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Cu privire la adresa nr.03/7281 din 04.09.2012, 
prin care se solicită expunerea opiniei personale 
vizavi de proiectul Legii privind modifi carea şi 
completarea Codului contravenţional al Republicii 
Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008, am onoarea să 
comunic următoarele:

Remarcând efortul iniţierii şi elaborării proiec-
tului de lege menţionat, salut intenţiile Ministe-
rului Justiţiei în vederea creării unui act legislativ 
important, cu o structură unitară şi concisă, baza-
tă pe o legătura organică logică şi sistemică între 
instituţiile de bază ale dreptului contravenţional 
(legea contravenţională, răspunderea contravenţi-
onală, sancţiunea contravenţională, sistemul părţii 
speciale, procedura contravenţională), precum şi 
cu un conţinut normativ autonom, ce ar cuprinde 
principii fundamentale ferme, noţiuni doctrinare 
riguroase şi reglementări normative clare, precise 
şi previzibile.

Solidarizându-mă cu constatările şi concluzii-
le motivate privind defi cienţele ce se regăsesc în 
Codul contravenţional - evidenţiate în Nota in-
formativă la proiectul Legii menţionat -, care, de 
altfel, sunt semnalizate şi de societatea ştiinţifi că 
şi practică, consider că soluţia de redresare a situ-
aţiei difi cile legate de calitatea cadrului normativ 
în vigoare este abrogarea acestui act legislativ şi, 
respectiv, adoptarea unui nou Cod cu privire la 
contravenţii. 

O nouă Lege contravenţională reprezintă ne-
cesitatea asigurării concordanţei fi reşti între cri-
teriile intrinseci (conţinutul) şi criteriile extrinseci 
(forma) ale unui act legislativ modern şi progre-
sist, în vederea unei elaborări specifi ce şi originale, 
respectiv, delimitării cât mai clare şi mai precise 
a noţiunilor şi principiilor Dreptului contravenţio-
nal de categoriile juridice similare din alte ramuri 
de drept. Trimiterea la prevederile altor acte legis-
lative trebuie folosită numai în cazuri excepţiona-
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le, în măsura în care raporturile contravenţionale 
sunt compatibile cu celelalte raporturi juridice, re-
glementate de actele respective.

Intervenţia sectorială şi fragmentară în Codul 
contravenţional prin modifi cările şi completări-
le ulterioare, după cum se propune, urmează a fi  
foarte voluminoasă şi extrem de complicată, fapt 
ce ar putea învedera un tratament neunitar şi ne-
uniform al normelor contravenţionale. Fluctuaţia 
abundentă de modifi cări şi completări ale acestui 
act legislativ, care deja există, precum şi activităţile 
similare care se impun pe viitor creează un pro-
ces legislativ haotic şi turbulent în faţa căruia este 
expusă riscului jurisprudenţei disconcordante şi 
instabile la examinarea cauzelor contravenţionale. 
Prin acţiunile respective, pare a fi  acreditată ideea 
că în Codul contravenţional în vigoare se produce 
un fel de „infl aţie legislativă”, dat fi ind că peisa-
jul normativ actual, în coordonatele cantitative şi 
calitative, este vădit depăşit de realităţi obiective 
în toate componentele sale juridice şi chiar contrar 
principiilor Dreptului.

Sub acţiunea procesului de modifi care şi com-
pletare a Codului contravenţional, care pare a fi  
unul lent, îndelungat şi costisitor, atât practica, 
cât şi teoria în domeniul respectiv vor continua 
confruntarea cu multiple probleme controversate 
soldate cu soluţii ajuridice. Modifi carea şi com-
pletarea legislaţiei peste limita credibilităţii atrage 
după sine, în mod evident, un proces turbulent de 
interpretare şi aplicare a normelor respective, în 
rezultatul căruia activitatea autorităţii competente 
să examineze cauza contravenţională devine inefi -
cientă, iar justiţiabilii sunt grav afectaţi. În conse-
cinţă, este umbrită autoritatea Justiţiei. 

În atare situaţie excepţională, suntem obligaţi 
să recunoaştem că oricâte completări, modifi cări 
sau abrogări de texte normative s-ar realiza, Codul 
contravenţional nu este apt să servească politica 
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juridică a statului de drept – Republica Moldova, 
de vreme ce, cu certitudine, se constată:

a) absenţa unei concepţii fundamentale, co-
erente şi compatibile cu litera şi spiritul 
Constituţiei, dar şi ale Convenţiei pentru 
apărarea drepturilor omului şi a libertăţi-
lor fundamentale;

b) lipsa unui aspect ordonat şi sistematizat 
al materiei contravenţionale reglementate, 
alunecarea spre un tehnicism juridic îngust 
la elaborarea şi structurarea actului norma-
tiv, fără a se sprijini pe o serioasă şi temei-
nică documentare ştiinţifi că, legislativă şi 
jurisdicţională;

c) neglijarea şi diminuarea semnifi caţiei juri-
dice a noţiunilor-cheie, instituţiilor şi prin-
cipiilor de bază ale legii contravenţionale 
prin substituirea acestora cu cele din alte 
ramuri de drept, ori prin preluarea din le-
gislaţia veche, excluderea sau neadmiterea 
unor reglementări importante ce se impun 
în cadrul raporturilor juridice noi;

d) aplicarea unui limbaj şi a unor expresii ju-
ridice inadecvate sau utilizarea incorectă 
ori diferită a unor termeni juridici speciali 
de circulaţie în materia contravenţională, a 
unor reglementări induse prin asimilări de 
înţelesuri sau chiar prin fi cţiuni, situaţii în 
care sunt utilizate cuvinte cu mai multe ac-
cepţiuni, exprimări necorespunzătoare, din 
cauza lipsei unei terminologii clare, precise 
şi caracteristice dreptului contravenţional;

e) existenţa coliziilor de drept, adică admite-
rea unor norme contravenţionale care se 
afl ă în contradicţie cu altele din legislaţia 
în vigoare, precum şi existenţa lacunelor 
de drept, de exemplu - a cazurilor de „go-
luri” de competenţă, fi e de suprapunere de 
competenţă, etc;

Impactul foarte mare pe care-l are Codul con-
travenţional sub presiunea acestor defi cienţe, m-a 
determinat la o amplă şi profundă analiză critică 
asupra realităţilor juridice existente şi, conştienti-
zând necesitatea de revizuire din temelie a materi-
ei de drept în domeniul contravenţional, consider 
că în noile condiţii de dezvolatre a sistemului de 
drept din Republica Moldova, prin jurisprudenţa 
bogată şi doctrina valoroasă, trebuie elaborată o 
nouă lege contravenţională, astfel încât să devină 
corespunzătoare unei societăţi democratice.

Opinia, care conţine motive şi argumente în 
susţinerea ideii de iniţiere, dezvoltare şi promo-

vare a reformării legii contravenţionale în sensul 
enunţat, este abordată şi relevată într-un set de 
articole practico-ştiinţifi ce, care au văzut lumina 
tiparului în Revista Institutului Naţional al Justiţiei 
nr.4 (11) 2009, pag.59-69, în Legea şi Viaţa, nr.1, ia-
nuarie 2010, pag.11-22 şi Revista Naţională de Drept, 
nr.2-6, 2010.

Pe această linie de gândire, reiterez opinia 
asupra proiectului de Lege pentru modifi carea şi 
completarea Codului contravenţional, publicată în 
Revista Naţională de Drept, nr.3, martie 2011, pag.18-
27 şi plasată pe site-ul www.ajm.md, expusă ur-
mare a adresării nr.03-5219 din 08.07.2010 parve-
nite la Curtea Supremă de Justiţie de la Ministerul 
Justiţiei. 

Noul context istorico-juridic şi iminenta per-
spectivă a integrăriii Republicii Moldova în Uni-
unea Europeană obligă elaborarea, adoptarea şi 
aplicarea actelor legislative calitative. 

Semnifi cative în acest sens sunt prevederile 
din Avizul nr.11 (2008) al Consiliului Consultativ 
al Judecătorilor Europeni în atenţia Comitetului de 
Miniştri al Consiliului Europei: „CCJE consideră, 
de asemenea, că este de dorit ca Parlamentele naţi-
onale să evalueze şi să controleze impactul legilor 
existente.... Legiuitorul trebuie să acţioneze în aşa 
fel, încât legislaţia să fi e clară şi simplu de folosit, 
şi să fi e conformă cu Convenţia” (pct.12).

Necesitatea şi oportunitatea examinării calită-
ţii legii de către autorităţile publice ale Republicii 
Moldova a fost evedenţiată şi în jurisprudenţa 
CEDO în mai multe cauze (Busuioc vs Moldova, 
Guţu vs Moldova). Astfel, în cauza Guţu vs Mol-
dova în § 66 este stipulat: „... legislaţia naţională 
trebuie să indice cu o claritate rezonabilă scopul 
şi modalitatea de exercitare a discreţiei relevan-
te acordate autorităţilor publice, pentru a asigu-
ra persoanelor nivelul minim de protecţie la care 
cetăţenii au dreptul în virtutea principiului pre-
eminenţei dreptului într-o societate democratică 
(a se vedea Domenichini v Italia, Reports 1996-V, 
p.1800, § 33).

În concluzie, pledând pentru activităţi concrete, 
consecutive şi efi ciente, în rezultatul cărora, prin-
tr-o fuzionare obiectivă a jurisprudenţei, doctrinei 
şi legislaţiei, se produce o lege calitativă, susţin 
acţiunile de perfecţionare a legislaţiei contravenţi-
onale şi, în contextul considerentelor relevate, mă 
pronunţ pentru formarea, în condiţiile art.16 din 
Legea privind actele legislative, a grupului de lu-
cru pentru elaborarea proiectului de Lege despre 
Codul cu privire la contravenţii. 




