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Introducere. Determinarea 
bunurilor concrete care trec 

în proprietatea fiecărui moştenitor 
se face prin partajul averii succeso-
rale, care reprezintă operaţiunea ju-
ridică prin care încetează copropri-
etatea prin împărţirea în natură sau 
prin echivalent bănesc a bunurilor 
aflate în coproprietate [8, p. 640]. 
Reglementarea legală a partajului 
averii succesorale este cuprinsă în 
titlul Vii al Codului civil al Re-
publicii Moldova, art. 1560-1575. 
Potrivit art. 1560 Cod civil, par-
tajul succesoral se face prin acor-
dul moştenitorilor după primirea 
certificatului de moştenitor. Codul 
civil nu defineşte partajul, dar în li-
teratura de specialitate întîlnim mai 
multe opinii la acest subiect.

Metode aplicate şi materiale 
utilizate. Metodele aplicate sînt: 
analiza, sinteza, comparaţia, inves-
tigaţia ştiinţifică. Materialele folo-
site includ legislaţia în domeniu a 
RM şi cea a României.

Rezultate obţinute şi discuţii. 
Partaj, în sens uzual, înseamnă 
împărţire a unei averi. Noțiunea îşi 
are sorgintea în cuvîntul francez 
”partaje” [7, p. 470]. Etimologia 
acestui termen poate fi găsită în 
latinescul ”partem” sau ”partitio-
nem agere”. Prin partaj se înţelege 
o operaţie de împărţire a propri-
etăţii comune între coproprietari, 
în urma cărei fiecare dintre aceştia 
devine proprietar exclusiv asupra 

unui bun sau a unei părţi determi-
nate material. Partajul este frecvent 
întîlnit cu prilejul ieşirii din indivi-
ziune a moştenitorilor ori în cazul 
partajului de ascendent, situaţie în 
care o persoană împarte bunurile 
sale moştenitorilor.

În dreptul român, partajul este 
denumit „împărţeală”. Autorul Li-
viu Stănciulescu comentează par-
tajul ca fiind împărţeala prin care 
ia sfîrşit indiviziunea succesorală, 
bunurile aflate în indiviziune tre-
când în proprietatea exclusivă a co-
proprietarilor succesorali, potrivit 
cotei-părţi la care are dreptul fiecare 
[14, p. 573].

Astfel, partajul este operaţiunea 
juridică prin care încetează starea de 
indiviziune, în sensul că bunurile 
stăpînite pe cote-părţi ideale sînt 
trecute în proprietatea exclusivă a 
fiecărui coproprietar şi determinate 
în materialitatea lor [16, p. 574].

În conformitate cu prevederile 
legale, nimeni nu poate fi silit să 
rămînă în indiviziune, ceea ce în-
semnă că dreptul nostru exclude 
indiviziunea silită. Astfel, în Co-
dul civil al Republicii Moldova e 
prevăzută încetarea proprietăţii co-
mune pe cote-părţi prin împărţire: 
„ Încetarea proprietăţii comune pe 
cote-părţi prin împărţire poate fi 
cerută oricînd, dacă legea, contrac-
tul sau hotărîrea judecătorească nu 
prevede altfel” [1, art. 357].

Partajul succesoral este o moda-

litate prin care moştenitorii îşi reali-
zează dreptul de a ieşi din indiviziu-
ne. Partajul nu este însă singura mo-
dalitate de încetare a indiviziunii (el 
este cel mai des întîlnit în practică).

Încetarea stării de coproprie-
tate succesorală este prevăzută de 
legiuitor ca o soluţie realizabilă 
oricînd şi de preferinţă cît mai de-
grabă. Dificultăţile administrării 
bunurilor în timpul acestei stări, 
abuzurile săvîrşite de unii comoş-
tenitori care profită de faptul că se 
găsesc în posesia bunului, pericolul 
uzurpării bunurilor etc. au fost de 
natură să-l determine pe legiuitor 
să preconizeze o cît mai grabnică 
lichidare a indiviziunii.

Problema partajului apare atunci 
cînd o moştenire se transmite către 
mai mulţi moştenitori, pentru că în 
cazul în care există un singur moş-
tenitor al defunctului nu există pro-
bleme de nicio natură: unicul moş-
tenitor dobîndeşte dreptul asupra 
moştenirii din momentul deschi-
derii succesiunii şi intră în posesia 
bunurilor moştenirii [15, p. 87].

Moştenitorii care au acceptat 
succesiunea devin coproprietari ai 
patrimoniului succesoral indiviz, 
fiecare dintre ei deţinînd dreptul 
la numai o cotă-parte ideală, abs-
tractă din patrimoniu, niciunul din 
ei nefiind titular exclusiv asupra 
unui bun sau asupra unei fracţi-
uni materiale din bun, căci numai 
dreptul este fracţionat, nu şi bunul 
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sau bunurile din materialitatea lor. 
Cu excepţia cazurilor în care moş-
tenitorul este cu titlu particular şi a 
moştenit un bun concret, niciunul 
dintre moştenitori nu este titular 
al bunurilor incluse în masa suc-
cesorală. În principiu, natura juri-
dică şi regulile aplicabile copro-
prietăţii succesorale nu diferă de 
natura şi regimul juridic aplicabil 
coproprietăţii. Această concluzie 
se impune în lipsa unor reguli spe-
ciale referitoare la coproprietatea 
succesorală. În ceea ce priveşte 
împărţirea coproprietăţii succeso-
rale, regulile de drept comun ale 
coproprietăţii se vor aplica în lipsa 
unor reglementări speciale în ma-
teria moştenirii.

De la deschiderea succesiunii, 
obligaţiile şi sarcinile moştenirii se 
transmit divizate către moştenitori, 
dar bunurile care formează obiec-
tul unor drepturi cuprinse în masa 
succesorală pot ridica probleme, în 
sensul că acestea nu sînt suscep-
tibile de o împărţire automată, ci 
presupun partajarea lor între succe-
sori. Pînă la partaj, ei deţin o parte 
abstractă, ideală din patrimoniul 
succesoral, concretizat într-un anu-
mit procent din moştenire. 

Doctrina consideră coproprie-
tatea succesorală vremelnică, in-
comodă în administrarea bunurilor, 
chiar generatoare de neînţelegeri şi 
proces între coproprietari. Codul 
civil al Republicii Moldova insti-
tuie regula potrivit căreia oricînd 
un coproprietar poate cere partajul 
succesiunii.

Conchidem deci că partajul este 
actul juridic care face să înceteze 
coproprietatea succesorală indi-
viză, prin atribuirea către fiecare 
proprietar a unei părţi determinate 
materialmente din moştenire. 

Partajul succesoral face ca fie-
care coproprietar să devină stăpîn 
absolut al unei părţi anume deter-
minate din lucrul comun, repre-
zintă acea operaţiune juridică prin 
care fiecare coproprietar primeşte 
o parte determinată în locul părţii 
nedeterminate, abstracte pe care o 

avea asupra lucrurilor posedate în 
comun [12, p. 725].

Împărţirea bunurilor succesora-
le poate fi realizată în două forme: 
prin acord comun al moştenitorilor 
şi pe cale judecătorească. Între cele 
două forme ale partajului nu exis-
tă deosebiri substanţiale în raport 
cu efectele pe care ele le produc 
şi, ca atare, deosebirile parvin din 
mijloacele prin care raporturile de 
partajare se realizează [9, p. 70].

Potrivit art. 1560 Cod civil, par-
tajul averii succesorale se face prin 
acordul moştenitorilor după pri-
mirea certificatului de moştenitor. 
Acordul privind partajul voluntar 
poate interveni oricînd, dar se în-
cheie numai după eliberarea certifi-
catului de moştenitor. În lipsa acor-
dului între moştenitori, partajul 
poate fi efectuat prin intermediul 
instanţei de judecată.

Acordul privind partajul re-
prezintă operaţiunea juridică prin 
care moştenitorii repartizează ave-
rea moştenită în alt mod decît este 
menţionat în certificatul de moşte-
nitor. În acordul de partaj părţile nu 
vor fi ţinute să respecte aportul fie-
cărui moştenitor corespunzător co-
tei-părţi moştenite. Astfel, în acord 
moştenitorii pot decide a repartiza 
unui moştenitor o parte mai mare 
din averea succesorală, cu achitarea 
sau fără achitarea unei sulte. Spre 
exemplu, unui moştenitor îi revine 
o treime din averea succesorală, iar 
altuia – două treimi din averea suc-
cesorală constituită dintr-o casă şi 
un autoturism. În acordul de partaj, 
moştenitorii pot conveni atribuirea 
către cel ce deţine o treime din ave-
rea succesorală a casei de locuit, iar 
celuilalt – a autoturismului. Mări-
mea sultei se stabileşte prin acordul 
părţilor. În unele cazuri, moştenito-
rii pot decide să efectueze partajul 
total al averii sau al unei părţi a 
acesteia [10, p. 1223].

În conformitate cu art. 1561 
Cod civil, se prevede determinarea 
de către testator a modului de par-
tajare a averii succesorale. Există 
două variante: sau testatorul stabi-

leşte în testament modul de parta-
jare, sau poate încredinţa partajul 
unui executor testamentar. În cazul 
în care testatorul în testament a 
stabilit modul de partajare a ave-
rii succesorale între moştenitori, 
voinţa lui este obligatorie pentru 
moştenitori şi urmează să fie res-
pectată întocmai la eliberarea cer-
tificatului de moştenitor. Testatorul 
poate stabili în testament criterii-
le partajului succesoral, care vor 
fi obligatorii pentru moştenitori. 
Atunci cînd este numit un executor 
testamentar, acesta, după deschi-
derea moştenirii, dar nu mai tîrziu 
decît pînă la acceptarea succesiunii 
de către toţi moştenitorii, va adopta 
decizia privind modul de partajare 
a averii succesorale. Decizia exe-
cutorului testamentar se va referi în 
egală măsură la activul şi la pasivul 
succesoral. Pornind de la faptul că 
prevederile testamentare sunt obli-
gatorii pentru moştenitori, actul de 
partaj capătă şi el un caracter obli-
gatoriu. În acest caz, actul de par-
taj se va contopi cu certificatul de 
moştenitor, care va reflecta dreptul 
fiecărui moştenitor, pornind de la 
partajul propus.

În continuare menţionăm, că de-
cizia executorului testamentar care 
reflectă modul de partajare a acti-
vului şi pasivului succesoral este 
obligatorie şi pentru moştenitori şi 
pentru notar. Dacă totuşi unul din-
tre moştenitori nu va fi de acord cu 
conţinutul deciziei adoptate, moti-
vînd că aceasta este evident inechi-
tabilă, partajul se va efectua prin 
hotărîre judecătorească. Totodată, 
moştenitorul care contestă decizia 
executorului testamentar va fi obli-
gat să se adreseze în instanţa de ju-
decată şi să dovedească caracterul 
inechitabil al acestuia. Spre exem-
plu, o decizie emisă de executorul 
testamentar poate fi considerată 
inechitabilă în cazul în care nu s-a 
ţinut cont de criteriile şi recoman-
dările testatorului menţionate în 
testament, au fost supraevaluate 
activele sau pasivele, nu s-a ţinut 
cont de cotele din moştenire.
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Condiţiile generale de fond ale 
partajului averii succesorale vizea-
ză calitatea persoanelor care o pot 
cere, capacitatea lor de exerciţiu 
şi, în mod excepţional, necesitatea 
unei autorizaţii. Prin urmare, parta-
jul moştenirii se face cu respecta-
rea unor condiţii generale de fond 
ce privesc:

Persoanele care pot cere par-•	
tajul;

Capacitatea cerută de lege •	
pentru a cere partajul.

Subiectele. Există patru catego-
rii de persoane care pot cere ieşi-
rea din indiviziune: 

comoştenitorii•	  (moştenitori 
legali şi legatari universali sau cu 
titlu universal),

succesorii în drepturi ai co-•	
moştenitorilor, care se subrogă în 
drepturile lor, pot, de asemenea, 
cere partajul sau continuă acţiunea 
începută de autorul lor. Astfel, do-
bînditorul prin acte între vii (cesi-
onarii) de drepturi succesorale, iar 
în caz de moarte a unui comoşte-
nitor – moştenitorii lui, care se bu-
cură de drepturile succesorale prin  
transmisie succesorală; 

creditorii personali ai co-•	
moştenitorilor pot cere partajul 
sau pot continua acţiunea de partaj 
promovată de comoştenitorul de-
bitor, pe calea acţiunii oblice [11, 
p. 292];

procurorul.•	
Dreptul de a cere partajul succe-

soral aparţine în primul rînd copro-
prietarilor patrimoniului succesoral 
indiviz, conferit de art.1560 Cod 
civil, care consacră dreptul aces-
tora de a cere împărţeala oricînd. 
Deci acest drept îl au moştenitorii 
legali, legatarii universali şi cu titlu 
universal. 

Conform art. 1568 Cod civil, 
dacă moştenitorul este conceput, 
partajul averii succesorale se va 
face doar după naşterea lui, în 
condiţiile art. 1560. Ceilalţi moş-
tenitori sînt în drept să partajeze 
averea succesorală numai separînd 
cota ce i se cuvine moştenitorului 
conceput.

Art. 1433 Cod civil dispune că 
statutul juridic atît de moştenitor 
legal, cît şi testamentar îl dobîn-
desc copiii concepuţi în timpul 
vieţii celui ce a lăsat moştenirea şi 
născuţi vii după decesul acestuia. 
Deşi dreptul de succesor al copii-
lor concepuţi apare din momentul 
deschiderii succesiunii, acest drept 
se suspendă pînă la momentul cînd 
aceştia s-au născut vii. Certifica-
tul de moştenitor, respectiv, se va 
elibera după naşterea copilului. 
Partajul succesoral se efectuează, 
potrivit regulilor generale, după 
eliberarea certificatului de moşteni-
tor, atunci cînd cotele fiecărui moş-
tenitor sînt clare. Separarea cotei 
ce-i revine moştenitorului conce-
put nu este posibilă fără certificatul 
de moştenitor ce-i confirmă drep-
tul. Nu se admite separarea şi din 
considerentul încălcării dreptului 
ce revine moştenitorului conceput 
privind participarea benevolă şi în 
egală măsură împreună cu ceilalţi 
moştenitori la separarea cotei con-
venţionale ce eventual îi va reveni. 
Reprezentarea cotei reprezintă se-
pararea în natură a cotei ce revine 
moştenitorului din bunurile mobile 
sau imobile ce fac parte din averea 
succesorală.

Dacă bunul debitorului for-
mează obiectul unei coproprietăţi, 
atunci creditorii sînt îndreptăţiţi să 
ceară sistarea coproprietăţii, adică 
să ceară partajul averii succesorale 
în numele debitorului lor sau pot 
continua acţiunea de partaj înce-
pută de debitor.

Pentru partajul folosinţei bunu-
rilor indivize, părţile nu trebuie să 
aibă capacitate de exerciţiu deplină, 
fiind suficient să aibă – respectiv să 
întrunească – condiţiile prevăzute 
de lege pentru încheierea actelor de 
administrare a patrimoniului.

Partajul fără respectarea condiţi-
ilor de fond va fi lovit de nulitate.

obiectul partajului averii suc-
cesorale îl constituie masa indivi-
ză alcătuită, în principiu, din toate 
elementele patrimoniale existente 
la data deschiderii moştenirii. În în-

cercarea de a determina obiectul îm-
părţelii, împărţeala constituind ope-
raţiunea de sistare a stării de indivi-
ziune, trebuie să pornim de la trans-
misiunea succesorală, respectiv de 
la modul în care operează aceasta, 
raportat la elementele active şi pasi-
ve aparţinînd patrimoniului defunc-
tului. Deoarece patrimoniul succe-
soral este compus dintr-un activ şi 
un pasiv, partajul ar trebui să aibă în 
vedere toate elementele active ş pa-
sive ale acestui patrimoniu.

Partajul averii succesorale nu 
are însă ca obiect toate aceste ele-
mente, deoarece sînt bunuri care au 
existat în patrimoniul defunctului, 
dar care nu vor face obiectul îm-
părţelii, şi bunuri care nu se aflau 
în patrimoniul lui de cujus, dar care 
vor fi supuse împărţelii.

Conform art. 1562 din Codul ci-
vil al Republicii Moldova, „Orice 
moştenitor poate cere separarea în 
natură a cotei sale atît din bunurile 
mobile, cît şi din cele imobile, dacă 
o astfel de separare este posibilă, 
nu afectează destinaţia economică 
şi nu este interzisă de lege”. În ca-
zul în care este imposibil de a îm-
părţi bunul în natură, partajul se va 
face potrivit regulilor instituite de 
art. 361 Cod civil, conform căruia 
bunul-proprietate comună indivizi-
bil se va împărţi în felul următor: 

bunul se atribuie în întregime, 1. 
în favoarea unui ori a mai multor 
proprietari, în schimbul unei sulte, 
la cererea lor;

are loc vînzarea bunului în 2. 
modul stabilit de coproprietari ori, 
în caz de neînţelegere, la licitaţie şi 
distribuirea preţului către copropri-
etari proporţional cotei-părţi a fie-
căruia dintre ei.

Potrivit art. 1564 Cod civil al 
RM, averea al cărui partaj va avea 
drept consecinţă pierderea sau di-
minuarea destinaţiei sale econo-
mice se consideră indiviză, nu se 
supune partajului şi devine propri-
etate comună pe cote-părţi ideale, 
dacă prin acordul moştenitorilor 
care acceptă moştenirea nu se sta-
bileşte altfel.
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Aşadar, care bunuri fac obiectul 
partajului succesoral? Regula ge-
nerală constă în următoarele: spre 
deosebire de obiectul transmisiunii 
succesorale, care cuprinde drep-
turile şi obligaţiile defunctului cu 
caracter patrimonial, obiectul par-
tajului succesoral îl constituie, în 
principiu, numai bunurile asupra 
cărora  poartă drepturile reale ale 
defunctului transmise asupra moş-
tenitorilor. Dacă creanţele defunc-
tului, precum şi pasivul succesoral 
se divid între moştenitorii univer-
sali şi cu titlu universal proporţio-
nal cu partea ereditară a fiecăruia, 
atunci, drepturile reale asupra bu-
nurilor din patrimoniul succesoral 
se dobîndesc de către moştenitori 
în stare de indiviziune; întrucît bu-
nurile nu sînt susceptibile de divi-
ziune prin efectul legii. Moştenito-
rii dobîndesc cote-părţi din dreptul 
real asupra bunurilor, corespunză-
toare drepturilor succesorale ale 
fiecăruia, urmînd ca drepturile ex-
clusive asupra bunurilor concrete 
din moştenire să fie stabilite prin 
împărţeală, dacă defunctul nu a fă-
cut o împărţeală de ascendent.

Prin urmare, obiectul împărţelii 
îl constituie, în principiu, numai 
bunurile cărora poartă drepturile 
reale ale defunctului şi care s-au 
transmis asupra moştenitorilor.

Codul civil al Republicii Mol-
dova instituie reguli deosebite re-
feritoare la partajul terenului agri-
col, lăsat moştenire. Pornind de 
la prevederile art. 1564 Cod civil, 
dacă terenul şi tehnica agricolă au 
fost lăsate moştenire mai multor 
moştenitori (prin testament sau 
moştenire legală), acestea se vor 
împărţi între moştenitori doar dacă 
partea de teren repartizată fiecăruia 
asigură existenţa unei gospodării 
viabile. Dacă niciunul dintre moş-
tenitori nu doreşte să întemeieze 
o gospodărie, terenul împreună cu 
gospodăria ţărănească situată pe el 
poate fi vîndut, cu acordul moşteni-
torilor, fiecare primind echivalen-
tul în bani al cotei sale succesorale. 
Terenul care nu poate fi împărţit în 

natură urmează a fi atribuit moşte-
nitorului care locuieşte în gospo-
dăria ţărănească şi care a adminis-
trat-o împreună cu cel care a lăsat 
moştenirea. În lipsa unui astfel de 
moştenitor, terenul se atribuie moş-
tenitorului care poate şi doreşte să 
administreze gospodăria (art. 1566 
Cod civil). Moştenitorului care nu 
poate primi teren i se atribuie o cotă 
echivalentă din altă avere, iar dacă 
aceasta nu este suficientă, acesta 
primeşte o compensaţie bănească.

În cazul în care partajul averii 
succesorale se face cu încălcarea 
legii, el este supus desfiinţării. Par-
tajul averii succesorale, ca orice act 
juridic, va fi supus regulilor de nuli-
tate şi anulabilitate, indiferent dacă 
partajul a fost voluntar sau judiciar. 
Încălcarea unei norme imperative a 
legii va atrage nulitatea absolută a 
împărţelii moştenirii.

După cum menţionează autorul 
A. Bloşenco, natura juridică şi re-
gulile aplicabile coproprietăţii suc-
cesorale nu diferă de natura şi regi-
mul juridic aplicabil coproprietăţii. 
Această concluzie se impune în lip-
sa unor reguli speciale referitoare la 
coproprietatea succesorală. În con-
tinuare, autorul subliniază faptul că 
în cazul lipsei unor reglementări 
speciale în materia moştenirii, se 
vor aplica regulile de drept comun 
ale copropietăţii [6, p. 279].

Dat fiind faptul că Codul civil 
nu aminteşte despre desfiinţarea 
partajului succesoral, apelăm la 
regulile ce ţin de coproprietate în 
general. Aşadar, în conformitate 
cu art. 365 Cod Civil al RM, îm-
părţeala poate fi desfiinţată pentru 
aceleaşi cauze ca şi actele juridice. 
Împărţeala făcută fără participarea 
tuturor coproprietarilor este lovită 
de nulitate absolută.

Partajul averii succesorale făcut 
prin acordul de voinţă al copropri-
etarilor poate fi desfiinţat  pentru 
dol şi violenţă. Referitor la eroare 
ca viciu de consimţămînt, în lite-
ratura de specialitate s-a menţionat 
că aceasta nu este amintită de le-
giuitor în contextul acesta, pentru 

că cel în cauză are la dispoziţia sa 
alte acţiuni (în special, acţiunea în 
garanţie şi petiţia în ereditate) [4, p. 
526]. Dacă nu sînt îndeplinite con-
diţiile acestor acţiuni speciale (de 
exemplu, coproprietarul a fost în 
eroare asupra calităţilor substanţi-
ale ale unui bun inclus în lotul său, 
cum ar fi copia unui tablou, iar nu 
originalul), va fi posibilă anularea 
pentru viciul erorii, potrivit dreptu-
lui comun.

Potrivit dreptului comun, cu 
anularea se sancţionează şi parta-
jul averii succesorale făcut cu ne-
respectarea condiţiilor de ocrotire 
a persoanelor lipsite de capacitate 
de exerciţiu sau cu capacitate re-
strînsă. De pildă, în literatura de 
specialitate se consideră că nulita-
tea îşi păstrează caracterul relativ şi 
în ipoteza în care mai mulţi minori 
cu interese contrare ar fi fost repre-
zentaţi de acelaşi tutore, fără a li se 
numi ad-hoc cîte un tutore pentru 
fiecare [11, p. 343]. Este inexactă 
soluţia care consideră împărţeala 
făcută în asemenea condiţii ca in-
existentă, ca fiind făcută fără par-
ticiparea unuia sau altuia dintre 
coproprietari. Principiul factum 
tutorisfactum pupili îşi păstrează 
valabilitatea şi în cazul în care în 
raporturile sale cu terţii minorul a 
fost reprezentat de un tutore care 
nu avea căderea de a-l reprezenta.

În concluzie, menţionăm faptul 
că, în principiu, potrivit dreptului 
comun, actul de partaj va fi nul 
absolut dacă s-a încheiat cu vio-
larea unor norme imperative (de 
exemplu, cauză sau obiect ilicit, 
imoral etc.).

În doctrină se menţionează fap-
tul că nulitatea partajului este supu-
să unor reguli mai restrictive decît 
în dreptul comun şi aceasta nu este 
întîmplător, ci pentru faptul că des-
fiinţarea lui face să renască starea 
de indiviză, cu consecinţa necesi-
tăţii unor noi operaţiuni, lungi şi 
complexe, pentru realizarea unui 
nou partaj. În plus, copartajanţii 
care au primit şi au folosit bunu-
rile partajate pierd dreptul de pro-
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prietate exclusiv dobîndit asupra 
bunurilor ce le-au fost atribuite, iar 
drepturile terţilor care au contractat 
cu ei sînt de asemenea afectate [12, 
p. 631].

Efectele desfiinţării partajului 
averii succesorale. Anularea sau 
declararea nulităţii actului de par-
taj produce efecte retroactive (de 
la data partajului) cu consecinţa 
renaşterii stării de indiviză. În prin-
cipiu, nulitatea actului de partaj 
este totală, deoarece el este format 
din clauze indivizibile, astfel încît 
nicio clauză nu poate fi suprimată 
sau schimbată fără anularea între-
gului act. Ca urmare a desfiinţării 
împărţelii, coproprietarii vor fi 
obligaţi să înapoieze în masa indi-
viză bunurile primite împreună cu 
fructele, de la data partajului, dacă 
nulitatea este absolută, iar dacă nu-
litatea este relativă – de la data ce-
rerii în anulare. 

Actele de înstrăinare sau de con-
stituire de drepturi reale în favoarea 
terţilor, consimţite de coproprietari 
după data partajului şi pînă la des-
fiinţarea acestuia, se desfiinţează şi 
ele cu efect retroactiv.

Concluzii. Partajul averii suc-
cesorale reprezintă operaţiunea 
juridică prin care se pune capăt 
stării de indiviziune, dreptul asu-
pra cotei ideale din masa bunurilor 
indivize devine un drept exclusiv 
asupra unui bun sau a unor bunuri 
determinate în materialitatea lor. În 
urma partajului, fiecare comoşte-
nitor dobîndeşte un drept exclusiv 
asupra bunului sau bunurilor care 
i-au fost atribuite.

Codul civil al Republicii Mol-
dova are mari lacune în ceea ce 
priveşte partajul averii succesorale 
şi ieşirea coproprietarilor din in-
diviziune. Drepturile şi obligaţiile 
coproprietarilor asupra bunurilor, 
precum şi regulile administrării, 
nu au fost stabilite. legiuitorul s-a 
arătat reticent faţă de această insti-
tuţie, considerînd-o indezirabilă. 
Legislaţia noastră doar consacră 
dreptul de a ieşi din indiviziune. 
Nu se consacră dreptul instanţelor 

de judecată de a prelungi starea de 
indiviziune, la cererea unuia sau 
altuia dintre coproprietari. o ase-
menea reglementare ar fi bine-ve-
nită. Desigur că trebuie de stabilit 
criteriile pe baza cărora judecătorul 
ar dispune cu privire la o asemenea 
cerere. 

Pentru a face posibilă menţi-
nerea indiviziunii în situaţii care 
prezintă utilitate pentru toţi copro-
prietarii sau pentru unii dintre ei, ar 
trebui de schimbat însuşi regimul 
ei juridic, în special sub aspectul 
regulii unanimităţii în ceea ce pri-
veşte încheierea de acte juridice de 
dispoziţie sau de administrare, prin 
prevederi care să atenueze efectele 
acestui principiu. Regula unanimi-
tăţii pentru toate actele de dispozi-
ţie şi administrare este principala 
dificultate în menţinerea indiviziu-
nii. Se propune ca ea să fie restrînsă 
la actele cu consecinţe importante 
pentru bunurile indivize, cum ar fi 
înstrăinarea, grevarea cu un drept 
real, schimbarea destinaţiei sau 
modificării substanţiale cu privire 
la bunuri. 

Administrarea bunurilor ar tre-
bui să devină mai facilă, prin con-
tracararea posibilităţii ca un singur 
comoştenitor să împiedice actele 
utile. Acest lucru ar fi posibil prin 
înlocuirea regulii unanimităţii cu 
cea a majorităţii, fie în cote-părţi, 
fie în număr de coproprietari şi prin 
posibilitatea numirii unui gerant 
care să se ocupe de administrarea 
bunurilor. În acest fel, în mod in-
direct, pe cale legislativă, alături 
de amînarea pe cale judecătorească 
sau convenţională a dreptului de a 
cere partajul, s-ar favoriza existen-
ţa acestei modalităţi a proprietăţii, 
care în condiţiile noii economii se 
va dovedi, fără îndoială, utilă.
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Введение. В недалеком 
прошлом под безопасно-

стью понимали защиту страны 
от нападения врагов, шпионажа, 
покушений на государственный 
строй. Со второй половины XX 
века и в особенности в 90-е годы 
большую роль стали играть но-
вые параметры безопасности, 
которые связаны с экономиче-
ским и финансовым положени-
ем стран, научно-технической 
революцией, развитием инфор-
мационных и коммуникаци-
онных систем, экологических 
катастрофах, трансграничной 
преступностью, международ-
ным терроризмом, торговлей 
наркотиками и оружием, неза-
конной миграцией, войнами, 
спровоцированными по заказу 
тех или иных политических сил 
[7, с. 59].

Соответственно, с середины 
XX в. понятие «безопасность» 
получило широкое распростра-
нение во всем мире в самых раз-
нообразных его проявлениях и 
интерпретациях. Понятия гло-
бальной, международной, реги-
ональной, национальной, обще-

ственной, экономической, эко-
логической, информационной, 
демографической и т.д., вплоть 
до космической безопасности 
стали использоваться в офици-
альных документах, научном 
обороте, средствах массовой 
информации. особый интерес 
эта проблема вызвала в связи с 
активизацией террористической 
и экстремистской деятельности 
во всем мире [6, с. 50].

В то же время, на мировом 
уровне, в последние десятиле-
тия наблюдается концептуаль-
ный сдвиг в мышлении о безо-
пасности: от национальной без-
опасности с ее упором на воен-
ную защиту государства к более 
широким концепциям безопас-
ности и вопросам личностной 
безопасности, учитывающим 
необходимость обеспечения 
спокойствия и благосостояния 
граждан, живущих в государ-
стве. Возникает потребность в 
новых подходах к политике без-
опасности [3, с. 79]. 

В целом, по мнению к.А. 
Стародубцева сегодня пробле-
ма безопасности превратилась 

в глобальную проблему выжи-
вания человечества в целом [18, 
с. 260].

С этой точки зрения, пред-
ставляется, что на сегодняшний 
день, проблема безопасности на 
международном уровне и вну-
три каждого государства стала 
одной из ключевых, от которой 
зависит будущее человечества в 
целом. 

Целью данной статьи яв-
ляется анализ понятий «нацио-
нальная безопасность» и «госу-
дарственная безопасность» на 
основе научных исследований 
и законодательства Республи-
ки Молдова, для выяснения их 
сущности и соотношения.

Изложение основного ма-
териала исследования. нацио-
нальная безопасность - важней-
шее условие функционирования 
и развития личности, общества 
и государства. безопасность от-
носится к числу наиболее акту-
альных и вместе с тем дискусси-
онных тем современной юриди-
ческой науки [12, с. 3].

Размышления о системе на-
циональной безопасности, о 
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направлениях деятельности 
по обеспечению социальной 
устойчивости мы находим уже 
у Платона, в его философско-
правовых рассуждениях о струк-
туре и целях идеального госу-
дарства (диалог «Государство»). 
Аристотель главную угрозу со-
циальной устойчивости видел 
в неправильном государствен-
ном устройстве. определенное 
значение для формирования 
проблематики национальной 
безопасности внесли и мыс-
лители нового времени, сре-
ди которых выделяются Томас 
Гоббс и Джон Локк. конечно, о 
существовании самой идеи на-
циональной безопасности здесь 
пока говорить преждевременно. 
В политико-правовых разработ-
ках Эммануила канта четко про-
сматривается необходимость 
выделения внутренней и внеш-
ней безопасности государства 
и гражданского общества, взаи-
мозависимость национальной 
безопасности каждого государ-
ства с безопасностью междуна-
родного сообщества, учение о 
всеобщем мире как единственно 
надежной основе безопасности 
[11, с. 150]. 

В целом, проблема безопас-
ности является не новой. но, как 
было сказано раньше, для этой 
проблемы нужны новые подхо-
ды, соответствующие условиям 
и угрозам современного мира.

Понятие «безопасность» 
как сложнейшее, многогранное 
социально-политическое и пра-
вовое явление объективно носит 
конкретно-исторический харак-
тер и тесно связано со всеми 
формами и направлениями взаи-
модействия в системе природа – 
человек – общество [20, с. 7]. 

Этимологически слово «без-
опасность» означает «отсут-
ствие опасности, сохранность, 

надежность»; «положение, при 
котором не угрожает опасность 
кому, чему». безопасность мо-
жет также определяться как со-
стояние и тенденция развития 
защищенности жизненно важ-
ных интересов социума и его 
структур от внутренних и внеш-
них угроз, как «результат соци-
альной деятельности по обеспе-
чению безопасности личности, 
общества, государства». Данная 
деятельность возникает как со-
циальный феномен в ходе разре-
шения противоречия между та-
кой объективной реальностью, 
как опасность, и потребностью 
разумного существа, социально-
го индивида, социальных групп 
и общностей предотвратить ее, 
локализовать, устранить послед-
ствия опасности [17, с. 250].

В то же время следует уточ-
нить, что безопасность – это со-
стояние или положение, когда 
нет опасности. но, как показы-
вает история, такого состояния 
достичь ни отдельному челове-
ку, ни различным формам его 
сообщества не удавалось. Пол-
ная безопасность невозможна 
в принципе. Это категория, ко-
торая находится за пределами 
собирательного понятия жизнь. 
Реально можно говорить только 
о безопасности относительной 
[17, с. 50].

При рассмотрении проблем 
обеспечения безопасности 
основополагающими являются 
понятия об объектах и субъек-
тах безопасности. В настоящее 
время в общественном восприя-
тии и научном обороте прочно 
утвердилось сознание того, что 
объектами безопасности явля-
ются [6, с. 50]: - личность (её 
права и свободы); - общество 
(его материальные и духовные 
ценности); - государство (его 
конституционный строй, суве-

ренитет и территориальная це-
лостность). 

Субъектом же обеспечения 
безопасности является государ-
ство, осуществляющее функции 
в этой области через органы за-
конодательной, исполнительной 
и судебной власти [6, с. 50]. С 
другой точки зрения, общество и 
государство рассматриваются как 
основные объекты безопасности 
и вместе с тем как ее субъекты, 
обладающие правами и обязанно-
стями по участию в обеспечении 
безопасности [14, с. 39].

В современной науке, в за-
висимости от того, кто высту-
пает субъектом или объектом 
– отдельный человек, общество, 
государство или сообщество го-
сударств, – устанавливается тот 
или иной уровень безопасности. 
Всего выделяются следующие 
уровни [14, c. 40]:

1) личная или индивидуаль-
ная (individual) безопасность;

2) социетальная (societal) 
безопасность или безопасность 
общества;

3) национальная (national) 
без-опасность или безопасность 
государства;

4) международная (internatio-
nal) или коллективная (collectivе) 
безопасность;

5) всемирная или глобальная 
(global) безопасность.

Промежуточными уровнями 
так же выделяют уровень между 
индивидом и обществом либо 
государством – групповой, или 
уровень общности (еntity), меж-
ду национальным уровнем и 
международным либо глобаль-
ным – региональный (regional) 
[21].

Рассматривая непосред-
ственно категорию «националь-
ная безопасность», отметим, что 
впервые термин «национальная 
безопасность» употребил пре-
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зидент США, Т. Рузвельт, в 1904 
г. в своем послании конгрессу 
США. Американская модель на-
циональной безопасности бази-
ровалась на методологических 
разработках середины ХХ в. по-
литолога Г. Моргентау, в кото-
рой национальная безопасность 
понимается как безопасность 
граждан, общества и государ-
ства [22].

По мнению Д.Г. балуева: 
«термин «национальная безо-
пасность» фактически является 
«калькой» с английского терми-
на «national security», который в 
принципе может переводиться 
и как национальная, и как госу-
дарственная безопасность, что 
нередко и делается рядом авто-
ров» [2, c. 8]. 

однако другие авторы 
утверждают, что термины «го-
сударственная безопасность» и 
«национальная безопасность» 
не синонимы, а разновеликие, 
самостоятельные понятия [20, с. 
17]. «Подменять национальную 
безопасность государственной 
и наоборот недопустимо, по-
скольку первое понятие более 
общее, родовое, а второе – част-
ное, видовое», – считает А. А. 
Прохожев [15, с. 23].

Поддерживая эту позицию, 
И.В. Гончаров утверждает, что 
безопасность государства – бо-
лее узкое понятие. националь-
ная безопасность включает в 
себя все виды безопасности 
(экономическую, политиче-
скую, конституционную, со-
циальную, продовольственную 
и др.). В свою очередь, госу-
дарственная безопасность яв-
ляется частью национальной и 
сводится в основном к полити-
ческому аспекту. безопасность 
государства предполагает за-
щищенность прежде всего по-
литических институтов и отно-

шений, складывающихся в виде 
учреждений (государственных 
и общественных), характера и 
содержания их деятельности, 
взаимоотношений между ними, 
практики политической жизни 
[4, с. 121].

Из выше сказанного, можно 
констатировать, что исследуе-
мые понятия являются само-
стоятельными и отличаются по 
своему содержанию. 

Рассматривая эти понятия, 
М.Д. Аверьеров отмечает, что 
«национальная безопасность 
как безопасность нации вклю-
чает безопасность личности 
– ее прав и свобод; общества – 
его материальных и духовных 
ценностей; государства – его 
конституционного строя, суве-
ренитета и территориальной це-
лостности» [1, c. 26]. С.В. Гунич 
и А.И. Зубков считают, что на-
циональная безопасность под-
разумевает триединую состав-
ляющую – безопасность лич-
ности, безопасность общества и 
безопасность государства» [5, с. 
15-17; 10, с. 100].

Автор З.А. Жаде развивает 
эти понятия [7, с. 61]:

Безопасность государства 
достигается при наличии эффек-
тивного механизма управления 
и координации деятельности 
политических сил и обществен-
ных групп, а также действенных 
институтов их защиты.

Безопасность общества 
предполагает наличие обще-
ственных институтов, норм, 
развитых форм общественного 
сознания, позволяющих реа-
лизовать права и свободы всех 
групп населения и противосто-
ять действиям, ведущим к рас-
колу общества (в том числе и 
действиям со стороны государ-
ства).

Безопасность личности со-

стоит в формировании комплек-
са правовых и нравственных 
норм, общественных инсти-
тутов и организаций, которые 
позволяли бы ей развивать и 
реализовывать социально зна-
чимые потребности и способно-
сти, не испытывая противодей-
ствия со стороны государства и 
общества.

органическое соединение 
всех этих трех векторов и обеспе-
чивает надежную безопасность 
государства в целом [7, с. 61].

В настоящее время понятие 
“национальная безопасность” 
рассматривается с точки зре-
ния жизнеспособности наций и 
стран, то есть как совокупность 
условий, обеспечивающих су-
веренитет государства, защиту 
его стратегических интересов и 
полноценное развитие общества 
и всех граждан данного государ-
ства [13, с. 204].

Принято считать, что сущ-
ность национальной безопас-
ности составляют физическое 
выживание общества, сохране-
ние суверенитета и территори-
альной целостности государ-
ства, обеспечение его дееспо-
собности перед лицом угрозы 
применения вооруженной силы 
со стороны других субъектов 
международных отношений. но 
безопасность государства – это 
не только сведение к минимуму 
угрозы военного нападения, за-
хвата территории, уничтожения 
населения. В широком смысле 
понятие «безопасности» вклю-
чает обеспечение гражданам 
необходимых условий для нор-
мальной цивилизованной жиз-
ни, свободного развития и само-
выражения. Поэтому политиче-
ский, экономический, военный, 
социальный и иные внешние и 
внутренние аспекты националь-
ной безопасности, поддержа-
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ние шансов внешнего давления, 
борьба с криминогенным фак-
тором и коррупцией, улучше-
ние демографической ситуации 
и здоровье населения, предот-
вращение, управление и устра-
нение последствий стихийных 
бедствий, загрязнения окру-
жающей среды и техногенных 
аварий, обеспечение информа-
ционной безопасности, обеспе-
чение социальной безопасно-
сти, обеспечение политической 
стабильности, интегрирован-
ный менеджмент государствен-
ной границы, обеспечение про-
довольственной безопасности, 
борьба с терроризмом, исследо-
вание угроз, рисков и уязвимо-
стей обороноспособности и на-
циональной безопасности [16].

Стратегические задачи по 
национальной безопасности, 
согласно Стратегии, должны ре-
шаться при участии органов пу-
бличного управления всех уров-
ней, гражданского общества, 
неправительственных организа-
ций и отдельных граждан.

Стратегия устанавливает кри-
терии, которым должна соответ-
ствовать система национальной 
безопасности, а именно: соблю-
дение принципов правого госу-
дарства и норм защиты прав че-
ловека, укрепление демократи-
ческих институтов и принципов 
в стране, экономический рост, 
обеспечение гражданского кон-
троля за вооруженными силами 
и силовыми структурами, реа-
лизация принципа демилитари-
зации государственных учреж-
дений, не имеющих оборонных 
функций, развитие добрых отно-
шений с соседними государства-
ми, надлежащая защита инфор-
мации ограниченного доступа. 
В Стратегию включены также 
действия, которые необходимо 
предпринять в таких важных 

ности, а также укрепление го-
сударственности Республики 
Молдова» [9]. Далее, законода-
тель уточняет: «национальная 
безопасность представляет со-
бой не только безопасность го-
сударства, но и безопасность 
общества и граждан Республи-
ки Молдова как на территории 
Республики Молдова, так и за 
ее пределами». 

В качестве угроз националь-
ной безопасности определены: 
приднестровский конфликт, ри-
ски возникновения межэтниче-
ских напряжений, угроза меж-
дународного терроризма, угро-
зы экономического характера, 
угрозы социального характера, 
угрозы в сфере информацион-
ных технологий, угрозы, про-
исходящие от деятельности че-
ловека, техногенные факторы и 
природные катаклизмы, угроза 
организованной преступности и 
коррупции [9].

В свою очередь, Стратегия 
национальной безопасности Ре-
спублики Молдова устанавлива-
ет: «Жизненно важные нацио-
нальные интересы Республики 
Молдова состоят в обеспечении 
и защите независимости, су-
веренитета и территориальной 
целостности, незыблемости го-
сударственных границ, безопас-
ности граждан, в соблюдении 
и защите прав и свобод чело-
века, укреплении демократии, 
дающей возможность развивать 
правовое государство и рыноч-
ную экономику» [16]. 

Пути обеспечения нацио-
нальной безопасности являются: 
борьба с бедностью, обеспече-
ние экономической безопасно-
сти и снижение энергетической 
зависимости, решение вопро-
сов, связанных с приднестров-
ским конфликтом и выведением 
иностранных войск, уменьше-

ние оптимальных условий для 
развития общества, составляют 
внешние и неотъемлемые ее 
компоненты [7, с. 60].

В самом общем виде под 
безопасностью государства как 
одного из главных условий нор-
мального развития человека и 
общества понимается защищен-
ность качественного состояния 
общественных отношений, обе-
спечивающих прогрессивное 
развитие человека и общества 
в конкретных исторических и 
природных условиях от опас-
ностей, источником которых яв-
ляются внутренние и внешние 
противоречия [19, с. 6].

Для того, чтобы понять осо-
бенности национальной без-
опасности и государственной 
безопасности Республики Мол-
дова, следует проанализировать 
текущее законодательство в 
сфере безопасности.

В целом, политика безопас-
ности Республики Молдова 
представляет собой комплекс 
понятий, правовых норм и дей-
ствий, направленных на продви-
жение и защиту национальных 
интересов посредством иден-
тификации, предупреждения и 
предотвращения угроз и рисков 
в отношении безопасности госу-
дарства [16].

Согласно Концепции нацио-
нальной безопасности Республи-
ки Молдова «национальная без-
опасность представляет собой 
основополагающее условие су-
ществования народа Республи-
ки Молдова и молдавского го-
сударства. Целями националь-
ной безопасности Республики 
Молдова являются обеспечение 
и защита независимости, су-
веренитета, территориальной 
целостности, конституционно-
го порядка, демократического 
развития и внутренней безопас-
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для национальной безопасности 
секторах, как здравоохранение, 
экология, образование, борьба с 
коррупцией [16].

Что касается государствен-
ной безопасности, то согласно 
ст. 1 Закона о государственной 
безопасности [8], является со-
ставной частью национальной 
безопасности и предполагает 
«…защищенность суверенитета, 
независимости, территориаль-
ной целостности и конституци-
онного строя страны, ее эконо-
мического, научно-технического 
и оборонного потенциала, за-
конных прав и свобод личности 
от разведывательно-подрывной 
деятельности иностранных 
спецслужб и организаций, а так-
же от преступных посягательств 
отдельных групп или лиц».

Далее, ст. 1 предусматривает: 
«(1) Под угрозой государствен-
ной безопасности понимается 
совокупность действий, условий 
и факторов, представляющих 
опасность для государства, об-
щества и личности. (2) к основ-
ным угрозам государственной 
безопасности относятся:

а) действия, направленные на 
насильственное изменение кон-
ституционного строя, подрыв или 
уничтожение суверенитета, неза-
висимости и территориальной 
целостности страны. Эти дей-
ствия не могут быть истолкованы 
в ущерб политическому плюра-
лизму, реализации конституцион-
ных прав и свобод человека;

b) деятельность, прямо или 
косвенно способствующая раз-
вертыванию боевых действий 
против страны или развязыва-
нию гражданской войны;

с) вооруженные или иные на-
сильственные действия, подры-
вающие государственные устои;

d) действия, способствую-
щие возникновению чрезвычай-

ных происшествий на объектах 
транспорта, связи, жизнеобе-
спечения и экономики;

е) шпионаж, передача сведе-
ний, составляющих государствен-
ную тайну, другим государствам, 
а также незаконное получение 
или хранение сведений, состав-
ляющих государственную тайну, 
с целью передачи их другим госу-
дарствам или антиконституцион-
ным структурам;

f) предательство, выражаю-
щееся в оказании помощи дру-
гому государству в проведении 
враждебной деятельности про-
тив Республики Молдова;

g) действия, направленные 
на насильственное свержение 
законно избранных органов пу-
бличной власти;

h) действия с целью ущем-
ления конституционных прав и 
свобод граждан, вызывающие 
угрозу государственной безо-
пасности;

i) подготовка и совершение 
террористических актов, а так-
же посягательство на жизнь, 
здоровье и неприкосновенность 
высших должностных лиц ре-
спублики и зарубежных госу-
дарственных и общественных 
деятелей во время их пребыва-
ния в Республике Молдова;

j) хищение и контрабанда 
оружия, боеприпасов, боевой 
техники, взрывчатых, радио-
активных, отравляющих, нар-
котических, токсичных и иных 
веществ, их незаконное произ-
водство, использование, транс-
портировка и хранение, если 
при этом затрагиваются интере-
сы обеспечения государствен-
ной безопасности;

k) создание незаконных орга-
низаций или групп, представля-
ющих угрозу государственной 
безопасности, или участие в их 
деятельности.

l) случаи организованной 
преступности и/или коррупции, 
подрывающие государственную 
безопасность.

очень важно отметить, что 
согласно ст. 6 основными прин-
ципами обеспечения государ-
ственной безопасности являют-
ся: а) законность; b) равенство 
всех перед законом; с) соблюде-
ние прав и свобод человека; d) 
разделение полномочий органов, 
обеспечивающих государствен-
ную безопасность; е) своевре-
менность; f) сочетание гласных 
и негласных методов работы; 
g) обеспечение государствен-
ной безопасности без нанесения 
ущерба безопасности других 
государств и всеобщей безопас-
ности; h) внепартийность; i) кон-
спирация в работе и гласность; j) 
применение научно-технических 
достижений. 

В ст. 13 ч. (1) предусмотрено 
система органов государствен-
ной безопасности в которой 
входят: Служба информации и 
безопасности Республики Мол-
дова, Служба государственной 
охраны, Пограничная полиция, 
подведомственная Министер-
ству внутренних дел, Тамо-
женная служба, также учебные 
заведения и другие невоенизи-
рованные учреждения и органи-
зации органов государственной 
безопасности [8].

Выводы. Подытоживая изло-
женное, можно сделать вывод, 
что «государственная безопас-
ность» является более узким по-
нятием чем «национальная без-
опасность». как составная часть 
национальной безопасности, 
государственная безопасность 
строго урегулирована законом, 
в том, что касается: система ор-
ганов государственной безопас-
ности, полномочия, принципы 
обеспечения государственной 
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безопасности, действия которые 
представляют угрозы государ-
ственной безопасности, основ-
ные направления деятельности 
по обеспечению государствен-
ной безопасности и т.д. Четкое 
законодательное урегулирова-
ние этих моментов является 
основной гарантией соблюдения 
интересов общества, прав и сво-
бод человека при обеспечении 
государственной безопасности.
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Introducere. Agricultura 
ecologică progresează în 

întraga lume şi începe să se dez-
volte activ în Republica Moldova. 
Astăzi, volumul pieţei mondiale a 
produselor ecologice este evaluat 
la 25 miliarde USD anual. Pînă în 
2020, ar putea atinge cifra de 200-
250 miliarde USD pe an.

Agricultura ecologică este vă-
zută de mulţi experţi drept soluţia 
care ar putea preveni o criză ali-
mentară în viitor, deoarece popu-
laţia lumii se confruntă cu o lipsă 
tot mai acută de alimente. Con-
form Politicii Agricole Comune 
(PAC) a Uniunii Europene, care 
a intrat în vigoare la 1 ianuarie 
2014, sectorul agriculturii ecolo-
gice are o deosebită importanţă. 
Printre măsurile PAC de reformare 
identificăm cîteva prevederi legate 
de protecţia mediului. Astfel, agri-
cultorii sînt încurajaţi să utilizeze 
tehnici simple de producţie, asi-
gurînd protecţia mediului. Ei vor 
primi bani în plus, dacă vor utiliza 
tehnici de tipul:

rotaţia culturilor;•	
menţinerea păşunilor perma-•	

nente;

studiul realităţii juridice ca veridi-
citate socială. 

Rezultate obţinute şi discuţii. 
Agricultura ecologică este un sec-
tor al agriculturii europene care 
cunoaşte o dezvoltare persistentă 
în ultimii ani. Comisia Europeană 
pune la dispoziţia tuturor cetăţe-
nilor interesaţi informaţii privind 
modalitatea în care agricultura 
ecologică contribuie la protecţia 
resurselor naturale, la biodiversi-
tatea şi protecția faunei, precum şi 
la dezvoltarea zonelor rurale.

Agricultura ecologică este un 
sistem agricol menit să furnizeze 
consumatorului alimente proaspe-
te, gustoase şi autentice, care în 
acelaşi timp respectă ciclul natural 
de viaţă al sistemelor. Prin urmare, 
agricultura ecologică se bazează 
pe un șir de obiective şi principii, 
pe bunele practici create să mini-
mizeze impactul omului asupra 
mediului, asigurîndu-se în acelaşi 
timp eficiența sistemului agricol. 
Aşadar, de cîte ori cumpăraţi un 
măr ecologic de la supermarketul 
local sau alegeţi din meniul resta-
urantului preferat un vin obţinut 
din struguri ecologici, puteţi fi 
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SUMMARY
Organic agriculture brings a type of reengineering of agriculture business – this means a fundamental rethinking of pro-

duction processes in order to dramatically enhance the links between the market, the producers and the clients, in order to 
suppress operation costs and increase competitiveness. The theories prove that the viability of this process also depends on 
who intense is the collaboration between agriculture and environment policy makers, as well as on how much the Govern-
ment is ready to adopt a multidimensional stand that promotes the ecologic balance equilibrium in strategies targeting social 
and economical development. This must also be in line with increasing social welfare and social coherence.
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REZUMAT

Agricultura ecologică aduce un nou tip de reorganizare a afacerii agricole, aceasta înseamnă o regîndire fundamentală 
a proceselor de producţie, cu scopul de a îmbunătăţi semnificativ legăturile dintre piaţă, producători şi clienţi, în scopul 
reducerii costurilor de operare şi creşterii competitivităţii. Teoriile demonstrează că viabilitatea acestui proces depinde, de 
asemenea, de intensitatea colaborării dintre factorii de decizie politici agricoli şi de mediu, precum şi de nivelul de pregătire 
a Guvernului de a adopta o poziţie multidimensională, care ar promova echilibrul ecologic în strategiile ce vizează dezvol-
tarea socioeconomică. Acest lucru trebuie să fie, de asemenea, în concordanţă cu creşterea bunăstării sociale şi cu coerenţa 
socială.

Cuvinte-cheie: agricultură, alimente organice, agricultură ecologică, legislaţie, standarde, Uniunea Europeană

acoperirea solului iarna cu •	
plante care produc materie orga-
nică;

nelucrarea capetelor de par-•	
celă pentru a evita erodarea solu-
lui etc. 

Problema erodării solului este 
extrem de stringentă pentru R. 
Moldova, iar tranziţia la agricultu-
ra ecologică pare soluţia cea mai 
viabilă. Evaluările au fost oferite 
de Organizaţia de Atragere a Inves-
tiţiilor şi Promovare a Exportului 
din Moldova (MIEPO), conform 
studiului Agricultura ecologică în 
Republica Moldova: perspective 
locale şi regionale [12]. 

Rolul sistemului agroecologic 
este producerea alimentelor sănă-
toase, favorabile metabolismului 
uman.

Materiale şi metode aplicate. 
În scopul unei cercetări aprofun-
date a agriculturii ecologice din 
Republica Moldova, au fost utili-
zate metode ca: analiza, compara-
ţia, analogia, sinteza, observarea, 
gruparea şi consultarea literaturii 
de specialitate. Totodată, a fost 
aplicată metoda sociologică, de-
oarece oferă o perspectivă nouă în 
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siguri că acestea au fost produse 
conform unor norme stricte. 

În Uniunea Europeană, aceste 
norme sînt stabilite prin Regula-
mentul (CEE) nr. 2092/91 al Con-
siliului privind metoda de produc-
ţie agricolă ecologică şi indicarea 
acesteia pe produsele alimentare. 
O revizuire detaliată a prezentei re-
glementări a pus la dispoziţie două 
propuneri din partea Comisiei eu-
ropene în decembrie 2005, pentru 
un număr de reguli simplificate şi 
îmbunătăţite privind importul şi 
etichetarea produselor ecologice. 
Aceste două propuneri au fost ac-
ceptate de Consiliul europei prin 
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 
1991/2006 din 21 decembrie 2006 
modifică Regulamentul (CEE) nr. 
2092/91 privind metoda de pro-
ducţie agricola ecologică şi indi-
carea acesteia pe produsele agri-
cole şi alimentare, care a intrat în 
vigoare în ianuarie 2007, şi Noul 
Regulament al Consiliului (EC nr. 
834/2007) din iunie 2007 privind 
producţia ecologică şi etichetarea 
produselor ecologice care definesc 
producţia respectivă. Sigla şi sis-
temul de etichetare au fost adop-
tate de către Consiliul Uniunii Eu-
ropene la 28 iunie 2007, intrat în 
vigoare la 1 ianuarie 2009. 

Reglementările actuale ale 
uniunii europene privind pro-
ducţia ecologică stabilesc modul 
de administrare a culturilor agri-
cole, efectivelor de animale, mo-
dului de prelucrare a alimentelor 
şi nutreţurilor, pentru ca acestea 
să poată fi etichetate ecologic. În 
conformitate cu Reglementări-
le UE, este obligatorie prezenţa 
siglei UE pentru agricultura eco-
logică. De asemenea, este obli-
gatorie menţionarea pe etichetă a 
codului organismului de inspecţie 
a operatorilor din domeniul agri-
culturii şi care certifică produsele 
ecologice. Acest regim de etiche-
tare are scopul de a asigura con-
sumatorii din statele-membre ale 

uniunii europene. Sigla UE este 
creată pentru a spori gradul de re-
cunoaştere a produselor ecologice 
în rîndul consumatorilor şi acţio-
nează la fel ca şi siglele naţionale 
pe care le putem observa pe pro-
dusele din fiecare ţară. 

Există o serie de factori gene-
rali şi specifici care pot contribui 
la promovarea sectorului agricul-
turii ecologice la nivelul unui ve-
ritabil stimul de creştere în Repu-
blica Moldova. Factorii generali 
atribuiţi dezvoltării agriculturii în 
ansamblu sînt:

creşterea nivelului investiţi-•	
ilor;

dezvoltarea şi civilizarea •	
pieţei interne de desfacere;

dezvoltarea calităţii culturii •	
de administrare şi management în 
agricultură;

ameliorarea sistemelor de •	
irigare etc.

Factorii specifici pot avea ur-
mătoarele efecte imediate asupra 
agriculturii ecologice naţionale: 

stimularea conversiunii tere-•	
nurilor;

aplicarea subvenţiilor;•	
dezvoltarea accentuată a ce-•	

rerii interne pentru produse ecolo-
gice;

promovarea brandului în ex-•	
port.

Conform statisticii privind 
creşterea suprafeţelor ecologice, 
exporturile naţionale de produse 
organice va ajunge în 2026 la 87 
milioane Euro, în condiţiile mate-
rializării unui scenariu moderat, şi 
la 130 mil. Euro în condiţiile unui 
scenariu optimist, oferit de Mi-
nisterul Agriculturii şi Industriei 
Alimentare Agricultura Ecologică 
în Republica Moldova: present şi 
perspective [13].

Studiile de caz arată că în Re-
publica Moldova există suficien-
te modele de comportament eco 
în rîndul agricultorilor. Există o 
problemă în comunicarea acestor 
exemple şi susţinerea preluării 

modelelor. Aceste comportamen-
te provin dintr-o bună şi respon-
sabilă înţelegere a perisabilităţii 
resurselor naturale agricole. Agri-
cultori insistă asupra introducerii 
sancţiunilor pentru manifestările 
de comportament iresponsabil. 
Intenţia acestora derivă în aplica-
rea tehnologiilor no-till şi low-till 
de cultivare a culturilor agricole: 
agricultură fără arătură; sistem de 
agricultură fără arătură sau “zero 
lucrări”, care nu include nicio (sau 
include selectiv) lucrare mecanică 
a solului, cu excepţia unor fîşii în 
care se introduc îngrăşăminte sau 
seminţe. Fîşiile sînt lucrate cu 
agregate speciale, ataşate în faţa 
brazdelor semănătorii. Acestea 
sînt demonstrate prin probe do-
cumentare (randament, costuri) şi 
sînt văzute ca unicele alternative 
pentru a face faţă celor mai mari 
provocări pentru agricultura naţio-
nală din prezent: creşterea aridită-
ţii şi insuficienţa resurselor acvati-
ce pentru irigare [13]. 

Standardele Codex Alimenta-
rius [14] defineşte agricultura eco-
logică drept “un sistem holistic al 
managementului producţiei care 
promovează şi ameliorează sănă-
tatea agro-ecosistemelor, inclusiv 
biodiversitatea, ciclurile biologi-
ce şi activitatea biologică a solu-
rilor”. Aceasta se realizează prin 
utilizarea metodelor agronomice, 
biologice şi mecanice, spre deo-
sebire de utilizarea materialelor 
sintetice, pentru a realiza oricare 
dintre funcţii în cadrul sistemului. 

Agricultura ecologică introdu-
ce un soi de reengineering – de re-
gîndire fundamentală a proceselor 
de producţie pentru ameliorarea 
relaţiei producătorilor cu piaţa şi 
diminuarea costurilor operaţiona-
le, pentru creşterea competitivită-
ţii. Teoria cu privire la agricultura 
ecologică demonstrează că viabi-
litatea acestui proces depinde de 
intensitatea colaborării dintre au-
torităţile agriculturii şi mediului, 
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precum şi de intenţia guvernului 
de a adopta în strategiile sale de 
dezvoltare social-economică o 
orientare multidimensională, care 
să promoveze echilibrul ecologic 
în agricultură.

Cadrul legal şi de certificare. 
Bazele cadrului legislativ naţio-
nal în domeniul agriculturii eco-
logice au fost puse în 2005, oda-
tă cu adoptarea Legii nr. 115 din 
09.06.2005 cu privire la producţia 
agroalimentară ecologică. Această 
lege stabileşte norme pentru pro-
ducerea alimentelor ecologice şi 
cerinţe privind etichetarea, pro-
ducerea, importul şi exportul de 
alimente ecologice. Hotărîrea Gu-
vernului nr. 149 din 10 februarie 
2006 privind punerea în aplicare a 
legii menționate aprobă [2]: 

Programul naţional cu pri-•	
vire la producerea agroalimentară 
ecologică;

Regulamentul cu privire la •	
metode şi principii de producere 
a produselor agroalimentare eco-
logice;

Regulamentul privind in-•	
specţiile şi sistemele de certificare 
pentru fabricarea produselor agro-
alimentare ecologice;

Regulile privind importul şi •	
exportul produselor agroalimenta-
re ecologice. 

În prezent, cadrul legal este ar-
monizat cu normele europene în 
domeniu. Cel puţin nouă Regula-
mente ale Comisiei uniunii euro-
pene şi standarde internaţionale de 
calitate au fost transpuse în cadrul 
legal autohton [9, p. 224]. 

Cadrul Legislativ în vigoare 
este:

Legea nr. 115 din 09.06.2005 •	
cu privire la producţia agroalimen-
tară ecologică [2].

Legea nr. 755-XV din •	
21.12.2001 privind securitatea bi-
ologica [1].

Hotărîrea Guvernului nr. •	
1078 din 22.09.2008 cu privire la 
aprobarea Regulamentului privind 

producţia ecologică şi etichetarea, 
care stabileşte cerinţele pentru 
producţia alimentară ecologică, ce 
se referă la [4]: 

toate etapele de producere, - 
prelucrare şi comercializare a pro-
duselor ecologice şi controlul lor;

folosirea la etichetare şi pu-- 
blicitate a indicaţiilor aplicabile 
pentru producţia ecologică.

ordinul Ministerului Agri-•	
culturii şi Industriei Alimentare 
nr. 179 din 10.09.2008 cu privire 
la “regulile de întreţinere a cărţii 
istoriei cîmpului” [7].

Acte în proces de adoptare, cu 
impact definitoriu asupra sectoru-
lui: 

Hotărîrea Guvernului cu pri-•	
vire la aprobarea mărcii naţionale 
“Agricultura Ecologică – Republi-
ca Moldova” 

 În decembrie 2011, Guvernul 
a înregistrat şi a adoptat Simbolul 
Mărcii Naţionale “Agricultura 
Ecologică – Republica Moldova”. 
Acesta se aplică pe etichetele şi 
ambalajele produselor agroali-
mentare ecologice care au fost su-
puse procedurii inspecţiei şi cer-
tificării pe tot parcursul ciclului 
de producţie de către organele de 
inspecţie şi certificare [5].

Scopurile reglementărilor de 
producere ecologică: 

protejarea consumatorilor •	
împotriva înşelăciunilor, fraudelor 
şi revendicărilor nejustificate de 
produse; 

protejarea producătorilor •	
de prezentarea falsă a produselor 
agricole ca fiind biologice; 

asigurarea că treptele lanţu-•	
lui alimentar (de la producere pînă 
la comercializare) sînt supuse 
controlului şi corespund cerinţelor 
prescrise; 

asigurarea prevederilor pen-•	
tru producerea, certificarea, iden-
tificarea şi etichetarea produselor 
realizate biologic;

menţinerea şi dezvoltarea •	
sistemelor agricole biologice, ast-

fel încît să contribuie la protecţia 
locală şi globală. 

În scopul prevenirii sau re-
ducerii impactului activiăţilor şi 
obiectivelor economice asupra 
mediului înconjurător, este nece-
sară o evaluare ecologică a lor. În 
acest scop, în legislaţia şi în actele 
normative ale Republicii Moldova 
au fost stipulate unele proceduri 
cum sînt: expertiza ecologică a 
documentaţiei de proect şi audi-
tul ecologic al întreprinderilor în 
funcţiune [8, p. 99].

Scopurile principale sînt menţi-
nerea echilibrului ecologic, a fon-
dului genetic şi a biodiversităţii, 
crearea condiţiilor optime de trai şi 
contribuția, la etapa de planificare 
şi proectare, la adoptarea unor so-
luţii argumentate şi raţionale, care 
prevăd măsuri de utilizare a resur-
selor naturale şi de producţie din 
mediul înconjurător [10]. 

Auditul ecologic constituie o 
examinare calificată independen-
tă şi o evaluare a impactului în-
treprinderilor în funcţiune asupra 
mediului, în scopul elaborării unor 
recomandări privind diminuarea 
acestui impact şi protecţia mediu-
lui ambiant [8, p. 106]. 

Concluzii. În ultima perioadă 
de timp, tot mai frecvent se afir-
mă, inclusiv în mass-media, des-
pre criza ecologică care pune în 
pericol perspectivele dezvoltării 
durabile a civilizaţiei. Omul a de-
venit capabil să transforme, une-
ori radical, mediul natural şi să 
creeze pentru sine un mediu arti-
ficial civilizat, cu toate avantajele 
şi, eventual, dezavantajele aces-
tei transformări. În acest context, 
omul a devenit şi un mare poluator 
[11, p. 9]. Prin urmare, tot ce se 
numeşte ecologic este apreciat la 
nivel înalt, mai ales agroalimenta-
ţia ecologică.

Agricultura ecologică în Repu-
blica Moldova este un sector dina-
mic şi cu potenţial. Cu susținerea 
autorităţilor, prin politicile de sub-
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venţionare în perioada 2008-2010 
suprafeţele ecologice au crescut 
pînă la 22 mii ha. Condiţiile de 
austeritate bugetară din anii 2011-
2012 şi intenţiile declarate în 2013 
au dus la o relativă diminuare a 
măsurilor de subvenţionare. Per-
cepţia mediului de afaceri în acest 
domeniu este negativă. Sînt aştep-
tate moderarea ritmului de con-
versiune a terenurilor şi chiar re-
tragerea unor terenuri din circuitul 
ecologic. Piaţa locală de desfacere 
a produselor ecologice este aproa-
pe inexistentă. Decalajul este cu 
atît mai mare, cu cît tehnicile de 
comercializare a acestor produ-
se pe pieţele europene au evoluat 
constant. 

Deşi reprezintă doar o fracţiu-
ne de agricultură convenţională, 
agricultura ecologică va avea po-
tenţial pentru dezvoltare. În 2011, 
doar 3% din exporturile naţionale 
de produse agricole şi ale industri-
ei alimentare au fost exporturi de 
produse agroalimentare ecologice. 
Conform Organizaţiei de Atragere 
a Investiţiilor şi Promovare a Ex-
porturilor din Moldova, peste 170 
de producători erau antrenaţi în 
agricultura ecologică în 2011 (7% 
din numărul total de companii 
agricole). Potrivit unor prognoze, 
numărul acestora va depăşi cifra 
de 260 către anul 2015 [6]. Alter-
nativa acestei stări dezolante este 
comercializarea producţiei vege-
tale ecologice la preţul celei con-
venţionale, ceea ce este descura-
jant pentru producătorii ecologici.
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Actualmente, problema 
agitației electorale își ca-

pătă rolul și locul său printre re-
glementările constituționale, atît 
pe plan internațional, cît și pe plan 
național.

În ce privește dimensiunea 
internațională, problemele conexe 
agitației electorale în cadrul sis-
temului de drept din Statele uni-
te ale Americii au fost abordate 
în special de către Vikram David 
Amar, profesor la University of 
California, Los Angeles (UCLA) 
Davis School of Law, și Mark V. 
Tushnet, profesor la Harvard Law 

School. În monografia lor funda-
mentală Perspective globale în 
drept constituțional, într-un capi-
tol separat este abordată și proble-
ma reglementării finanțării campa-
niilor electorale [1, p. 198-213].

În cadrul Uniunii Europene, 
evidențiem autorii din Germania, 
care au abordat diverse aspecte ale 
agitației electorale. În mod speci-
al am dori să evidențiem perspec-
tiva germană asupra problemei 
finanțării campaniilor electorale, 
care a fost abordată de către Eibe 
Riedel și Rudiger Worfrum în mo-
nografia Tendințe recente în drep-

tul constituțional al Germaniei 
și al Uniunii Europene. În cadrul 
compartimentului dedicat măsuri-
lor legale de eliminare a corupției 
în serviciul public, autorii au ana-
lizat problema finanțării partidelor 
politice [2, p. 211–245].

În ce privește fenomenul 
agitației electorale în spațiul legal 
din Marea Britanie, îl menționăm 
pe cercetătorul Hilaire barnett – 
profesor la Queen Mary, University 
of London. În lucrarea sa capitală 
de peste 1000 de pagini, intitulată 
Drept constituțional și administra-
tiv, în compartimentul dedicat par-

REFORMA  FINANȚĂRII  CAMPANIILOR  ELECTORALE
ÎN  REPUBLICA  MOLDOVA

Elena BECCIEV,
doctorandă

SUMMARY
The article is dealing with an extremely important topic – the reform of the process of financing of electoral campaigns 

and especially the Pre-election campaigns. As it is broadly known, the electoral campaign and money are two inseparable 
things. The success of an electoral campaign depends largely on the amount invested, or at least it plays an important role 
during elections. It is clear that the effective functioning of a democratic state, it needs strong parties that promote some 
transparent, competitive and cost effective policies. But to achieve this, parties need financial resources.

After numerous scandals of political corruption and illegal financing of election campaigns, emerged the need for gover-
nments to discuss the issue of financing political parties and electoral campaigns and adopt rules, standards and procedures 
to regulate the current and campaign financial activities of political parties. That is why, Republic of Moldova advanced 2 
variants of Projects of Law concerning the finance of political parties and electoral campaigns. One Project is proposed by 
the Government and another one is proposed by the Parliament. 

In this study, following the analysis of campaign financing, of the doctrine and both of the Projects of Law on political 
parties and electoral campaigns we conclude that Members of the Parliament should take the best from both projects and 
adopt one good law.

Keywords: reform, financing, electoral campaign, projects of law

REZUMAT
Acest articol abordează un subiect extrem de important – reforma procesului de finanțare a campaniilor electorale și mai 

ales a campaniilor preelectorale. După cum se cunoaște, campania electorală și banii sînt două lucruri inseparabile. Succesul 
unei campanii electorale depinde în mare măsură de suma investita sau cel puțin aceasta joacă un rol important în timpul 
alegerilor. Este clar că funcționarea eficientă a unui stat democratic are nevoie de partide puternice, care să promoveze 
anumite politici transparente, competitive și rentabile. Dar pentru a realiza acest deziderat, partidele au nevoie de resurse 
financiare. 

După numeroase scandaluri de corupție politică și de finanțare ilegală a campaniilor electorale, a apărut necesitatea 
pentru guverne de a discuta problema finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale și de a adopta reguli, standarde 
și proceduri pentru reglementarea activităților financiare actuale și de campanie ale partidelor politice. De aceea, Republica 
Moldova a avansat două variante ale proiectelor de lege cu privire la finanțarea partidelor politice și a campaniilor electora-
le. Un proiect este propus de Guvern și altul de Parlament. 

În acest studiu, în urma analizei de finanțare a campaniilor electorale, a doctrinei și a proiectelor de lege cu privire la 
partidele politice și a campaniilor electorale, am ajuns la concluzia că membrii Parlamentului ar trebui să ia ce este mai bun 
din ambele proiecte pentru a adopta o lege bună.

Cuvinte-cheie: reformă, finanțare, campanie electorală, proiect de lege
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lamentului, în special în capitolul 
cu referire la sistemul electoral din 
Marea Britanie, autorul a abordat 
problema agitației electorale și a 
finanțării campaniei electorale [3, 
p. 423–454].

Autorii Reginald Austin și Maya 
Tjernstrom, în lucrarea fundamen-
tală Finanțarea partidelor politi-
ce și a campaniilor electorale, au 
abordat problematica prin prisma 
diferitelor sisteme de drept: anglo-
saxon, din Japonia, Coreea de Sud, 
Taiwan, Europa Centrală și de Est, 
America Latină, Uniunea Euro-
peană [4]. De asemenea, autorii au 
abordat problema echității de sex 
în campania electorală și modalități 
de supraveghere a finanțării acestor 
campanii.

Pak-kwan Chau a analizat pro-
blema finanțării partidelor prin 
prisma dreptului comparat, cercet-
înd situația din următoarele state: 
Germania, Marea Britanie, Noua 
Zeelandă și Singapore [5].

Grupul de autori Harold Jansen, 
Thomas Melanee și Lisa Young au 
abordat problematica donațiilor că-
tre partidele din Canada [6].

Sub egida Agenției SUA pen-
tru Dezvoltare Internațională 
(USAID), a fost efectuat un stu-
diu privind finanțarea partidelor și 
a campaniilor electorale în țările 
emergente [7]. Printre probleme-
le abordate, menționăm: riscurile 
și reforma finanțării campaniilor 
electorale; transparența finanțării; 
experiența internațională în mate-
ria finanțării campaniilor electo-
rale; experiența SUA în domeniul 
supravegherii administrării fondu-
rilor în campaniile electorale.

Cercetătorii Magnus Ohman 
și Hani Zainulbhai au analizat su-
biectul reglementărilor financiare 
în politică prin prisma experienței 
mondiale [8]. Autorii au apelat la 
experiența din state precum Rusia, 
Ucraina și Polonia.

Finanțarea partidelor politice 
de către companiile din Australia 
a fost studiată de către cercetătorii 
Ian Ramsay, Geof Stapledon și Joel 
Vernon [9]. 

Autorii Gretchen Sidhu și Ruth 
Meena au abordat un subiect cu 
totul inedit – cel al finanțării cam-
paniilor electorale pentru a facili-
ta participarea politică a femeilor 
[10]. Este îmbucurător faptul că 
și Republica Moldova întreprin-
de anumiți pași în domeniul asi-
gurării echității între sexe. Astfel, 
în șirul măsurilor întreprinse de 
țara noastră se înscriu: Decizia 
Curții Constituționale a Repu-
blicii Moldova pentru controlul 
constituționalității unor prevederi 
ale Legii nr. 121 din 25 mai 2012 
cu privire la asigurarea egalității 
[11] și Hotărîrea Comisiei Elec-
torale Centrale cu privire la apro-
barea Planului de măsuri privind 
asigurarea egalității între femei și 
bărbați în domeniul electoral pen-
tru anii 2014-2015 [12]. 

Anne Twomey a abordat proble-
ma reformării donațiilor politice și 
a finanțării partidelor și a campani-
ei electorale în Australia [13]. 

Subiectul cum ar putea com-
paniile să influențeze campaniile 
electorale a fost abordat de cer-
cetătorii Heidi Welsh și Robin 
Young, care au realizat studiul lor 
pe baza experienței SUA în acest 
domeniu [14]. 

Experiența SUA este analizată 
și de autorul Clyde Wilcox, care a 
abordat subiectul transparenței în 
domeniul finanțării politice [15].

Autorii Leni Wild și Alan Hud-
son au apelat la experiența Marii 
britanii pentru a elucida problema 
sprijinului financiar pentru partide-
le politice [16]. 

De problema finanțării partidelor 
politice în Marea britanie s-au pre-
ocupat și cercetătorii britanici Stuart 
Wilks-Heeg și Stephen Crone [17]. 

În Țările Scandinave, proble-
matica finanțării partidelor poli-
tice, a campaniei electorale și a 
agitației electorale a fost abordată 
de autori precum inge Amund-
sen, care a cercetat subiectele: 
raționamentul finanțării partidelor 
politice; modalitățile de finanțare 
a partidelor; principiile finanțării; 
căile de perfecționare a mecanis-
mului de finanțare a partidelor po-
litice, atît în Norvegia, cît și în alte 
state [18]. Greg Power a analizat 
problematica finanțării partidelor 
parlamentare și extraparlamentare 
din Danemarca [19]. 

În doctrina din România, con-
ceptul de agitație electorală este 
substituit de sintagma campanie 
electorală. A se vedea în acest sens 
tratatul de Drept constituțional și 
instituții politice, publicat de către 
savanții români Ioan Muraru și Si-
mina Tănăsescu [20, p. 396]. 

De cele mai dese ori, campa-
nia electorală este definită drept 
„…durata competiției dintre parti-
de, formațiuni politice, coaliții ale 
acestora și candidați independenți, 
în scopul cîștigării opțiunii și vo-
tului alegătorilor, prin prezenta-
rea și susținerea candidaturilor 
și a platformelor electorale pro-
prii”. Respectiva definiție aparține 
constituționalistului din România, 
prof. Gheorghe Iancu [21, p. 322]. 

De asemenea, în România, 
problema finanțării partidelor po-
litice și a campaniei electorale a 
fost abordată în mai multe studii, 
precum: Adrian Moraru, autorul 
Ghidului practic pentru organiza-
rea fondurilor partidelor și pentru 
transparența raportării [22]; Ghe-
orghe Onogea, autorul Ghidului 
metodologic privind finanțarea și 
controlul partidelor politice și a 
campaniilor electorale [23]; stu-
diul Asociației Pro Democrația 
– Finanțarea partidelor politice 
în europa. Ce face statul cu banii 
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noștri? Ce fac partidele cu banii 
lor? [24].

Cît privește Republica Moldova, 
urmează să menționăm că profeso-
rul Ion Guceac, în monografia sa 
Constituția la răscruce de milenii, 
a abordat unele aspecte tangențiale 
problemei agitației electorale. 
Astfel, în Capitolul VII (Din isto-
ria constituționalismului autoh-
ton), subcapitolul 7.8. este dedicat 
constituționalismului în Republica 
Moldova. Pe parcursul capitolului, 
autorul a evidențiat diverse aspecte 
ce stau la baza agitației electorale 
[25, 266–302]. 

Mai multe idei ale savantului 
Ion Guceac ce vizează problema-
tica agitației electorale se regă-
sesc în Capitolul Viii – Impac-
tul Constituției asupra relațiilor 
multiaspectuale din cadrul 
societății contemporane, subcapi-
tolul 8.4, care este dedicat baze-
lor constituționale ale sistemului 
politic [25, p. 339–353]. Printre 
ideile fundamentale cu referire la 
problematica agitației electorale 
evidențiem subiectul principiilor 
constituționale ale sistemului poli-
tic (printre care, evident, sistemul 
partinic și rolul partidelor politice) 
[25, p. 342–353]; finanțarea cam-
paniilor electorale [25, p. 347]; 
finanțarea partidelor politice din 
mijloacele bugetului de stat [25, 
p. 350] etc.

Un alt savant constituționalist 
din Republica Moldova, profeso-
rul Teodor Cârnaț, în manualul său 
Drept constituțional, a abordat un 
șir de aspecte cu referire la subiec-
tul agitației electorale. Astfel, Ca-
pitolul 12 din manual – Sistemul 
electoral în Republica Moldova 
– consacră subiecte relevante stu-
diului nostru precum: noțiunea și 
importanța alegerilor [26, p. 345–
347]; principiile realizării dreptului 
electoral [26, p. 347–350]; asigura-
rea materială a desfășurării alegeri-

lor, monitorizarea și reflectarea lor 
în mijloacele de informare în masă 
[26, p. 359–362]; campania electo-
rală [26, p. 362–368] etc.

Ținem să menționăm faptul că în 
opinia savantului constituționalist 
Teodor Cârnaț, agitația electorală 
reprezintă acea acțiune de pregăti-
re și difuzare a informației, care are 
scopul de a-i determina pe alegători 
să voteze pentru unii sau pentru alți 
concurenți electorali. Această etapă 
a procesului electoral se caracteri-
zează printr-o activitate desfășurată 
de către partide și organizații social-
politice, candidați și simpatizanții 
acestora și constă în popularizarea 
prin mitinguri, presă, radio, televi-
ziune sau alte mijloace admise a 
platformelor lor politice, în scopul 
orientării opțiunii electoratului în 
sprijinul lor [26, p. 367].

Deși există unele abordări doc-
trinare privind materia agitației 
electorale, totuși vom îndrăzni să 
menționăm că, în ce privește Repu-
blica Moldova, problema finanțării 
partidelor politice, a campaniei 
electorale și a agitației electorale a 
rămas oarecum în umbra abordări-
lor doctrinare, fiind un domeniu în 
care s-a manifestat mai mult poli-
ticul. Avem în vedere, în primul 
rînd, acele două proiecte de legi 
cu privire la finanțarea partidelor 
și campaniilor electorale, înaintate 
de Guvern și Parlament. Cu toate 
acestea, unele tentative de aborda-
re a problemei finanțării partidelor 
politice și a campaniilor electorale 
au fost realizate și în spațiul cerce-
tărilor juridice din Republica Mol-
dova. Cu titlu de exemplu, vom cita 
autorul Cornel Ciurea, care a abor-
dat problema finanțării partidelor 
prin prisma transparenței [27]. Un 
alt exemplu al abordării problemei 
transparenței în finanțarea partide-
lor politice din Republica Moldova 
este oferit de Raportul de evaluare 
al Consiliului Europei [28].

În ceea ce ține de cadrul legal 
actual privind finanțarea campaniei 
electorale în Republica Moldova, 
acesta cuprinde prevederi din Co-
dul electoral și Regulamentul Co-
misiei electorale Centrare privind 
finanțarea campaniilor electorale 
și a partidelor politice nr. 3336 din 
16.07.2010 [29]. 

Codul electoral (CE) consacră 
finanțarea campaniei electorale prin 
Capitolul 4 – Asigurarea materia-
lă a desfășurării alegerilor. Chiar 
dacă CE reglementează mai multe 
situații juridice, totuși ne interesea-
ză în primul rînd cele cu referire 
directă la campania electorală și 
în speță agitația electorală. Astfel, 
Codul electoral menționează că 
statul acordă concurenţilor electo-
rali credite fără dobîndă [30, art. 37 
alin. (1)]. Condițiile de primire a 
unor astfel de credite și, în special, 
rambursarea lor sînt prevăzute de 
alin.(2)–(5) din CE. În mod deose-
bit, condițiile și modul de susținere 
financiară a campaniilor electorale 
sînt prevăzute expres în art. 38 al 
Codului electoral.

Cît privește Regulamentul Co-
misiei Electorale Centrare pri-
vind finanțarea campaniilor elec-
torale și a partidelor politice nr. 
3336 din 16.07.2010, el stabilește 
că în campania electorală se in-
terzice [29, pct. 5]: 1) finanţarea 
directă şi/sau indirectă, susţinerea 
materială sub orice formă de către: 
a) alte state; b) organizaţii interna-
ţionale; c) întreprinderi, instituţii 
şi organizaţii finanţate de către stat 
sau care au capital de stat; d) între-
prinderi, instituţii şi organizaţii cu 
capital străin; e) organizaţii neco-
merciale, sindicale, de binefacere, 
religioase; f) cetăţeni ai Republicii 
Moldova minori; g) cetăţeni ai Re-
publicii Moldova aflaţi în străină-
tate; h) persoane fizice care nu sînt 
cetăţeni ai Republicii Moldova; i) 
persoane anonime, precum şi în 
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numele unor terţi. 2) comandarea 
materialelor electorale publicitare 
pentru şi în favoarea concurenţilor 
electorali şi achitarea cheltuielilor 
aferente producerii acestora fără 
acordul concurentului electoral şi 
cu mijloace financiare care nu au 
fost virate în contul Fond electoral 
al concurentului respectiv; 3) fo-
losirea în scopuri personale a mij-
loacelor financiare virate în contul 
Fond electoral; 4) propunerea de 
către concurenţii electorali a unor 
sume de bani, cadouri, a bunurilor 
materiale fără plată, inclusiv din 
ajutoare umanitare sau din alte ac-
ţiuni de binefacere cu excepţia ma-
terialelor ilustrative şi a insignelor, 
pregătite special pentru agitaţia 
electorală.

După cum am menționat an-
terior, la moment (iulie 2014), în 
Parlamentul Republicii Moldova 
sînt înregistrate 2 proiecte de lege 
ce vizează finanțarea campaniilor 
electorale. Vom examina mai întîi 
Proiectul Legii pentru modifica-
rea legislației în vigoare privind 
finanțarea partidelor politice și a 
campaniilor electorale din Republi-
ca Moldova în varianta Guvernului, 
sau mai precis zis – în varianta Co-
misiei electorale Centrale (în con-
tinuare – Proiectul Guvernului).

În textul Proiectului Guvernului 
a fost inserată propunerea cu nr. 13 
ce vizează modificarea substanțială 
a prevederilor Codului electoral al 
Republicii Moldova prin expune-
rea într-o variantă nouă a art. 38 – 
Condițiile și modul de susținere fi-
nanciară a campaniilor electorale.

Astfel, finanţarea directă şi in-
directă, susţinerea materială prin 
alte forme a campaniilor electorale 
ale concurenţilor electorali de că-
tre persoanele fizice şi juridice se 
efectuează cu respectarea următoa-
relor condiţii [31, art. 38 alin. (1)]: 
a) concurentul electoral deschide la 
bancă un cont cu menţiunea Fond 

electoral, virînd în el mijloace fi-
nanciare proprii, precum şi alte 
sume băneşti, primite în condiţiile 
legii de la persoane fizice cetăţeni 
ai Republicii Moldova, de la per-
soane juridice din ţară şi confirmă 
la Comisia Electorală Centrală per-
soana responsabilă de finanţe (tre-
zorierul). Candidaţii în alegeri nu 
pot fi desemnaţi trezorieri; b) con-
curentul electoral care nu deschi-
de un cont la bancă cu menţiunea 
Fond electoral informează despre 
aceasta Comisia Electorală Centra-
lă şi desfăşoară doar activităţi de 
campanie sau promovare electorală 
ce nu implică cheltuieli financiare; 
c) plafonul general al mijloacelor 
financiare ce pot fi virate pe con-
tul Fond electoral al concurentu-
lui electoral se stabileşte de către 
Comisia Electorală Centrală, luînd 
ca bază de calcul un coeficient în-
mulţit cu numărul de alegători din 
circumscripţia în care au loc alege-
rile; d) plafoanele donaţiilor per-
soanelor fizice şi juridice pe contul 
Fond electoral pentru o campanie 
electorală constituie 20 şi, respec-
tiv, 40 de salarii medii lunare pe 
economia naţională stabilite pentru 
anul respectiv; e) persoanele juridi-
ce pot vira sumele băneşti pe contul 
Fond electoral numai prin transfer, 
cu o notă informativă despre in-
existenţa cotei de stat, străine sau 
mixte în capitalul social, precum 
şi prin depunerea unei declaraţii 
pe propria răspundere privind lipsa 
restricțiilor; f) donaţiile oferite în 
numerar de către persoanele fizice 
se însoţesc de un formular comple-
tat care se anexează la alte docu-
mente contabile ale concurentului 
electoral susţinut; g) resursele din 
fondul electoral pot fi utilizate nu-
mai după declararea lor Comisiei 
electorale Centrale sau consiliului 
electoral de circumscripţie, în cazul 
candidaţilor independenţi în alege-
rile locale; h) mijloacele financiare 

virate pe contul Fond electoral nu 
pot fi folosite în scopuri personale.

În ce privește Proiectul de Lege 
cu privire la finanțarea partidelor și 
campaniilor electorale în varianta 
elaborată de un deputat în Parlamen-
tul Republicii Moldova (deputatul 
fracțiunii parlamentare a Partidu-
lui Democrat – Vlad Plahotniuc; în 
continuare – Proiectul Plahotniuc), 
menționăm că este un proiect bine 
gîndit și cu multe novele de natură 
să aducă claritate procesului de uti-
lizare a finanțelor în cadrul campa-
niilor electorale și în speță în cadrul 
agitației electorale. Doar cîteva re-
pere pe care le-am găsit pertinente, 
de care vom atașa și remarci critice, 
prin luarea în considerare a cărora 
sperăm să aducem îmbunătățiri la 
proiectul dat.

Finanțarea campaniei electora-
le în varianta Proiectului Plahot-
niuc practic exclude implicarea 
finanțării din partea statului. Ast-
fel: finanţarea accesului la ser-
viciile de radio şi de televiziune 
în cadrul campaniei electorale se 
efectuează din contul candidatului 
la alegeri sau din contul bugetului 
de stat, în cazurile prevăzute de le-
gislaţia electorală [32, art. 26 alin. 
(2)], iar persoanele fizice şi juridice 
nu au dreptul să comande materiale 
electorale publicitare pentru şi în 
favoarea candidaţilor la alegeri şi 
să achite cheltuielile aferente pro-
ducerii acestora [32, art. 26 alin. 
(3)]. Publicitatea în locuri speciale 
de afişaj electoral şi pe alt material 
publicitar electoral se asigură din 
contul candidatului la alegeri [32, 
art. 26 alin. (6)], iar cheltuielile 
privitoare la realizarea materialelor 
publicitare electorale sînt suporta-
te exclusiv de candidaţii la alegeri 
[32, art. 26 alin. (8)]. 

În urma examinării textelor am-
belor Proiecte, am putea formula un 
șir de concluzii vizavi de actualita-
tea lor. Astfel, printre elementele 
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de noutate ale Proiectului Guver-
nului, suplimentar vom evidența în 
mod special alte cîteva:

1. Pentru prima dată a fost inse-
rată obligativitatea comandării de 
către partidele politice ale căror 
venituri sau cheltuieli anuale de-
păşesc un milion de lei a auditu-
lui rapoartelor privind gestiunea 
financiară cel puţin o dată la 3 
ani. Raportul de audit, împreună 
cu raportul anual privind gesti-
unea financiară, va fi expediat 
Comisiei Electorale Centrale şi 
Curţii de Conturi, în cazul primi-
rii de către partid a alocaţiilor din 
bugetul de stat [33]. 

2. Se propun amendamente la 
legislaţia penală şi cea contravenţi-
onală, fiind descrise noi componen-
ţe de infracţiuni şi de contravenţii 
la capitolul finanţării partidelor 
politice şi a campaniilor electorale. 
Acest fapt va permite constatarea şi 
sancţionarea adecvată a subiecţilor 
ce se fac vinovaţi de comiterea fap-
telor menţionate supra [33]. 

3. A fost propusă înlăturarea 
termenelor de prescripţie pentru 
examinarea contestaţiilor în privin-
ţa finanţării campaniilor electorale. 
Prin această măsură se propune 
aplicarea pîrghiilor de constrînge-
re, în funcţie de gravitatea faptelor 
săvîrşite, faţă de partidele politice 
care s-au înregistrat în calitate de 
concurenţi electorali şi care au co-
mis încălcări la capitolul finanţării 
campaniei electorale [33]. 

În ce privește Proiectul Plahot-
niuc, suplimentar aspectelor abor-
date mai sus, evidențiem introdu-
cerea de către textul acestuia a unui 
sistem de norme prudențiale pri-
vind finanțarea campaniilor electo-
rale, menite să aducă transparență 
procesului. Cităm doar cîteva 
exemple:

1. Fiecare persoană, cu excep-
ţia statului, care finanţează în orice 
mod un partid, partide, formațiuni 

politice, candidați la alegeri etc., 
are obligaţia de a depune bene-
ficiarului în scris o declaraţie pe 
proprie răspundere că corespun-
de cerinţelor prezentei legi, cu 
indicarea provenienţei obiectului 
finanţării, în decurs de 5 zile din 
momentul efectuării plăţii [32, art. 
37 alin. (1)]. 

2. Partidele politice au obligaţia 
de a publica în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldovă şi pe pagina 
sa web, pînă la data de 31 martie 
a anului următor, informaţia ce ur-
mează: lista persoanelor fizice şi 
juridice care au făcut într-un an fis-
cal donaţii a căror valoare cumula-
tă depăşeşte suma de 5000 lei; lista 
membrilor care au plătit într-un an 
fiscal cotizaţii a căror valoare în-
sumată depăşeşte valoarea scutirii 
personale a unei persoane fizice re-
zidente pentru anul respectiv, con-
form Codului fiscal al Republicii 
Moldova; cuantumul total al veni-
turilor provenite din alte surse de 
finanţare [32, art. 38 alin. (1)]. 

3. Pentru a fi înregistrat, candi-
datul la alegeri trebuie să depună 
declaraţia pe proprie răspundere 
despre finanţarea obţinută de aces-
ta pe parcursul a ultimelor doi ani, 
inclusiv soldul la data depunerii 
declaraţiei [32, art. 38 alin. (1)]. 

4. Este instituită instituția man-
datarului financiar în relațiile ju-
ridice ce țin de finanțarea campa-
niilor electorale sau a partidelor 
politice.

5. Proiectul exclude obligaţia 
statului de a acorda susţinere fi-
nanciar-materială a concurenţilor 
electorali, din motiv că ea de mult 
timp, practic, nu mai este solicitată, 
iar restituirea acestor mijloace poa-
te crea elemente de coruptibilitate 
pentru candidatul ales [32]. 

6. De asemenea, Proiectul Pla-
hotniuc prevede instituirea unei 
autorități de control financiar. În 
acest sens, Proiectul stabilește că 

Comisia Electorală Centrală este 
autoritatea publică abilitată să con-
troleze respectarea prevederilor 
legale privind finanţarea partidelor 
politice, altor formaţiuni politice, a 
candidaţilor la alegeri şi a aleşilor 
(control financiar) [32, art. 44 alin. 
(1)]. iar în cadrul Comisiei electo-
rale Centrale se înfiinţează Direcţia 
de control financiar.

Totuși, deși sînt diferite, ambele 
Proiecte au similitudini și se ba-
zează pe aceleași practici și cadru 
legal din Uniunea Europeană. Tot-
odată, trebuie să evidențiem și un 
alt aspect.

În martie 2013, Comisia de 
la Veneția (Comisia Europeană 
pentru Democrație prin Drept) și 
Biroul OSCE pentru Instituții De-
mocratice și Drepturile Omului 
(OSCE/BIDDO) au adoptat opinia 
comună asupra Proiectului de lege 
pentru modificarea legislației în vi-
goare privind finanțarea partidelor 
politice și a campaniilor electorale. 
De menționat că organismele euro-
pene s-au expus pe marginea am-
belor proiecte: atît a celui elaborat 
de Comisia Electorală Centrală a 
Republicii Moldova, cît și a celui 
elaborat de un deputat în Parlamen-
tul RM [34].

Una din recomandările adresate 
RM de către Comisia de la Veneția 
se referă la faptul că autoritățile din 
RM sînt sfătuite să comaseze cele 2 
proiecte într-un singur text. Se pare 
că autoritățile RM nu prea au ținut 
cont, cel puțin pentru moment, de 
această recomandare, deoarece la 
data de 14.05.2014, Comisia juri-
dică a Parlamentului RM avizase 
ambele proiecte de lege [35]. În 
perspectivă, proiectele de legi ur-
mează a fi examinate de către Par-
lament în prima lectură.

În general, legiuitorul din Repu-
blica Moldova va trebui să depună 
un efort susținut privind compati-
bilizarea ambelor Proiecte cu reco-
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mandările Comisiei de la Veneția. 
Astfel, printre altele, Comisia de 
la Veneția propune excluderea din 
proiecte a definiției finanțării cam-
paniei electorale [34, pct. 24]. 

Totodată, în cadrul dezbaterilor 
privind Proiectele Guvernului și 
Plahotniuc, sugerăm Parlamentu-
lui Republicii Moldova să țină cont 
și de recomandările Comisiei de 
la Veneția – Opinia nr. 749/2014, 
CDL-AD(2014)003, opinii formu-
late în cadrul celei de-a 98-a Sesi-
uni Plenare a Comisiei de la Veneția 
din 21-22 martie 2014 [36]. Chiar 
dacă respectivele recomandări se 
referă la proiectul de introducere a 
sistemului de vot mixt în Republica 
Moldova, totuși, ele vizează și as-
pecte tangențiale campaniei electo-
rale și implicit agitației electorale.

O altă situație cu impact direct 
asupra reformei electorale din Re-
publica Moldova și de care Par-
lamentul Republicii Moldova va 
trebui să țină cont ține de faptul că 
în spațiul Uniunii Europene este 
în plină desfășurare reforma siste-
mului de finanțare a partidelor și a 
campaniilor electorale. Prin urma-
re, țara noastră, în tendința sa de 
asociere la Uniunea Europeană, de 
armonizare a legislației și practi-
cilor sale la standardele europene, 
va trebuie să examineze minuțios 
Regulamentul Parlamentului euro-
pean și al Consiliului privind statu-
tul și finanțarea partidelor politice 
europene și a fundațiilor politice 
europene Bruxelles. COM (2012) 
499 final. 2012/0237 (COD) [37]. 

Se presupune că noile reguli vor 
ajuta partidele și fundațiile europe-
ne să genereze propriile resurse, 
ridicînd pragul donațiilor de la 12 
000 Euro la 18 000 Euro per dona-
tor pe an. Pentru donațiile mai mari 
de 3000 de Euro, numele donato-
rului și sumele donate vor fi făcute 
publice (pentru sumele între 1500 
de Euro și 3000 de Euro, va fi ne-

cesar consimțămîntul prealabil al 
donatorului) [38]. 

În urma cercetării realizate, ve-
nim cu următoarele concluzii:

În mai 2014, în Parlamen-1. 
tul Republicii Moldova sînt înregis-
trate 2 proiecte de lege ce vizează 
finanțarea campaniilor electorale: 
un proiect din partea Guvernului și 
altul din partea unui deputat în Par-
lament. Proiectul guvernamental 
este elaborat de experții din cadrul 
Comisiei electorale Centrale din 
RM, iar autorul celui de-al doilea 
proiect este parlamentarul Vlad 
Plahotniuc. Atît Proiectul legii 
pentru modificarea legislației în vi-
goare privind finanțarea partidelor 
politice și a campaniilor electorale 
din Republica Moldova în varian-
ta Guvernului, cît și Proiectul de 
Lege cu privire la finanțarea par-
tidelor și campaniilor electorale în 
varianta elaborată de deputatul în 
Parlamentul Republicii sînt proiec-
te bine gîndite și cu multe novele 
de natură să aducă claritate pro-
cesului de utilizare a finanțelor în 
cadrul campaniilor electorale și în 
speță în cadrul agitației electorale. 
Cu toate acestea, ambele proiecte 
conțin unele neclarități, carențe și, 
în consecință, necesită o redactare 
atentă.

Totodată, trebuie să 2. 
evidențiem și un alt aspect. În mar-
tie 2013, Comisia de la Veneția 
(Comisia Europeană pentru 
Democrație prin Drept) și Biroul 
OSCE pentru Instituții Democra-
tice și Drepturile Omului (OSCE/
BIDDO) au adoptat opinia comună 
asupra Proiectului de lege pentru 
modificarea legislației în vigoare 
privind finanțarea partidelor politi-
ce și a campaniilor electorale. De 
menționat că organismele europe-
ne s-au expus pe marginea ambe-
lor proiecte. Prin recomandările 
adresate RM de către Comisia de 
la Veneția autoritățile din RM sînt 

sfătuite să comaseze cele 2 pro-
iecte într-un singur text. Se pare 
că autoritățile RM nu prea au ținut 
cont, cel puțin pentru moment, de 
această recomandare, deoarece la 
data de 14.05.2014 Comisia juridi-
că a Parlamentului RM avizase am-
bele proiecte de lege. În perspecti-
vă, proiectele de legi urmează a fi 
examinate de către Parlament în 
prima lectură.

În baza celor expuse mai sus și 
avînd drept reper concluziile for-
mulate, venim cu un șir de propu-
neri:

A completa Codul fiscal al 1. 
Republici Moldova cu dispoziții 
prin care s-ar institui deduceri fis-
cale pentru donațiile acordate par-
tidelor politice.

A face o delimitare clară 2. 
între atribuțiile Direcției de con-
trol financiar a Comisiei Electorale 
Centrale, Inspectoratul Fiscal Prin-
cipal de Stat, Curtea de Conturi, 
Ministerul Finanțelor și Ministerul 
Justiției în textul Proiectului înain-
tat de Guvernul Republicii Moldo-
va și Proiectul înaintat de deputatul 
în Parlamentului Republicii Mol-
dova – Vlad Plahotniuc.

A armoniza cele 2 Proiecte 3. 
de modificare a legislației electo-
rale cu recomandările Comisiei 
de la Veneția. Astfel, printre alte-
le, Comisia de la Veneția propune 
excluderea din Proiecte a definiției 
finanțării campaniei electorale. 
Totodată, în cadrul dezbaterilor 
proiectelor de legi în Parlamentul 
Republicii Moldova, să se țină cont 
și de recomandările Comisiei de 
la Veneția – Opinia nr. 749/2014, 
CDL-AD(2014)003, opinii formu-
late în cadrul celei de-a 98-a Sesi-
uni Plenare a Comisiei de la Veneția 
din 21-22 martie 2014. Chiar dacă 
respectivele recomandări se referă 
la proiectul de introducere a sis-
temului de vot mixt în Republica 
Moldova, totuși, ele vizează și as-
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pecte tangențiale campaniei electo-
rale și implicit agitației electorale.

A examina minuțios Regu-4. 
lamentul Parlamentului european 
și al Consiliului privind statutul și 
finanțarea partidelor politice euro-
pene și a fundațiilor politice euro-
pene Bruxelles. COM (2012) 499 
final. 2012/0237 (COD). Parla-
mentul Republicii Moldova trebuie 
să țină cont de faptul că în spațiul 
Uniunii Europene este în plină 
desfășurare reforma sistemului de 
finanțare a partidelor și a campa-
niilor electorale, situație cu impact 
direct asupra reformei electorale 
din Republica Moldova, avînd în 
vedere procesele de armonizare a 
legislației și a practicilor din țara 
noastră la standardele Uniunii Eu-
ropene.
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Raportul de cauzalitate este 
inerent răspunderii juridi-

ce în general. Ar fi perfect valabilă 
afirmaţia şi dacă ne-am referi la fi-
ece formă a răspunderii juridice în 
parte. Determinarea acestui raport 
însă implică un şir de probleme 
ce se cer a fi soluţionate. Corec-
ta soluţionare a lor determină şi 
o corectă aplicare a legislaţiei, în 
cazul invers fiind automat încălca-
tă legislaţia (ne referim la cazul în 
care se va trage la răspundere altă 
persoană cu fapta căreia s-a făcut 
legătura cauzală a prejudiciului, şi 
nu persoana între a cărei faptă şi 
prejudiciu există reala legătură de 
cauzalitate). În scopul aplicării cît 
mai corecte a legislaţiei şi stabilirii 
cu cel mai mic grad de eroare (ne-
cesară fiind chiar excluderea aces-
teia) a legăturii cauzale dintre faptă 
şi prejudiciu, doctrina a elaborat 
un șir de reguli de care se va ţine 
cont la aplicarea normelor ce re-
glementează răspunderea juridică. 
În principiu, este vorba despre fap-
tul că un prejudiciu poate fi cauzat 
prin acţiunile concomitente ale mai 
multor persoane, că nu întotdeauna 
este posibilă aprecierea categorică 
a valorii prejudiciului, din cauza 
efectelor ce se pot produce cu înt-
îrziere (spre exemplu, în dreptul 
mediului) etc.

Pînă la abordarea subiectului ce 
ţine de cauzalitatea manifestată în 

cadrul instituţiei răspunderii juridi-
ce civile, este absolut necesară abor-
darea specificului general al cauza-
lităţii în ramurile de drept privat. În 
plus, dacă acceptăm că răspunderea 
juridică e ”cheia de boltă” a oricărui 
sistem de drept (L. Pop) şi că rapor-
tul de cauzalitate stă la baza oricărei 
răspunderi juridice (M. Djuvara), 
atunci deducem că raportul de ca-
uzalitate este baza cheii de boltă a 
oricărui sistem de drept [5, p. 243].

Răspunderea juridică civilă este 
caracterizată de trăsături deosebite, 
ce îi conferă o flexibilitate maximă 
în aplicare şi totodată care asigură 
o eficacitate maximă a realizării 
raporturilor juridice. Actualmente 
nu există o delimitare categorică 
între noţiunile de răspundere civi-
lă şi răspundere materială [15, p. 
77]. Unii autori susţin ideea de a 
nu confunda răspunderea civilă cu 
răspunderea în dreptul civil şi, toto-
dată, de a nu confunda răspunderea 
civilă cu răspunderea patrimonială. 
Răspunderea patrimonială este o 
măsură care nu este specifică exclu-
siv dreptului civil, exemplu în acest 
sens servind confiscarea averii, pla-
ta amenzii contravenţionale etc. În 
acelaşi mod, răspunderea personală 
este prezentă şi în dreptul civil, şi în 
celelalte ramuri de drept. În acest 
sens, definind răspunderea civilă, 
nu se poate face abstracţie de faptul 
că ea reprezintă o formă a răspun-

derii de drept privat, unde, pe lîngă 
faptul că răspunderea materială este 
prioritară celei personale, prejudi-
ciul cauzat printr-o acţiune poate 
fi recuperat benevol prin acţiunile 
persoanei care a cauzat prejudiciul, 
fără amestecul organelor de stat şi 
numai în virtutea conştientizării ca-
racterului ilicit al faptei de către pri-
ma şi a faptului că organele de stat 
competente pot interveni să asigure 
executarea obligaţiei de recuperare 
a prejudiciului [15, p. 77].

În dreptul civil, lucrurile prezin-
tă particularităţi cînd e vorba de răs-
pundere juridică civilă, dar în ceea 
ce priveşte legătura de cauzalitate, 
aceasta e la fel de importantă. Im-
portanţa ei se explică prin faptul că 
niciodată nu se va răspunde pentru 
o faptă care nu a atras consecinţe 
negative. Ideea e că în dreptul civil 
este necesară existenţa daunei pen-
tru care se va răspunde [3, p. 2267].

Să analizăm un exemplu: Deci-
zia Curţii de Casaţie nr. 6454/2007 
(Italia). În cazul daunelor provocate 
de animale, în conformitate cu re-
glementările în vigoare există obli-
gativitatea instanţei de a imputa re-
pararea prejudiciului proprietarului 
animalului. Doar în cazurile în care 
proprietarul va putea dovedi rupe-
rea legăturii cauzale de către un fac-
tor extern, precum forţa majoră sau 
altul cu eficienţă cauzală etc., dauna 
nu îi va putea fi imputată.
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Cuvinte-cheie: răspundere juridică civilă, legătură de cauzalitate, cauză, efect



28 AuGuSt 2014

Rezumatul speţei: Doamna L. era 
în vizită la nişte cunoscuţi (posesori 
ai unui cîine). La un moment dat, 
cîinele a atacat poşeta doamnei şi 
haina, cauzîndu-i daune materiale. 
Aceasta ulterior a acţionat stăpînii 
cîinelui în justiţie, în vederea repa-
rării integrale a prejudiciului suferit. 
În ultimă instanţă, decizia judecă-
torilor a recunoscut parţiala vino-
văţie a proprietarilor, dar cea mai 
mare parte a vinovăţiei a atribuit-o 
persoanei dăunate. În consecinţă, 
proprietarii cîinelui au fost obligaţi 
la achitarea a 25% din daunele reale 
suferite de doamna L. Hotărîrea s-a 
fundamentat pe „întreruperea lanţu-
lui cauzal de un factor străin stăpîn-
ilor – neatenţia doamnei L”.

Comentariu: În acest caz a fost 
dovedit şi „aportul victimei” la 
producerea nefericitului fapt juri-
dic, ceea ce debalansează legităţile 
existente vizavi de raportul de cau-
zalitate automat existent între fapta 
animalului şi prejudiciu, după care 
şi răspunderea stăpînilor. De aici 
din nou concluzia referitoare la 
importanţa rolului instanţei – sta-
bilirea corectă a raportului cauzal, 
în caz contrar este posibilă aplica-
rea unei sancţiuni neadecvate, ceea 
ce ar avea, cu siguranţă, un impact 
negativ asupra sistemului judiciar şi 
credibilităţii acestuia.

În cazul în care se acţionează 
contrar prevederilor contractuale 
sau legale, dar nu se cauzează ni-
ciun prejudiciu celuilalt subiect, nu 
va exista temei nici pentru tragerea 
la răspundere civilă. Deci aici este 
lipsă noţiunea de tentativă, care în 
alte ramuri de drept se pedepseşte. 
Uneori însă comiterea unei acţiuni 
ilicite în sine poate constitui o daună 
[15, p. 94], caz în care se va răspun-
de şi pentru aceasta. În plus, răs-
punderea civilă survine dacă o cere 
subiectul prejudiciat, adică regula 
survenirii răspunderii din oficiu nu 
este aplicabilă răspunderii juridice 
civile. Atunci cînd există solicitarea 
din partea celui prejudiciat, dacă 
există legătură cauzală între faptă şi 
prejudiciu, se va aplica răspunderea 
civilă persoanei culpabile. Dovada 

inexistenţei legăturii de cauzalitate 
exclude răspunderea persoanei re-
clamate.

Aceste reguli sînt valabile răs-
punderii civile delictuale în aceeaşi 
măsură ca şi răspunderii civile con-
tractuale. De menţionat este faptul 
că răspunderea civilă contractuală 
survine în urma cauzării de prejudi-
cii prin neexecutarea sau executarea 
necorespunzătoare a obligaţiilor sti-
pulate de clauzele contractuale, iar 
răspunderea civilă delictuală survi-
ne drept consecinţă a săvîrşirii unui 
delict civil. Şi în cazul cel dintîi, şi 
în cel din urmă, legătura cauzală 
prezumată dintre încălcare şi preju-
diciu determină vinovăţia persoanei 
culpabile. Definirea vinovăţiei, deşi 
ţine de o altă problemă, indică spre 
o atitudine psihică faţă de fapta ili-
cită şi urmările acesteia [12, p. 13], 
dar o anumită atitudine psihică – şi 
anume o atitudine subiectiv negati-
vă, de ignorare a regulilor juridice 
instituite de societate, considerate 
valabile şi acceptate ca valoroase la 
un moment dat în sistemul general 
axiologic al acelui moment [11, p. 
207].

Totodată, nu putem fi de acord 
cu opinia unor autori, conform căro-
ra la aplicarea răspunderii în dreptul 
civil se pune semn de egalitate între 
condiţiile de stabilire a raportului 
de cauzalitate la răspunderea penală 
şi cea contravenţională şi condiţiile 
de stabilire a raportului de cauzali-
tate la răspunderea civilă. Conside-
răm că în cazul în care la aplicarea 
măsurilor de răspundere în dreptul 
penal şi în dreptul contravenţional 
principiul ce guvernează stabilirea 
raportului de cauzalitate este prin-
cipiul prezumţiei nevinovăţiei (lip-
sei legăturii de cauzalitate) pînă la 
proba contrarie, în aplicarea răspun-
derii civile principiul ce guvernează 
stabilirea legăturii cauzale ar trebui 
să fie prezumţia existenţei raportului 
de cauzalitate pînă la proba contra-
rie sau, mai concret, pînă cînd „pre-
zumatul” va demonstra inexistenţa 
legăturii cauzale dintre fapta ilicită 
civilă proprie şi dauna survenită. În 
acest sens ar fi adecvat utilizate şi 

regulile sistemelor de delimitare a 
faptelor sau împrejurărilor care să 
fie reţinute în sfera cauzei ce a de-
terminat producerea prejudiciului, 
şi anume sistemul echivalenţei con-
diţiilor şi sistemul cauzei proxime. 

Astfel, la determinarea rapor-
tului de cauzalitate în aprecierea 
răspunderii juridice civile este ne-
cesară stabilirea strictă a limitelor 
răspunderii juridice prin:

stabilirea naturii şi caracte-•	
rului faptei ce a cauzat prejudiciul 
(uneori însăşi natura faptei creează 
un pericol social, care efectiv duce 
la sporirea pericolului în perspec-
tivă, cum ar fi, spre exemplu, acti-
vităţile legate de utilizarea energiei 
nucleare);

determinarea caracterului •	
prejudiciului, şi anume: dacă este 
un prejudiciu direct al faptului ili-
cit cauzator de prejudiciu sau este 
o consecinţă facultativă a acestuia 
[15, p. 77].

Pentru comparaţie vom prezenta 
criteriile de determinare a raportului 
de cauzalitate în sisteme de drept 
occidental, în practica şi doctrina 
românească şi în cele din Republica 
Moldova.

În ţările occidentale, doctrina 
juridică şi practica propun următoa-
rele sisteme operaţionale în materie 
de determinare a cauzei unui feno-
men-consecinţă:

- sistemul echivalenţei condiţi-
ilor (teoria condiţiei sine qua non) 
(prezentată la origine de von Buri);

- sistemul cauzei poxime;
- sistemul cauzei adecvate (cau-

zei tipice) [4, p. 115-120] (prezen-
tată la origine de von Kries  şi Rü-
melin).

Sistemul echivalenţei condiţiilor 
presupune aprecierea conexiunii ca-
uzale în funcţie de lipsa acesteia sau 
de influenţa asupra rezultatului pro-
dus. Conform acestui sistem, orice 
condiţie care a exercitat într-un fel 
sau altul influenţă ce a determinat 
producerea rezultatului este catalo-
gată drept cauză [17, p. 369-370]. În 
urma unei simple analize a sistemu-
lui echivalenţei condiţiilor, putem 
ajunge la concluzia că avem nevoie 
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şi de alte reguli pentru aprecierea 
raportului cauzal, întrucît călăuzirea 
exclusivă de acest sistem ne poate 
pune în dificultate, neştiind care ca-
uză dintre toate cele incidente asupra 
rezultatului este totuşi determinantă. 
Această dificultate se iveşte anume 
datorită considerării echivalenţei 
dintre condiţii. Astfel, toate cauzele 
echivalente ne duc la concluzia că 
fie fapta are mai mulţi autori, fie că 
mai multe fapte ale autorului au de-
terminat apariţia prejudiciului. 

Dar cine şi pentru care faptă to-
tuşi va fi tras la răspundere juridică? 
Din aceste interpretări ale sistemu-
lui echivalenţei condiţiilor ne dăm 
seama că nu este suficientă aplica-
rea cu exclusivitate a lui. Oferindu-i 
exclusivitate, consecinţa directă este 
cea de conferire a valorii de cauză 
unor fapte care din întîmplare intră 
în cercul de condiţii ce au favori-
zat producerea prejudiciului. Spre 
exemplu, ieşirea unei persoane de-
ghizate de la un bal mascat în stradă 
produce reacţia de speriere asupra 
unui trecător care accelerează paşii, 
se poticneşte, cade şi-şi fracturează 
unul dintre membrele inferioare, în 
plus, deteriorînd un obiect fragil de 
mare valoare pe care-l avea asupra 
sa. Fiind transportat la spital, i se ad-
ministrează medicamentele necesa-
re, este supus procedurilor medicale 
de rigoare, iar în final i se amputea-
ză membrul inferior. În urma ana-
lizei cauzelor şi efectelor conform 
sistemului echivalenţei condiţiilor, 
ajungem la concluzia că aceleaşi ca-
uze au dus şi la prejudiciul material 
cauzat prin deteriorarea obiectului 
fragil de preţ, şi la prejudiciul ca-
uzat sănătăţii şi integrităţii fizice a 
persoanei. Rezultă că, dacă persoa-
na în costum de bal n-ar fi ieşit în 
stradă, nimic din toate celelalte nu 
s-ar fi întîmplat. 

În principiu, logic gîndind – 
da. Însă, totuşi, nu putem echivala 
această acţiune a persoanei mascate 
cu neglijenţa medicului, din cauza 
căreia, la administrarea tratamentu-
lui şi îngrijirea bolnavului, a devenit 
obligatorie amputarea membrului 
inferior fracturat al pacientului. Sau, 

nu poate fi echivalată poticnirea 
persoanei cu alte cauze ce fac parte 
din lanţul cauzal concret. Din aces-
te considerente, opinăm că sistemul 
echivalenţei condiţiilor trebuie apli-
cat în calitate de un prim pas în tot 
procesul de stabilire a raportului de 
cauzalitate. Această necesitate re-
zultă din obligativitatea excluderii 
din analiza juridică a fenomenelor 
ce nu au nicio tangență cu problema 
analizată de jurişti.

Aducem alt exemplu, din prac-
tica judiciară franceză, cunoscut 
sub numele de ”vache pestiférée” 
(P. Conte, P. Maistre du Chambon). 
este vorba de încheierea unui con-
tract de vânzare–cumpărare în baza 
căruia cumpărătorului i se transmi-
te bovina care a decedat la cîteva 
zile după integrarea în cireadă. Însă 
înainte de a deceda, de la ea s-au 
contaminat celelalte bovine care, 
după scurt timp, au decedat şi ele. 
În consecinţă, fermierul (cumpără-
torul) a devenit insolvabil, fapt care 
l-a determinat să se sinucidă. Deci, 
ultimul element al lanţului cauzal 
– şi cel mai grav – este reprezentat 
de suicidul cumpărătorului. După 
sistemul echivalenţei condiţiilor, 
determinarea la suicid este făcută 
în egală măsură de procurarea bo-
vinei, precum şi de decesul tuturor 
bovinelor. În acest exemplu se mai 
poate deduce că adevărata legătu-
ră de cauzalitate, stabilită corect, 
contribuie la neaplicarea sancţiunii 
grave persoanei care a creat şi ea o 
simplă condiţie ce a contribuit într-o 
măsură mică la producerea rezulta-
tului final grav. Justiţia franceză a 
calificat cazul respectiv drept caz 
de forţă majoră, vînzătorului fiin-
du-i absolut străină orice informaţie 
despre boala bovinei şi, cu atît mai 
mult, orice intenţie de a cauza dece-
sul celorlalte bovine, daune materi-
ale fermierului şi, cu atît mai mult, 
decesul acestuia.

La fel din practica judiciară fran-
ceză vom demonstra o aplicare a te-
oriei echivalenţei condiţiilor foarte 
mult criticată de juriştii francezi. În 
aşa-zisul ”caz Perruche”, din cauza 
unei greşeli de diagnostic al feme-

ii însărcinate, mama nu a avortat 
copilul care, dacă nu s-ar fi produs 
această greşeală, ar fi fost evident 
că urma să se nască cu handicap. 
Astfel, acesta s-a născut cu handi-
cap, iar mama a solicitat instanţei 
să oblige medicul vinovat de eroa-
re să-i achite prejudiciile materiale 
cauzate prin handicapul copilului, 
invocînd faptul că dacă ar fi ştiut 
de handicap, ar fi avortat copilul şi 
nu ar fi fost obligată să suporte tra-
tamente permanente pentru acesta. 
Instanţa i-a dat dreptate, aplicînd 
sistemul cauzelor echivalente şi a 
obligat medicul să suporte repara-
rea prejudiciului material. Juriştii 
au criticat extrem de dur această de-
cizie a instanţei, invocînd aplicarea 
incorectă a teoriilor cauzalităţii [16, 
p. 15]. Ulterior, în urma apelului, 
Curtea şi-a reconfirmat poziţia.

În opoziţie cu teoria echivalenţei 
condiţiilor, jurisprudenţa anglo-sa-
xonă utilizează teoria baconiană a 
cauzei proxime, din mulţimea fap-
telor determinante ea fiind cea mai 
apropiată de prejudiciul produs.

Sistemul cauzei proxime indică 
asupra faptului că din întreg lanţul 
cauzal determinantă ar fi ultima ve-
rigă, cea mai apropiată în parametri 
temporali efectului [10, p. 175-178]. 
După felul în care se exprimă unii 
autori, se poate deduce că această te-
orie se referă la proximitate nu doar 
din punct de vedere temporal, ci şi 
din punctul de vedere al altor crite-
rii. Astfel, acest lucru este dovedit 
de exprimarea: „Cauza este cea mai 
apropiată de efect şi ultima de pînă 
la survenirea efectului din punct de 
vedere cronologic” [8]. Doctrina de 
specialitate totuşi atestă că respecti-
va teorie se referă la parametrii tem-
porali şi nicidecum la alţii. Deci, 
acest sistem de determinare a cauzei 
unui efect restrînge cercul de cauze, 
conferindu-i rolul determinant doar 
uneia – celei din urmă. Se consideră 
că în lipsa ultimei nici celelalte, pre-
decesoare, nu ar fi dus la survenirea 
efectului. 

În comparaţie cu sistemul echi-
valenţei condiţiilor, sistemul cauzei 
proxime este mai aproape de adevăr, 



30 AuGuSt 2014

întrucît nicio altă condiţie nu echi-
valează cu ultima (causa proxima). 
Totuşi, nu ne putem pune de acord 
cu această modalitate de apreciere a 
raportului de cauzalitate, deoarece 
aceasta reprezintă extrema inver-
să a teoriei anterioare. Astfel, dacă 
echivalenţa condiţiilor extinde ex-
cesiv cercul de cauze, atunci causa 
proxima, dimpotrivă, îl restrînge la 
fel de excesiv. Această extremă din 
nou poate să ducă la concluzii total 
eronate. Spre exemplu, accidentul 
rutier pe timp de ceaţă. În acest caz 
putem avea depăşirea limitei admi-
sibile de viteză pentru atare condiţii, 
drept rezultat al cărei acţiuni se pro-
duce accidentul, provocînd daune 
materiale şi, eventual, de altă natu-
ră. Acelaşi accident se poate produ-
ce, dar fără depăşirea vitezei, ci din 
simplul motiv al vizibilităţii redu-
se. În primul caz, cauza proximă a 
fost, evident, accelerarea excesivă şi 
mărirea spaţiului de frînare. Astfel, 
cauza proximă dobîndeşte calitatea 
de cauză a accidentului rutier. În cel 
de-al doilea caz, tot spaţiul de frîn-
are nu este suficient pentru evitarea 
accidentului, dar nicidecum acest 
lucru nu-i poate fi imputat conducă-
torului auto în aceeaşi manieră ca şi 
în primul caz. Cauza de facto ar fi cu 
totul alta – condiţiile de vizibilitate 
redusă şi nicidecum altceva. 

În doctrină regăsim opinii care 
declară că acest sistem – al cauzei 
proxime – are tendinţa de a trans-
forma raportul de cauzalitate din 
unul obiectiv în unul subiectiv, por-
nind de la premisa unui singur tip 
de cauzalitate – cauzalitatea meca-
nică, liniară, directă, univocă – cu 
aplicaţie generală [13, p. 175]. Iar 
în urma aplicării acestei cauzalităţi 
există toate şansele ca adevărata ca-
uză să rămînă fără apreciere juridi-
că şi, respectiv, adevăratul vinovat 
– nesancţionat. În concluzie, teoria 
nominalizată este cea mai simplă în 
aplicare.

În practica anglo-saxonă, pentru 
stabilirea cauzei proxime se apelea-
ză la criteriul „gradului de verosimi-
litate” privitor la producerea efectu-
lui sau la criteriul ultimei şanse de a 

fi evitată producerea prejudiciului.
Sistemul cauzei adecvate (tipi-

ce) se fundamentează pe ideea că 
la stabilirea raportului de cauzali-
tate urmează să fie reţinute numai 
acele antecedente ale efectului ce 
întrunesc calitatea de condiţie sine 
qua non, care îi sînt adecvate, în în-
ţelesul că sînt tipice, adică în mod 
obişnuit sînt susceptibile de a pro-
duce efectul respectiv [13, p. 175]. 
Şi aici, în urma analizei sistemului, 
ajungem la concluzia că el nu este 
întru totul eficient. E vorba mai cu 
seamă de cazurile în care, de exem-
plu, nu există precedent. E simplu a 
aprecia care ar fi urmarea unui feno-
men ce este cunoscut, dar dacă ne-
am referi la ceva care nu a mai fost 
întîlnit, atunci categoric am fi puşi 
în dificultate, deoarece tipicitatea 
ar fi lipsă. În cazurile unor acţiuni 
comune, cunoscute, această dificul-
tate ar fi lipsă, deşi nu am putea fi 
categorici în apreciere pînă nu s-ar 
dovedi adevărata conexiune dintre 
prejudiciu şi o cauză concretă. 

Din aceste considerente, ajun-
gem la concluzia că nici sistemul 
dat, luat independent, nu ne oferă 
mereu cele mai bune soluţii. Spre 
exemplu, incendierea proprietăţii 
unei persoane de către o alta, în mod 
tipic, duce la distrugerea proprietăţii 
primeia, pe cînd dacă am fi puşi în 
situaţia aprecierii consecinţei admi-
nistrării unei substanţe necunoscute 
unei persoane, nu am putea aprecia 
efectul tipic. Totuşi, în cazul nostru 
e vorba de aprecierea cauzei tipice, 
şi nu a efectului. Cu toate acestea, 
nefiind cunoscută substanţa, nu am 
putea afirma categoric că anume ad-
ministrarea ei a cauzat, spre exem-
plu, îmbolnăvirea persoanei. 

Pentru comparaţie, aducem un 
alt exemplu reprodus deseori în li-
teratura de drept penal: o per soană, 
suferind de fragilitate anormală a 
creierului, decedează în urma unei 
foarte uşoare lovituri peste frunte, 
pe care i-a aplicat-o o persoană ce 
nu avea cunoştinţă de suferinţa vic-
timei. Adepţii teoriei cauzei tipice 
au afirmat că cel ce a lovit nu tre-
buie să răspundă, întrucît legătura 

dintre lovitură şi deces nu este ti-
pică, pentru că, în mod obişnuit, un 
asemenea efect nu se produce. În 
realitate, exonerarea de răspundere 
este justificată, însă nu pe temei de 
cauzalitate, deoarece, în mod obiec-
tiv, acest raport există, ci pe temeiul 
lipsei oricărei vinovăţii din partea 
autorului, care nu a cunoscut starea 
victimei şi, deci, nu a putut să pre-
vadă în niciun fel urmările gestului 
său [11, p. 176].

În dreptul continental european, 
în general raportul dintre eveniment 
(acţiune) şi prejudiciul produs tre-
buie să fie adecvat. În doctrina ro-
mânească se propun următoarele 
sisteme de apreciere a raportului de 
cauzalitate: sistemul echivalenţei 
condiţiilor, sistemul cauzei proxi-
me, sistemul cauzei adecvate, siste-
mul unităţii indivizibile dintre cauză 
şi condiţii [11, p. 212-215], sistemul 
cauzalităţii necesare [1, p. 92]. Se 
poate lesne observa că, în majorita-
tea lor, criteriile propuse de doctrina 
românească coincid cu cele propuse 
de doctrina occidentală. Acest lucru 
este firesc, întrucît este vorba mai 
cu seamă de teoria dreptului în ge-
neral şi de teoria dreptului civil în 
special. 

elementul nou întîlnit de noi 
este reprezentat de două sisteme: 
sistemul unităţii indivizibile dintre 
cauză şi condiţii şi sistemul cauza-
lităţii necesare.

Sistemul unităţii indivizibile 
dintre cauză şi condiţii presupune 
că fenomenul-cauză nu acţionează 
singur şi izolat, ci în anumite con-
diţii care, fără a produce ele singure 
efectul păgubitor, au favorizat totuşi 
producerea acestuia. În asemenea 
condiţii, toate împrejurările ce au 
contribuit la producerea prejudi-
ciului obţin caracter cauzal, prin 
urmare, pot fi considerate cauze 
ale acestuia. Ţinînd cont de aceste 
condiţii, în literatură a fost propusă 
noţiunea de „complex cauzal” sau 
„relaţie cauzală complexă” [13, p. 
178]. Astfel, acest concept, bazat 
pe teoria indivizibilităţii cauzei şi 
condiţiilor, separă elementele care, 
în mod obiectiv, se integrează rapor-
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tului cauzal (cauze şi condiţii cu rol 
cauzal) de acele elemente care nu au 
eficienţă cauzală [14, p. 35].

Sistemul cauzalităţii necesare 
porneşte de la definiţia cauzei în 
calitatea sa de categorie filosofică. 
Astfel, cauza este fenomenul care, 
precedînd efectul, îl provoacă în 
mod necesar. Deci, aici se ţine cont 
de acel efect care este inerent cau-
zei, de acel efect care este imposibil 
să nu survină ca rezultat al acţiunii 
cauzei. Astfel, dintre toate cauzele 
posibile care chiar au şi contribuit la 
survenirea rezultatului este selectată 
cea care în mod absolut necesar a 
făcut să survină rezultatul.

În ceea ce priveşte doctrina au-
tohtonă, nu avem numeroase lucrări 
care ar trata teoria obligaţiilor ci-
vile, dimpotrivă, numărul lor este 
destul de modest. În lucrările de 
teoria dreptului regăsim referiri la 
fenomenul cauzalităţii şi la unele 
metode de determinare a raportului 
de cauzalitate. Sistemele noi, care 
ar fi tratate în exclusivitate de au-
torii autohtoni, sînt lipsă, existînd 
probleme actuale necercetate asu-
pra cărora îşi concentrează atenţia 
autorii. La nivelul teoriei dreptului, 
la stabilirea raportului de cauzalitate 
problema sistemelor aplicabile este 
soluţionată prin aderarea la opiniile 
autorilor din alte state. În ceea ce 
priveşte practica judiciară, regulile 
aplicate în Republica Moldova, prin 
a căror prismă se stabileşte legătura 
de cauzalitate dintre faptă şi preju-
diciu în materie de răspundere civi-
lă delictuală, ţin de sistemul unităţii 
indivizibile dintre cauză şi condiţii 
[15, p. 81]. 

Doctrina franceză menţionează 
că teoriile aplicabile se determină 
şi în funcţie de tipul răspunderii: 
obiectivă sau subiectivă. Astfel, în 
conformitate cu acest criteriu, se 
stabileşte că pentru răspunderea 
obiectivă cea mai eficientă teorie 
este teoria cauzei adecvate, pe cînd 
pentru răspunderea subiectivă, cea 
mai aplicabilă teorie este cea a echi-
valenţei condiţiilor [9].

De exemplu, în urma unui acci-
dent rutier victimei i-a fost operată 

o transfuzie de sînge, după care ea 
a contractat hepatita C. Aceasta a 
depus cerere de chemare în judecată 
contra centrului de transfuzie care, 
la rîndul său, a intentat acţiune de 
regres contra celui care a provocat 
accidentul. Curtea de casaţie fran-
ceză a decis că, de fapt, transfuzia 
a fost determinată de producerea ac-
cidentului, astfel încît s-a constatat 
echivalenţa condiţiilor cauzatoare 
a efectelor negative – contractarea 
hepatitei C şi obligarea suportării 
cheltuielilor conexe acestei îmbol-
năviri de către centrul de transfuzie 
şi autorul accidentului [18].

Alt caz în care s-a aplicat teoria 
echivalenţei condiţiilor se referă la 
contractul de vînzare–cumpărare a 
unui automobil, a cărui revizie teh-
nică fusese efectuată în mod negli-
jent. În urma încheierii contractului, 
după foarte puţin timp, automobilul 
a ieşit din funcţiune, dovedindu-se 
că revizia tehnică a fost efectuată 
necalitativ. Şi vînzătorul, şi con-
trolorul tehnic au fost în egală mă-
sură obligaţi la repararea daunelor 
cauzate cumpărătorului [19], teoria 
echivalenţei condiţiilor fiind apli-
cată prin argumentele că dacă nu ar 
fie existat vina controlorului tehnic, 
contractul de vînzare–cumpărare 
s-ar fi executat în mod ordinar.

Un alt caz care, de fapt, arată in-
oportunitatea aplicării teoriei echi-
valenţei condiţiilor în cazuri aparent 
similare. Aidoma cazului anterior, 
şi în cel pe care-l vom prezenta ar 
fi două subiecte implicate direct şi 
indirect în cauzarea daunei finale, 
dar chiar şi în aceste condiţii nu se 
va aplica teoria echivalenţei condi-
ţiilor, situaţia fiind totuşi diferită. 
Astfel, ”cazul Franck”, publicat în 
1943 în Franţa, este cel care a arun-
cat teoria echivalenţei condiţiilor 
mai departe de aplicarea frecventă 
de care se bucura aceasta. este vor-
ba de situaţia în care proprietarului 
i s-a furat automobilul, iar hoţul a 
provocat un accident rutier cu au-
tomobilul furat. La origine exista 
aparent şi o oarecare vină a proprie-
tarului. Hoţul, comițînd accidentul, 
a cauzat daune materiale şi moartea 

ciclistului lovit. Dacă s-ar fi aplicat 
teoria echivalenţei condiţiilor, con-
secinţa firească a unei atare judecăţi 
ar fi dus la partajarea vinovăţiei între 
proprietar şi hoţul autovehiculului. 
Însă Curtea a respins orice raport de 
cauzalitate între acţiunile proprie-
tarului şi consecinţele accidentului. 
Totuşi şi practica, şi teoria franceză 
menţionează că acest caz este unul 
particular şi nicidecum nu diminu-
ează importanţa teoriei echivalenţei 
condiţiilor [20].

Concluzia care se impune este 
aceea că aplicarea tuturor elemen-
telor „bune” din fiece teorie ar re-
prezenta varianta ideală şi pentru 
teoria dreptului, şi pentru practica 
judiciară. Doctrina franceză a pro-
pus o soluţie în acest sens, şi anume 
o teorie aşa-zisă a „amprentei con-
tinue a răului” (”l’empreinte conti-
nue du mal”), invocată de Dejean de 
la Bâtie. În conformitate cu opinia 
acestuia, este necesar să se porneas-
că de la prejudiciu şi să se studieze 
toate antecedentele care ar fi putut 
contribui la cauzarea lui, după care 
trebuie să se studieze starea victimei 
anterioară faptei şi starea victimei 
posterioară faptei ilicite, ceea ce ar 
reprezenta un studiu mai complex 
cu şanse mai mari de găsire a cauzei 
adevărate, adică de stabilire corec-
tă a raportului de cauzalitate, apoi a 
gradului de vinovăţie subiectului.

Criteriile pe care le-am nomina-
lizat anterior fac parte din categoria 
celor obiective, important este să nu 
se facă abstracţie la stabilirea rapor-
tului cauzal de criteriile particulare. 
În prezentul articol am dat exemplul 
fragilităţii victimei, fapt datorită că-
ruia o simplă lovitură foarte uşoară, 
care în condiţii normale n-ar fi putut 
provoca nicio daună sănătăţii, a ca-
uzat decesul victimei. Acesta este, 
fără doar şi poate, un caz particular 
şi este absolut necesar să se ţină cont 
de situaţia victimei.

Dar acest lucru nu este suficient. 
În egală măsură trebuie monitoriza-
tă starea victimei după producerea 
faptei ilicite, pentru că, în orice fel 
de condiţii, cu siguranţă acestea din 
urmă exercită influenţă asupra stă-
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rii victimei, iar aflarea ei în condiţii 
inadcvate, bineînţeles, îi agravează 
starea, dar acest fapt ulterior (su-
biectiv, şi în niciun caz obiectiv) nu 
i se mai poate imputa făptuitorului. 
De exemplu, în urma accidentului, 
victima refuză o operaţie plastică 
fără riscuri şi fără dureri chinuitoa-
re şi disproporţionate, dar care ar fi 
asigurat victima contra riscului de 
agravare. Ulterior refuzului, agra-
varea se produce, în plus, victima 
suportînd cheltuieli foarte mari. 
Evident că starea de agravare şi pre-
judicial material nu-i pot fi impu-
tate celui care a cauzat accidentul, 
aceasta fiind de fapt decizia instan-
ţei franceze.

Foarte interesantă apare şi regle-
mentarea cauzalităţii viitoare. De 
fapt, legislaţia civilă a Republicii 
Moldova nu stipulează expres care 
sînt condiţiile survenirii răspunderii 
civile delictuale sau contractuale. 
Relativ la premisele răspunderii se 
stipulează: „Cel care acţionează faţă 
de altul în mod ilicit, cu vinovăţie 
este obligat să repare prejudiciul pa-
trimonial, iar în cazurile prevăzute 
de lege şi prejudiciul moral cauzat 
prin acţiune sau omisiune” (alin. (1) 
art. 1398 din CC al RM „Temeiul şi 
condiţiile generale ale răspunderii 
civile delictuale”). Referitor la cau-
zalitatea viitoare, art. 1400 din CC 
al RM stipulează că „(1) Pericolul 
cauzării în viitor a unui prejudiciu 
dă temei interzicerii faptelor ce pot 
genera un astfel de pericol. (2) Dacă 
prejudiciul este o consecinţă a ex-
ploatării întreprinderii, instalaţiei 
sau a unei activităţi de producţie ce 
continuă să cauzeze daune sau să 
ameninţe cu producerea unui nou 
prejudiciu, instanţa de judecată poa-
te să oblige pîrîtul, pe lîngă repara-
rea prejudiciului, să-şi înceteze acti-
vitatea, dacă încetarea nu contravine 
interesului public.” 

Astfel, deşi CC al RM nu pre-
vede expres care sînt condiţiile de 
survenire a răspunderii civile în for-
mele sale, totuşi acestea se subînţe-
leg din reglementarea răspunderii 
civile în general. Exemplu este art. 
1400 indicat de noi, care prevede 

răspunderea pentru viitor sau pentru 
fapte şi prejudicii viitoare. De aici 
rezultă evidenţa raportului de ca-
uzalitate între fapta sau activitatea 
invocată şi prejudiciul viitor. Dacă 
nu ar fi vorba despre prezenţa sigu-
ră a raportului de cauzalitate, atunci 
nici legea nu ar permite sancţiona-
rea prin „interzicerea faptelor ce pot 
genera un astfel de pericol” şi chiar 
„încetarea activităţii, dacă încetarea 
nu contravine interesului public”. 
Deşi legea nu operează cu sintagma 
„cauzalitate viitoare”, noi am în-
drăznit să o facem, întrucît opinăm 
că aceasta exprimă conţinutul real al 
fenomenului vizat.

Dacă tot am luat sub aspect com-
parativ doctrina şi reglementările 
franceze, vom exemplifica în acest 
sens prin art. 1382 din CC francez, 
care stipulează că „doar existenţa 
faptei ilicite, a prejudiciului material 
sau moral şi obligativitatea uniunii 
acestora printr-un raport de cauzali-
tate determină survenirea răspunde-
rii civile” [2, art. 1382]. 

Referitor la Codul civil al Re-
publicii Moldova, nu avem inserate 
în textul unui articol condiţiile sur-
venirii răspunderii civile, deşi din 
conţinutul multor articole se face 
evidentă necesitatea existenţei ra-
portului cauzal dintre faptă şi daună: 
art. 8 alin. (2): Drepturile şi obliga-
ţiile civile apar: f) în urma cauzării 
de prejudicii unei alte persoane; art. 
14. Repararea prejudiciilor: (1) Per-
soana lezată într-un drept al ei poate 
cere repararea integrală a prejudi-
ciului cauzat astfel; art. 51. Efectele 
apariţiei persoanei declarate dispă-
rută fără veste, alin. (2): Cel decla-
rat dispărut poate cere administrato-
rului fiduciar repararea prejudiciului 
cauzat prin administrarea necores-
punzătoare a patrimoniului său; art. 
374. Revendicarea de către proprie-
tar a bunurilor sale, alin. (3): De la 
momentul încetării bunei-credinţe, 
iar în cazul posesorului de rea-cre-
dinţă de la momentul dobîndirii po-
sesiunii, posesorul răspunde faţă de 
proprietar pentru prejudiciul cauzat 
prin faptul că din vina lui bunul s-a 
deteriorat, a pierit sau nu poate fi re-

stituit din alt motiv; art. 595. Obli-
gaţia creditorului la despăgubire: 
„Creditorul este obligat să repare 
prejudiciul cauzat debitorului prin 
întîrzierea acceptării prestaţiei”; art. 
863. Răspunderea comodatarului, 
alin. (1): Dacă comodatarul nu-şi în-
deplineşte obligaţiile stipulate la art. 
860, comodantul poate cere imediat 
restituirea bunului şi reparaţia pre-
judiciului cauzat etc. 

De menţionat că art. 1398 din CC 
al RM indică asupra „Temeiului şi 
condiţiilor generale ale răspunderii 
delictuale”. Astfel, se stipulează că 
„(1) Cel care acţionează faţă de altul 
în mod ilicit, cu vinovăţie este obli-
gat să repare prejudiciul patrimoni-
al, iar în cazurile prevăzute de lege, 
şi prejudiciul moral cauzat prin ac-
ţiune sau omisiune. (2) Prejudiciul 
cauzat prin fapte licite sau fără vi-
novăţie se repară numai în cazurile 
expres prevăzute de lege. (3) O altă 
persoană decît autorul prejudiciului 
este obligată să repare prejudiciul 
numai în cazurile expres prevăzute 
de lege. (4) Prejudiciul nu se repară, 
dacă a fost cauzat la rugămintea sau 
cu consimţămîntul persoanei vătă-
mate şi dacă fapta autorului nu vine 
în contradicţie cu normele de etică 
şi morală”.

De menţionat mai este şi faptul 
răspunderii solidare, reglementate 
de art. 1414 Răspunderea pentru da-
una cauzată în comun. Astfel, dacă 
dauna a fost cauzată în comun de 
mai multe persoane, acestea poartă 
răspundere solidară. Legea explică 
mai departe că poartă răspundere 
pentru daună nu doar autorul faptei 
cauzatoare de prejudicii, ci şi cel 
care l-a instigat sau l-a susţinut, pre-
cum şi cel care a beneficiat în mod 
conştient de un folos în urma daunei 
cauzate altuia (art. 1414 alin. (2)).

Aici se pune problema stabilirii 
raportului de cauzalitate şi ne refe-
rim deja la ceva mult mai complex. 
Fiind vorba despre acţiunile con-
comitente sau consecutive ale mai 
multor persoane, legătura cauzală 
este determinantă în cazul unei ac-
ţiuni sau a mai multora dintre ele. 
Aici se cere să nu confundăm so-
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lidaritatea cu acţiunea mai multor 
cauze asupra unui fenomen. Deci, 
solidaritatea se va răsfrînge doar 
asupra celor care au calitatea de in-
stigator, susţinător şi beneficiar de 
foloase rezultate din daunele cau-
zate altei persoane. În rest, dacă e 
vorba de acţiunea mai multor cau-
ze, evident că stabilirea raportului 
de cauzalitate va fi mai dificilă în 
sensul că va fi obligatoriu să se sta-
bilească proporţiile daunei cauzate 
de fiece cauză, aici nefiind admisă 
solidaritatea. uneori se poate crea 
şi situaţia de cauze multiple aparen-
te, care ar putea concura între ele. 

Totuşi, nu putem trece cu vede-
rea nominalizarea legăturii cauzale 
în textul CC al RM, şi anume atunci 
cînd se referă la răspunderea pentru 
prejudiciul cauzat de produse de-
fectuoase. În conformitate cu art. 
1425 Temeiurile reparării prejudi-
ciului cauzat de produse defectu-
oase, producătorul răspunde pentru 
prejudiciul cauzat de un produs cu 
viciu, chiar şi în lipsa vinovăţiei, 
cu excepţia cazurilor în care: a) nu 
a pus produsul respectiv în circula-
ţie; b) se poate considera, în funcţie 
de împrejurări, că produsul nu avea 
viciul cauzator de pagube în mo-
mentul în care producătorul l-a pus 
în circulaţie; c) produsul nu este re-
alizat nici pentru vînzare, nici pen-
tru o altă formă de valorificare eco-
nomică şi nu este vîndut în cadrul 
activităţii profesionale exercitate de 
producător; d) viciul constă în fap-
tul că produsul, în momentul în care 
producătorul l-a pus în circulaţie, 
corespundea unor dispoziţii lega-
le obligatorii; e) viciul nu putea fi 
identificat din cauza nivelului ştiin-
ţei şi tehnicii de la momentul în care 
producătorul l-a pus în circulaţie. 
În rest, ori de cîte ori este vorba de 
defectele poduselor datorită cărora 
se cauzează daune, producătorul va 
suporta consecinţele, unica condiţie 
obligatorie fiind stabilirea raportului 
de cauzalitate dintre dauna cauzată 
şi defectul produsului, iar această 
sarcină (dovedirea raportului cau-
zal) revine persoanei prejudiciate. 
Anume în acest sens utilizează CC 

al RM sintagma „legătură cauzală”: 
art. 1428 Sarcina probaţiunii – „Cel 
prejudiciat trebuie să aducă proba 
viciului, prejudiciului şi a legăturii 
cauzale dintre ele.”

Există însă recomandări ale Ple-
nului Curţii Supreme de Justiţie 
care vin în ajutorul celor ce aplică 
legea, indicînd expres condiţiile de 
tragere la răspundere civilă delictu-
ală în condiţii concrete, printre care 
nominalizează expres şi raportul ca-
uzal dintre delictul civil şi consecin-
ţele generate de acesta. Astfel, spre 
exemplu, conform unor atare reco-
mandări: „Instanţele de judecată vor 
avea în vedere faptul că răspunderea 
pentru prejudiciul cauzat prin vătă-
mare a integrităţii corporale sau prin 
altă vătămare a sănătăţii este o răs-
pundere delictuală, care trebuie să 
conţină în sine următoarele condiţii 
generale, inclusiv în cazurile vătă-
mării sănătăţii în timpul executării 
obligaţiilor de serviciu:

- existenţa unei fapte ilicite, adi-
că acţiune sau inacţiune care are ca 
rezultat încălcarea drepturilor su-
biective sau interesele legitime ale 
unei persoane;

- existenţa unui prejudiciu care 
constă în rezultatul sau efectul ne-
gativ suferit de o persoană prin vă-
tămare a integrităţii corporale sau 
prin altă vătămare a sănătăţii, ori 
prin deces cauzat de fapta ilicită 
săvîrşită de o altă persoană sau ca 
urmare a “daunei cauzate” de un 
animal sau prin surparea construc-
ţiei, pentru care persoana este ţinută 
să răspundă;

- legătura de cauzalitate din-
tre fapta ilicită şi prejudiciu, adică 
prejudiciul cauzat sănătăţii să fie o 
consecinţă a faptei ilicite. Raportul 
cauzal dintre fapta ilicită a autorului 
prejudiciului şi vătămarea sănătăţii 
are ca urmare pierderea posibilităţii 
persoanei prejudiciate de a obţine 
venit;

- existenţa vinovăţiei persoanei 
care a săvîrșit fapta ilicită [6, p. 3].

În ceea ce priveşte prejudiciul 
moral, născut din cauzarea de da-
une (răspunderea civilă delictua-
lă), acesta se repară de cel care l-a 

cauzat altuia printr-o faptă ilicită 
extracontractuală (art. 616 alin. (2) 
din CC al RM şi art. 219 alin. (4) 
din CPP al RM), fiind o sancţiune 
prevăzută de o regulă generală, care 
presupune: 

- să se fi săvîrșit o faptă cu ca-
racter ilicit; 

- între fapta ilicită săvîrșită şi 
prejudiciul cauzat altei persoane 
să existe o legătură directă de ca-
uzalitate; 

- autorul faptei cauzatoare de 
prejudiciu să fi fost în culpă; 

- autorul să fi avut capacitatea 
delictuală în momentul săvîrșirii 
faptei [7, p. 6].

Concluzie. oricare dintre reco-
mandările din respectiva categorie 
este de un real ajutor în aplicarea 
corectă a legislaţiei şi, cu atît mai 
mult, în stabilirea realităţii raportu-
lui cauzal dintre faptă şi consecinţe. 
Din aceste considerente, opinăm că 
ar fi necesară generalizarea practi-
cii judiciare şi vizavi de probleme-
le ridicate de stabilirea cauzalităţii 
în procesul de judecare a cauzelor 
în instanţele judecătoreşti autohto-
ne. O atare generalizare, finalizată 
cu recomandările de rigoare, ar 
soluţiona cel puţin în parte aceste 
probleme.

Recenzent 
Ion POSTU, 

dr., conf. univ.
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UNELE  REFLECŢII  ASUPRA  CONCEPTELOR  
DE  GUVERNARE  ȘI  PUTERE  EXECUTIVĂ 
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magistru în drept

SUMMARY
Article includes a study of the concepts of „governance” and „executive 

power” in contouring their essence, relation to others similar concepts, as well as 
the peculiarities that characterize them in the contemporary period. 

Keywords: governance, government, executive power, executive, public ad-
ministration

REZUMAT 
Articolul cuprinde un studiu asupra conceptelor de „guvernare” şi „putere exe-

cutivă”, în vederea conturării esenţei acestora, a raportului cu alte concepte simila-
re, precum şi a particularităţilor ce le caracterizează în perioada contemporană.

Cuvinte-cheie: guvernare, guvern, putere executivă, executiv, administraţie 
publică

Introducere. una dintre prio-
rităţile actualei guvernări din 

Republica Moldova este integrarea 
ţării în spaţiul comunitar, iar conti-
nuarea procesului de reformă este o 
modalitate de accelerare a apropierii 
de Uniunea Europeană, în vederea 
democratizării şi construirii unui stat 
de drept, viabil din punct de vede-
re economic şi echilibrat din punct 
de vedere social. De aceea, un rol 
deosebit în avansarea pe parcursul 
european îi revine sistemului politic 
cu toate componentele sale indis-
pensabile, sectorului asociativ, dar 
şi managementului guvernamental, 
pentru că stilul de guvernare al unei 
ţări reprezintă un factor de primă 
importanţă în coordonarea efortu-
rilor de reformare democratică şi, 
deci, de promovare a dezvoltării 
umane şi sociale [24, p. 51].

Sub acest aspect, tot mai mult 
în ultimul timp se impun în atenţie 
asemenea subiecte precum: proce-
sul şi metodele guvernării, organi-
zarea şi funcţionarea puterii execu-
tive, a administraţiei publice etc. 
Ţinînd cont de direcţia de dezvol-
tare a statului nostru, clarificarea 
esenţei şi raportului dintre aceste 
concepte devine deosebit de actulă 
şi oportună.

Scopul prezentului studiu con-
stă în analiza conceptelor de guver-
nare şi putere executivă, în vederea 
conturării esenţei acestora, a ra-

portului cu alte concepte similare, 
precum şi a particularităţilor ce le 
caracterizează în perioada contem-
porană.

Rezultate obţinute şi discuţii. 
Problematica guvernării a suscitat 
atenţia cercetătorilor în domeniu 
încă din cele mai vechi timpuri. 
Instituirea principiului separaţiei 
puterilor în stat, formulat de Mon-
tesquieu, inspirat de anticul Aris-
totel, precum şi de filozoful englez 
Locke, totodată a avut ca model re-
gimul englez, care încă din sec. al 
XIII-lea a individualizat distincţia 
clară dintre cele trei tipuri de pute-
re: legislativă, executivă şi judecă-
torească [6, p. 9], moment ce a con-
tribuit semnificativ la cristalizarea 
în timp a fenomenului guvernării.

După cel de-al Doilea Război 
Mondial, dar cu preponderenţă în 
ultimii ani, pe fondul profundelor 
schimbări instituţionale induse de 
globalizare, precum şi de extin-
derea Uniunii Europene, concepte 
cum sînt guvernarea, globalizarea, 
guvernarea globală, buna guver-
nare, buna administrare, suverani-
tate naţională sînt aduse în prim-
planul vieţii politice, economice şi 
sociale, administraţia publică fiind 
pilonul central al implementării 
acestora în societate. Acest fapt a 
determinat abordarea administra-
ţiei publice, inclusiv a conceptu-
lui de guvernare – putere executi-
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vă, nu doar de către specialiştii în 
drept administrativ, ci şi de către 
specialiştii în management public 
şi economie publică, sociologie, 
politologie, procesul de guvernare 
implicînd atît factori juridici, cît 
şi politici, manageriali, economici 
sau sociali [6, p. 14].

În ultimele decenii, conceptul 
de guvernare şi-a multiplicat pre-
zenţa într-un număr mare de lucrări 
de specialitate, cu preponderenţă 
în doctrina străină. Folosirea abun-
dentă şi în diferite circumstanţe a 
conceptului de către diferite curen-
te de gîndire face ca termenul de 
guvernare să aibă semnificaţii vari-
abile şi să fie adaptabil la numeroa-
se contexte [6, p. 15].

În pofida faptului că conceptul 
de guvernare este pe larg discutat în 
rîndul factorilor de decizie politică, 
precum şi al oamenilor de știință, 
nu s-a ajuns încă la vreun consens 
în jurul unei singure definiții a aces-
tei noţiuni, recunoaşte specialistul 
în economie cu renume mondial 
D. Kaufmann [13]. Diverşi autori 
şi diferite organizaţii au formulat 
numeroase definiţii, de la cele mai 
largi pînă la cele mai înguste.

Din punct de vedere etimologic, 
se consideră că rădăcinile guvernă-
rii (governance) derivă din terme-
nii grecești kybenan şi kybernetes, 
care înseamnă a conduce, a pilota, 
guvernarea fiind definită astfel ca 
„mecanism de comandă a unui sis-
tem social”, iar procesul guvernării 
– ca acel proces în care organizaţi-
ile sau societatea civilă se conduc 
ele însele, întreaga dinamică a co-
municării şi controlului fiind cen-
trată pe acest proces [19, p. 46].

Pe scurt, cercetătorii P. Varzari 
şi P. Midrigan percep guvernarea 
ca “maniera în care se exercită 
autoritatea politică, economică şi 
administrativă în gestionarea tre-
burilor unui stat, procesul de care 
o societate se conduce în realizarea 
obiectivelor şi a intereselor naţio-
nale” [24, p. 52].

În opinia specialistului A. Age-
re [1, p. 23], guvernarea reprezin-

tă modul prin care puterea este 
exercitată în conducerea resurselor 
economice şi sociale ale unei ţări, 
în scopul dezvoltării acesteia. Sub 
aspect structural, autorul identifică 
următoarele categorii de relaţii pe 
care le implică guvernarea [1, p. 
1]:  relaţia dintre guverne şi pieţe; 
relaţia dintre guverne şi cetăţeni; 
relaţia dintre aleşii locali şi func-
ţionarii publici; relaţia dintre in-
stituţiile guvernamentale locale şi 
locuitorii din mediul urban şi rural; 
relaţia dintre puterea legislativă şi 
cea executivă; relaţia dintre statele-
naţiuni şi instituţiile internaţionale.

Specialiştii în economie politi-
că definesc guvernarea ca fiind un 
proces în care mai multe interese 
pot fi reunite într-o acţiune de co-
operare, incluzînd acorduri între 
instituţii, respectiv între acestea şi 
cetăţeni în promovarea intereselor 
cetăţenilor [27, p. 26].

Doctrina economică [13; 12] 
defineşte guvernarea ca fiind un 
ansamblu de tradiţii şi instituţii 
care determină modul în care este 
exercitată autoritatea într-o anumi-
tă ţară în realizarea binelui public, 
cuprinzînd: 

- procesul de selecţie, monitori-
zare şi înlocuire a guvernelor (care 
implică: alegere şi responsabilitate 
– exercitarea libertăţii de exprima-
re, libertăţii de asociere şi libertăţii 
mass-mediei – şi stabilitatea politi-
că şi lipsa volenţei); 

- capacitatea de formulare şi 
implementare a politicilor, respec-
tiv, de prestare a serviciilor publice 
care implică: un guvern eficient (ce 
asigură calitatea serviciilor publi-
ce, independenţa faţă de factorul 
politic, credibilitatea politicii pro-
movate) şi o reglementare normati-
vă de calitate (care să permită pro-
movarea şi dezvoltarea sectorului 
privat); 

- respectul cetăţenilor şi al sta-
tului pentru instituţiile care guver-
nează sub aspect economic şi so-
cial (care cuprinde: statul de drept 
– măsura în care există încredere şi 
sînt respectate regulile societăţii, 

sînt executate obligaţiile asumate, 
respectate drepturile omului, cali-
tatea poliţiei şi a justiţiei – şi con-
trolul asupra corupţiei).

Politologii descriu guvernarea 
ca funcţie a statului, din această 
perspectivă distingîndu-se cîteva 
ipostaze ale guvernării, și anume 
[29, p. 8]:

Guvernarea de securitate1.  
(security governance), prin care se 
garantează securitatea individuală 
şi colectivă la modul general şi vi-
zează în special responsabilitatea şi 
controlul sectorului de siguranţă.

Guvernarea politică2.  (politi-
cal governance), care presupune un 
proces de luare a deciziilor politice 
transparent, care să dea posibilita-
tea partidelor politice să participe 
în procesul politic şi în activitatea 
executivă şi legislativă; presupune 
de asemenea o presă liberă, parti-
cipare civică şi un cadru constitu-
ţional bazat pe un proces electoral 
deschis;

Guvernarea juridică3.  (judi-
cial governance), care presupune 
un sistem judiciar funcţional şi 
independent, care să funcţioneze 
în baza unui cadru legal corespun-
zător;

 Guvernarea administrativă 4. 
(administrative governance), care 
presupune pregătirea unei admi-
nistraţii locale şi naţionale funcţi-
onale, capabile să implementeze 
politicile guvernamentale pe terito-
riul statului şi să aplice normele şi 
reglementările în vigoare;

Guvernarea socială 5. (social 
governance), care presupune fur-
nizarea serviciilor de bază pentru 
populaţie, în special în domeniile 
sănătăţii, educaţiei, infrastructurii 
etc.;

Guvernarea economică 6. 
(economic governance), care pre-
supune crearea unor instituţii ce 
să permită un proces de dezvoltare 
economică viabil, colectarea taxe-
lor publice şi stabilitate monetară.

O viziune distinctă asupra gu-
vernării propune doctrina juridică. 
Bunăoară, cercetătorul E. Bălan 
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[4, p. 15] defineşte conceptul de 
guvernare ca scop al puterii sta-
tale, aceasta fiind exercitată prin 
instrumente de dominaţie şi forţă 
de constrîngere, care, la rîndul lor, 
trebuie să fie legitime. Concomi-
tent, autorul distinge între guver-
naţi, ca titulari ai puterii politice, 
şi guvernanţi, ca titulari ai puterii 
de stat, raporturile dintre aceştia 
manifestîndu-se:

pe de o parte, prin încredin-- 
ţarea de către cei guvernaţi a exer-
ciţului unora dintre prerogativele 
puterii politice şi prin control în-
făptuit de ei asupra „celor aflaţi la 
putere”;

pe de altă parte, ca raporturi - 
de putere concretizate prin coman-
damente, ordine, instrucţiuni impu-
se de subiecţi politici specializaţi 
(guvernanţi) membrilor colectivi-
tăţii, individual sau grupaţi pe cri-
terii sociale, politice, profesionale, 
economice etc.

Conceptul guvernării a cunos-
cut diferite definiţii şi la nivel in-
stituţional. Astfel, Banca Mondi-
ală defineşte guvernarea ca fiind 
„maniera în care este exercitată 
puterea în administrarea resurselor 
economice şi sociale ale unei ţări”. 
În acelaşi timp, Banca identifică 
trei aspecte distincte ale guvernării 
[28]: 1) forma regimului politic; 2) 
procesul prin care autoritatea este 
exercitată în gestionarea resurselor 
economice şi sociale ale unei ţări în 
scopul dezvoltării; 3) capacitatea 
guvernului de a proiecta, formula 
şi pune în aplicare politici şi de a-şi 
îndeplini funcţiile.

În accepţiunea Programului 
Naţiunilor Unite pentru Dezvolta-
re (PNUD), guvernarea presupune 
exercitarea autorităţii economice, 
politice şi administrative în gesti-
onarea afacerilor unei ţări la toate 
nivelurile. Ea cuprinde mecanisme, 
procese şi instituţii prin care cetăţe-
nii şi grupurile îşi articulează inte-
resele, îşi exercită drepturile lega-
le, îşi îndeplinesc obligaţiile şi îşi 
mediază diferenţele [23].

La rîndul său, Comisia Euro-

peană [7] a definit guvernarea ca 
reprezentînd regulile, procesele 
şi comportamentele care influen-
ţează modalităţile de exercitare a 
puterii la nivel european, în parti-
cular, în sensul deschiderii, parti-
cipării, responsabilităţii, eficacită-
ţii şi coerenţei.

Prin urmare, se poate aprecia 
că guvernarea reprezintă acțiunea 
puterii publice, un proces de orga-
nizare și conducere a societății și a 
statului, care, în viziunea noastră, 
are scopul de a asigura dezvoltarea 
și progresul acestora. Procesul de-
mocratizării, ce a marcat profund 
lumea contemporană, s-a răsfrîns 
destul de amplu şi asupra guvernă-
rii, impunîndu-i diferite reguli, va-
lori, standarde şi modele, menite să 
acorde un loc distinct persoanei şi 
drepturilor acesteia în cadrul aces-
tui proces.

Un aspect important ce merită 
să fie enunţat constă în delimitarea 
conceptului de guvernare (gover-
nance) de cel de guvern (govern-
ment). Este un moment atestat şi la 
nivel de dicţionare, care definesc 
şi explică în mod diferit noţiunile 
în cauză. 

Cercetătoarea E.-L. Cătană sus-
ţine în acest sens că dacă analizăm 
strict principalele sensuri ale celor 
două concepte, distincţia este clară, 
în sensul că, dacă governance pre-
supune actul, respectiv procesul gu-
vernării, guvernarea (government) 
înseamnă ansamblul persoanelor 
care realizează actul guvernării, re-
alizat de guvern [6, p. 22]. Deci, se 
poate conchide că calitatea guver-
nării depinde de profesionalismul 
şi capacitatea guvernului.

În context, considerăm necesar 
a interveni şi cu unele explicaţii pe 
marginea conceptelor de executiv, 
putere executivă, administraţie pu-
blică. Astfel, în cadrul „puterilor 
statului” se distinge, prin conţinut 
şi trăsături specifice, puterea exe-
cutivă, care este denumită în ştiinţă 
şi legislaţie fie prin expresia „pute-
re executivă”, fie prin cea de „auto-
ritate administrativă”, fie prin cea 

de „administraţie de stat”, „admi-
nistraţie publică”, „executiv” [15, 
p. 226]. 

Dicţionarul politic defineşte 
puterea executivă ca fiind puterea 
care în condiţiile guvernării, prin 
separarea puterilor în stat, este 
responsabilă pentru aplicarea poli-
ticilor şi legilor elaborate de către 
puterea legislativă [21, p. 202]. În 
cuprinsul Dicţionarului de admi-
nistraţie publică este consemnat că 
puterea executivă este denumirea 
generică pentru activitatea specifi-
că de conducere a societăţii la nivel 
central şi local de către autorităţile 
administraţiei publice [17, p. 123].

În sensul cel mai general al ter-
menului, executivul sau puterea 
executivă desemnează acea func-
ţie a statului care asigură execu-
tarea legii. Potrivit cercetătorilor, 
această funcţie statală înglobează 
astăzi activităţi extrem de diverse, 
precum: exercitarea funcţiei de şef 
al statului, coordonarea acţiunii ad-
ministraţiei publice pentru punerea 
în aplicare a legii, exercitarea unor 
atribuţii care privesc impulsiona-
rea procesului legislativ, precum şi 
conducerea generală a statului [2, 
p. 18-19; 3, p. 22]. 

Sub acest aspect, în doctrină se 
menţionează că în realizarea func-
ţiei executive a statului se desfă-
şoară două categorii de activităţi: 
de guvernare şi de administrare 
[22, p. 16] (a guverna presupune a 
lua decizii esenţiale care angajează 
viitorul naţional, iar administrarea 
este o sarcină cotidiană care nu are 
proporţiile misiunii de a guverna [3, 
p. 18], dar care în viziunea noastră 
asigură realizarea guvernării). 

Profesorul român A. Iorgovan 
notează în context că demarcaţia 
dintre executiv şi administrativ 
este realizată de însuşi legiuitorul 
constituant, care delimitează „zona 
preponderent politică a executivu-
lui” de „zona tehnico-administrati-
vă a acestuia” [11, p. 62]. În acelaşi 
timp, cercetătorul apreciază admi-
nistraţia publică ca reprezentînd 
ansamblul activităţilor Preşedin-
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telui Românei, Guvernului, auto-
rităţilor administrative autonome 
centrale, autorităţilor administra-
tive autonome locale şi, după caz, 
structurilor subordonate acestora, 
prin care, în regim de putere publi-
că, se aduc la îndeplinire legile sau, 
în limitele legii, se prestează servi-
cii [11, p. 70].

În general, coraportul dintre 
executiv şi administraţia publică 
în doctrină este interpretat în mod 
diferit [9, p. 507]. În acest sens, 
bunăoară M. Orlov şi Şt. Belecciu 
afirmă că puterea executivă are ca 
funcţie de bază conducerea admi-
nistraţiei publice, dar nu o cuprinde 
în întregime şi nici nu se limitează 
la aceasta, iar administraţia publi-
că include puterea executivă în cea 
mai mare parte, dar se realizează 
şi prin intermediul altor organe au-
tonome care nu fac parte din pute-
rea executivă [16, p. 15]. A. Sîm-
boteanu notează că administraţia 
publică este o formă de exercitare 
a puterii executive. Administrarea 
nu este unica sarcină a executivu-
lui, dar este o sarcină exclusivă a 
acestuia, ea neputînd fi exercitată 
nici de puterea judecătorească, nici 
de cea legislativă, în virtutea prin-
cipiului separaţiei puterilor în stat 
[20, p. 15].

O idee similară poate fi atestată 
şi în doctrina franceză, în care se 
menţionează că administraţia re-
prezintă acţiunea puterii executive, 
bazate pe procedee de putere publi-
că. În această optică, administraţia 
reprezintă o sarcină care revine 
exclusiv executivului, principiul 
separaţiei puterilor în stat avînd 
ca principală consecinţă faptul că 
administraţia nu poate fi exercita-
tă nici de puterea judecătorească, 
nici de puterea legislativă. În ace-
eaşi măsură însă, administraţia nu 
este singura sarcină a executivu-
lui, acesta avînd o serie de sarcini 
extra-administrative exercitate în 
raporturile constituţionale cu Par-
lamentul sau în relaţiile internaţio-
nale [25, p. 56-57].

Prof. M. Preda, la rîndul său, 

distinge între activitatea executivă 
şi activitatea administrativă a sta-
tului, arătînd că, în timp ce acti-
vităţile executive au o dimensiune 
politică ce ţine exclusiv de puterea 
statului, activităţile administrative 
nu au neapărat o dimensiune poli-
tică, chiar dacă cele mai multe sînt 
întîlnite în sfera puterii executive 
[18, p. 14-15].

Într-o altă opinie [5, p. 4], sfera 
autorităţilor puterii executive este 
mai largă decît sfera organelor ad-
ministraţiei publice, care constituie 
numai un element component al 
sistemului autorităţilor puterii exe-
cutive.

Unii autori susţin că, din punct 
de vedere structural, executivul se 
subsumează autorităţilor publice 
care exercită funcţia executivă. În 
acelaşi timp, el îndeplineşte funcţii 
administrative, fără ca prin aceasta 
să se confunde cu administraţia pu-
blică sau să se limiteze la conduce-
rea acesteia [14, p. 43; 2, p. 18-19; 
3, p. 22]. Din această perspectivă, 
se consideră că administraţia publi-
că nu mai este componentă a pute-
rii executive, ci un corp profesio-
nal destinat realizării permanente a 
serviciilor publice, aşezat sub auto-
ritatea puterii executive, în special 
a guvernului [26, p. 46]. 

Într-o altă accepţiune, admi-
nistraţia publică s-a dezvoltat ca o 
anexă a puterii executive, care se 
situează deasupra acesteia, avînd 
rolul de a o conduce, de a-i stabili 
valorile fundamentale, de a o con-
trola în limitele legii şi de a stabili 
direcţiile de acţiune şi priorităţile 
după care trebuie să se orienteze 
administraţia publică [4, p. 16].

Alţi autori, prezentînd structu-
ra executivului ca fiind constituită 
din şeful de stat, guvern, ministere 
şi celelalte autorităţi ale adminis-
traţiei publice centrale şi organele 
administraţiei publice locale, recu-
nosc practic „înglobarea” adminis-
traţiei publice în conceptul de exe-
cutiv [15, p. 227; 10, p. 561].

Din cîte se poate observa, au 
dreptate cercetătorii Gh. Costachi, 

şi P. Hlipcă care ajung la concluzia 
că o reală delimitare între categori-
ile de putere executivă şi adminis-
traţie publică este dificilă, deoarece 
ele se află în raporturi dintre parte 
şi întreg, existenţa lor separată nefi-
ind posibilă (adică ce ar fi guvernul 
fără organele administraţiei publice 
şi invers) [9, p. 509]. 

În ceea ce priveşte nemijlo-
cit guvernul, acesta este un organ 
colegial al puterii executive, de 
competenţă generală, care conduce 
procesul de administrare a statului. 
Guvernul este considerat a fi vîrful 
unui sistem piramidal de organe ale 
puterii executive, care-i sînt subor-
donate [30, p. 434]. 

În doctrina administrativă, gu-
vernul este privit ca autoritatea ce 
are sarcina fundamentală de a rea-
liza politica naţiunii; el este iniţi-
atorul, modelatorul şi executantul 
măsurilor de redresare economică, 
de scădere a inflaţiei şi stabilizare 
economică; el răspunde de ordinea 
publică, de apărarea naţională sau 
de raporturile statului cu alte sta-
te. Este evident că în toate aceste 
domenii de activitate, sarcini revin 
şi altor autorităţi statale, îndeosebi 
parlamentului şi şefului statului, 
dar este un adevăr incontestabil al 
epocii actuale că centrul de greutate 
cade anume pe guvern [11, p. 357].

Din acest punct de vedere, ade-
seori guvernului i se recunoaşte un 
rol dihotomic: politic şi adminis-
trativ [22, p. 148]. Rolul politic al 
guvernului constă, în principal, în 
stabilirea liniilor politicii naţiunii 
pe plan intern şi extern şi asigurarea 
realizării lor, în acest sens el fiind 
recunoscut ca autoritatea esenţială 
de natură politică a executivului [8, 
p. 157]. În acelaşi timp, guvernul 
are rolul de a realiza conducerea 
generală a administraţiei publice, 
prin aceasta evocîndu-se poziţia 
sa de organ central de competenţă 
materială generală.

Aşadar, între sarcina de natură 
politică a guvernului şi sarcina sa 
de natură administrativă există o 
strînsă legătură, fundamentul sar-
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cinii administrative regăsindu-se 
în sarcina sa de ordin politic. Dacă 
guvernul, ca unul dintre şefii exe-
cutivului, nu ar avea posibilitatea 
juridică de a transmite impulsurile 
politice ale guvernării şi de a impu-
ne realizarea lor autorităţilor admi-
nistraţiei publice, guvernarea ar fi 
o operaţie formală, o manifestare a 
formelor fără fond, susţine prof. I. 
Iorgovan [11, p. 363]. 

Concluzii. Raţiunea fundamen-
tală a guvernului constă în asigu-
rarea realizării politicii interne şi 
externe a ţării, încorporate în pro-
gramul de guvernare acceptat de 
parlament, ceea ce, în planul juridi-
cului, înseamnă iniţierea proiecte-
lor legislative, adoptarea hotărîrilor 
pentru aplicarea acestora, vegherea 
ca toate autorităţile administraţiei 
publice să acţioneze cu operativita-
te şi profesionalism în respectarea 
Constituţiei şi a legii. 

Așadar, guvernul trebuie să 
conducă, într-o formă generală, 
întreaga administraţie publică, in-
clusiv cea locală, pentru a-şi putea 
realiza obiectivele politice de gu-
vernare a ţării. Anume lui îi revine 
dificila sarcină de modernizare a 
guvernării (ca proces) în noile con-
diţii democratice, dictate de proce-
sul edificării statului de drept şi al 
integrării europene.
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Introducere. Democraţia în 
cadrul unui stat de drept de-

pinde substanţial de modul de orga-
nizare şi funcţionare a autorităţilor 
administraţiei publice locale (în 
continuare – APL). Eficienţa reală 
a democraţiei pe acest segment de-
pinde la rîndul său atît de calitatea 
legislaţiei în materie, de gradul de 
fundamentare ştiinţifică a acesteia, 
cît şi de cercetarea implementării 
ei în practica activităţii autorităţilor 
locale. Cu atît mai mult, cercetarea 
situaţiei în domeniu se impune în 
cazul în care administraţia publică 
locală se află într-un îndelungat şi 
complex proces de democratizare.

Referindu-ne nemijlocit la in-
stituţia primarului, trebuie să recu-
noaştem, chiar de la bun început, că 
aceasta destul de sporadic a consti-
tuit subiect de cercetare în arealul 
nostru ştiinţific, fapt ce într-un mod 
cu totul nejustificat a diminuat con-
siderabil, sub aspect teoretic, valoa-
rea şi rolul ei în cadrul democraţiei 
locale. Totodată, în ultimul timp, 
tot mai multe semne de întrebare 
au ridicat competenţele autorităţi-
lor publice locale, întrucît legislaţia 
în vigoare este destul de confuză şi 
incertă la capitolul determinării atri-
buţiilor proprii ale autorităţilor loca-

le şi ale celor delegate, a repartizării 
atriibuţiilor între autorităţile locale 
deliberative şi cele executive, între 
autorităţile publice locale de nivelul 
I şi cele de nivelul II.

Cel puţin sub aceste aspecte 
problema competenţelor primaru-
lui este una actuală la moment, ce 
necesită ample dezbateri teoretice, 
în vederea oferirii unor interpetări 
clare pe marginea cadrului juridic 
în vigoare şi, eventual, înregistrarea 
unei contribuţii ştiinţifice la optimi-
zarea acestuia.

Scopul prezentului studiu constă 
în studierea competenţelor prima-
rului ca autoritate reprezentativă a 
colectivităţii locale şi executivă a 
consiliului local, în vederea elucidă-
rii unor particularităţi importante ce 
conturează statutul distinct al aces-
tei autorităţi publice.

Rezultate obţinute şi discuţii. 
Înainte de a dezvolta nemijlocit 
subiectul propus spre cercetare în 
prezentul demers ştiinţific, ne vom 
referi succint la noţiunea de compe-
tenţă care, de altfel, în cazul nostru 
este un concept-cheie.

Pentru rezolvarea problemelor 
de interes local, autorităţile autono-
me ale APL sînt învestite, prin lege, 
cu anumite atribuţii care constituie 

competenţa lor materială [26, p. 7]. 
În doctrina juridică (în special, 

în cea românească) s-a făcut distinc-
ţie între capacitatea şi competenţa 
organelor administrative. Astfel, 
I. Iovănaş susţinea la vremea sa că 
„capacitatea administrativă desem-
nează posibilitatea de a participa ca 
subiect independent în raporturi de 
drept administrativ”, pe cînd „com-
petenţa este categoria care desem-
nează ansamblul atribuţiilor unor or-
gane administrative, compartimente 
sau persoane şi limitele exercitării 
lor” [9, p. 120-121]. Într-o altă ac-
cepţiune, competenţa autorităţilor 
APL este înţeleasă ca ansamblul de 
atribuţii (drepturi şi obligaţii) stabi-
lite de Constituţie şi de lege, precum 
şi limitele exercitării lor, care revin 
în nume propriu autorităţilor locale, 
alese, în cadrul unităţilor adminis-
trativ-teritoriale [8, p. 367; 7, p. 110; 
4, p. 108].

La rîndul său, noţiunea de atri-
buţie presupune sfera drepturilor 
şi obligaţiilor cu care sînt învestite 
autorităţile publice prin Constituţie 
şi lege [18, p. 243]. Spre deosebire 
de drepturile civile, exercitarea atri-
buţiilor autorităţilor APL nu este fa-
cultativă, ci obligatorie, iar caracte-
rul lor legal le conferă opozabilitate 
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faţă de orice subiect de drept [9, p. 
120-121].

Referindu-se la competenţa şi ca-
pacitatea APL, cercetătorul A. Trăi-
lescu consideră necesar a face cîteva 
precizări importante [26, p. 7]: 

în primul rînd- , legea atribuie 
capacitatea juridică numai unităţilor 
administrativ-teritoriale, nu şi orga-
nelor lor administrative;

în al doilea rînd- , unităţile 
administrativ-teritoriale au atît ca-
pacitate juridică civilă, cît şi capa-
citate juridică de drept public. De 
aici, susţine cercetătorul, noţiunea 
de capacitate trebuie reconsiderată, 
în sensul că aceasta aparţine numai 
unităţilor administrativ-teritoriale, 
iar ca terminologie trebuie utilizată 
noţiunea de capacitate juridică. În 
viziunea sa, această ultimă precizare 
terminologică este necesară pentru a 
exprima exact aptitudinea recunos-
cută de lege unităţilor administrativ-
teritoriale de a fi titular de drepturi 
şi obligaţii în diverse raporturi juri-
dice, fără nicio îngrădire. Astfel, în 
calitate de persoane juridice civile, 
ele pot fi subiecte ale raporturilor 
juridice de drept privat, după cum, 
în calitate de persoane juridice de 
drept public, pot participa la rapor-
turi juridice de drept public.

în al treilea rînd- , nu trebuie 
omis faptul că angajarea unităţilor 
administrativ-teritoriale în diverse 
raporturi juridice se face de către or-
ganele lor de conducere.

În baza acestor constatări, cer-
cetătorul conchide că legea acordă 
capacitate juridică colectivităţilor 
locale, iar autorităţilor publice lo-
cale le conferă competenţa nece-
sară pentru satisfacerea intereselor 
acestor colectivităţi, în numele şi pe 
seama acestora. Din aceste consi-
derente, în viziunea sa folosirea în 
lege, la definirea autonomiei locale, 
a sintagmei de „capacitatea efectivă 
a autorităţilor administraţiei publice 
locale” este inexactă, pentru că în 
realitate este vorba despre compe-
tenţa acestor autorităţi de a acţiona 
în interesul unităţilor administrativ-
teritoriale. O altă concluzie formu-
lată este că autonomia locală poate 
fi realizată numai dacă unităţile ad-

ministrativ-teritoriale au capacitate 
juridică, iar autorităţile publice lo-
cale dispun de competenţă proprie, 
lipsa oricăreia dintre aceste preroga-
tive face inutilă existenţa celeilalte 
[26, p. 8].

Aşadar, capacitatea juridică a 
unităţilor administrativ-teritoriale 
desemnează posibilitatea recunos-
cută de lege acestora de a fi titulare 
de drepturi şi obligaţii în raporturi 
juridice, iar competenţa autorităţilor 
publice locale reprezintă totalitatea 
atribuţiilor acestora în baza cărora 
adoptă acte juridice cu efecte obli-
gatorii pe întreg teritoriul unităţii 
administrativ-teritoriale în care au 
fost alese [26, p. 17].

În doctrina juridică autohtonă, 
problema capacităţii şi competenţei 
autorităţilor locale nu a constituit su-
biect de ample dezbateri. În schimb, 
Legea descentralizării administra-
tive conţine, în viziunea noastră, 
dispoziţii ce provoacă unele confu-
zii. Astfel, potrivit art. 1 din această 
lege, noţiunea de competenţe presu-
pune „ansamblul de drepturi şi obli-
gaţii ale autorităţilor publice locale 
în domeniile de activitate care le 
sînt stabilite” [11]. Din cîte se poate 
observa, competenţele revin destul 
de clar autorităţilor publice locale. 
Logica dată este păstrată şi în cazul 
reglementării delegării competenţe-
lor din partea autorităţilor centrale 
celor locale.

Ruptura lanţului logic însă are 
loc în momentul în care legiuitorul 
formulează norma juridică ce re-
glementează capacitatea adminis-
trativă. Astfel, în art. 11 al legii este 
prevăzut: 

„(1) O unitate administrativ-te-
ritorială este considerată viabilă din 
punct de vedere administrativ dacă 
ea dispune de resurse materiale, 
instituţionale şi financiare necesa-
re pentru gestionarea şi realizarea 
eficientă a competenţelor ce îi revin 
(e.n.) (corect ar fi: „…competenţe-
lor ce revin autorităţilor publice 
locale ale acesteia”).

(2) Capacitatea administrativă 
este recunoscută ca fiind adecvată 
statutului legal al unei autorităţi pu-
blice locale atunci cînd cheltuielile 

administrative ale acesteia nu de-
păşesc 30 la sută din suma totală a 
veniturilor proprii.

(3) Constituirea unei unităţi ad-
ministrativ-teritoriale şi dotarea ei 
cu ansamblul de competenţe proprii 
(e.n.) (corect ar fi: „ ...dotarea auto-
rităţilor publice locale ale acesteia 
cu ansamblul de competenţe pro-
prii”...) se vor face doar în confor-
mitate cu prevederile legii privind 
organizarea administrativ-teritorială 
a Republicii Moldova şi ale Legii 
privind finanţele publice locale, în 
baza următoarelor criterii:

a) unitatea administrativ-teritori-
ală va dispune de capacitate admi-
nistrativă;

b) numărul populaţiei unităţii 
administrativ-teritoriale este mai 
mare decît numărul minim necesar 
stipulat în legea privind organiza-
rea administrativ-teritorială a Repu-
blicii Moldova.

(4) Cheltuielile administrative 
şi veniturile proprii, pentru fiecare 
tip de unitate administrativ-teri-
torială, vor fi calculate în confor-
mitate cu Legea privind finanţele 
publice locale.

(5) Activitatea unităţilor admi-
nistrativ-teritoriale care nu cores-
pund criteriilor stabilite la alin. (3) 
va fi examinată în şedinţă de guvern, 
la propunerea Cancelariei de Stat, în 
vederea identificării unor soluţii de 
eficientizare administrativă sau de 
consolidare teritorială.

(6) În cazul în care nu se reuşeşte 
consolidarea capacităţii administra-
tive a unei unităţi administrativ-te-
ritoriale, guvernul poate lua decizia 
de a propune crearea unei asocieri 
administrative cu alte unităţi admi-
nistrativ-teritoriale învecinate, po-
trivit legislaţiei în vigoare.”

Din articolul citat este destul de 
clar că legiuitorul se referă greşit la 
competenţa unităţilor administrativ-
teritoriale. Chiar dacă, prin analo-
gie, normele citate pot fi interpretate 
corect, totuşi nu trebuie să omitem 
obligaţia legiuitorului de a evita 
formulările neclare şi ambigue în 
textul legilor. De aceea, considerăm 
oportune anumite corectări şi con-
cretizări de rigoare în textul actului 
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legislativ invocat (cel puţin, luarea 
în consideraţie a sugestiilor eviden-
ţiate de noi).

Aşadar, legiutorul nostru a sta-
bilit, de rînd cu capacitatea juridică 
a unităţilor administrativ-teritoriale 
(prin consacrarea acestora ca fiind 
persoane juridice de drept public în 
art. 3 alin. (2) din Legea privind or-
ganizarea administrativ-teritorială 
a Republicii Moldova [13] şi art. 4 
din Legea privind administraţia pu-
blică locală [12]), şi capacitatea ad-
ministrativă a acestora, înţeleasă ca 
dispunerea de resurse materiale, in-
stituţionale şi financiare necesare (şi 
suficiente, în viziunea noastră) pen-
tru gestionarea şi realizarea eficien-
tă a competenţelor ce revin autorită-
ţilor publice locale ale acestora. Mai 
mult, o condiţie importantă pentru 
ca o unitate administrativ-teritorială 
să fie creată şi, respectiv, să capete 
personalitate juridică, constă în dis-
punerea de capacitate administrati-
vă. Prin urmare, legătura indisolu-
bilă dintre aceste noţiuni ne permite 
să recunoaştem unităţilor adminis-
trativ-teritoriale inerenţa unei capa-
cităţi juridico-administrative.

În ceea ce priveşte competenţa, 
este destul de clar că aceasta revine 
autorităţilor publice locale desem-
nînd ansamblul de atribuţii prevăzu-
te de lege, pe care trebuie sau/şi pot 
să le exercite aceste autorităţi. 

Totalitatea atribuţiilor confe-
rite de lege autorităţilor publice 
locale constituie competenţa ma-
terială a acestora. În cadrul acestei 
competenţe, autorităţile publice 
locale adoptă şi încheie diferite 
acte juridice în numele şi interesul 
colectivităţilor locale sau al cetă-
ţenilor care le compun. Această 
competenţă este limitată în timp şi 
spaţiu. Întinderea în spaţiu a com-
petenţei autorităţii publice locale 
poartă denumirea de competenţă 
teritorială. Aria de competenţă 
teritorială a autorităţilor publice 
locale o reprezintă teritoriul unită-
ţii administrativ-teritoriale în care 
acestea au fost alese. Competenţa 
materială a autorităţilor publice lo-
cale este o competenţă temporală, 
în sensul că întinderea ei în timp 

se limitează la durata mandatulu 
acestor autorităţi [26, p. 8].

În context, este bine-venit a con-
cretiza că din caracterul legal al atri-
buţiilor autorităţilor publice locale 
decurg anumite consecinţe impor-
tante [18, p. 243-244]:

autorităţile locale nu pot de-- 
păşi sfera atribuţiilor prevăzute de 
lege, întrucît actele sau acţiunile ce 
depăşesc această limită nu produc 
efecte juridice;

atribuţiile autorităţilor locale - 
se exercită în condiţiile şi cu respec-
tarea legii, în conţinutul şi scopul 
lor, sub sancţiunea aprecierii ca ile-
gale şi a anulării actelor lor;

exercitîndu-şi atribuţiile lega-- 
le, autorităţile locale emit acte care 
au caracter obligatoriu, executarea 
lor fiind asigurată, în caz de nevoie 
de forţa de constrîngere a statului;

autorităţile locale nu pot de-- 
lega ele însele unui alt organ sau 
funcţionar exercitarea atribuţiilor 
(cu excepţia cazurilor prevăzute 
de lege).

Totodată, este important de men-
ţionat că, dacă, în sensul de ansam-
blu de atribuţii, competenţa are ca-
racter obligatoriu, totuşi autorităţile 
locale autonome au şi un drept de 
apreciere (de oportunitate) în pri-
vinţa momentului în care urmează 
să-şi exercite anumite atribuţii, ori a 
modalităţilor de exercitare a acestor 
atribuţii, precum şi pentru exercta-
rea lor în timp optim, cu cheltuieli 
minime şi folosind mijloace ce co-
respund cel mai bine scopului legii 
[18, p. 244-245]. Toate aceste posi-
bilităţi trebuie însă se se încadreze 
în limitele prevăzute de lege.

Ipostazele şi competenţa pri-
marului. În general, problematica 
competenţelor autorităţilor publice 
locale este pasibilă de diferite abor-
dări, altfel spus, poate fi studiată 
din mai multe puncte de vedere. În 
prezentul demers ştiinţific ne pro-
punem o dublă abordare a compe-
tenţelor primarului, considerînd că 
ambele sînt importante şi necesare 
pentru dezvoltarea teoriei APL şi 
consolidarea rolului acestei instituţii 
în cadrul democraţiei locale.

Competenţa primarului în 

funcţie de domeniile de activita-
te. Suntem de părerea că atribuţiile 
primarului trebuie să fie dezvoltate 
şi clasificate în funcţie de domeniul 
de activitate. În acest sens, potrivit 
cercetătorilor V. Furdui [5, p. 10-
14], I. Creangă [3, p. 156-171] şi M. 
Platon [21, p. 447-449], pornind de 
la competenţa APL de nivelul întîi, 
primarul îndeplineşte în teritoriul 
administrat următoarele categorii 
de atribuţii:

în domeniul asigurării ordi-1) 
nii de drept (asigură executara de-
ciziilor consiliului local; exercită, 
în condiţiile legii, supravegherea 
activităţilor din tîrguri, pieţe, oboa-
re, parcuri, spaţii verzi, locuri de 
distracţie şi agrement şi ia măsuri 
operative pentru buna lor funcţiona-
re; constată încălcările legislaţiei în 
vigoare comise de persoane fizice şi 
juridice în teritoriul administrat, ia 
măsuri pentru înlăturarea sau curma-
rea acestora şi, după caz, sesizează 
organele de drept, acestea fiind obli-
gate să reacţioneze cu promptitudi-
ne, în condiţiile legii, la solicitările 
primarului; ia măsuri de interzicere 
sau de suspendare a spectacolelor, 
reprezentaţiilor sau altor manifes-
tări publice care contravin ordinii 
de drept sau bunelor moravuri, sau 
care atentează la ordinea şi liniştea 
publică; reprezintă colectivitatea 
locală în relaţiile cu alte autorităţi 
publice, persoane fizice sau juridice 
din ţară sau din străinătate, precum 
şi în instanţele judecătoreşti, în con-
diţiile legii; semnează actele şi con-
tractele încheiate în numele colecti-
vităţii locale, cu excepţiile prevăzu-
te de lege; propune consiliului local 
consultarea populaţiei prin referen-
dum în probleme locale de interes 
deosebit, ia măsuri pentru organi-
zarea acestor consultări; eliberează 
autorizaţiile şi licenţele prevăzute 
de lege; înregistrează asociaţiile ob-
şteşti care intenţionează să activeze 
în unitatea administrativ-teritorială 
respectivă etc.);

în domeniile economic şi 2) 
financiar-bugetar (asigură elabo-
rarea proiectului de buget local al 
unităţii administrativ-teritoriale pe 
următorul an bugetar şi a contului 
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de încheiere a exerciţiului bugetar 
şi le prezintă spre aprobare con-
siliului local; exercită funcţia de 
ordonator principal de credite al 
satului (comunei), oraşului (mu-
nicipiului); verifică, din oficiu sau 
la cerere, încasarea şi cheltuirea 
mijloacelor de la bugetul local şi 
informează consiliul local despre 
situaţia existentă; prezintă consi-
liului local, anual şi ori de cîte ori 
este necesar, rapoarte cu privire la 
situaţia social-economică a satului 
(comunei), oraşului (municipiu-
lui); răspunde de inventarierea şi 
administrarea bunurilor domeniu-
lui public şi celui privat ale satului 
(comunei), oraşului (municipiului), 
în limitele competenţei sale etc.);

în domeniul politicii de cadru 3) 
(propune, în condiţiile legii, organi-
grama şi statele primăriei, schema 
de salarizare a personalului aceste-
ia şi le supune aprobării consiliului 
local; stabileşte atribuţiile vicepri-
marului (viceprimarilor); numeşte, 
stabileşte atribuţiile şi încetează 
raporturile de serviciu sau de mun-
că cu şefii de subdiviziuni, de servi-
cii, de întreprinderi municipale din 
subordinea autorităţii APL respec-
tive, personalul primăriei, conduce 
şi controlează activitatea acestora, 
contribuie la formarea şi reciclarea 
profesională etc.);

în domeniile învăţămîntului, 4) 
protecţiei sociale şi ocrotirii sănă-
tăţii (contribuie la realizarea mă-
surilor de asistenţă socială şi ajutor 
social; coordonează activitatea de 
asistenţă socială privind copiii, per-
soanele în etate, invalizii, familiile 
cu mulţi copii, familiile afectate de 
violenţă intrafamilială, alte catego-
rii de persoane socialmente vulnera-
bile, sprijină activitatea asociaţiilor 
obşteşti de utilitate publică din te-
ritoriul satului (comunei), oraşului 
(municipiului); exercită, în numele 
consiliului local, funcţiile de autori-
tate tutelară, supraveghează activi-
tatea tutorilor şi a curatorilor etc.);

în domeniul ecologiei şi ame-5) 
najării teritoriului (asigură elabo-
rarea planului general de urbanism 
şi a documentaţiei de urbanism şi 
amenajare a teritoriului şi le prezin-

tă spre aprobare consiliului local, în 
condiţiile legii);

în domeniile apărării şi situa-6) 
ţiilor excepţionale (ia, în comun cu 
autorităţile centrale de specialitate 
şi cu serviciile publice desconcen-
trate ale acestora, măsuri de preve-
nire şi diminuare a consecinţelor 
calamităţilor naturale, catastrofelor, 
incendiilor, epidemiilor, epifitotiilor 
şi epizootiilor şi, în acest scop, dis-
pune, cu titlu executoriu, mobiliza-
rea, după caz, a populaţiei, agenţilor 
economici şi instituţiilor publice din 
localitate);

în alte domenii 7) (sprijină co-
laborarea cu localităţi din alte ţări, 
contribuie la extinderea cooperării 
şi a legăturilor directe cu acestea 
etc.).

Vom preciza că aceasta este o 
clasificare doctrinară şi, în acelaşi 
timp, judecînd după anul publică-
rii studiilor citate, este realizată 
potrivit legislaţiei anterioare. Cel 
puţin, gruparea în cauză are avan-
tajul de a prezenta mai clar atribu-
ţiile primarului. În ceea ce priveş-
te legislaţia în vigoare, legiuitorul 
stabileşte şi expune atribuţiile pri-
marului fără a fi respectată o oa-
recare logică, ceea ce, în viziunea 
noastră, conferă un plus de dificul-
tate procesului de aplicare eficien-
tă a textului legislativ.

Sub aspect comparativ, este de 
menţionat legea-cadru din domeniu 
a României [10], care în art. 63 alin. 
(1) prevede că „Primarul îndeplineş-
te următoarele categorii principale 
de atribuţii: a) atribuţii exercitate în 
calitate de reprezentant al statului, 
în condiţiile legii; b) atribuţii referi-
toare la relaţia cu consiliul local; c) 
atribuţii referitoare la bugetul local; 
d) atribuţii privind serviciile publice 
asigurate cetăţenilor; e) alte atribuţii 
stabilite prin lege.”

Avantajul unei asemenea expu-
neri este destul de vizibil şi accep-
tabil. Şi după cum ne-am expus cu 
ocazia unui alt demers ştiinţific [2], 
considerăm că şi legiuitorul autoh-
ton ar trebui să preia exemplul, în 
vederea expunerii mai clare a tex-
tului legislativ. Mai mult ca atît, 
considerăm că o eventuală grupare 

a atribuţiilor primarului ar face po-
sibilă şi formularea unor norme de 
blanchetă, care să sugereze destul de 
clar actul legislativ ce completează 
dispoziţiile în cauză. Exemplificator 
în acest sens este art. 10 din Legea 
privind protecţia mediului încon-
jurător [14], care stabileşte com-
petenţa autorităţilor administraţiei 
publice în domeniul protecţiei me-
diului înconjurător. Astfel, sîntem 
de părerea că Legea privind admi-
nistraţia publică locală, în calitatea 
sa de lege-cadru în materie, trebuie 
cel puţin să indice sferele de activi-
tate în care primarul este investit cu 
atribuţii legale.

Competenţa primarului în 
funcţie de calitatea acestuia. Atît 
în cuprinsul legislaţiei în vigoare 
(în special, Legea privind adminis-
traţia publică locală [12]), cît şi în 
doctrina juridică, primarului îi sînt 
recunoscute cîteva ipostaze sau ca-
lităţi, şi anume de:

autoritate reprezentativă a - 
populaţiei unităţii administrativ-te-
ritoriale (art. 1);

autoritate executivă a consi-- 
liului local sau autoritate publică 
locală executivă (art. 29 alin. (2));

şef al administraţiei publice - 
locale (26 alin. (1));

reprezentant al statului. - 
Din cîte se poate observa, pri-

mele trei ipostaze sînt reglementate 
expres în legislaţie, iar ultima nu. În 
doctrină, de asemenea sînt atestate 
cel mai frecvent anume aceste trei 
calităţi [6, p. 15]. În continuare vom 
încerca să dezvoltăm succint esenţa 
fiecăreia dintre ele.

Primarul ca autoritate repre-
zentativă a populaţiei unităţii ad-
ministrativ-teritoriale. Din însuşi 
faptul că această calitate este inse-
rată în art. 1 din Legea privind ad-
ministraţia publică locală [12], în 
care sînt explicate/definite noţiunile 
principale cu care se operează în 
textul legii, se poate presupune că, 
în continuare, legiuitorul urmează 
să dezvolte acest concept. Cu regret, 
însă, puţine norme juridice sînt for-
mulate în acest scop. Practic, ideea 
poate fi doar dedusă din unele dis-
poziţii legislative.
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Nici doctrina nu abundă în ex-
plicaţii de acest fel. Bunăoară, 
cercetătorul I. Creangă precizează 
că primarul este autoritatea care 
reprezintă populaţia unităţii admi-
nistrativ-teritoriale respective. Prin 
reprezentare, domnia sa înţelege 
posibilitatea primarului de a vorbi 
din numele locuitorilor localităţii 
respective în raport cu autorităţile 
publice ale statului, cu alte autorităţi 
publice locale din ţară şi din străi-
nătate, cu partidele şi organizaţiile 
obşteşti etc. [3, p. 154-155].

În viziunea noastră, doar „a vor-
bi din numele locuitorilor” este pu-
ţin spus în acest caz. În sensul său 
strict juridic, reprezentarea presu-
pune acţiunea recunoscută de lege 
prin care o persoană participă la un 
raport juridic în numele şi pentru o 
altă persoană [20, p. 131]. Dar, vor-
bind despre caracterul reprezentativ 
al unei autorităţi publice, trebuie 
specificat că acesta implică cîte-
va momente importante. „Această 
calitate atestă faptul că autoritatea 
respectivă nu activează din nume 
propriu, ci la împuternicirea cuiva. 
Dacă autorităţile publice reprezen-
tative centrale primesc mandatul de 
la popor, autorităţile publice locale 
primesc mandatul de la colectivi-
tatea respectivă (raion, municipiu, 
oraş, comună). Deci, dreptul de a 
administra interesul public local îl 
deţine colectivitatea respectivă (lo-
cuitorii unităţii administrativ-teri-
toriale respective), care, în baza su-
fragiului universal, transmit dreptul 
de a gestiona afacerile locale unor 
reprezentanţi ai săi selectaţi după 
anumite reguli stabilite prin lege” 
[25]. Astfel, devine clar că prin ale-
geri autorităţile învestite cu dreptul 
de a guverna în numele poporului 
obţin calitatea de a fi reprezentative 
şi publice [23, p. 148]. 

Aşadar, atît la nivel central, cît şi 
local, autorităţile publice reprezen-
tative numai prin alegeri obţin ca-
litatea de a fi reprezentative şi deci 
a acţiona în numele celor care i-au 
ales. Sînt exemplificative în acest 
sens şi dispoziţiile art. 3 alin. (2) din 
Legea privind statutul alesului local 
[16], potrivit cărora: „În exercita-

rea mandatului, alesul local este în 
serviciul colectivităţii respective”, 
conceptul dat constituind o parti-
cularitate importantă a caracterului 
reprezentativ al instituţiei primaru-
lui. În aceeaşi ordine de idei poate fi 
invocat şi art. 10 alin. (1) din legea 
sus-citată, care prevede că „alesul 
local este dator să fie demn de încre-
derea alegătorilor, să contribuie prin 
exemplu personal la consolidarea 
autorităţii APL pe care o reprezintă, 
la onorarea obligaţiilor civice, asi-
gurarea ordinii publice şi la respec-
tarea legislaţiei”. În viziunea noas-
tră, statutul de autoritate publică re-
prezentativă incumbă indubitabil şi 
obligatoriu asemenea trăsături insti-
tuţiei primarului, în caz contrar fiind 
considerabil diminuat rolul acestuia 
în cadrul democraţiei locale.

Totodată, în acelaşi context al 
caracterului reprezentativ, conside-
răm oportun a reaminti şi faptul că 
legea recunoaşte unităţilor adminis-
trativ-teritoriale calitatea de a fi per-
soane juridice de drept public, ceea 
ce inevitabil presupune existenţa 
unui/unor reprezentanţi care să asi-
gure participarea acestor subiecţi la 
raporturile juridice. 

Dispoziţiile normative concrete 
ce confirmă calitatea primarului de 
reprezentant al populaţiei sînt cu-
prinse în art. 29 alin (1) lit. n) din 
Legea privind administraţia publică 
locală, în care este stabilit că prima-
rul „reprezintă colectivitatea locală 
în relaţiile cu alte autorităţi publice, 
persoane fizice sau juridice din ţară 
sau din străinătate, precum şi în in-
stanţele judecătoreşti, în condiţiile 
legii; semnează actele şi contracte-
le încheiate în numele colectivităţii 
locale, cu excepţiile prevăzute de 
lege”. În principiu, se poate presu-
pune că orice acţiune a primarului 
întreprinsă în vederea realizării in-
tereselor colectivităţii locale îl pla-
sează instantaneu în postura de re-
prezentant al acesteia.

Pornind de la cele menţionate, 
considerăm a fi incorect formulată 
norma juridică din art. 3 alin. (1) 
din Legea privind statutul alesului 
local [16], potrivit căreia „în uni-
tatea administrativ-teritorială re-

spectivă, alesul local este persoană 
oficială, el fiind reprezentantul au-
torităţii deliberative sau executive 
din administraţia publică locală”. 
Vorbind nemijlocit de primar, din 
norma enunţată reiese că primarul, 
ca „ales local”, este reprezentantul 
primarului ca „autoritate execu-
tivă”, fapt, desigur, inacceptabil. 
Este de presupus că în cazul dat 
primarul reprezintă autoritatea pu-
blică locală (cea executivă), dar nu 
poate fi reprezentantul acesteia, 
întrucît este reprezentantul colec-
tivităţii locale.

Generalizînd asupra calităţii pri-
marului de reprezentant al popula-
ţiei unităţii administrativ-teritoriale, 
subliniem că aceasta presupune că 
primarul: este ales direct de colec-
tivitatea locală (care, respectiv, are 
dreptul şi să-l revoce); îşi exerci-
tă mandatul aflîndu-se în serviciul 
acesteia şi urmărind realizarea in-
tereselor populaţiei; asigură exer-
citarea drepturilor şi onorarea obli-
gaţiilor de către unitatea administra-
tiv-teritorială ca persoană juridică 
– subiect al raporturilor juridice; 
reprezintă unitatea administrativ-
teritorială în relaţiile cu autorităţile 
administraţiei publice centrale şi lo-
cale, din cadrul statului, precum şi 
în relaţiile cu autorităţile altor state, 
cu asociaţii şi organizaţii nonguver-
namentale, agenţi economici etc. 
autohtoni şi străini. 

În sens larg, privit ca reprezen-
tant al populaţiei unităţii adminis-
trativ-teritoriale, primarul ca auto-
ritate publică autonomă incumbă o 
serie de atribuţii chemate să asigure 
realizarea intereselor colectivităţii 
locale.

Primarul ca şef al administraţi-
ei publice locale. Potrivit cercetăto-
rilor români C. Manda şi C.C. Man-
da, în calitate de şef al administraţi-
ei publice locale primarul este şef al 
funcţionarilor publici din primărie 
[17, p. 186]. În viziunea noastră, 
acesta este un sens îngust al expre-
siei, urmînd ca lato sensu să înţele-
gem că în rolul său de şef al APL, 
primarul este responsabil pentru tot 
ce face şi ce nu face aparatul, pentru 
calitatea serviciilor publice acordate 
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populaţiei şi pentru tot ce se întîm-
plă în teritoriul administrat.

Respectiv, am putea susţine că în 
această calitate primarului îi revin 
şi cele mai multe atribuţii stabilite 
de lege [12, art. 29 alin. (1)], ca de 
exemplu: 

numeşte, stabileşte atribuţiile •	
şi încetează raporturile de serviciu 
sau de muncă cu şefii de subdivizi-
uni, de servicii, de întreprinderi mu-
nicipale din subordinea autorităţii 
APL respective, personalul primări-
ei, conduce şi controlează activita-
tea acestora, contribuie la formarea 
şi reciclarea profesională (lit. c); 

stabileşte atribuţiile vicepri-•	
marului (viceprimarilor) (lit. d); 

exercită, în condiţiile legii, su-•	
pravegherea activităţilor din tîrguri, 
pieţe, oboare, parcuri, spaţii verzi, 
locuri de distracţie şi agrement şi 
ia măsuri operative pentru buna lor 
funcţionare (lit. h);

conduce, coordonează şi con-•	
trolează activitatea serviciilor pu-
blice locale, asigură funcţionarea 
serviciului stare civilă, a autorităţii 
tutelare, contribuie la realizarea mă-
surilor de asistenţă socială şi ajutor 
social (lit. j); 

asigură monitorizarea şi con-•	
trolul realizării proiectelor de par-
teneriat public–privat în care auto-
ritatea APL participă în calitate de 
partener public (lit. j2);

asigură securitatea traficului •	
rutier şi pietonal prin organizarea 
circulaţiei transportului, prin în-
treţinerea drumurilor, podurilor şi 
instalarea semnelor rutiere în raza 
teritoriului administrat (lit. l); 

coordonează activitatea de •	
asistenţă socială privind copiii, per-
soanele în etate, invalizii, familiile 
cu mulţi copii, familiile afectate de 
violenţă intrafamilială, alte catego-
rii de persoane socialmente vulnera-
bile, sprijină activitatea asociaţiilor 
obşteşti de utilitate publică din te-
ritoriul satului (comunei), oraşului 
(municipiului) (lit. r); 

ia măsuri de interzicere sau •	
de suspendare a spectacolelor, re-
prezentaţiilor sau altor manifestări 
publice care contravin ordinii de 
drept sau bunelor moravuri, care 

atentează la ordinea şi liniştea pu-
blică (lit. u);

constată încălcările legisla-•	
ţiei în vigoare comise de persoane 
fizice şi juridice în teritoriul admi-
nistrat, ia măsuri pentru înlăturarea 
sau curmarea acestora şi, după caz, 
sesizează organele de drept, aces-
tea fiind obligate să reacţioneze cu 
promptitudine, în condiţiile legii, la 
solicitările primarului (lit. t);

ia, în comun cu autorităţile •	
centrale de specialitate şi cu servici-
ile publice desconcentrate ale aces-
tora, măsuri de prevenire şi dimi-
nuare a consecinţelor calamităţilor 
naturale, catastrofelor, incendiilor, 
epidemiilor, epifitotiilor şi epizoo-
tiilor şi, în acest scop, dispune, cu 
titlu executoriu, mobilizarea, după 
caz, a populaţiei, agenţilor econo-
mici şi instituţiilor publice din loca-
litate (lit. x) etc.

Intenţionat vom evita expunerea 
exhaustivă a atribuţiilor ce revin 
primarului în calitatea sa de şef al 
APL, întrucît, în viziunea noastră, 
identificarea concretă a acestora 
este afectată de legislaţia în vigoa-
re din domeniu, care este destul de 
incertă, confuză şi pasibilă de mul-
tiple interpretări. Probabil, şi unele 
dintre atribuţiile menţionate deja, 
din anumite considerente, ar putea 
fi excluse din această categorie. 

Cu toate acestea, presupunem 
că un criteriu important pentru de-
limitarea atribuţiilor primarului ca 
şef al APL de celelalte atribuţii ale 
sale ar putea servi dreptul şi obliga-
ţia acestuia, stabilite de lege, de a 
lua anumite decizii şi a le executa 
în mod autonom, fără implicarea 
consiliului local sau a altei autorităţi 
publice. Evident, ar fi totul destul 
de uşor, dacă legiuitorul ar delimita 
clar competenţa consiliului local de 
cea a primarului (sau a autorităţilor 
publice locale de nivelul i de cea a 
autorităţilor de nivelul II), momente 
destul de frecvent problematizate în 
arealul ştiinţific autohton. Oricît ar 
părea de straniu, însă nici în cei pes-
te 20 de ani de reforme în adminis-
traţia publică (inclusiv cea locală) 
legiuitorul nu a conştientizat această 
necesitate. Prin urmare, în viziunea 

noastră, succesul reformelor poate 
fi aşteptat mult şi bine, chiar la ne-
sfîrşit, dacă se va evita a stabili clar 
prin lege responabilităţile concrete 
ale autorităţilor publice locale.

Primarul ca autoritate executi-
vă a consiliului local. O altă cali-
tate a primarului este cea de auto-
ritate executivă a consiliului local. 
Într-un sens larg, specialiştii sînt de 
părerea că această calitate a prima-
rului de autoritate executivă derivă 
atît din faptul că el este responsabil 
de îndeplinirea deciziilor consiliului 
local, cît şi din faptul că el trebuie 
să realizeze în unitatea administra-
tiv-teritorială legile republicii, acte-
le internaţionale la care Republica 
Moldova este parte, precum şi toate 
actele administrative adoptate de 
autorităţile centrale [6, p. 16].

Cercetătorul I. Creangă consi-
deră că, în virtutea acestei calităţi, 
primarul are atribuţii de organizare 
a executării şi de executare concre-
tă a deciziilor consiliului local [3, 
p. 155]. Cu mult mai extins privesc 
această calitate cercetătorii români, 
în viziunea cărora atribuţiile prima-
rului ca autoritate executivă constau 
în iniţiativa, pregătirea proiectelor şi 
în executarea hotărîrilor consiliului 
local [17, p. 186]. Justeţea acestei 
idei este confirmată, considerăm 
destul de pertinent, de dispoziţiile 
Legii privind administraţia publică 
locală, care stabilesc atribuţiile con-
crete ale primarului. Astfel, potrivit 
art. 29 alin. (1) din legea citată, pri-
marul [12]:

„a) asigură executarea deciziilor 
consiliului local;

e) asigură elaborarea proiectu-
lui de buget local al unităţii admi-
nistrativ-teritoriale pe următorul an 
bugetar şi a contului de încheiere 
a exerciţiului bugetar şi le prezintă 
spre aprobare consiliului local;

f) exercită funcţia de ordonator 
principal de credite al satului (co-
munei), oraşului (municipiului); ve-
rifică, din oficiu sau la cerere, înca-
sarea şi cheltuirea mijloacelor de la 
bugetul local şi informează consiliul 
local despre situaţia existentă;

g) răspunde de inventarierea şi 
administrarea bunurilor domeniului 
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public şi celui privat ale satului (co-
munei), oraşului (municipiului), în 
limitele competenţei sale;

i) propune consiliului local sche-
ma de organizare şi condiţiile de 
prestare a serviciilor publice de gos-
podărie comunală, ia măsuri pentru 
buna funcţionare a serviciilor re-
spective de gospodărie comunală; 

j1) asigură elaborarea studiilor de 
fezabilitate şi propune spre aproba-
re listele bunurilor şi serviciilor de 
interes public local pentru realizarea 
proiectelor de parteneriat public–
privat;

j2) asigură monitorizarea şi con-
trolul realizării proiectelor de par-
teneriat public–privat în care auto-
ritatea APL participă în calitate de 
partener public;

m) asigură repartizarea fondului 
locativ şi controlul asupra întreţine-
rii şi gestionării acestuia în unitatea 
administrativ-teritorială respectivă;

o) prezintă consiliului local, 
anual şi ori de cîte ori este necesar, 
rapoarte cu privire la situaţia soci-
al-economică a satului (comunei), 
oraşului (municipiului);

s) asigură elaborarea planului 
general de urbanism şi a documen-
taţiei de urbanism şi amenajare a te-
ritoriului şi le prezintă spre aprobare 
consiliului local, în condiţiile legii;

v) propune consiliului local con-
sultarea populaţiei prin referendum 
în probleme locale de interes deo-
sebit, ia măsuri pentru organizarea 
acestor consultări;

y) sprijină colaborarea cu loca-
lităţi din alte ţări, contribuie la ex-
tinderea cooperării şi a legăturilor 
directe cu acestea”.

Astfel, cel mai important este 
că primarul are obligaţia să pună în 
executare, ca autoritate executivă, 
deciziile consiliului local, dispoziţi-
ile sale neputînd contraveni acestor 
decizii. În cazul în care consideră 
că decizia consiliului local este ile-
gală, primarul are dreptul de a cere 
(oficiului teritorial al Cancelariei de 
Stat) verificarea legalităţii acesteia 
(art. 66 alin. (2) din Legea privind 
administraţia publică locală).

În acelaşi timp, în calitatea sa de 
organ executiv al consiliului local, 

primarul, la cererea acestuia, este 
obligat să prezinte informaţii des-
pre executarea deciziilor adoptate 
de consiliu, alte informaţii despre 
activitatea sa de exercitare a anu-
mitor atribuţii prevăzute de lege. 
Primarul reprezintă şi exercită din 
numele consiliului local atribuţii ce 
ţin de competenţa sa sau atribuţii 
delegate/încredinţate de consiliu. 
În cazul în care consiliul local este 
suspendat, primarul exercită ad-
ministrarea operativă a treburilor 
publice ale unităţii administrativ-
teritoriale [p. 155]. Potrivit art. 25 
alin. (6) din legea-cadru în materie, 
în caz de dizolvare a consiliului şi 
pînă la constituirea unui nou con-
siliu, primarul soluţionează proble-
mele curente ale unităţii adminis-
trativ-teritoriale [12].

Așadar, din cîte se poate obser-
va, atribuţiile primarului ca autori-
tate executivă au o trăsătură distinc-
tă – la exercitarea acestora primarul 
nu dispune de puterea de decizie, ci 
doar de puterea de execuţie. Anume 
din acest punct de vedere, instituţia 
primarului este înţeleasă adeseori 
ca fiind un guvern local [22, p. 21]. 
Important este că această calitate de 
autoritate executivă a consiliului nu 
implică sub nicio formă subordona-
rea primarului faţă de consiliu [6, p. 
16], activitatea lor fiind bazată doar 
pe principiul colaborării.

Primarul ca reprezentant al 
statului în plan local. ipostaza în 
cauză, după cum enunţaserăm ceva 
mai sus, practic nu este consacrată 
în legislaţia în vigoare, dar poate fi 
dedusă din dispoziţiile Legii pri-
vind administraţia publică locală, 
care stipulează atribuţiile primaru-
lui (art. 29).

Sub aspect comparativ, reamin-
tim că situaţia este cu mult mai 
clară în România, unde Legea nr. 
215/2001, în art. 63 alin. (1) consa-
cră expres o categorie distinctă de 
atribuţii principale ale primarului: 
„a) atribuţii exercitate în calitate de 
reprezentant al statului, în condiţiile 
legii”. În continuare, în alin. (2) se 
precizează că, în calitatea sa de re-
prezentant al statului, primarul „ în-
deplineşte funcţia de ofiţer de stare 

civilă şi de autoritate tutelară şi asi-
gură funcţionarea serviciilor publice 
locale de profil, atribuţii privind or-
ganizarea şi desfăşurarea alegerilor, 
referendumului şi a recensămîntu-
lui, precum şi alte atribuţii stabilite 
prin lege.” [10].

Prin urmare, legea românească 
consacră destul de clar un dublu 
statut al primarului, de autoritate ce 
reprezintă colectivitatea teritorială 
care l-a ales sau, într-o formulă con-
sacrată în limbajul juridic francez, 
„agent al colectivităţii teritoriale” şi 
de autoritate ce reprezintă puterea 
statală la nivelul unităţii administra-
tiv-teritoriale ori, în acelaşi limbaj, 
„agent al statului” la nivelul comu-
nei, oraşului (municipiului) [1, p. 
1185]. Este o caracteristică ce deo-
sebeşte radical instituţia primarului 
de consiliul local, care prin esenţă 
reprezintă doar interesele unităţii 
administrativ-teritoriale în care a 
fost ales [26, p. 7].

O idee similară este susţinută 
şi în doctrina juridică autohtonă. 
Bunăoară, I. Creangă subliniază în 
acest sens că primarul nu-şi exercită 
atribuţiile în nume propriu, ci, pe de 
o parte, în numele colectivităţii lo-
cale care l-a ales, iar pe de altă parte, 
în numele statului care l-a abilitat cu 
drepturi şi obligaţii de interes public 
[3, p. 154].

Unele reflecţii pe marginea aces-
tui subiect pot fi regăsite şi în volu-
minoasa lucrare Administraţia pu-
blică. Curs universitar [21, p. 447], 
semnată de regretatul profesor M. 
Platon. Astfel, autorul menţionea-
ză că în exercitarea atribuţiilor ce 
ţin de starea civilă şi de autoritatea 
tutelară, precum şi a sarcinilor ce-i 
revin prin actele legislative privitoa-
re la recensămînt, la organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor, aducerea la 
cunoştinţa cetăţenilor a legilor, pre-
cum şi a altor asemenea atribuţii sta-
bilite prin lege, primarul acţionează 
şi ca reprezentant al statului în 
satul (comuna), oraşul (municipiul) 
în care a fost ales [21, p. 447]. Mai 
mult, în viziunea sa, primarul poate 
exercita în numele statului mai mul-
te funcţii, precum: a) respectarea şi 
aplicarea legilor şi a regulamente-
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lor; b) îndeplinirea măsurilor de si-
guranţă generală; c) anumite funcţii 
de natură juridică; d) evidenţa popu-
laţiei, evidenţa statistică, recrutarea 
militară etc. Aceste şi alte funcţii îl 
autorizează pe primar să ia, în cali-
tate de reprezentant al statului, toate 
măsurile corecte şi necesare. Activi-
tatea sa în această direcţie este obli-
gatorie, puterea dată aparţinîndu-i 
de drept, iar consiliul local neputînd 
decît să formuleze unele doleanţe în 
domeniul respectiv [21, p. 446].

un alt moment subliniat de M. 
Platon este că atunci cînd activează 
în numele statului, primarul se pla-
sează sub autoritatea organului sta-
tal superior care îi poate anula deci-
zia şi poate să-l substituie în luarea 
unei hotărîri [21, p. 445]. Sub acest 
aspect, se poate susţine că primarul, 
în calitatea sa de reprezentant al sta-
tului, în plan local exercită compe-
tenţe delegate. 

Argumente importante în fa-
voarea acestei idei regăsim la A.A. 
Trăilescu, care menţionează că chiar 
dacă legea nu prevede expres, atri-
buţiile exercitate de primar în cali-
tate de reprezentant al statului (se 
are în vedere „atribuţiile de ofiţer de 
stare civilă şi de autoritate tutelară 
şi atribuţii ce asigură funcţionarea 
serviciilor publice locale de profil, 
atribuţii privind organizarea şi des-
făşurarea alegerilor, referendumului 
şi a recensămîntului, precum şi alte 
atribuţii stabilite prin lege”), aces-
tea constituie competenţa delegată 
a primarului [27, p. 103]. Mai mult, 
cercetătorul consideră că primarul, 
de asemenea, are o competenţă dele-
gată şi acţionează tot ca agent al sta-
tului şi atunci cînd asigură la nivel 
local respectarea drepturilor şi liber-
tăţilor fundamentale ale cetăţenilor, 
a prevederilor Constituţiei, precum 
şi punerea în aplicare a legilor, a de-
cretelor Preşedintelui Republicii, a 
hotărîrilor şi ordonanţelor guvernu-
lui, a ordinelor şi instrucţiunilor cu 
caracter normativ ale miniştrilor, ale 
celorlalţi conducători ai autorităţilor 
administraţiei publice centrale, în 
condiţiile legii.

Este important faptul că, fiindu-i 

delegate (prin lege) de la nivelul ad-
ministraţiei publice centrale (a sta-
tului), primarul exercită aceste atri-
buţii în numele şi în limitele impuse 
de guvern, care asigură conducerea 
generală a administraţiei publice, 
susţine cercetătorul [27, p. 103]. 
În doctrina franceză se consideră 
că primarul, atunci cînd are calita-
tea de reprezentant al statului, este 
subordonat administraţiei centrale 
şi prefectului, de la care poate primi 
ordine [24, p. 370-371].

În ceea ce priveşte situaţia din 
Republica Moldova, trebuie preci-
zate două momente: 

Potrivit art. 6 alin. (2) din 1) 
Legea descentralizării administra-
tive [11], „delegarea de competenţe 
poate fi efectuată de Parlament, la 
propunerea Guvernului”, ceea ce 
în viziunea noastră nu este corect. 
Dat fiind faptul că Guvernul asigură 
conducerea generală a administraţi-
ei publice, acesta trebuie şi să dele-
ge competenţe primarului prin lege. 

În cazul nostru, chiar dacă 2) 
legea nu admite posibilitatea unor 
raporturi de subordonare între pri-
mar şi alte autorităţi publice, mai 
ales guvern, totuşi în cazul compe-
tenţelor delegate se creează o situ-
aţie specială. Astfel, art. 70 alin. (1) 
din Legea privind administraţia pu-
blică locală prevede [12]: „Pentru 
ca autorităţile administraţiei publice 
locale să-şi exercite atribuţiile dele-
gate de stat, subiecţii controlului de 
oportunitate sînt în drept să modifice 
ori să abroge actul, în termen de 15 
zile de la data primirii lui, pe motiv 
de oportunitate. În caz de inacţiune 
a autorităţii administraţiei publice 
locale chiar şi după avertismentul 
subiectului controlului de oportu-
nitate, acesta poate să emită actul 
respectiv în locul autorităţii incapa-
bile de a lua decizia.”

Deci, din cîte se poate observa, 
dispoziţiile normative citate con-
firmă ideea profesorului M. Platon 
(enunţată mai sus). Pe fonul aces-
tor clarificări, totuşi trebuie să re-
cunoaştem că există şi o anumită 
problemă la acest capitol, şi anume 
dificultatea identificării clare a com-

petenţelor delegate ale primarului 
(care îi determină calitatea de repre-
zentant al statului). Din prevederile 
Legii privind administraţia publică 
locală [12] pot fi doar deduse cîteva 
asemenea competenţe. Este vorba 
de atribuţiile reglementate în art. 
29 alin. (1) literele: j) conduce, co-
ordonează şi controlează activitatea 
serviciilor publice locale, asigură 
funcţionarea serviciului stare civi-
lă, a autorităţii tutelare, contribuie 
la realizarea măsurilor de asistenţă 
socială şi ajutor social; k) eliberează 
autorizaţiile şi licenţele prevăzute 
de lege; l1) asigură înregistrarea şi 
evidenţa troleibuzelor, a ciclomo-
toarelor, a maşinilor şi a utilajelor 
autopropulsate utilizate la lucrările 
de construcţii sau agricole, care nu 
se supun înmatriculării, precum şi 
a vehiculelor cu tracţiune animală, 
în corespundere cu regulamentul-
tip aprobat de guvern; p) înregis-
trează asociaţiile obşteşti care in-
tenţionează să activeze în unitatea 
administrativ-teritorială respectivă; 
q) exercită, în numele consiliului 
local, funcţiile de autoritate tutelară, 
supraveghează activitatea tutorilor 
şi a curatorilor. 

Referitor la ultima atribuţie 
enunţată, vom preciza incorecti-
tudinea consemnării exercitării 
acesteia în numele consiliului lo-
cal. Argumente în acest sens pot 
fi regăsite în texul Legii privind 
protecţia specială a copiilor aflaţi 
în situaţie de risc şi a copiilor se-
paraţi de părinţi [15], în care este 
stabilit că autorităţi tutelare locale 
sînt primarii de sate (comune) şi de 
oraşe (art. 3). În continuare, art. 6 
alin. (1) al Legii stabileşte un set de 
atribuţii ale primarului ca autoritate 
tutelară locală, care pot fi exercitate 
fie direct de către acesta, fie prin in-
termediul specialistului pentru pro-
tecţia drepturilor copilului angajat 
în cadrul primăriei (art. 6 alin. (2)). 
Prin urmare, luînd în consideraţie şi 
faptul că Legea privind administra-
ţia publică locală nu stabileşte în 
competenţa consiliului local nicio 
atribuţie legată de funcţiile autori-
tăţii tutelare (ceea ce, în principiu, 
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nici nu este necesar), putem dedu-
ce (fiind chiar de la sine înţeles) că 
primarul exercită atribuţiile de au-
toritate tutelară în numele statului, 
acestea fiind atribuţii delegate.

Pe lîngă atribuţiile consacrate 
expres în Legea citată supra, con-
siderăm că calitatea primarului de 
reprezentant al statului va fi între-
gită dacă legiutorul va reglementa 
expres şi atribuţia de asigurare a res-
pectării pe plan local a drepturilor şi 
libertăţilor omului (idee enunţată şi 
cu ocazia unui alt demers ştiinţific 
[19, p. 417]), a Constituţiei, a legi-
lor, a decretelor Preşedintelui Repu-
blicii, a hotărîrilor guvernului şi a 
altor acte ale administraţiei publice 
centrale. 

Concluzii. Generalizînd asupra 
celor expuse în prezentul demers 
ştiinţific, vom preciza că primarul 
ca autoritate administrativă auto-
nomă executivă, unipersonală, prin 
competenţele stabilite de lege, prin 
calitatea sa de ales al colectivităţii, 
de reprezentant al persoanei juridi-
ce (satul şi oraşul), dar şi de repre-
zentant al statului, se bucură de un 
statut specific, aparent preeminent 
între autorităţile APL de la nivelul 
satului şi oraşului [17, p. 152]. 

Atribuţiile enumerate în art. 29 
din lege nici pe departe nu constitu-
ie o listă exhaustivă a competenţe-
lor primarului ca autoritate publică 
locală autonomă, ea fiind comple-
tată considerabil de numeroase acte 
legislative în vigoare. important 
este însă ca legiuitorul în acest act 
legislativ principal, considerăm noi 
în materie, să stabilească concret 
domeniile date în competenţa pri-
marului, să delimiteze clar atribuţii-
le primarului de cele ale consiliului 
local, precum şi atribuţiile proprii 
de cele delegate. În viziunea noas-
tră, este o constatare ce ar contribui 
substanţial la eficienţa realizării 
practice a cadrului normativ în do-
meniu, precum şi la optimizarea şi 
eficientizarea instituţiei primarului 
în cadrul democraţiei locale, res-
ponsabilizarea autorităţilor publice 
locale pentru acţiunile lor şi rezul-
tatele obţinute.
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Introducere. Taxa pe valoa-
rea adăugată (în continuare 

– TVA), conform art. 93 din Codul 
fiscal (CF), este impozitul de stat ce 
reprezintă o formă de colectare la 
buget a unei părţi a valorii mărfu-
rilor livrate, serviciilor prestate care 
sînt supuse impozitării pe teritoriul 
Republicii Moldova, precum şi a 
unei părţi din valoarea mărfurilor, 
serviciilor impozabile importate în 
Republica Moldova. 

Taxa pe valoarea adăugată este 
o taxă care cuprinde toate fazele 
circuitului economic, respectiv pro-
ducţia, serviciile şi distribuţia pînă 
la vînzările către consumatorii fi-
nali, inclusiv.

Din punctul de vedere al buge-
tului de stat, taxa pe valoarea adău-
gată este un impozit indirect, care se 
stabileşte asupra operaţiilor privind 
transferul proprietăţii bunurilor şi 
asupra prestărilor de servicii. Este 
o taxă unică ce se percepe în mod 
fracţionat corespunzător valorii adă-
ugate la fiecare stadiu al circuitului 
economic. În articol, pe lîngă anali-
za legislației naționale privind mo-
dul de calculare și achitare a TVA 
în cazul transmiterii bunurilor în 
capitalul social al societăţilor, vom 
reflecta asupra unor întrebări ce țin 
de perfecționarea Codului fiscal. 

Metode și materiale aplicate. 
În procesul studiului au fost folosite 

următoarele metode de investigare 
științifică: analiza logică, analiza 
comparativă, analiza sistemică, ana-
liza dinamică și sinteza. În calitate 
de materiale au servit lucrările mai 
multor specialiști notorii din dome-
niul jurisprudenței.

Rezultate obținute și discuții. 
Dacă la perceperea impozitului pe 
venit în cazul majorării capitalului 
social prin aporturi nebăneşti totul 
este clar şi art. 20 din Codul fis-
cal expres prevede că contribuţiile 
la capitalul unui agent economic, 
prevăzute la art. 55, nu sînt sursele 
de venit, iar art. 55, alin. 1 din CF 
prevede că contribuţiile cu active 
la capitalul agentului economic, în 
schimbul cotei de participaţie în 
capitalul lui, nu sînt supuse impozi-
tării, în acest caz apar întrebări pri-
vind aplicarea tVA. 

Livrarea de mărfuri reprezintă 
transmiterea dreptului de proprie-
tate asupra mărfurilor prin comer-
cializarea lor, schimb, transmitere 
gratuită, transmitere cu plată parţi-
ală, achitarea salariului în expresie 
naturală, prin alte plăţi în expresie 
naturală, prin comercializarea măr-
furilor gajate în numele debitorului 
gajist, prin transmiterea mărfurilor 
în baza contractului de leasing fi-
nanciar; transmitere a mărfurilor de 
către comitent comisionarului, de 
către comisionar cumpărătorului, 

de către furnizor comisionarului şi 
de către comisionar comitentului 
în cadrul realizării contractului de 
comision. 

Livrarea (prestare) de servicii 
este activitatea de prestare a ser-
viciilor materiale şi nemateriale, 
de consum şi de producţie, inclu-
siv darea proprietăţii în arendă, 
locaţiune, uzufruct, leasing ope-
raţional, transmiterea drepturilor 
privind folosirea oricăror mărfuri 
contra plată, cu plată parţială sau 
gratuit; activitate de executare a 
lucrărilor de construcţii şi montaj, 
de reparaţie, de cercetări ştiinţifi-
ce, de construcţii experimentale 
şi a altor lucrări contra plată, cu 
plată parţială sau gratuit; activita-
te de prestare a serviciilor de către 
administratorul fiduciar cumpără-
torului şi de către administratorul 
fiduciar fondatorului administrării 
fiduciare în cadrul realizării con-
tractului de administrare fiduciară. 
Se consideră livrare efectuată de 
către fondatorul administrării fi-
duciare administratorului fiduciar 
serviciile prestate de către admi-
nistratorul fiduciar cumpărătorului 
în cadrul realizării contractului de 
administrare fiduciară. 

Livrarea impozabilă constituie 
livrarea de mărfuri, livrarea (pre-
starea) de servicii, cu excepţia celor 
scutite de TVA, efectuate de către 
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subiectul impozabil în procesul ac-
tivităţii de întreprinzător.

Reieșind din definițiile de mai 
sus și bazîndu-ne pe art. 95 din Cod 
fiscal al RM, se poate concluziona că 
și la contribuţiile cu active la capita-
lul agentului economic în schimbul 
cotei de participaţie în capitalul lui 
nu sînt supuse impozitării cu TVA, 
deoarece introducerea în capitalul 
social nu poate fi calificată ca li-
vrare, dar în cazul dat nu totul este 
atît de simplu. Pînă la 01.01.2013, 
introducerea activelor în capitalul 
social (inclusiv importate) se regle-
mentau de prevederile art. 103 al. 1, 
p. 23 din CF şi Hotărîrea Guvernu-
lui nr. 102 din 30.01.2007. Începînd 
cu 01.01.2013, articolul dat a fost 
anulat, probabil pentru a exclude 
posibilitatea abuzurilor de achitare 
a tVA la devamarea activelor mate-
riale importate. Dar deja cu începu-
tul anului 2014, legislația a suferit 
modificări în vederea posibilității 
introducerii activelor materiale în 
capitalul social, făra a achita TVA 
cu anumite restricții.

Așadar, din anul 2014 nu se 
aplică TVA la importul activelor 
materiale pe termen lung utilizate 
nemijlocit la fabricarea produselor, 
la prestarea serviciilor şi/sau execu-
tarea lucrărilor, destinate includerii 
în capitalul statutar (social) de art. 
103, alin. 1, p. 29 din Codul fiscal 
şi Hotărîrea Guvernului nr. 145 din 
26.02.2014. În acest sens, la active-
le materiale pe termen lung utilizate 
nemijlocit la fabricarea produselor, 
la prestarea serviciilor şi/sau la exe-
cutarea lucrărilor se atribuie activele 
a căror uzură se raportează la costul 
produselor fabricate, serviciilor pre-
state şi/sau lucrărilor executate. 

Pentru a beneficia de facilitatea 
fiscală dată, aceste active materiale 
pe termen lung nu pot fi comercia-
lizate, transmise în arendă, locaţi-
une, uzufruct, leasing operaţional 
sau financiar pe parcursul a 3 ani 
din data validării declaraţiei vamale 
respective sau eliberării facturii fis-
cale. În cazul în care aceste active 
materiale pe termen lung se comer-
cializează, se transmit în arendă, 
locaţiune, uzufruct, leasing operaţi-
onal sau financiar pînă la expirarea 

a 3 ani, TVA se va calcula şi achita 
de la valoarea de intrare a acestora. 
În pofida restricțiilor menționate, 
există posibilitatea de a importa ac-
tive materiale fără achitarea TVA, 
spre exemplu, pentru majorarea ca-
pitalului social al întreprinderii, cu 
înstrainarea ulterioară nu a bunului, 
dar a părții sociale a întreprinderii.

Pe parcursul activităţii întreprin-
derilor, deseori apare necesitatea 
reorganizării lor din diferite motive 
– eficienţa economică, necesităţile 
procesului tehnologic, majorarea 
potenţialului întreprinderii, în sco-
pul cooperării mai efective cu alte 
întreprinderi, neînţelegerea dintre 
acţionari sau asociaţi, dorinţa sepa-
rării / divizării afacerilor etc.

Reieşind din scopul reorgani-
zării, persoana juridică se reorga-
nizează prin fuziune (contopire şi 
absorbţie), dezmembrare (divizare 
şi separare) sau transformare. Hotă-
rîrea de reorganizare se ia de fiecare 
persoană juridică în parte, în condi-
ţiile stabilite pentru modificarea ac-
telor de constituire. 

Agentul economic urmează să 
informeze Serviciul Fiscal de Stat 
despre efectuarea reorganizării. Însă 
această cerință nu este respectată de 
toți, deoarece persoanele care in-
formează se ciocnesc cu lipsa unei 
practici și a unei poziţii unice din 
partea lucrătorilor Serviciului Fiscal 
de Stat, organul care are obligaţie 
să urmărească corectitudinea apli-
cării legislaţiei fiscale. Persoanele 
cu funcţie de răspundere nedorind 
să-și asume responsabilitatea, iau 
decizii care duc la majorarea bazei 
impozabile, dar sînt în contradicţie 
cu legislaţia în vigoare, inclusiv cu 
Codul fiscal.

Așadar, vom încerca să analizăm 
legislaţia RM în vederea impozitării 
agenţilor economici în rezultatul re-
organizării. 

În conformitatea cu alin. 5, art. 
93 a Legii privind societăţile pe ac-
ţiuni nr. 1134-XII din 02.04.1997, 
reorganizarea societăţii se efectu-
ează pornindu-se de la valoarea de 
piaţă a activelor societăţii. Respec-
tiv efectuarea reevaluării activelor 
societăţii este o iniţiativă a socie-
tăţilor pe acţiuni, dar este și cerinţa 

legislaţiei, pe care societatea nu este 
în drept să o ignore. 

În conformitate cu lit. (c), alin. 
2, art. 41 din Legea privind socie-
tăţile pe acţiuni nr. 1134-XII din 
02.04.1997, aporturi la capitalul so-
cial pot fi bunuri care pot fi evaluate 
în bani şi, în conformitate cu alin. 7 
din acelaşi articol, valoarea de piaţă 
a aporturilor nebăneşti în capitalul 
social se aprobă în temeiul raportu-
lui organizaţiei de audit sau al altor 
organizaţii specializate care nu este 
persoana afiliată a societăţii.

În conformitate cu al. 2, art. 23 
din Legea privind societăţile cu răs-
pundere limitată nr. 135-XVI din 
14.06.2007, aportul în natură în ca-
pitalul social se evaluează în bani de 
către un evaluator independent. 

Conform Standardului Naţional 
de Contabilitate nr. 16, valoarea ve-
nală a mijloacelor fixe este valoarea 
de piaţă, ţinînd cont de destinaţia 
utilizării acestora. Această valoare 
se determină prin expertiza estima-
tivă efectuată de către specialişti 
(estimatori) calificaţi. Rezultatele 
reevaluări obiectului mijloacelor 
fixe după constatarea acestuia ca ac-
tiv sînt reflectate în felul următor: 

a) suma majorării valorii de bi-
lanţ se trece la majorarea capitalului 
propriu în postul de bilanţ ”Diferen-
ţa din reevaluarea activelor”; 

b) suma reducerii valorii de bi-
lanţ se trece la micşorarea capitalu-
lui propriu în postul de bilanţ ”Dife-
renţa din reevaluarea activelor”. 

Aceste modificări ale valorii de 
bilanţ sînt reflectate pe fiecare ac-
tiv în parte. Este interzisă compen-
sarea reducerii valorii de bilanţ din 
reevaluarea unui activ pe seama 
majorării valorii de bilanţ a altui 
activ. Cînd mijloacele fixe şi alte 
active pe termen lung sînt scoase 
din uz, sumele majorării şi micşo-
rării valorii de bilanţ sînt trecute 
respectiv la venituri şi cheltuieli 
ale activităţii de investiţii. 

Respectiv, rezultatul evaluării 
activelor trebuie să fie reflectat 
în bilanţul întreprinderii şi în ca-
zul în care reevaluarea a avut loc 
pînă la luarea deciziei de reorga-
nizare; baza valorică a proprietăţii 
agentului economic reorganizat se 
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determină reieşind din rezultatele 
evaluării.

În conformitate cu alin. 4, art. 
58 din Cod fiscal al RM, reorgani-
zarea agenţilor economici poate fi 
calificată sau necalificată. Conform 
alin. 5, art. 58 din CF, reorganizare 
calificată înseamnă reorganizarea, 
deplină sau parţială, a unui agent 
economic conform unui plan de re-
organizare aferent activităţii de în-
treprinzător. 

Calificarea reorganizării se de-
termină de Serviciul Fiscal de Stat. 
Totodată, legislaţia în vigoare nu 
prevede caracteristici determina-
te de care urmează să se conducă 
angajaţii Serviciul Fiscal de Stat la 
clasificarea reorganizării. În Codul 
fiscal este menţionat doar că reor-
ganizarea calificată înseamnă re-
organizarea, deplină sau parţială, a 
unui agent economic conform unui 
plan de reorganizare aferent activi-
tăţii de întreprinzător, reorganizare 
ce nu are ca scop sau rezultat eva-
ziunea fiscală a oricărui agent eco-
nomic sau acţionar (asociat). Reie-
şind din prevederea dată, pentru ca 
reorganizarea să fie determinată ca 
necalificată, Serviciul Fiscal de Stat 
urmează să demonstreze că reorga-
nizarea are ca scop sau ca rezultat 
evaziunea fiscală.

Determinarea calificării reorga-
nizării are o importanţă deosebită 
pentru agentul economic, deoarece 
de această calificare depind obliga-
ţiile fiscale ale întreprinderilor im-
plicate în reorganizare. 

Conform alin. 2, art. 59 din Co-
dul fiscal, în cazul reorganizării 
calificate baza valorică a propri-
etăţii agentului economic reorga-
nizat se consideră baza valorică 
a acestei proprietăţi nemijlocit 
înainte de reorganizare şi redistri-
buirea (transmiterea) proprietăţii 
agentului economic între părţile 
implicate în reorganizare nu se im-
pozitează, însă orice compensaţie, 
primită de orice persoană (inclusiv 
de orice parte implicată în reorga-
nizare), care nu constituie o cotă 
de participaţie în capitalul oricărei 
părţi se consideră plată în folosul 
beneficiarului. Totodată, art. 95 din 
CF expres prevede că transmiterea 

proprietăţii în cadrul reorganizării 
agentului economic nu constituie 
obiecte impozabil cu tVA.

Astfel, se poate concluzona că 
transmiterea proprietăţii în cadrul 
reorganizării agentului economic nu 
se impozitează cu TVA, indiferent 
de faptul dacă reorganizarea este 
calificată sau nu. De asemenea, în 
cazul în care Inspectoratul Fiscal de 
Stat a demonstrat că reorganizarea 
are ca scop sau rezultat evaziunea 
fiscală a oricărui agent economic 
sau acţionar (asociat) şi a ajuns la 
concluzia că reorganizarea este ne-
calificată, pentru agentul economic 
apar obligaţiunile fiscale la capitolul 
impozit pe venit. 

Concluzii. Cu părere de rău, ti-
tlul II și titlul III din Codul fiscal al 
Republicii Moldova califică diferit 
introducerea aporturilor nebănești 
în capitalul social al societăților co-
merciale. Dacă în titlul II al Codului 
fiscal este expres prevăzut că intro-
ducerea aporturilor nebănești în ca-
pitalul social nu este livrarea și nu 
se impozitează cu impozit pe venit, 
titlul III din Codul Fiscal nu se expu-
ne concret asupra problemei date și 
lasă loc pentru interpretări. Alin. 29, 
art. 103 din Codul fiscal prevede că 
modul de aplicare a facilităţilor fisca-
le respective se stabileşte de Guvern. 
Astfel, consider că introducerea de 
către asociați sau acționari a aportu-
rilor nebănești în capitalul social al 
societăților nu poate fi calificată ca li-
vrare. Această concluzie se regăsește 
în articolele 20, 55 și 95 din Codul 
fiscal și ar fi corect să fie expres 
prevăzută în Cod. Cu toate acestea, 
întreprinderea nu poate majora capi-
talul social din procurarea activelor 
materiale din contul propriu. 

Hotărîrea Guvernului nr. 145 din 
26.02.2014 prevede posibilitatea 
scutirilor de tVA pentru importul 
și livrările efectuate pe teritoriul 
republicii al activelor materiale pe 
termen lung și dacă obținerea scu-
tirilor la tVA pentru import depinde 
de instituțiile de stat, atunci aplica-
rea scutirilor la livrările efectuate pe 
teritoriul Republicii Moldova de-
pind de vînzător, care la rîndul lor 
pot crea un șir de dificultăți. 
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Introducere. Problematica 
studierii acțiunii factorilor 

mediului asupra infractorilor juve-
nili oglindește o formă de afirmare 
socială în cadrul socializării umane, 
impuse de cerințe și condiții zilnice 
ale vieții fiecăruia dintre noi. Facto-
rii mediului au un impact semnifi-
cativ și variabil asupra fiecarui in-
divid în parte, depinzînd într-o mare 
măsură de mediile de socializare, 
cum ar fi domeniile educativ, cultu-
ral, social, profesional și economic. 
Toate acestea reprezintă compo-
nente cu influență profundă asupra 
tinerilor care încearcă din răsputeri 
să evolueze, parcurgînd zilnic anu-
mite trepte spre viitorul rîvnit, dar 
care uneori eșuează inconștient prin 
multitudinea faptelor infracționale 
săvîrșite, alunecînd astfel pe calea 
criminalității. 

Discuții. Cercetătorul autohton 
Gheorghe Gladchi își expune opinia 
asupra socializării, integrării sociale 
a personalității infracționale, afir-

mînd că formarea personalității este 
un proces interacționist. Nu trebuie 
supraestimat sau subestimat rolul 
factorilor exogeni și endogeni în 
formarea personalității. Este necesar 
să acordăm valoare egală celor două 
categorii de factori, fiecare avînd 
importanța lor în orientarea antiso-
cială a personalității infractorului. 
Socializarea negativă diferă de so-
cializarea pozitivă prin conținutul 
informațiilor receptate și valoarea 
acordată acestora de către subiect. 
În cadrul procesului de socializare 
negativă, subiectul asimilează cu 
preponderență informațiile pertur-
bante (a tulbura dezvoltarea nor-
mală, a provoca dezordine), care îi 
parvin din mediul social. Din acest 
punct de vedere, atenția criminolo-
giei s-a îndreptat mai ales asupra fa-
miliei, școlii, microgrupurilor și lo-
cului de muncă ca niște componente 
ale mediului psihosocial ce exercită 
o influență deosebită asupra formării 
personalității individului [4, p. 238]. 

NECESITATEA  STUDIERII  APROFUNDATE  A INFLUENȚEI  IMUABILE  
A  FACTORILOR  MEDIULUI  ASUPRA  INFRACTORILOR 

JUVENILI

Carolina-Caleria PRETULA,
doctorandă, ULIM

SUMMARY
The essential in-depth study of the pervious issue of the juvenile environment is a very immutable “criminological seg-

ment” for all times, both past and future as well. The issue of studying the medial influence of the juveniles within a society 
is the criminological segment – variable, which interacts from various causalities inspired from various actual social fields. 
The medial influence is the “free acquiescence”, “exercise”, self-contained “involving”, which intervene immediately and 
sometimes unacceptably, of the social environment from various social-medial spheres that interact either positively for 
some juveniles, or negatively for others. As a result of this mutual interaction of the medial-active relation of juvenile with 
the surrounding world can unfortunately be devastating and distinguished by a failed start of private life. The segment of 
medial influence of the socialization for the future generation represents a mean of continuous manifestation and constant 
search of finding brilliant things, which sometimes may lead to the destruction of the individual personality.

Keywords: factor, medial influence, juvenile, criminal phenomenon

REZUMAT
Aprofundarea studierii problematicii influenței mediului asupra infractorilor juvenili în cadrul unei societăți este un 

„segment criminologic” caracteristic pentru toate timpurile. Influența mediului reprezintă „consimțirea liberă”, „exercita-
rea”, „implicarea”, ce intervine imediat și uneori nedorit, a mediului înconjurător prin diverse sfere sociale, care acționează 
fie în mod pozitiv asupra unor tineri, fie într-un mod negativ asupra altora. Această interacționare reciprocă cu lumea încon-
jurătoare uneori poate fi, din păcate, devastatoare și marcată de un eșuarea vieții personale. Segmentul influenței mediului 
social pentru generația ce vine se manifestă prin căutarea permanentă a lucrurilor splendide, atractive, ceea ce uneori îi poate 
duce pe tineri spre distrugerea personalității individuale.

Cuvinte-cheie: factor, influența mediului, juvenil, fenomen infracțional

Ne raliem opiniei date, deoarece 
este dificil de diferențiat cărei cate-
gorii de factori – exogeni sau endo-
geni – le revine un rol mai impor-
tant în determinarea personalității 
infracționale. Ambele categorii au 
o semnificație determinabilă în for-
marea unei personalități. 

Deducem astfel, din afirmațiile 
enunțate mai sus, că ambele catego-
rii de factori pot duce la orientări an-
tisociale, amorale ale personalității 
infracționale, care perturbează 
atît personalitatea proprie, a celor 
apropiați, cît și starea normală a 
mediului social. Ca urmare a eva-
luării acestor factori, se observă că, 
în procesul socializării umane, se 
accentuează dereglările în cadrul 
unei societăți sănătoase din punct de 
vedere intelectual, moral, educativ 
și cultural. O importanță deosebită 
pentru subiectul de drept, care inter-
vine în cadrul jurisdicțional-juridic, 
o are aprobarea personală, accep-
tarea săvîrșirii unor fapte, care se 
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încadrează zilnic în propriul mediu 
social. Tinerii, în cazul nerealizării 
diferențierilor fenomenologice în 
parcursul vieții, se dedau frecvent 
la săvîrșirea diverselor delicte, care 
intervin din cauza neajutorării lor 
fie din partea familiei, fie din partea 
școlii, fie din cauza mediului social 
în care interacționează zilnic, pre-
cum și din lipsa totală sau parțială a 
valorilor morale. Este de ajuns să fie 
acceptat măcar un fenomen din cele 
nominalizate, pentru a ajunge la un 
final distrugător de personalitate. 
Situația dată apare frecvent din lipsa 
comunicării în relațiile părinte – co-
pil, profesor – elev, mediu – tînăr. 

Imitația comportamentelor nefa-
vorabile de asemenea are un rol ne-
gativ pentru dezvoltarea armonioasă 
într-un mediu social benefic, pentru 
un viitor luminos. Astfel, conside-
răm că, în procesul de formare a unei 
personalități, este important fiece 
moment, fapt sau acțiune care inter-
vine zilnic: ce aude copilul, ce vede, 
mediul în care crește, căldura am-
bilor părinți, relațiile dintre părinți, 
atitudinea pedagogilor, a colegilor 
față de copil etc. Criminologii ro-
mâni Doru Luminosu și Vasile Popa 
menționează: acestor considerații 
despre interacțiunea factorilor cri-
minogenezelor societății contem-
porane le urmează studiul factorilor 
criminogeni exogeni, apoi examenul 
factorilor criminogeni endogeni, pe 
terenul cărora apare și se manifestă 
criminalitatea și consecințele sale 
dăunătoare. 

Factorii cosmo-telurici, so-
cioeconomici, cultural-educativi, 
tradiționali, alcoolismul și alte vicii 
reprezintă cadrul general al premi-
selor criminogenezei exogene, care 
se află la originile criminalității 
societății contemporane [6, p. 
214]. Susținem opinia autorilor, 
menționînd că multitudinea acestor 
factori criminogeni reprezintă baza 
infracționalismului actual, dar să nu 
uităm și de trăsăturile personalității 
infractorului. După părerea mea, cei 

mai importanți sînt factorii cultu-
ral-educativi și cei socioeconomici. 
Cele mai valorificate și studiate 
componente, atît în mediul psihoso-
cial, cît și al criminologiei în gene-
ral, sînt: familia, școala și locul de 
muncă. Determinarea esenței aces-
tor factori are o importanță majoră 
pentru analiza detaliată a compor-
tamentului infracțional, a cauzelor 
săvîrșirii infracțiunilor, a impulsuri-
lor ce duc la acțiuni ilegale, destabi-
lizînd desfășurarea normală a vieții 
membrilor unei societăți sănătoase. 

Factorii cultural-educativi și 
socioeconomici pot avea un im-
pact negativ în cadrul societății din 
cauza insuficienței vigilenței din 
partea familiei, apoi din sistemul 
educațional și finalizînd cu cadrul 
socioeconomic. Confirmăm am-
plificarea acțiunii acestor factori în 
societatea noastră, din cauza lipsei 
de grijă a statului față de soarta și vi-
itorul tinerilor, care sînt disperați de 
situația actuală. E necesară asigura-
rea locurilor de muncă, a unui trai 
decent, pentru a nu induce destră-
marea familiilor prin plecarea unuia 
sau a ambilor părinți peste hotarele 
țării, copiii rămînînd doar cu un pă-
rinte sau în grija bunicilor. 

Autorul autohton igor Cioba-
nu susține că socializarea este un 
proces de însușire și interiorizare a 
normelor și valorilor sociale, a mo-
delelor de comportament de către 
individul uman, care devine mem-
bru al unei comunități sau al unui 
grup social. Deci, socializarea este 
condiția primordială în formarea și 
afirmarea personalității. Mecanis-
mele socializării sînt: modelarea, 
învățarea, controlul social [3, p. 
231]. Susținem opinia autorului și 
sîntem de acord cu definirea oglin-
dită în lucrarea sa. Într-adevăr, so-
cializarea reprezintă un proces de 
cunoaștere și sesizare a diferitelor 
aspecte, modele comportamentale 
umane și autocontrolul individual 
asupra multiplelor aptitudini perce-
pute personal în lumea virtuală, ca 

mai apoi să fie realizate în mediul 
social. Însă deseori regăsirea perso-
nală în cadrul socializării eșuează 
pentru unii indivizi, din cauza fac-
torilor ambientali. 

Cercetătorul român Tudor Amza 
afirmă că E. Ferri a fost unul dintre 
primii criminologi care a evidențiat 
faptul că mediul poate influența în-
tr-o foarte mare măsură criminalita-
tea. Unele teorii criminologice susțin 
că acțiunile delincvențiale provoca-
te sau favorizate de mediu se produc 
sub formă de tulburări de socializa-
re [1, p. 214]. Sîntem de acord întru 
totul cu această opinie. Delincvența, 
de obicei, apare ca o formă de ma-
nifestare și de întrunire cumulativă 
a tuturor acțiunilor săvîrșite drept 
rezultat al unei socializări neadec-
vate, atribuite unui comportament 
neadecvat. Delincvența apare ca fe-
nomen distrugător în rîndul indivi-
zilor care încearcă cu forțele proprii 
să deslușească răul de bine, care do-
resc din răsputeri să ajungă ușor și 
prin orice mijloace la un înalt nivel 
de trai. Satisfacerea nevoilor coti-
diene de multe ori poate conduce 
spre un final distrugător de per-
sonalitate, deoarece se utilizează 
mijloace și acțiuni care contravin 
legii și sînt amorale pentru o soci-
etate sănătoasă. 

Conform Noului dicționar ex-
plicativ al limbii române, mediul 
este: 1) Ansamblu de factori, de 
obiecte materiale și de condiții fi-
zice, care înconjoară și influențează 
organismele. 2) Spațiu material în 
care se află un corp sau în care se 
desfășoară un fenomen fizic. 3) An-
samblu de condiții externe în care 
trăiește și se dezvoltă un individ 
uman. 4) Ansamblu de circumstanțe 
materiale sau morale; ambianță 
care înconjoară o persoană; anturaj; 
climat; cadru. Cerințele de socia-
lizare reprezintă condițiile sociale 
de integrare, de acomodare perma-
nentă la modernizările evolutive 
din cadrul societății. Prin urmare, 
socializarea este un proces în con-
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tinuă derulare în timp, care conține 
în sine cerințe neimpuse de nimeni, 
dar care persistă mereu în societa-
te. De aceea, apar dificultăți pen-
tru cei care nu sînt susținuți de cei 
apropiați, de instituțiile de instru-
ire sau de autoritățile statale, ceea 
ce duce, în fine, spre o socializare 
infracțională.

Autorul român Ioan Iacobuță 
afirmă că sociologia, pedagogia 
consideră că mediul socioprofesio-
nal are un rol important în forma-
rea personalității. În general, pro-
fesia este locul unde procesul de 
școlarizare ia sfîrșit. De aceea, s-a 
format convingerea potrivit căreia 
orice eșec profesional poate deveni 
o cauză de dezechilibru pentru indi-
vizii slabi, însă reușita profesională 
depinde de foarte mulți factori, pre-
cum: gradul de pregătire profesio-
nală, alegerea corectă a profesiei, 
aptitudinile personale, capacitatea 
de adaptare la regimul de disciplină 
și efort etc. [5, p. 175]. Ne raliem 
afirmațiilor enunțate, menționînd 
că, după absolvirea facultății, au 
importanță majoră stabilitatea și pu-
nerea unei baze social-profesionale, 
astfel încît studiile obținute să fie 
aplicate în experiențe reale, într-un 
mediu real. 

Orice eșec în realizarea perso-
nală la o vîrstă fragedă și sensibi-
lă poate influența negativ drumul 
spre un viitor strălucit. Implicarea 
autorităților statale în privința cre-
ării locurilor de muncă de aseme-
nea joacă un rol important în con-
stituirea personalității umane și în 
menținerea unui echilibru economic 
în viața societății. Contează foarte 
mult și gradul de pregătire profe-
sională al unei persoane pentru a 
ține piept cerințelor contemporane 
și programului de muncă la care va 
fi supus. Toți acești factori de socia-
lizare a individului uman trebuie să 
corelezeși cu calitățile, aptitudinile 
și deprinderile personale, de care va 
avea nevoie adolescentul. 

Problemele enunțate trebuie 

soluționate începînd de la o vîr-
stă fragedă, sub controlul și cu 
susținerea părinților, cu implicarea 
diferitor instituții, prin programe, 
strategii de control etc. Autorul rus 
Г. Г. Шиханцов, referindu-se la 
factorii sociali, susține următoarele: 
divizarea infractorilor în funcție de 
apartenența lor la diferite grupuri so-
ciale ne arată că muncitorii constitu-
ie o parte destul de constantă, egală 
cu aproximativ 50%. În comparație 
cu aceasta, cotele altor grupuri so-
ciale sînt mai mici. Dominarea în 
rîndurile infractorilor a muncitorilor 
ocupați constant sau pentru o peri-
oadă îndelungată cu munca fizică 
istovitoare se lămurește nu atît prin 
faptul apartenenței cetățeanului la o 
oarecare grupă socială, cît altor fac-
tori auxiliari, ca, de exemplu, nive-
lul scăzut de cultură și studii, cercul 
restrîns și deformat al intereselor și 
necesităților. 

Caracterizînd personalitatea in-
fractorilor conform apartenenței so-
ciale și tipului ocupației, menționăm 
tendința de creștere a numărului 
acestora în contingentul de persoa-
ne fără ocupație și fără surse de ve-
nit constante [7, p. 93]. Susținem 
părerea autorului rus, considerînd 
apartenența socială un factor esențial 
al socializării, deoarece de mediul în 
care a crescut, de alegerea efectuată 
de către o persoană depinde în mare 
parte soarta ei de mai departe. 

Din spusele autorului rus pu-
tem deduce că nivelul de cultură și 
de studii de asemenea joacă un rol 
foarte important în viața individului. 
Nivelul scăzut de inteligență se răs-
frînge semnificativ asupra unei so-
cializări reușite. Existența factorilor 
auxiliari, la prima vedere, nu pare a 
fi esențială pentru buna desfășurare 
a unei socializări, dar considerăm 
că este necesar de acordat atenție 
inteligenței, studiilor și nu în ultimul 
rînd manifestării pozitive și reușite 
în cadrul socializării. Există tendința 
de creștere a numărului infractorilor 
în rîndul persoanelor care nu dispun 

de un loc de muncă stabil, adică fără 
o poziție socială benefică din cauza 
lipsei unor venituri constante. Pen-
tru a avea un rol satisfăcător în soci-
etate, este necesar de acordat atenție 
faptului cum ne creștem copiii, adi-
că viitorul nostru, care trebuie să ne 
reprezinte mai apoi și să construias-
că o societate mai bună. 

Dar nu trebuie să uităm că une-
ori, din cauza unei alegeri incorecte 
de integrare într-un grup social sau 
în funcție de preferințele proprii ne-
faste de aderare la un grup social, o 
persoană poate să-și rateze viitorul 
prosper. Autorul autohton octa-
vian Bejan afirmă că cunoștințele 
științifice pătrund și sînt utilizate la 
toate nivelurile, în diverse direcții 
și de manieră diferită. De altfel, 
știința s-a constituit într-o compo-
nentă socială majoră cu impact de-
osebit, extraordinar în orice sferă de 
manifestare a vieții sociale. Astfel, 
putem vorbi despre un veritabil sis-
tem de asigurare științifică a vieții 
sociale, alcătuit din trei componente 
principale – obținere, transmitere și 
aplicare a cunoștințelor științifice în 
viața curentă a societății [2, p. 14]. 

Susținem pe deplin poziția auto-
rului, care pune un accent deosebit 
pe sistemul de asigurare științifică. 
Este subliniată importanța dome-
niului științific în fiece societate, 
stat, deoarece acesta reflectă epo-
ca istorică, începînd din timpurile 
străvechi și pînă astăzi. Într-ade-
văr, obținerea cunoștințelor și 
acumularea informațiilor sînt utile 
penru dezvoltarea personală. Acu-
mularea noțiunilor științifice ar fi 
de dorit să se efectueze conștient 
de către fiece ființă umană, în-
cepînd de la o vîrstă fragedă sub 
îndrumarea părinților, educatori-
lor, pedagogilor. Se va opta pentru 
îmbogățirea cunoștințelor, pentru 
însușirea unor valori esențiale prin 
exemple frumoase, prin dezvolta-
rea unor trăsături pozitive fie pri-
mite ereditar, fie dăruite afectiv 
printr-o educație corectă. Totodată, 
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este necesară îmbinarea multiple-
lor forme educaționale, a diferitor 
tehnici de instruire școlară și pro-
fesională. 

Cea de-a doua componen-
tă esențială din cadrul sistemului 
științific – transmiterea – înseamnă 
exprimarea prin comportamentul 
individului uman a trăirilor sale, a 
atitudinilor și exteriorizarea lumii 
interioare. 

A treia componentă a sistemului 
științific – aplicarea cunoștințelor 
științifice – redă într-o formă con-
cretă, clară exprimarea individu-
ală în cadrul socializării umane, 
prin diverse mijloace de activitate 
profesională, prin rezultate reale. 
Aplicarea științifică reprezintă un 
indicator de realizare profesiona-
lă, care încununează eficient viața 
socială a persoanei. 

Concluzii. Așadar, factorii am-
bientali influențează semnificativ 
asupra tinerilor, avînd impact în 
toate sferele sociale. Este necesară 
implementarea cu grijă a diverselor 
metode și tehnici de aprobare siste-
matică a formelor de comportament 
atît în cadrul familial, cît și în cadrul 
instituțiilor de învățămînt. 

Coordonator științific:
 Oxana ROTARI, 

doctor, conferențiar universitar
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SUMMARY
Due to the fast development of society, we find that the doctrine is more con-

cerned with legislative prospects than theoretical approaches of time, so we con-
clude that the institution of property alienation provided maintenance for life re-
mains an area we explored theoretical science. The main issues addressed by the 
legal literature, is reduced to approach the concept of the contract, its characters, 
participating subjects, their rights and obligations. None of the studies addressed 
content does not present a systematic and detailed theory of alienation Institution 
goods provided maintenance for life. Property Alienation Contract on condition 
of lifetime maintenance is one of the unnamed contracts very common in current 
practice. The law does not provide legal framework so the autonomy of the par-
ties is very high. The parties have the freedom and the duty to elaborate a highly 
detailed agreement like for named contracts. Therefore, they are free to determine 
the rules governing it, otherwise there will be applied as many principles of ma-
terial obligations that exist.

Keywords: analysis, institution alienation goods provided maintenance for 
life, doctrine

REZUMAT
Datorită dezvoltării rapide a societății, constatăm că doctrina este preocupată 

mai mult de perspectivele legislative decît de abordările teoretice de moment, de 
aceea constatăm că instituția înstrăinării bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă 
rămâne a fi un domeniu puțin explorat din punct de vedere teoretico-științific. 
Principalele probleme care sînt oglindite de literatura juridică se reduc la aborda-
rea noțiunii de contract, la caracterele acestuia, subiectele participante, drepturile 
și obligațiile acestora. Niciunul dintre studiile abordate nu prezintă un conținut 
teoretic sistematizat și detaliat privind instituția înstrăinării bunurilor cu condiţia 
întreţinerii pe viaţă.

Cuvinte-cheie: analiză, instituția înstrăinării bunurilor cu condiţia întreţinerii 
pe viaţă, doctrină

Introducere. În literatura de 
specialitate autohtonă nu se 

acordă atenţia necesară aspectelor 
teoretice și practice ale instituţiei 
înstrăinării bunurilor cu condiţia 
întreținerii pe viaţă. Publicațiile 
se referă mai mult la contractul 
înstrăinării bunurilor cu condiţia 
întreținerii pe viaţă. 

Pornind de la cunoștințele 
dreptului civil, cumulîndu-le cu 
cunoștințele formulate în proce-
sul studierii cercetărilor existen-

te în acest domeniu, analizînd 
cadrul legislativ național și cel 
internațional, ne propunem drept 
sarcină prezentarea unei abor-
dări teoretico-practice specifice 
instituției înstrăinării bunurilor cu 
condiţia întreţinerii pe viaţă, care 
ar determina dimensiunea juridică 
a acestei instituții. 

Materiale și metode aplica-
te. la realizarea studiului au fost 
aplicate metodele: analiza, sinteza, 
comparația, investigația științifică. 
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Dintre materialele folosite enume-
răm legislația din domeniu a Re-
publicii Moldova, legislația și lite-
ratura de specialitate din România 
și din Federația Rusă.

Rezultate obținute și discuții. 
Drept reper pentru acest articol 
ne-au servit studiile cercetătorilor 
Gh. Avornic [1], B. Negru [17], 
E. Cojocari [10] etc. cu privire la 
instituția juridică, conform cărora 
aceasta reprezintă totalitatea nor-
melor juridice care reglementează 
o anumită categorie (o grupă uni-
tară) de relații sociale, generînd 
astfel o categorie aparte de ra-
porturi juridice. Instituția juridică 
formează sfera cea mai restrînsă 
a legăturii de conținut dintre mai 
multe norme juridice [1, p. 323]. 

Efectuînd examinarea în conse-
cutivitate cronologică, vom începe 
cu lucrarea din 2004 Drept civil, 
scrisă de E. Cojocari și V. Cojocari, 
în care este caracterizat contractul 
de înstrăinare de bunuri cu condiţia 
întreţinerii pe viaţă. În lucrare au-
torii aduc definiția legală a contrac-
tului, evidențiază caracterele aces-
tuia, obiectul, părțile componente. 
Totodată, ei fac o caracteristică 
succintă a drepturilor și obligațiilor 
părților, evidenţiază particulari-
tăţile acestui contract. Autorii își 
expun opinia că reglementările din 
Codul civil sînt mai favorabile pen-
tru beneficiar [9, p. 260]. 

În lista lucrărilor la temă se 
înscrie şi manualul cercetători-
lor Gh. A. Chibac, T. Mişin și I. 
Ţonov Dreptul civil (partea spe-
cială) [13]. În această lucrare au-
torii fac o caracterizare generală 
a contractului de înstrăinare a 
bunurilor cu condiţia întreţinerii 
pe viaţă, evidențiind importanţa, 
caracterele, elementele, drepturi-
le şi obligaţiile părţilor, precum 
şi condițiile încetării acestui con-
tract. Cu regret, nu se acordă o 
atenţie cuvenită particularităţilor 
acestei instituţii, particularităţilor 
contractului şi a problemelor prac-

ticii judiciare. Nu vine cu noutăţi 
în acest sens nici noua ediţie a lu-
crării din 2013.

O altă lucrare recentă impor-
tantă pentru studiul nostru – Ca-
lificarea raporturilor contractu-
ale [14] – aparține cercetătorului 
Dorin Cimil și este destinată pro-
blemei calificării juridico-civile a 
raporturilor contractuale. Contrac-
tul civil reprezintă un instrument 
de reglementare a unei activităţi 
organizaționale, indică asupra 
caracterului juridic al raportu-
lui şi permite utilizarea de către 
subiecţii obligaţi a măsurilor de 
constrîngere din partea statului. 
Caracteristicile contractului civil 
în calitate de mijloace juridice pot 
fi atribuite, în mare măsură, și al-
tor entităţi de acest gen la care pot 
apela subiecţii în procesul de re-
alizare a dreptului şi, eventual, la 
calificarea contractelor. Am ţinut 
cont de cele relatate în lucrarea 
monografică, iar regulile de cali-
ficare a raporturilor contractuale 
au fost aplicate la analiza contrac-
tului de înstrăinare a bunurilor cu 
condiţia întreţinerii pe viaţă [14, 
p. 24; 8].

Foarte amplu şi reuşit analizea-
ză contractul de înstrăinare a bu-
nurilor cu condiţia întreţinerii pe 
viaţă autorii O. Chelaru și Iu. Mi-
halache în articolul Analiza juridi-
că a contractului de înstrăinare a 
bunului cu condiţia întreţinerii pe 
viaţă [15, p. 25, 38]. În acest ar-
ticol autorii analizează detaliat în 
aspect din legislaţia RM ce regle-
mentează contractul de înstrăinare 
a bunurilor cu condiţia întreţinerii 
pe viaţă, referindu-se la caractere, 
noţiuni, particularităţi, expunîndu-
și punctul de vedere asupra naturii 
juridice a acestuia vizavi de regle-
mentările existente în alte state.

Merită atenţie și articolul sem-
nat de A. Bloşenco intitulat Înstră-
inarea bunurilor imobile prin acte 
juridice neautentificate notarial 
[3], în care autorul pune accentul 

pe protecţia bunurilor înstrăinate 
în general, accentuînd importanţa 
autentificării notariale și conside-
rînd că este necesară autentifica-
rea acestora. Astfel, cercetătorul 
susține că reglementarea deosebi-
tă a actelor juridice privind înstră-
inarea bunurilor imobile are drept 
scop garantarea exercitării şi apă-
rării dreptului de proprietate. 

După cum s-a afirmat corect în 
literatura de specialitate, dreptul 
subiectiv, recunoscut persoanei, 
a cărui realizare nu este asigurată 
prin mijloace de apărare, rămîne 
a fi doar un drept declarat [21, p. 
26, 98]. Fără posibilitatea fizică de 
a-şi apăra proprietatea, persoanele 
nu ar fi motivate să acumuleze ca-
pital, iar activitatea economică va 
fi limitată [3, p. 27, 29]. Autorul 
consideră că una dintre garanţiile 
apărării dreptului de proprietate 
este înregistrarea de stat a dreptu-
lui de proprietate asupra bunurilor 
imobile. Potrivit art. 290 alin. (1) 
din Сodul civil al RM, dreptul de 
proprietate şi alte drepturi reale 
asupra bunurilor imobile, grevări-
le acestor drepturi, apariţia, modi-
ficarea şi încetarea lor sînt supuse 
înregistrării de stat.

Înregistrarea de stat se efectu-
ează în Registrul bunurilor imobi-
le. Procedura de înregistrare este 
reglementată atît de CC RM, cît 
şi de Legea cadastrului bunurilor 
imobile, adoptată la 25.02.1998 
[16, p. 28, 29]. Legea respectivă 
stabilește sistemul organelor care 
efectuează înregistrarea de stat, 
competenţa lor, particularităţile 
înregistrării unor tipuri de bunuri 
imobile şi a drepturilor asupra lor, 
răspunderea pentru încălcarea re-
gulilor de înregistrare. Deşi după 
intrarea în vigoare a legii respec-
tive obligativitatea autentificării 
notariale a actelor juridice privind 
înstrăinarea bunurilor imobile a 
fost menţinută, odată cu intrarea în 
vigoare a CC RM din 2002 această 
cerinţă a fost exclusă [3, p. 29]. 
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Prezintă interes articolul cer-
cetătoarei V. Cebotari Prevederi 
legale privind obligaţia de întreţi-
nere publicat în 2003. În acest ar-
ticol autoarea face o analiză com-
parativă a obligaţiilor dreptului de 
întreţinere prevăzut de legislaţia 
familială și a celor prevăzute de 
CC RM din 2002 cu referinţă la 
contractul de înstrăinare a bunului 
cu condiţia de întreţinere pe viaţă, 
evidenţiind atît asemănările, cît şi 
deosebirile [12, p. 16]. 

O altă lucrare la care ne vom 
referi aparţine de asemenea V. 
Cebotari – Natura juridică a con-
tractului privind plata pensiei de 
întreţinere. În acest articol, autoa-
rea remarcă faptul că Codul fami-
liei al RM, adoptat la 26 octombrie 
2000, a introdus o noţiune nouă în 
legislaţia Republicii Moldova – 
contractul privind plata pensiei de 
întreţinere. Conform art. 94 alin. 1 
din CF RM, contractul privind pla-
ta pensiei de întreţinere se încheie, 
se execută, se modifică, se rezili-
ază şi se declară nul în conformi-
tate cu normele CC RM din 2002. 
Deci, după natura juridică acest 
contract poate fi considerat unul 
dintre multiplele contracte civile, 
deoarece posedă toate atributele 
unui contract civil. Autoarea arată 
totodată şi deosebirile acestuia de 
alte contracte asemănătoare, înde-
osebi cu contractul de înstrăinare 
a bunurilor cu condiţia întreţinerii 
pe viaţă [11, p. 11].

Sînt importante din punct  de 
vedere științific şi lucrările autoru-
lui autohton O. Cazac, care în mai 
multe publicaţii se referă la unele 
aspecte ce au tangenţă cu instituția 
în discuție. Astfel, în articolul 
Conceptul Codului civil al Repu-
blicii Moldova asupra efectelor 
juridice ale rezoluţiunii contrac-
tului: retroactivitate sau raport 
de lichidare, autorul expune unele 
opinii referitoare la efectele juri-
dice ale rezoluţiunii contractului, 
care sînt importante şi pentru con-

tractual de înstrăinare a bunurilor 
cu condiţia întreţinerii pe viaţă [5, 
p. 61-67]. 

În alt articol din 2012 al cer-
cetătorului O. Cazac – Dreptul 
creditorului de a alege rezoluţiu-
nea ori menţinerea contractului şi 
limitele acestui drept – este ana-
lizat dreptul creditorului de a ale-
ge rezoluţiunea, de care autorul a 
ţinut cont în cercetarea efectuată 
analizînd drepturile beneficiarului 
întreţinerii, precum şi așe dobîndi-
torului [6, p. 66-71]. Sînt impor-
tante pentru studiul nostru şi arti-
colele ştiinţifice ale aceluiași autor 
Temeiurile rezoluţiunii şi rezilierii 
contractelor conform prevederilor 
noului Cod civil [7] și Utilitatea 
distincţiei dintre rezoluţiunea şi 
rezilierea contractului civil: pro-
bleme şi soluţii [8], prezentate la 
conferinţe internaţionale.

Studiul efectuat ne convinge că 
relaţiile sociale privind înstrăinarea 
bunurilor cu condiţia întreținerii pe 
viață au existat din cele mai vechi 
timpuri. Însă modificările interve-
nite în ultimele decenii la nivel eco-
nomic, politic și social au determi-
nat necesitatea creării unui instru-
ment juridic mai eficient, care să 
răspundă cerinţelor societății con-
temporane. Des întîlnită, apărută în 
practică, dezvoltată de aceasta, de 
doctrină şi jurisprudenţă, lipsită de 
norme care să îi determine definiţia 
şi conținutul mai amplu, instituţia 
de înstrăinare a bunurilor contra 
întreţinerii pe viață ridică întrebări, 
pe de o parte, din cauza dificultăţii 
cu care este delimitată de contrac-
te asemănătoare, cum ar fi vînza-
rea – cumpărarea, în cazul în care 
bunul se înstrăinează în schimbul 
unei sume de bani şi a întreţinerii, 
sau donaţia cu sarcini, contractul 
de întreţinere reglementat de legis-
laţia familială, socială; pe de altă 
parte, datorită necesității determi-
nării regulilor aplicabile: cele ale 
contractului în general sau cele ale 
contractelor înrudite. 

Nominalizarea instituției înstră-
inării bunurilor cu condiţia întreţi-
nerii pe viaţă în contextul cercetă-
rilor juridice este o sarcină destul 
de importantă. Necesitatea unei 
asemenea abordări pornește de la 
caracterul inovativ al domeniului, 
deoarece nu există încă o abor-
dare teoretică unică a instituției 
înstrăinării bunurilor cu condiţia 
întreţinerii pe viaţă. În funcție de 
nivelul de dezvoltare a instituției 
și de perceperea acesteia de către 
societate, propunem a deosebi cî-
teva arii distincte de reglementare 
a instituției date. Abordările teore-
tice ale domeniului pot fi divizate 
și ele în funcție de diferite criterii. 

Reieșind din caracterul verti-
ginos de dezvoltare a societății, 
constatăm că doctrina este preo-
cupată mai mult de perspectivele 
legislative decît de abordările te-
oretice de moment, de aceea con-
cluzionăm că instituția înstrăinării 
bunurilor cu condiţia întreţinerii 
pe viaţă rămîne a fi un domeniu 
ne explorat teoretico-științific. 
Principalele probleme care sînt 
abordate de literatura juridică se 
reduc la abordarea noțiunii de 
contract, la caracterele acestuia, 
subiectele participante, drepturile 
și obligațiile acestora. Niciunul 
dintre studiile abordate nu prezin-
tă un conținut teoretic sistematizat 
și detaliat privind instituția înstră-
inării bunurilor cu condiţia întreţi-
nerii pe viaţă.

În practica judiciara a României 
nu a existat un punct de vedere co-
mun cu privire la efectele pe care 
le produce rezoluțiunea contrac-
tului de întreținere. Astfel, unele 
instanţe au hotărât ca, în cazul ad-
miterii unei acţiuni în rezoluţiunea 
contractului de întreținere, părţile, 
fără distincţie, urmează să fie re-
puse în situaţia anterioară înche-
ierii convenţiei, în sensul că debi-
torul întreţinerii trebuie obligat să 
restituie creditorului bunul trans-
mis la încheierea contractului, iar 
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creditorul întreținerii să restituie 
contravaloarea întreţinerii pe tim-
pul cît obligaţiile s-au executat. 
Alte instanţe, dimpotrivă – au 
considerat că în cazul rezoluţiunii 
contractului de întreţinere, persoa-
na obligată la prestarea întreţinerii 
care nu şi-a îndeplinit obligaţiile 
din cauza unor împrejurări ce-i 
sînt imputabile nu are dreptul să 
ceară restituirea celor ce a utilizat 
în executarea contractului [18, p. 
23]. Ultima soluţie este cea lega-
lă. Acest aspect este reglementat 
de Codul Civil al României din 
2011 prin art. 2263, alin. 5, care 
prevede că ”în cazul în care rezo-
luţiunea se pronunţă datorită neîn-
deplinirii culpabile a obligaţiei de 
întreţinere, debitorul în culpă nu 
poate obține restituirea prestaţiilor 
de întreţinere executate”. 

Doctrina reflectă înstrăinarea 
de bunuri cu condiţia întreţine-
rii pe viaţă în conţinutul manu-
alelor şi monografiilor de drept 
civil cu referință la contractul 
de întreținere, și mai puțin la 
instituție, împărtășind mai multe 
opinii. De exemplu, în conţinutul 
manualelor de drept civil din Fe-
deraţia Rusă se face o caracteriza-
re şi a contractului de întreţinere 
pe viaţă. Prezintă interes lucrările 
de doctorat ale cercetătorilor S. 
Natarov, Ia. Kliucinikov, P. Fedo-
seev, care nu numai că au cercetat 
contractul de întreținere pe viață, 
dar au reflectat și unele aspecte 
istorice ale apariției și dezvoltării 
instituției întreținerii pe viață. De 
exemplu, Natarov menționează 
că primele relații de întreținere 
în Rusia erau legate de biserici și 
mănăstiri, cărora li se transmiteau 
bunuri pentru ca proprietarii aces-
tora să fie întreținuți la bătrînețe 
[22, p. 21]. În doctrina rusă exis-
tă mai multe opinii referitoare la 
natura juridică a contractului de 
înstrăinare a bunurilor cu condiția 
întreținerii pe viață. Astfel, A. 
Șteiberg și M. Baru consideră că 

acesta este un contract de donație; 
V. Resențev susține că acesta este 
un contract aparte, cu caracteris-
tici specifice, iar V. Maslov este 
de părerea că acesta constituie o 
varietate a contractului de vînzare 
– cumpărare.

Doctrina românească reflectă 
înstrăinarea de bunuri cu condiţia 
întreţinerii pe viaţă în conţinutul 
manualelor şi monografiilor de 
drept civil, dar cu referință ne-
mijlocită doar la contractul de 
întreținere, împărtășind mai multe 
opinii. 

Una dintre publicațiile recente 
a doctrinarilor români este Co-
mentariul la Codul Civil Român 
din 2011, în care se comentează 
și reglementările privind contrac-
tul de întreținere, care este de fapt 
o noutate, deoarece Codul civil 
român vechi reglementa acest 
contract în cadrul contractului de 
rentă viageră. Deși în cod este re-
glementat separat și contractul de 
rentă viageră, prezintă un interes 
deosebit reglementările privind 
regulile aplicabile în cazul înlocu-
irii întreținerii prin rentă, care sînt 
apreciate de specialiștii care fac 
comentarii [2, p. 2200].

Astfel, în lucrarea recentă a 
autorului, Manuela Tăbăraș, în 
capitolul XII a monografiei Con-
tracte speciale, se face o succin-
tă caracterizare a contractului de 
întreținere în conformitate cu pre-
vederile Noului cod civil român, 
evidențiind caracterele specifice, 
conținutul, modul de constituire, 
garantarea, revocarea și înceta-
rea, fără a face o analiza științifică 
[20, p. 271]. În lucrarea recentă a 
autorului român Florin Moțiu, in-
titulată Contracte speciale în noul 
Cod civil, într-un capitol apar-
te este caracterizat contractul de 
întreținere, evidențiindu-se carac-
terele juridice, condițiile de vali-
ditate, delimitarea acestuia față de 
alte contracte, efectele și încetarea 
contractului [19, p. 351]. 

Contractul de întreținere este 
studiat și în lucrarea cercetătorului 
român Bujorel Florea Drept civil. 
Contracte speciale, în care autorul 
vine cu o analiză științifică critică 
a reglementărilor noului Cod civil 
român referitoare la noțiunea con-
tractului de întreținere, condițiile 
de validitate, obligațiile părților, 
încetarea contractului. Însă 
menționează că nu sînt publicații 
recente privind instituția înstrăină-
rii de bunuri cu condiția întreținerii 
[4, p. 207].  

Concluzii. Cercetările științi-
fice existente asupra instituţiei 
înstrăinării de bunuri cu condiţia 
întreţinerii pe viaţă sînt insufici-
ente și nu dau răspunsuri la un șir 
de întrebări apărute în realitatea 
socială. Acest domeniu, care devi-
ne tot mai solicitat, se prezintă ca 
unul neexplorat. Cercetînd litera-
tura de specialitate din Republica 
Moldova ce abordează instituţia 
înstrăinării de bunuri cu condiţia 
întreţinerii pe viaţă, nu am găsit 
soluții pentru un șir de probleme. 

Conceptul instituţiei înstrăi-
nării bunurilor cu condiţia între-
ţinerii pe viaţă nu a fost univoc 
interpretat şi înţeles pe parcur-
sul diverselor perioade istorice. 
Această stare de lucruri îşi găseş-
te explicaţia, mai întîi de toate, în 
faptul că există un spectru foarte 
larg de probleme ce trebuie solu-
ţionate ca premisă a formulării şi 
determinării unei viziuni concrete 
asupra contractului de înstrăinare 
cu condiţia întreţinerii pe viaţă vi-
zavi de dezvoltarea social-econo-
mică a ţării.

Este limpede că algoritmul 
de căutare a răspunsurilor la în-
trebările ce preocupă specialiştii 
din domeniu, dar şi conţinutul, şi 
caracterul răspunsurilor aflate de-
pind de interpretarea normelor în 
vigoare.

Recenzent:
Veronica GÎSCĂ, 

doctor în drept, conf. univ.
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