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Introducere. Scopul orică-
rui proces – civil sau penal 

– este înfăptuirea justiţiei, care se 
realizează pe trei căi: restabilirea 
dreptăţii şi echităţii, prin protejarea 
drepturilor şi libertăţilor persoanei; 
educarea cetăţenilor prin descura-
jarea comportamentului ilicit anti-
social; prevenirea membrilor soci-
etăţii asupra consecinţelor concrete 
ale încălcării legii [4, p. 18].

Cînd regulile de conduită (prevă-
zute într-un cadru bine determinat) 
sînt încălcate, tulburînd ordinea de 
drept, pentru restabilirea acesteia 
apare, în mod necesar, intervenţia 
organelor de justiţie care sînt che-
mate să aplice legea. Recurgerea la 
aceste organe presupune existenţa 
unui mijloc exercitat în conformi-
tate cu prevederile legale. Un astfel 

de mijloc legal, prin care conflictul 
de drept este adus în faţa justiţiei, 
este acţiunea în justiţie [5, p. 11].

În literatura de specialitate, ac-
ţiunea civilă a fost definită în cele 
mai diverse moduri. În accepţiunea 
autorului T. Franchimont, aceasta 
reprezintă, în sinteză, dreptul de a 
urmări, pe calea unui proces, ceea 
ce ţi se datorează (jus persequendi 
jdicio quod sibi debetur), iar, în de-
taliu, modalitatea prin care o per-
soană solicită instanţei recunoaş-
terea dreptului său ori realizarea 
acestuia, fie prin încetarea obsta-
colelor ridicate de o altă persoană, 
fie prin obţinerea unei despăgubiri 
corespunzătoare [6, p. 31].

Dacă încadrăm acţiunea civilă 
în graniţele procesului penal, de-
finiţia acesteia se schimbă datorită 
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An offense can produce, in addition to socially dangerous consequences, 

a material or moral damage harmful to an individual or legal entity, where the 
offense is a source of certain civil obligations. The legal means by which the 
victim who has been caused a material damage requires to repair this damage is 
deemed a civil action. 

The civil action in a criminal proceeding has its source in the commitment of 
the offence. Thus, since by the same offense there have been violated both the 
rules of criminal law and the rules of the civil law, there are legal grounds that the 
act would involve both criminal liability and civil liability.

Keywords: civil action, criminal proceedings, criminal prosecution, minors, 
victim, criminal case, accused, injured party, civil party, damage

REZUMAT
Săvîrşirea unei infracţiuni poate să producă, pe lîngă urmări socialmente pe-

riculoase, şi un prejudiciu material sau moral în dauna unei persoane fizice sau 
juridice, caz în care infracţiunea este sursa unor obligaţii civile. Mijlocul legal 
prin care persoana păgubită material cere să-i fie reparat prejudiciul cauzat este 
acţiunea civilă.

Acţiunea civilă în procesul penal îşi are izvorul în săvîrşirea infracţiunii. Ast-
fel, întrucît prin aceeaşi faptă s-a încălcat atît norma de drept penal, cît şi norma 
de drept civil, există temeiuri juridice ca fapta să atragă atît răspunderea penală, 
cît şi răspunderea civilă.
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intenţiei sancţionatoare mai pro-
nunţate a părţii vătămate. Astfel, în 
opinia autorului N. Volonciu, ac-
ţiunea civilă în procesul penal re-
prezintă mijlocul juridic prin care 
inculpatul sau partea responsabilă 
civilmente este trasă la răspundere 
civilă [7, p. 221].

O altă definire, în viziunea ace-
luiaşi autor, presupune că acţiunea 
civilă reprezintă modalitatea con-
cretă, prevăzută de lege în favoarea 
titularului unui drept subiectiv, de 
a cere instanţei judecătoreşti recu-
noaşterea unui drept preexistent, 
constituirea unei situaţii juridice 
noi, încetarea piedicilor puse în 
exercitarea dreptului său de către o 
altă persoană şi, nu în ultimul rînd 
repararea pagubei sau a prejudiciu-
lui cauzat de fapta altei persoane.

În opinia autorului A. Pintea, 
acţiunea civilă (ca instituţie de 
drept procesual-penal) este instru-
mentul juridic prin intermediul 
căruia o persoană care a suferit un 
prejudiciu material prin infracţiune 
solicită repararea acestuia în cadrul 
procesului penal, pornit ca urmare 
a constatării infracţiunii respective 
[3, p. 221].

Conform art. 219 CPP RM, „ac-
ţiunea civilă în procesul penal poa-
te fi intentată la cererea persoanelor 
fizice sau juridice cărora le-au fost 
cauzate prejudiciii materiale, mo-
rale sau, după caz, le-a fost adusă 
daună reputaţiei profesionale ne-
mijlocit prin fapta (acţuiunea sau 
inacţiunea) interzisă de legea pe-
nală sau în legătură cu săvîrşirea 
acesteia” [1].

Deci, acţiunea în justiţie este 
mijlocul (instrumentul) juridic 
prin care o persoană este trasă la 
răspundere în faţa instanţelor ju-
decătoreşti, pentru a fi obligată să 
suporte constrîngerea statului, co-
respunzătoare normei de drept în-
călcate [9, p. 38]. În acelaşi timp, 
acţiunea civilă este un instrument 
juridic de apărare a legalităţii şi or-
dinii de drept, precum şi de întărire 
a disciplinei sociale în general.

Potrivit art. 1398 CC RM, „cel 

care acţionează faţă de altul în mod 
ilicit, cu vinovăţie este obligat să 
repare prejudiciul patrimonial, iar 
în cazurile prevăzute de lege, şi 
prejudiciul moral cauzat prin acţi-
une sau omisiune” [2].

Dacă prejudiciul provocat este 
urmarea unei infracţiuni, odată cu 
pornirea procesului penal se naşte 
şi un drept la acţiunea civilă.

Dreptul persoanei vătămate 
printr-o infracţiune, material sau 
moral, de a cere făptuitorului repa-
rarea prejudiciului cauzat prin acea 
infracţiune este consfinţit de lege. 
Este necesar de a cunoaşte aspecte-
le procesuale privind mecanismul 
şi condiţiile de înaintare a acţiunii 
civile într-un proces penal, modali-
tate de protejare judiciară a minori-
lor victimizaţi. 

Prin chiar natura lor, minorii 
sînt deosebit de vulnerabili ca vic-
time ale infracţiunilor, ei sînt mai 
mici şi mai slabi fizic, mai puţin 
dezvoltaţi intelectual şi emoţional, 
mai naivi. Dacă sînt victimizaţi, ei 
sînt mai puţin capabili să-şi articu-
leze experienţele şi sentimentele în 
“limbajul puterii”, mai puţin capa-
bili să se apere singuri, în general 
depind de adulţii care constituie 
cercul de familie şi prieteni.

Ocrotirea intereselor minorului 
constituie, în ţara noastră, o priori-
tate de prim ordin, această respon-
sabilitate este asumată atît prin le-
gislaţia internă, cît şi printr-o serie 
de acte internaţionale la care ţara 
noastră este parte. Declaraţia ONU 
privind principiile de bază ale jus-
tiţiei pentru victimele infracţiuni-
lor şi abuzului de putere din 1985 
stabileşte, la art. 4, că “victimele 
trebuie să fie tratate cu compasiu-
ne şi să li se respecte demnitatea”, 
iar conform art. 5 ele “trebuie să fie 
informate asupra drepturilor care le 
sînt recunoscute, pentru a încerca 
să obţină compensarea prin aceste 
mijloace” [10, p.116-118].

Rezultate și discuții. Trebuie 
de reţinut că în cazul acţiunii ci-
vile, deşi aceasta îşi are izvorul în-
tr-o infracţiune, suportul său legal 

îl găsim într-o normă de drept ci-
vil, fiind considerată instituţie de 
procedură penală numai în măsura 
în care se exercită într-un proces 
penal.

Este posibil ca săvîrşirea unei 
infracţiuni să producă, pe lîngă 
urmări socialmente periculoase, şi 
un prejudiciu material sau moral în 
dauna unei persoane fizice sau ju-
ridice, caz în care infracţiunea este 
sursa unor obligaţii civile. Mijlocul 
legal prin care persoana păgubită 
material cere să-i fie reparat preju-
diciul cauzat este acţiunea civilă.

Cazuistica relevă că infracţiu-
nile în care minorii apar cel mai 
frecvent ca victime sînt cele pri-
vitoare la viaţa sexuală, la integri-
tatea fizică şi morală a minorilor, 
precum şi cea privitoare la liberta-
tea persoanei.

Conform art. 58 CPP RM, „se 
consideră victimă orice persoană 
fizică sau juridică căreia, prin in-
fracţiune, i-au fost aduse daune 
morale, fizice sau materiale”. 

Unul dintre drepturile proce-
suale ale victimei este de a pleda 
privitor la prejudiciul care i s-a ca-
uzat prin înaintarea acţiunii civile 
în procesul penal şi recunoaşterea 
ei ca parte civilă. Victima benefici-
ază de drepturile sale şi îşi exercită 
obligaţiile personal sau, dacă legea 
permite, prin reprezentanţi. În ca-
zul în care victima este un minor, 
drepturile acesteia sînt exercitate 
de reprezentanţii ei legali (art. 58, 
alin. (10) CPP RM).

Conform art. 59 CPP RM, „parte 
vătămată este considerată persoana 
fizică sau juridică căreia i s-a ca-
uzat prin infracţiune un prejudiciu 
moral, fizic sau material, recunos-
cută în această calitate, conform 
legii, cu acordul victimei. Minorul 
căruia i s-a cauzat prejudiciu prin 
infracţiune va fi considerat parte 
vătămată fără acordul său” [1].

Exercitarea acţiunii civile se 
face fie prin alăturarea acţiunii ci-
vile procesului penal, fie în faţa in-
stanţei civile, în cadrul unui proces 
civil separat. Dreptul de decizie în 
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alegerea uneia dintre aceste posi-
bilităţi revine persoanei vătămate 
prin infracţiune, care are un drept 
de opţiune în desemnarea căii prin 
intermediul căreia înţelege să va-
lorifice dreptul său la despăgubi-
re. Constituirea de parte civilă în 
procesul penal reprezintă opţiu-
nea cea mai frecventă a persoanei 
vătămate, care alătură procesului 
penal şi acţiunea sa civilă. În fe-
lul acesta, acţiunea civilă devine o 
importantă instituţie a procesului 
penal [8, p. 91].

Ca şi în procesul civil, în pro-
cesul penal se menţine principiul 
disponibilităţii de exercitare a acţi-
unii civile. Totodată, persoana care 
exercită acţiunea civilă în cadrul 
procesului penal trebuie să dispu-
nă de capacitatea de folosinţă şi de 
exerciţiu a drepturilor procedurale 
civile.

Cît priveşte rolul victimelor mi-
nore în pornirea procesului penal 
şi înaintarea acţiunii civile, acestea 
au la dispoziţie aceleaşi mijloace 
de sesizare şi de realizare a drep-
turilor procedurale ca şi persoanele 
adulte. Specificitatea în ceea ce-i 
priveşte pe minori rezidă în inexis-
tenţa capacităţii de exerciţiu pînă la 
vîrsta de 14 ani sau restrînsă (între 
14 şi 18 ani).

Capacitatea de a-şi exercita în 
volum deplin, personal sau printr-
un reprezentant drepturile şi obli-
gaţiile procedurale în judecată (ca-
pacitatea de exerciţiu al drepturilor 
procedurale civile) o au persoanele 
fizice de la vîrsta de 18 ani. Actele 
de procedură efectuate de minorii 
cu vîrste cuprinse între 14 şi 18 
ani sînt lovite de nulitate relativă. 
Reprezentantul legal al minorului 
poate să confirme toate aceste acte 
sau numai o parte dintre ele. Toa-
te actele de procedură efectuate de 
minorii cu vîrste de pînă la 14 ani 
sînt nule. 

Minorul care a atins vîrsta de 
16 ani poate să-şi exercite perso-
nal drepturile procedurale şi să-şi 
îndeplinească obligaţiile procedu-
rale de sine stătător în cazul decla-

rării capacităţii depline de exerci-
ţiu (emancipării) sau al încheierii 
căsătoriei. Drepturile, libertăţile şi 
interesele legitime ale minorilor cu 
vîrsta între 14 şi 18 ani, precum şi 
ale adulţilor limitaţi în capacitatea 
de exerciţiu sînt apărate în instanţa 
judecătorească de părinţii, înfieto-
rii sau curatorii lor, instanţa fiind 
obligată să introducă în astfel de 
pricini minorii sau adulţii limitaţi 
în capacitatea de exerciţiu (art. 58 
CPC RM).

În această ordine de idei, în ca-
zul în care minorul nu are capacita-
te de exerciţiu, îşi exercită dreptul 
de a sesiza comiterea unei fapte 
penale şi îşi realizează dreptul de 
a înainta acţiune civilă în procesul 
penal prin reprezentanţii legali sau 
cu acordul acestora cînd capacita-
tea de exerciţiu este restrînsă.

În conţinutul art. 75 CPP RM 
se menţionează că „capacitatea de 
a-şi exercita drepturile prevăzute 
de prezentul cod o au persoanele 
majore participante la proces, cu 
excepţia celor declarate, în modul 
stabilit de lege, incapabile. Inca-
pabile în procesul penal sînt con-
siderate:

persoanele recunoscute 1) 
astfel potrivit procedurii civile sau 
penale;

partea vătămată, partea ci-2) 
vilă care nu au împlinit vîrsta de 14 
ani”.

Partea vătămată, partea civilă în 
vîrstă de pînă la 18 ani au capacita-
te de exerciţiu limitată. Posibilita-
tea acestora de a-şi exercita de sine 
stătător drepturile este limitată în 
cazurile prevăzute de lege. 

Din conţinutul prevederilor art. 
77 CPP RM rezultă că reprezen-
tanţii legali ai minorului-victimă 
sau parte vătămată sînt părinţii, 
înfietorii sau tutorii acestota, care 
reprezintă în procesul penal inte-
resele acestuia. Organul de urmă-
rire penală sau, după caz, instanţa 
urmează, prin hotărîre motivată, să 
admită în calitate de reprezentanţi 
legali ai părţii vătămate pe unul din 
părinţi, înfietori sau tutori. În cazul 

în care minorul-victimă sau parte 
vătămată nu are reprezentanţi le-
gali din numărul persoanelor men-
ţionate, organul de urmărire penală 
sau instanţa de judecată va numi 
din oficiu ca reprezentant legal au-
toritatea tutelară.

Reprezentanţii minorului sînt în 
drept de a înainta acţiune civilă în 
procesul penal în baza unei cereri 
scrise în orice moment de la porni-
rea procesului penal pînă la termi-
narea cerecetării judecătoreşti (art. 
221 CPP RM).

Totodată, în cazul persoanelor 
lipsite de capacitate de exerciţiu 
sau cu capacitate de exerciţiu re-
strănsă, deşi reprezentanţii legali 
exercită acţiunea civilă în interesul 
persoanelor reprezentate, aceasta 
nu le conferă nici calitatea de su-
biecţi activi ai acţiunii civile, nici 
poziţia procesuală de parte civilă.

Pentru persoanele lipsite de 
capacitate de exerciţiu, înaintarea 
acţiunii civile se face de către re-
prezentanţii lor legali. Cei cu ca-
pacitate de exerciţiu limitată pot 
înainta acţiunea civilă în procesul 
penal cu încuviinţarea persoanelor 
prevăzute de lege (art. 76 alin. (3) 
CPP RM). Se constată că, în cazul 
persoanelor lipsite de capacita-
tea de exerciţiu, acţiunea civilă se 
înaintează în numele lor de către 
ocrotitorii legali, pe cînd în cazul 
persoanelor limitate în capacitatea 
de exerciţiu acestea trebuie să fie 
asistate de persoanele care deţin 
statut de reprezentanţi legali.

Persoanele restrînse în capacita-
tea de exerciţiu pot înainta acţiunea 
civilă în procesul penal  doar cu în-
cuviinţarea persoanelor prevăzute 
de lege. Astfel, în cazul persoanelor 
lipsite de capacitatea de exerciţiu, 
voinţa minorului este substituită 
de acordul reprezentanţilor, iar în 
cazul persoanelor limitate în capa-
citatea de exerciţiu, voinţa minoru-
lui devine supravegheată de voinţa 
reprezentanţilor. 

Reprezentanţii legali ai minoru-
lui pentru a înainta acţiunea civilă 
în cadrul procesului penal urmează 
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să se convingă de existenţa condi-
ţiilor pentru depunerea acţiunii ci-
vile, şi anume:

1. Infracţiunea trebuie să pro-
ducă o anumită pagubă. Această 
condiţie are în vedere faptul că, 
prin natura urmărilor pe care le au, 
nu toate infracţiunile sînt genera-
toare de prejudicii. Această condi-
ţie presupune că nu în orice proces 
poate fi exercitată şi acţiunea civilă 
[11, p. 38]. 

Acţiunea civilă poate fi exerci-
tată numai în procesul penal în care 
prin infracţiune se cauzează un pre-
judiciu, respectiv în cazul infracţi-
unii de rezultat, iar nu şi în situaţia 
celor de pericol. Dreptul de a pre-
tinde la repararea pagubei depinde 
exclusiv de existenţa prejudiciului, 
indiferent dacă acesta rezultă din 
lezarea unui drept subiectiv sau a 
unui interes. Interesul trebuie să fie 
licit şi moral. Prejudiciul poate să 
fie material, patrimonial sau moral, 
adică faptele aduc anumite atingeri 
unor valori ce definesc personali-
tatea umană ca o fiinţă biologică, 
socială şi morală. Acţiunile sînt în-
dreptate atît asupra integrităţii cor-
porale, sănătăţii fizice sau psihice 
a persoanei, cît şi asupra sensibili-
tăţii psihicului, cinstei, demnităţii, 
onoarei etc. [13, p. 389].

2. Între infracţiunea săvîrşită şi 
prejudiciu să existe raport de ca-
uzalitate. Este o axiomă de drept 
că o persoană poate fi trasă la răs-
pundere juridică, în general, şi la o 
răspundere civilă, în special, numai 
dacă între fapta sa şi efectul produs 
există, în mod obiectiv, un raport de 
cauzalitate [11, p. 38]. Raportul de 
cauzalitate este obiectul cercetării 
atît a teoriei răspunderii juridice în 
general, cît şi a răspunderii penale 
sau civile în particular.

Există în toate cazurile o legă-
tură între raportul de cauzalitate în 
răspunderea penală şi raportul de 
cauzalitate ca element al răspun-
derii civile delictuale, atunci cînd 
prin infracţiune s-a cauzat un pre-
judiciu. Ambele raporturi urmează 
a fi examinate separat, cu toate că 

pot exista situaţii în care raportul 
de cauzalitate este identic, cum ar 
fi, spre exemplu, infracţiunile îm-
potriva patrimoniului [13, p. 390].

Potrivit normelor juridice în vi-
goare, tragerea la răspundere civilă 
a unei persoane se poate face numai 
dacă între fapta persoanei respecti-
ve şi efectul produs există o legătu-
ră de cauzalitate [3, p. 133]. Astfel, 
în cazul unui accident de circulaţie, 
despăgubirile acordate nu pot cu-
prinde şi valoarea pieselor autotu-
rismului avariat, dispărute de la lo-
cul faptei în condiţii neimputabile 
persoanei vinovate de producerea 
accidentului. O altă speţă menţi-
onată în literatura de specialitate 
are în vedere situaţia în care par-
tea civilă nesocoteşte tratamentul 
indicat de medic şi, drept urmare, 
starea sănătăţii sale se înrăutăţeşte. 
În acest caz, inculpatul nu poate fi 
obligat la acoperirea prejudiciului 
creat prin neglijenţa părţii civile [3, 
p. 134].

Astfel, deseori raportul de ca-
uzalitate privitor la prejudicierea 
unor persoane poate fi stabilit cu 
uşurinţă. Alteori, raportul de ca-
uzalitate este mai greu de stabilit, 
mai ales atunci cînd efectul a fost 
precedat de o multitudine de acţi-
uni umane sau de alte împrejurări. 

3. Prejudiciul trebuie să fie cert. 
Această condiţie impune ca acţiu-
nea civilă să fie exercitată pentru 
recuperarea unui prejudiciu sigur, 
atît sub aspectul existenţei sale, cît 
şi sub aspectul posibilităţilor de 
evaluare [14, p. 189]. Caracterul 
cert al prejudiciului înseamnă că 
acesta este un prejudiciu sigur, s-a 
produs în realitate, poate fi evaluat 
[13, p. 390].

După cum se cunoaşte, pre-
judiciul poate fi actual sau viitor. 
Prejudiciul viitor poate fi cert justi-
ficînd acordarea despăgubirilor pe-
riodice pentru prejudiciile rezultate 
din diminuarea sau pierderea capa-
cităţii de muncă a unei persoane. 
Nu trebuie să se confunde însă pre-
judiciul viitor şi cert cu prejudiciul 
eventual, caracterizat prin lipsa de 

certitudine a producerii sale în vii-
tor [12, p. 207].

4. Prejudiciul să nu fi fost re-
parat. Repararea prejudiciului ca-
uzat prin infracţiune nu exclude, 
de plano, posibilitatea exercitării 
acţiunii civile în procesul penal. O 
asemenea concluzie se degajă de-
oarece trebuie avut în vedere dacă 
prejudiciul a fost acoperit integral 
sau parţial şi, de asemenea, trebu-
ie văzut titlul cu care prejudiciul a 
fost acoperit [11, p. 38]. Repararea 
prejudiciului cauzat prin infracţiu-
ne este o obligaţie a inculpatului şi 
a părţii responsabile civilmente.

În practică pot apărea situaţii 
cînd persoana vătămată este despă-
gubită în baza unui contract de asi-
gurare, sau plata este făcută de o altă 
persoană care nu are obligaţii pro-
cesuale. Dacă prejudiciul este repa-
rat, integral sau în parte, de o terţă 
persoană în favoarea sau în numele 
inculpatului, partea civilă nu poate 
pretinde desdăunarea decît eventu-
al pentru partea neacoperită de terţ. 
În schimb, partea civilă poate cere 
repararea prejudiciului, dacă suma 
plătită de către terţ sau eventualele 
prestaţii nu urmăresc degrevarea 
inculpatului şi sînt făcute exclusiv 
cu titlu de ajutor pentru persoana 
vătămată [3, p. 133].

5. Să existe o manifestare de vo-
inţă din partea celui vătămat (con-
stituirea ca parte civilă). Această 
manifestare de voinţă este o con-
diţie specifică exercitării acţiunii 
civile în procesul penal, iar ea se 
realizează prin constituirea ca parte 
civilă. Condiţia are în vedere carac-
terul disponibil al acţiunii civile, în 
lipsa acestei manifestări de voinţă 
exprese procesul penal rezolvînd 
numai latura penală a cauzei [9, p. 
42]. Disponibilitatea acţiunii civile 
are în vedere două situaţii, şi anu-
me: 

Pornirea acţiunii civile se  
face ca urmare a cererii persoanei 
prejudiciate (cu excepţia cazurilor 
în care acţiunea civilă este pornită 
din oficiu);

În timpul procesului penal,  
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partea civilă are dreptul de a renun-
ţa la calitatea sa, lucru care atrage 
după sine stingerea acţiunii civile.

În aceste condiţii, putem con-
stata că pornirea şi exercitarea ac-
ţiunii civile în cadrul procesului 
penal depind de voinţa persoanei 
în dauna căreia s-a produs paguba 
ca urmare a infracţiunii comise. 
Aceleaşi concluzii rezidă din pre-
vederile art. 219 CPP RM, în care 
se stipulează că „acţiunea civilă în 
procesul penal poate fi intentată 
la cererea persoanelor fizice sau 
juridice cărora le-au fost cauzate 
prejudicii (...)”. Astfel, intentarea 
acţiunii civile reprezintă un drept, 
dar nu şi o obligaţie.

Partea civilă are o poziţie pro-
cesuală diferită de cea a părţii vă-
tămate. Astfel, ea poate să renunţe 
oricînd la acţiunea civilă, fără însă a 
pierde şi calitatea de parte vătămată 
în procesul penal. În procesul penal 
această condiţie se realizează prin 
constituirea ca prate civilă. Exerci-
tarea acţiunii civile se face fie prin 
alăturarea acţiunii civile procesului 
penal, fie în faţa instanţei civile, în 
cadrul unui proces civil separat.

Dreptul de decizie în alegerea 
uneia dintre aceste posibilităţi revi-
ne persoanei vătămate prin infrac-
ţiune, care are un drept de opţiune 
în desemnarea căii prin intermediul 
căreia înţelege să valorifice dreptul 
său la despăgubire. Constituirea de 
parte civilă în procesul penal repre-
zintă opţiunea cea mai frecventă 
a persoanei vătămate, care alătură 
procesului penal şi acţiunea sa ci-
vilă. În felul acesta, acţiunea civi-
lă devine o importantă instituţie a 
procesului penal [8, p. 91].

Caracterul disponibil al acţiunii 
civile se manifestă şi în dreptul de 
retragere a acţiunii civile intentate. 
Partea civilă poate retrage acţiunea 
civilă în orice moment al proce-
sului penal, însă nu mai tîrziu de 
retragerea completului de judecată 
în camera de deliberare pentru so-
luţionarea în fond a cauzei (art. 224 
CPP RM).

În contextul celor menţionate, 

care ar fi soluţia în cazul în care 
acţiunea civilă a fost înaintată în 
baza cererii scrise a reprezentan-
tului minorului, însă pînă la re-
tragerea completului de judecată 
în camera de deliberare minorul 
a împlinit vîrsta de 18 ani şi nu 
îşi manifestă voinţa în susţinerea 
acţiunii civile depuse de către re-
prezentantul său legal? Soluţia, 
în opinia noastră, ar fi de încetare 
a procesului cu privire la acţiunea 
civilă înaintată, cu împiedicarea 
intentării ulterioare a aceleiaşi ac-
ţiuni în cadrul procesului penal. 
Mecanismul aplicat pentru situaţia 
dată ar face trimitere la prevederile 
art. 70 CPC RM – “Succesiunea în 
drepturi procedurale”, iar aceasta 
deoarece reprezentantul legal al 
minorului va urma să-şi subroge 
drepturile sale persoanei care deja 
a dobîndit capacitatea de exerciţiu 
a drepturilor procedurale şi care nu 
îşi manifestă voinţa în susţinerea 
acţiunii civile anterior intentate.

Concluzii. Este de observat că, 
indiferent de modalitatea de repa-
rare a prejudiciului, desdăunarea 
se face potrivit legii civile, înde-
osebi conform prevederilor Codu-
lui civil.

Deşi reprezentanţii legali ai 
minorilor exercită acţiunea civilă 
în interesul acestora, aceasta nu le 
conferă nici calitatea de subiecţi 
activi ai acţiunii civile, nici poziţia 
procesuală de parte civilă.

În cazul persoanelor lipsite de 
capacitatea de exerciţiu, voinţa mi-
norului la intentarea acţiunii civile 
este substituită de acordul repre-
zentanţilor, iar în cazul persoanelor 
limitate în capacitatea de exerciţiu, 
voinţa minorului devine suprave-
gheată de voinţa reprezentanţilor. 

Intentarea acţiunii civile este 
axată pe caracterul disponibilită-
ţii, aceasta fiind un drept, dar nu o 
obligaţie procesuală. 

Există posibilitatea procesuală 
a reprezentantului legal al mino-
rului de a încheia o tranzacţie sau 
un acord de mediere cu privire la 
daune; de asemenea inculpatul, cu 

acordul părţii responsabile civil-
mente, va putea recunoaşte preten-
ţiile părţii civile.

Recenzent:
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Introducere. Sfîrşitul seco-
lului al XX-lea a fost marcat 

practic în toată lumea de un interes 
sporit faţă de problema securităţii. 
Au fost studiate diferite aspecte ale 
acesteia, fiind elaborate noi con-
cepţii. O particularitate distinctă a 
abordării contemporane a proble-
mei cercetate constă în recunoaşte-
rea priorităţii intereselor omului în 
contextul problematicii securităţii. 
Cu toate acestea, trebuie să remar-
căm că subaprecierea tradiţională 
a omului şi neglijarea valorii vie-
ţii umane au condiţionat aborda-
rea constantă a securităţii mai ales 
sub aspectul securităţii naţionale 
(statale). Problemele nemijlocite 
ale omului au fost privite adeseori 
în contextul securităţii sociale, în 
timp ce aceasta nu întotdeauna este 
plasată la locul potrivit în sistemul 
securităţii naţionale. O asemenea 
abordare, potrivit cercetătorilor, 
reflectă un model de dezvoltare a 
societăţii în care omul este doar un 
mijloc al prosperării economice, şi 
nu scopul acesteia [7, p. 135].

Astfel, în doctrina contempo-
rană tot mai mult se evidenţiează 
ideea că respectarea echilibrului 
celor mai vitale interese ale omului 
în societate este unul dintre prin-
cipiile fundamentale ale asigurării 
securităţii statului [14, p. 39].

Totodată, componente impor-

tante ale calităţii vieţii este consi-
derată libertatea şi protecţia omului 
faţă de diferite pericole şi amenin-
ţări, reducerea vulnerabilităţii sale 
faţă de riscurile contemporane. În 
acest context, concepţia contempo-
rană a dezvoltării umane determină 
securitatea persoanei ca o posibili-
tate de a folosi dreptul de a alege 
în condiţii de libertate şi securita-
te, precum şi încrederea totală că 
aceste posibilităţi se vor menţine şi 
pentru viitor [7, p. 135-136].

În prezent, Republica Moldova 
se dezvoltă potrivit standardelor 
recunoscute la nivel internaţio-
nal, inclusiv în materia drepturilor 
omului. Totuși, în pofida consacră-
rii la nivel constituţional şi legisla-
tiv a drepturilor şi libertăţilor fun-
damentale ale omului, precum şi a 
altor valori democratice, lipseşte 
o concepţie clară a securităţii per-
soanei, care să prevadă protecţia 
omului faţă de diferite ameninţări 
şi pericole, prin aceasta garantîn-
du-se dezvoltarea liberă şi durabilă 
[12, p. 8].

Scopul studiului constă în anali-
za comparativă a securităţii persoa-
nei în cadrul sistemului de securi-
tate al Republicii Moldova, în baza 
concepţiei internaţionale a securi-
tăţii umane şi Strategiei securităţii 
naţionale a Republicii Moldova.

Rezultate obţinute şi discu-
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SUMMARY
The purpose of this paper is to study human security in the system of national 

security of the Republic of Moldova, on the basis of the international concept of 
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