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Sumar
Legislaţia Republicii Moldova, în corespundere cu dreptul 

internaţional, lărgeşte consecvent aria discreţionară la apli-
carea normelor de drept – un instrument benefic statului şi 
societaţii în întregime. Iată de ce este necesar ca acest instru-
ment – ,,dreptul discreţionar” – să fie profund studiat, suficient 
reglementat şi corect aplicat.

Anume aspectul ştiinţific al dreptului discreţionar este ana-
lizat în articolul de mai jos.
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Sumary
The moldovan legislation in line with the international 

law consistently expands the discretionary area of the law en-
forcement - a beneficial tool of the state and whole society. 
For this reason the tool above mentioned is necesary to be 
deeply studied, sufficiently regulated and correctly enforced.                                                      
Namely the scientific aspect of the discretionary right is anali-
zed in the article below.
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Dreptul de a alege îl însoţeşte pe om toată viaţa sa 
conştientă: pentru a soluţiona o problemă, pentru a lua 
o decizie într-o situaţie concretă. El caută varianta op-
timă şi justă dintre toate alternativele existente, dintre 
toate variantele posibile. Chiar şi atunci când se pare că 
nu are de unde alege, găseşte, în cele din urmă, formula 
cea mai potrivită, mai raţională. Este pus în situaţia să o 
găsească.

La fel şi organele de aplicare a normelor de drept, 
la soluţionarea unui caz concret au obligaţiunea să ia o 
decizie nu numai legală şi temeinică, ci şi justă, dreaptă, 
cea mai potrivită, adecvată situaţiei. Dacă au libertatea 
de a alege, ele, de asemenea, caută, selectează varian-
ta unei decizii echitabile, dar, spre deosebire de omul 
simplu, căruia îi este permis totul ce nu-i interzis, orga-
nele de aplicare a dreptului trebuie să caute, să aleagă o 

decizie în limitele competenţei, împuternicirilor de care 
dispun în hotarele dreptului care se cere aplicat.

Atunci când legea impune sau permite alegerea de-
ciziei într-un caz concret, luarea deciziei este lăsată la 
discreţia organului de aplicare a normei juridice. Este 
un drept al acestui organ de a alege decizia în cadrul 
legii aplicabile. Decizia luată poate fi legală; poate fi le-
gală şi temeinică; poate fi legală, temeinică şi echitabilă; 
poate fi doar formal legală, dar neechitabilă; poate fi 
ilegală, abuzivă; cazul concret poate fi, în general, lăsat 
nesoluţionat din lipsa normei exprese, care trebuie să-l 
reglementeze.

Varietatea acestor decizii depinde de un şir întreg de 
factori, atât de ordin obiectiv, cât şi de ordin subiectiv.

Organele statale, în limitele competenţei şi împuter-
nicirilor de care dispun la soluţionarea cazurilor concre-
te, trebuie să ia o decizie nu doar legală şi temeinică, 
ci să corespundă finalităţii legii, scopului urmărit de 
această lege, iar, în esenţă, această decizie, reieşind din 
circumstanţele concrete ale cauzei, trebuie să fie corec-
tă, rezonabilă, înţeleasă şi susţinută de societate. Aceas-
ta din urmă se evidenţiază şi în Constituţia Republicii 
Moldova. Astfel, conform pct.3) art.1 al Constituţiei, 
Republica Moldova este un stat de drept, democratic, 
în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, 
libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi 
pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sunt ga-
rantate [1, p.6].

Cererea de a se face dreptate este una constituţio-
nală, fundamentală, firească. Pentru ca oferta să cores-
pundă cererii, sunt necesare mai multe condiţii şi po-
sibilităţi juridice, atât materiale, cât şi procesuale. Una 
dintre ele constituie utilizarea „dreptului discreţionar”, 
care, din punctul de vedere al teoriei dreptului, este un 
concept juridic.

Din punct de vedere practic, „dreptul discreţionar” 
este o realitate juridică cotidiană care nu-i contestată 
nici de teoreticieni, nici de practicieni, nici de omul sim-
plu. Din contra, omul simplu revendică dreptatea, iar ea 
poate fi oferită, în cele mai dese cazuri, doar prin inter-
mediul „dreptului discreţionar”.

Conceptul „dreptul discreţionar” îşi are originea în 
sistemul de drept anglo-saxon. În ţările care practică 
acest sistem de drept, savanţii studiază „dreptul discre-
ţionar” - în primul rând, discreţia judiciară - detaliat, sub 
toate aspectele, adesea controversate. La baza studierii 
acestei doctrine se află precedentul judiciar, ca rezultat 
al discreţiei judecătoreşti, prin intermediul căreia se cre-
ează noi reguli, chiar şi norme de drept. În fiecare dintre 
aceste ţări practica aplicării discreţiei îşi are particula-
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rităţile sale. Spre exemplu, precedentul judiciar în SUA 
nu este atât de constant, precum este în Anglia. În SUA 
el poate fi modificat sau chiar să nu se ţină cont de el, 
creându-se altul. 

Deşi în ultima perioadă în ţările „dreptului comun” se 
intensifică procesul de codificare a legislaţiei şi, ca rezul-
tat, creşte rolul legii, precedentul domină în continuare 
la luarea deciziilor.

În Anglia contemporană există aproximativ 800 mii 
de precedente, lor li se adaugă anual câte 20 de mii [2, 
p.49].

Sistemul continental de drept este caracterizat prin 
nivelul înalt de codificare a legislaţiei, de unde - discre-
ţia este considerabil restrânsă, deşi, în ultimii ani, aria 
de aplicare a ei se lărgeşte. Are loc apropierea celor 
două sisteme de drept în multe aspecte, în primul rând, 
datorită normelor materiale (principiilor dreptului in-
ternaţional), dar şi procesuale la luarea deciziilor, care 
încet, dar ferm, trec la o nouă etapă – cea de integrare 
[3, p.37-48].

Totuşi, cercetătorii în domeniu compară de pe mai 
multe poziţii aceste două sisteme fundamentale de 
drept şi constată în continuare deosebiri esenţiale (în 
primul rând, în procesul de realizare a dreptului, în for-
ma de aplicare a lui), care influenţează aplicarea discre-
ţionară la luarea deciziilor. Dar tendinţa de apropiere a 
lor în viitor se va răsfrânge şi asupra „dreptului discreţi-
onar” [4, p.23-25].

„Dreptul discreţionar” se aplică de către toate statele 
lumii, în majoritatea statelor fiind recunoscut ca instru-
ment esenţial în procesul de efectuare a justiţiei, regle-
mentat de către legislator.

„Împuternicirile discreţionare” reprezintă dreptul, 
libertatea discreţionară a posesorului lor ca să procede-
ze, într-un mod sau altul, în scopul atingerii cu succes şi 
efectiv a obiectivelor sale.

Libertatea de a alege o decizie sau alta, prevederea 
formelor alternative la luarea deciziilor, aplicarea dis-
creţionară a normei de drept la soluţionarea cazurilor 
concrete, în scopul adoptării unei decizii echitabile de 
către subiecţii de drept, este proprie tuturor organelor 
statale, inclusiv organelor de drept şi judiciare. Juris-
prudenţa (practica judiciară) este de neimaginat, fără o 
anumită marjă de libertate a judecătorului la aprecierea 
circumstanţelor cauzei, calificarea raporturilor juridice 
şi adoptarea deciziei într-un caz concret.

Legea, constată teoreticienii, ar fi una tiranică, dacă 
nu ar permite această libertate [5, p. 106]. De aceea, 
normele juridice dintr-un act normativ, în majoritatea 
lor, au caracter de dispoziţie, sunt permisive, supletive, 
iar subiecţii de drept competent au împuternicirile co-
respunzătoare, discreţionare în a le aplica în mod dis-
creţionar.

Şi dacă-i aşa, atunci de ce este nevoie ca acest 
fenomen juridic – „dreptul discreţionar” – să fie studiat? 

În primul rând, deoarece acest un fenomen, încetăţenit 
în practică, iar la nivel teoretic nu este studiat sub toate 
aspectele. În al doilea rând, acest fenomen, răspândit 
deja pe larg în practică, în lipsa unei noţiuni, fie şi ge-
nerale, a unor principii de realizare şi reglementări ele-
mentare de aplicare, adesea are consecinţe negative nu 
doar pentru participantul la proces şi pentru stat, dar şi 
pentru societate în întregime, subiecţii de drept făcând 
abuz de împuternicirile lor discreţionare fie cu rea-voin-
ţă, fie din neglijenţă, fie din necunoaşterea particulari-
tăţilor  utilizării „dreptului discreţionar”.

Problema constă în faptul că acest aspect al activită-
ţii în procesul de realizare a dreptului nu este suficient 
reglementat în actele normative, iar ştiinţa juridică nu 
i-a acordat atenţia pe care conceptul juridic dat o me-
rită. Din această cauză, în multe cazuri, împuternicirile 
discreţionare sunt utilizate în detrimentul dreptului, în 
defavoarea omului, deciziile fiind ilegale şi abuzive.

Savanţii din diferite ţări studiază şi problemele dis-
creţiei în activitatea organelor procuraturii, având în 
acest sens opinii diferite, în funcţie de practica existen-
tă, de volumul împuternicirilor discreţionare. În SUA, de 
exemplu, se consideră că procurorii, în faza urmăririi pe-
nale, au împuterniciri discreţionare absolute, deciziile 
luate fiind practic necontrolate, fapt îngrijorător. Savan-
ţii critică această practică şi cer revizuirea ei, limitarea 
împuternicirilor date cu înăsprirea controlului.

În sistemul continental avem două principii de care 
procurorii se conduc în faza urmăririi penale: cel al 
oportunităţii – care oferă luarea deciziilor discreţionare 
şi cel al legalităţii – când procurorii nu au astfel de îm-
puterniciri. În practică, însă, discreţia se aplică. În ultima 
perioadă, nivelul discreţionar la nivel legislativ creşte, 
procurorii dispunând de o marjă mai largă la luarea de-
ciziilor.

Datorită colaborării internaţionale în problemele 
combaterii criminalităţii, în sistemul continental sunt 
recepţionate mai multe prevederi din sistemul anglo-
saxon referitor la funcţiile şi împuternicirile procuroru-
lui, inclusiv ale celor discreţionare. Acest aspect va fi 
ilustrat în capitolele următoare.

„Dreptul discreţionar” îşi ocupă locul său şi în acti-
vitatea organelor procuraturii în ce priveşte probleme-
le combaterii criminalităţii, inclusiv a celei organizate, 
transnaţionale. Procurorii dispun de împuterniciri dis-
creţionare în faza urmăririi penale, dar şi în alte faze ale 
procesului penal. Aria discreţionară se lărgeşte. Şi aceas-
ta - datorită politicii statului în materia penală, ca rezul-
tat al realizării principiului umanismului, iar pe de altă 
parte – din cauza creşterii ratei criminalităţii organizate, 
internaţionale, terorismului, traficului de fiinţe umane, 
a substanţelor narcotice, spălării banilor, corupţiei ş. a.

Organele procuraturii Republicii Moldova, pentru 
a face faţă cerinţelor, intensifică colaborarea internaţi-
onală. La rezolvarea mai multor probleme, ele trebuie 
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sa dispună de mai multe împuterniciri discreţionare, 
asemănătoare cu cele ale altor ţări, care se confruntă cu 
aceleaşi probleme.

„Dreptul discreţionar” în activitatea organelor pro-
curaturii îşi are particularităţile sale, inclusiv în ceea ce 
priveşte controlul deciziilor discreţionare.

„Dreptul discreţionar” în problemele combaterii cri-
minalităţii, inclusiv a celei organizate, transnaţionale, 
este astăzi o prioritate în politica penală a statelor lumii. 
Pentru a face faţă cerinţelor în această luptă, pentru a 
preveni mai multe pericole şi pentru a stăvili numeroase 
tendinţe negative în viaţa reală, sunt impuse mai mul-
te derogări de la mai multe principii penale. În primul 
rând, se face o derogare de la principiul inevitabilităţii 
răspunderii penale pentru săvârşirea infracţiunilor şi nu 
doar a celor uşoare sau mai puţin grave, ci, în cazuri ex-
cepţionale, chiar şi a celor deosebit de grave. În aceste 
situaţii, se aplică tot mai pe larg principiul colaborării or-
ganelor de urmărire penală cu infractorul, cu eliberarea 
lui ulterioară de răspundere penală, atribuind procuro-
rului, în acest sens, împuterniciri discreţionare.

Nu numai în fosta URSS şi statele de Est ale Europei, 
dar şi în statele Europei Occidentale s-au desfăşurat şi 
se mai desfăşoară reforme de drept şi constituţional, ce 
au adus schimbări majore în sistemele de drept penal, 
în structura de bază a procesului penal. Aceste reforme 
au influenţat considerabil serviciul procuraturii, locul 
său ca instituţie juridică şi funcţiile sale în procesul pe-
nal, rolul procuraturii în respectivele sisteme de justiţie 
penală.

Ca rezultat al acestor reforme, se observă şi extinde-
rea discreţiei procurorilor în procesul de urmărire penală.

„În perioada actuală , cei care aplică legea sunt des-
cătuşaţi de „directivele de beton” şi „şabloane”, atunci 
când constată încălcări ale legislaţiei. Însuşi rolul legii se 
schimbă de la un mecanism de interzicere la unul regu-
latoriu, stimulatoriu” [6, p.390].

Aplicarea discreţionară de către procurori în faza ur-
măririi penale a combaterii criminalităţii este recoman-
dată ţărilor-membre de către Consiliul Europei şi de 
către alte organizaţii internaţionale. Astfel, în pct.3) al 
Recomandării (2000)19 este prevăzut dreptul procuro-
rului de a decide asupra aplicării metodelor alternative 
urmăririi penale şi se face referinţă în materia examina-
tă [7, p.400-411] la Recomandarea nr. R (87)18 cu privire 
la simplificarea justiţiei penale şi, în special, la capitolul 
urmăririi penale discreţionare [8, p. 199].

Conform prevederilor Recomandării nr. R (87)18, 
principiul oportunităţii urmăririi penale, adică împuter-
nicirea de a renunţa la pornirea urmăririi sau la încetarea 
ei pentru motive de oportunitate, ar trebui sa fie prevăzu-
tă de legea statelor-membre.

Decizia de a renunţa la urmărire, în virtutea acestui 
principiu, nu poate sa intervină decât atunci când auto-
ritatea de urmărire dispune de indici suficienţi cu privire 

la vinovăţie. La exercitarea acestei împuterniciri, autori-
tatea competentă ar trebui sa se inspire, în sensul legis-
laţiei, din principiul general al egalităţii tuturor în faţa 
legii şi individualizarea justiţiei penale. Acest aspect al 
problemei a devenit obiectul de studiu al profesorului 
de drept la Universitatea din Nijmegen (Olanda) Peter 
Tak „La întretăierea vestului cu estul” – aspectele acu-
zării în ţările aflate în tranziţie. Este un rezultat al unor 
investigaţii profunde de proporţii, bazate pe surse ştiin-
ţifice, acte normative şi aspecte practice din majoritatea 
ţărilor europene [9, p.79-96].

Se cere de subliniat că procuratura şi tribunalele în-
deplinesc funcţii diferite faţă de unele şi aceleaşi per-
soane în unele şi aceleaşi împrejurări. Se prezumă că tri-
bunalul aplică legea la un caz concret, luând cu atenţie în 
consideraţie toate particularităţile cazului concret, în timp 
ce procuratura are obligaţiunea de a apăra ordinea publi-
că, interesele societăţii, acţionând de pe poziţiile luptei cu 
criminalitatea.

Pentru a determina rolul „dreptului discreţionar” în 
procesul de realizare a dreptului, aplicarea lui corectă la 
soluţionarea cazurilor concrete, alegerea variantei opti-
me corespunzătoare scopului urmărit conform finalită-
ţii actului normativ, principiilor generale ale dreptului, 
sensului legislaţiei în vigoare, se cere a da definiţia lui 
la nivel teoretic, înţelegerea univocă a acestui fenomen 
al realităţii juridice, a elabora criteriile, condiţiile şi ho-
tarele aplicării sale, însemnătatea practică a acestei ca-
tegorii juridice, interacţiunea sa cu alte categorii şi con-
cepte juridice ca factor important la efectuarea justiţiei, 
apărării drepturilor şi libertăţilor omului. S-a constatat 
că „dreptul discreţionar” este propriu sistemului juridic 
în întregime, oricărei ramuri de drept, oricărei activităţi 
juridice.

Cunoscând caracteristicile generale ale acestui 
,,drept”, va fi mai uşor la aplicarea lui într-o ramură de 
drept aparte, în activitatea oricărui organ statal, ţinân-
du-se cont de scopul, sarcinile şi competenţele acestui 
organ.

În legislaţia în vigoare lipseşte termenul „drept 
discreţionar”, precum şi expresiile „discreţie juridică” sau 
„aplicarea discreţionară a normei de drept”, dar sensul 
lor se întâlneşte, practic, în toate actele normative, in-
clusiv în Constituţia Republicii Moldova (a se vedea art. 
55 din Constituţie).

Una din cauzele apariţiei şi aplicării „dreptului dis-
creţionar” este tocmai prezenţa în actele normative de 
toate nivelele a conceptelor juridice nedeterminate, 
relativ-determinate, normelor de drept generale, im-
personale, ambigue, aflate în coliziune, defectuoase. 
Cauzele fixării normative a acestor concepte şi norme 
defectuoase sunt diferite, unele dintre ele nu pot fi evi-
tate, de aceea este necesară elaborarea mecanismelor 
de aplicare discreţionară corectă a lor, în aşa fel încât 
deciziile luate să corespundă finalităţii legii.
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Vorbind despre mecanismele de reglementare a 
,,dreptului discreţionar”, de procedeele de aplicare a 
lui la soluţionarea problemelor şi luarea deciziilor, este 
necesar de specificat că aceste mecanisme şi procedee 
depind de caracterul normei materiale puse în aplica-
re: caracterul ei general şi impersonal, gradul de clari-
tate, de ambiguitate; norma de dispoziţie, relativ-de-
terminată, permisivă, supletivă, norma cu alte defecte; 
coliziunea normelor, analogia legii sau a dreptului ş.a. 
Problemele în situaţiile în care se constată că o lege nu 
este dreaptă şi se aplică direct Constituţia sau principii-
le fundamentale ale dreptului şi dreptului internaţional 
se soluţionează prin alte mecanisme şi procedee.

Cu totul alte mecanisme şi procedee (de ordin logic, 
moral, al interesului public, general) se aplică atunci 
când la luarea deciziei trebuie să se ţină cont de prin-
cipiul oportunităţii. În aceste situaţii norma este clară şi 
poate fi aplicată fără dificultăţi, dar cei care aplică legea 
se conduc de raţionamentele de oportunitate.

Procesul de realizare a „dreptului discreţionar” îşi are 
formele sale specifice pentru fiecare organ ce dispune 
de puterea discreţionară: legislativ, executiv, judiciar, 
pentru fiecare organ statal în parte, ţinându-se cont de 
sarcinile, atribuţiile şi competenţele lor, scopul urmărit, 
de aria discreţionară în activitatea lor, de statutul juridic 
al subiecţilor.

Desigur, în toate aceste cazuri, ei se vor conduce de 
reglementările stabilite pentru instituţiile de interpreta-
re a normei, de aplicare a analogiei, de depăşire a coli-
ziunilor, de limitările existente, inclusiv de a nu părăsi 
câmpul juridic, în aşa fel încât aceste decizii sa cores-
pundă principiului legalităţii.

„Dreptul discreţionar” va fi utilizat pentru a atinge 
scopul urmărit – finalitatea legii –, nu va contraveni 
principiilor echităţii, moralităţii, bunei credinţe, va fi în 
favoarea participanţilor la proces, nu va înrăutăţi poziţia 
nimănui şi va fi în beneficiul întregii societăţi.

Teoria generală a dreptului face parte din ştiinţele 
fundamentale care elaborează procedee de reglemen-
tare şi dirijare a proceselor sociale la diferite etape de 
dezvoltare a statului şi a societăţii în ansamblu.

Astăzi, în prim-plan, ca o necesitate vitală, au apărut 
aspectele umanitare, culturale şi spirituale, precum şi 
cele legate de asigurarea drepturilor şi libertăţilor oa-
menilor. Această tendinţă este caracteristică, în primul 
rând, pentru ţările din fostul lagăr socialist, din fosta 
Uniune Sovietică, inclusiv Republica Moldova, aflate în 
perioada de tranziţie de la metoda administrativă de 
comandă la economia de piaţă, la o societate democra-
tică, la un stat de drept. Aceste transformări cer modi-
ficări atât în domeniul guvernării, cât şi în cel al regle-
mentării sociale.

Este necesar ca acest „drept discreţionar” sa devină o 
parte componentă a sistemului de drept, a politicii sta-
tului în domeniul aplicării legii în procesul decizional, în 

primul rând, în activitatea organelor de drept şi judicia-
re, la înfăptuirea actului de justiţie.

La elaborarea acestei politici trebuie să contribuie 
savanţii în domeniul dreptului, care vor elucida acest 
concept, precum şi legislatorii, societatea juriştilor, în-
deosebi judecătorii, procurorii, avocaţii, dar şi societa-
tea civilă în întregime.

A face dreptate este o necesitate firească. Statul, 
cu organele sale, şi societatea civilă sunt datori să facă 
dreptatea cu adevărat reală, indiferent de apartenen-
ţa la un sistem de drept sau altul. Cerinţa de a se face 
dreptate reiese şi din principiile dreptului internaţional, 
convenţiile cu privire la drepturile omului, recomandă-
rile Consiliului Europei în această materie. Se observă 
desfăşurarea procesului de armonizare a legislaţiei naţi-
onale a statelor cu aceste principii şi recomandări.

Jurisprudenţa CteDO, practica judiciară denotă 
faptul că „dreptul discreţionar” îşi lărgeşte aria de apli-
care. În contextul „dreptului discreţionar”, dacă norma 
materială permite sau impune discreţia, atunci se cer 
elaborate şi anumite proceduri de aplicare a ei în mod 
discreţionar.

Doctrina juridică acordă o atenţie sporită proble-
mei realizării dreptului, îndeosebi aplicării dreptului ca 
o formă aparte de realizare a sa, ce ţine de competen-
ţa statului, ca subiect special al acestui proces. Pentru 
Republica Moldova abordarea acestei probleme are o 
importanţă deosebită. În condiţiile regimului totalitar, 
dreptul, ca instrument regulatoriu în relaţiile sociale, 
avea rolul cenuşăresei. Problemele de drept se soluţi-
onau nu prin intermediul mecanismelor juridice, ci prin 
cele administrative de comandă. Deşi la nivel constituţi-
onal erau declarate mai multe drepturi şi libertaţi, omul 
simplu nu le putea obţine, realiza, nu se putea proteja. 
Nu puteau face acest lucru nici organele competente.

Astăzi, când la nivel constituţional sunt consfinţite 
statul de drept democratic, principiile echităţii, egali-
tăţii, supremaţiei legii, drepturile şi libertăţile funda-
mentale ale omului, sunt create organe independente, 
competente să protejeze aceste drepturi şi libertăţi, 
prevederile constituţionale, precum şi ale altor legi na-
ţionale. Ele se cer realizate ori de câte ori apare necesi-
tatea.

Aşadar, astăzi omul nu numai că dispune de drep-
turi declarate, el mai are posibilitatea să le realizeze, să 
se folosească de ele şi sa le protejeze.

Principiile dreptului internaţional, referitoare la 
drepturile omului, au ca fundament dreptul natural. 
Republica Moldova a aderat sau a ratificat convenţiile 
internaţionale în speţă, aceste din urmă devenind parte 
integrantă a legislaţiei naţionale. Având o legislaţie care 
corespunde dreptului internaţional, există mai multe 
probleme în procesul de implementare a ei. Condam-
narea Republicii Moldova la CteDO este o dovadă eloc-
ventă. Aceasta, în mare parte, se întâmplă din cauza că 
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cei care aplică legea nu cunosc în profunzime valoarea 
dreptului, a principiilor lui, mecanismul de reglemen-
tare a diferitelor situaţii în cazurile neclare şi dificile. Ca 
rezultat, cei implicaţi sunt nedreptăţiţi şi au de suferit 
din cauza abuzurilor din partea structurilor statale care 
aplică legea.

Din considerentele menţionate, studierea „dreptu-
lui discreţionar” va contribui la depăşirea acestei situ-
aţii. Este o temă extrem de actuală, privită prin prisma 
practicii internaţionale şi a jurisprudenţei CteDO, care e 
studiată cu atenţie şi în alte state din spaţiul ex-sovietic.

Legislaţia Republicii Moldova admite aplicarea 
discreţionară a mai multor norme de drept, graţie fie 
caracterului lor general şi impersonal, fie concepte-
lor juridice nedeterminate sau relativ determinate, fie 
că legislatorul conştient a lăsat soluţionarea cazurilor 
concrete agenţilor de aplicare a legii, delegându-le îm-
puterniciri corespunzătoare, inclusiv în situaţiile în care 
norma expresă reglementatoare lipseşte, fie realizării 
în practică a principiilor oportunităţii, proporţionalită-
ţii, echitaţii, umanismului ş.a.

Deci, în linii mari, putem vorbi că, la nivel legisla-
tiv, sunt create condiţii pentru ca subiectul de drept 
să poată adopta o decizie în urma examinării unui caz 
concret, decizie care să corespundă cerinţelor legalită-
ţii şi echitaţii.

Doar cu aplicarea discreţionară a normei de drept, 
instanţele de judecată şi alte organe de drept statale 
reuşesc, în anumite cazuri, sa facă dreptate, să prote-
jeze cu adevărat drepturile şi libertaţile omului, să pro-
nunţe decizii nu doar legale, dar şi corecte, echitabile.

Descifrarea detaliată a sensului „dreptului discreţio-
nar” şi aplicarea lui corectă exclude discreţia arbitrară, 
abuzivă, astfel încât decizia luată discreţionar sa fie una 
pozitivă, în favoarea omului, şi să nu părăsească câm-
pul juridic. Iar acest aspect prezintă valoarea aplicativă  
a „dreptului discreţionar”.

Anume în aceasta şi constă importanţa aplicării 
„dreptului discreţionar”, ca o particularitate deosebită 
a realizării dreptului ca instrument regulatoriu în relaţi-
ile sociale. Acest lucru este demonstrat, în primul rând, 
de practica judiciară, de practica organelor de drept şi 
a altor structuri statale, care aplică „dreptul discreţio-
nar” la soluţionarea cazurilor concrete, fapt ce permite 
adoptarea deciziilor juste, înţelese de participanţii la 
proces şi susţinute nu doar de colectivităţile de jurişti, 
ci şi de întreaga societate.

Legislaţia Republicii Moldova, în corespundere cu 
dreptul internaţional, lărgeşte consecvent aria discre-
ţionară la aplicarea normelor de drept – un instrument 
benefic statului şi societaţii în întregime. Iată de ce este 
necesar ca acest instrument – ,,dreptul discreţionar” 
– să fie profund studiat, suficient reglementat şi corect 
aplicat.
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