși din conținutul contractului, 
poate fi determinat prin predesti-
narea bunului transmis în admi-
nistrare fiduciară. În unele cazuri, 
interesele fondatorului adminis-
trării fiduciare (beneficiarului) nu 
sînt limitate doar la obținerea de 
beneficii materiale. 

Pentru apariția raporturilor ju-
ridice obligaționale, în baza con-
tractului administrării fiduciare, 
de regulă este suficientă încheierea 
contractului. Însă în unele cazuri, 
administrarea fiduciară a bunurilor 
apare în baza operațiunilor juridice 
complexe. Din aceste consideren-
te, autorul rus Dozorțev propune a 
privi contractul administrării fidu-
ciare a bunurilor drept un contract 
mixt, spre deosebire de contracte-
le încheiate în baza expunerii libe-
re a consimțămîntului [8, p. 545]. 
Reieșind din clasificarea propusă 
de autor, la contractele mixte pot 
fi raportate următoarele categorii 
de raporturi juridice civile: 

În primul rînd, contractul care 
este încheiat nu de proprietarul bu-
nurilor, ci de persoana obligată – 
în baza unui act juridic – de a găsi 
un administrator și de a încheia cu 
acesta un contract. Contractul în 

baza unui act imperativ se înche-
ie în interesele proprietarului, în 
cazurile în care acesta nu este în 
stare să-și exprime voința sa (lipsa 
capacității de exercițiu, declararea 
drept a fi dispărut fără veste) sau 
în interesele persoanelor terțe (in-
solvabilitatea). 

În al doilea rînd, contractul 
administrării fiduciare a bunurilor 
aflate în proprietatea statului sau 
municipală. Astfel de contract se 
încheie doar în bază de concurs. 
Însă desfășurarea concursului este 
precedată de emiterea unui act 
administrativ referitor la transmi-
terea bunurilor în administrare fi-
duciară.

Reieșind din cele expuse, ad-
ministrarea fiduciară a bunurilor 
poate fi folosită cu succes în sco-
pul unirii capitalului. În aceste ca-
zuri, cîteva persoane – fondatorii 
administrării fiduciare – transmit 
proprietățile lor în administrare fi-
duciară unei persoane ce va folosi 
aceste bunuri în interesele fonda-
torilor administrării fiduciare. În 
special, acţionarii minoritari îşi 
pot uni acţiunile lor (voturi la adu-
narea acţionarilor), transmiţîndu-
le în administrare fiduciară unei 
singure persoane, care va acţiona 
în interesele lor.

Trebuie de menţionat că prin 
transmiterea drepturilor sale de 
dispoziţie față de un anumit bun, 
proprietarul nu poate dispune de el 
pe perioada contractului, deoarece 
va încălca condiţiile contractului 
administrării fiduciare a bunurilor.

Concluzii. Instituția adminis-
trării fiduciare, fiind o novelă în 
dreptul național, posedă capacități 
potențiale în aplicare destul de 
largi, oferind perspectiva utilizării 
efective a bunurilor în circuitul ci-
vil. La fel, contractul dat poate fi 
folosit cu succes în scopul unirii 
capitalului. 

Transmițînd drepturilor sale 
prin prevederile contractului altei 
persoane, proprietarul le pierde pe 
perioada contractuală, fiind cu ne-
putinţă să recurgă la realizarea lor. 
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Contractul administrării fiduci-
are reprezintă o categorie separată 
de contracte, ce se deosebește de 
contractele de intermediere prin 
faptul că administratorul fiduciar 
nu este „ intermediar” în cadrul 
contactului dat, ci un “înlocuitor” 
al proprietarului bunurilor trans-
mise, prin urmare, contractul are 
un caracter specific. 
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Introducere. Corupția 
este o instituţie a dreptu-

lui penal aparte, componentă a 
criminalității organizate, deoarece 
unele forme ale crimei organizate 
sînt rezultatul corupției, fiind fa-
vorizate și întreținute de aceasta. 
Totodată, fenomenul corupției, 
mai ales cea realizată la nivel în-
alt, reprezintă una dintre forme-
le de manifestare a criminalității 
organizate, care poate conduce 
la destabilizarea mediului econo-
mic, mediului de afaceri și chiar 
a populației, generînd implicații 
majore asupra securității naționale 
și internaționale. Considerarea 
corupției și criminalității organi-
zate, în general, ca fiind factori de 
risc la adresa securității naționale 
și internaționale se bazează pe lip-
sa unei reacții ferme din partea tu-
turor instituțiilor abilitate să con-
lucreze în acest scop. 

De aceea, suntem de părere 
și susţinem opinia conform căre-
ia „edificiile criminale din lumea 
economiei și finanțelor se con-

struiesc și se dezvoltă, în marea 
lor majoritate, din interesul și cu 
sprijinul autorităților statale și al 
forțelor politice. Corupția ar putea 
deveni cel mai seducător și mai 
periculos laitmotiv al epocii mo-
derne” [1, p. 7].

Scopul acestui studiu ştiinţific 
constă în evidenţierea și aprofun-
darea aspectelor de natură să pună 
în lumină necesitatea abordării 
corupției și implicit a criminalității 
organizate, ținînd cont de efec-
tele negative ale acestora asupra 
securității în general. 

Metode de cercetare ştiinţifi-
că utilizate și materiale aplicate. 
Prezentul studiu s-a axat pe studi-
erea legislației aplicabile în mate-
rie, a doctrinei și a practicii judi-
ciare existente în domeniul supus 
abordării științifice. În elaborarea 
acestui studiu au fost utilizate ur-
mătoarele metode de cercetare: 
logică, sistemică, juridică și com-
parativă.

Rezultate obţinute şi discuţii. 
În noua ordine mondială, în care 
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SUMMARY
This research paper is based on a thorough analysis of aspects of criminal law 

aimed at phenomena such as corruption and organized crime and their particulars 
regarding national and international security. In this scientific research are pro-
posed some concepts and theses that are intended to contribute, to some extent, to 
understand the implications for national and international security.
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REZUMAT
Prezenta lucrare științifică se bazează pe analiza aprofundată a aspectelor de 

drept penal ce vizează fenomene precum corupția și criminalitatea organizată și 
particularitățile acestora în ceea ce privește securitatea națională și internațională. 
În cadrul acestei cercetări științifice sînt propuse unele noţiuni, teze, concepţii 
care sînt menite să contribuie, într-o oarecare măsură, la înțelegerea și implicațiile 
acestora asupra securității naționale și internaționale.

Cuvinte-cheie: criminalitate, organizații internaționale, corupție, vulnerabili-
tate, securitate, criminalitate organizată, amenințare, risc.


