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INVITATUL NOSTRU

„STRĂDUINŢELE JUDECĂTORILOR DE A MANIFESTA „STRĂDUINŢELE JUDECĂTORILOR DE A MANIFESTA 
INDEPENDENŢĂ FAŢĂ DE INTERESELE UNOR CLANURI INDEPENDENŢĂ FAŢĂ DE INTERESELE UNOR CLANURI 
POLITICE I-AU LOVIT, CA UN BUMERANG, CHIAR PE EI” POLITICE I-AU LOVIT, CA UN BUMERANG, CHIAR PE EI” 

Victor Pușcaș a activat, din 1971 până în februarie 

2013, cu o mică întrerupere, în calitate de judecător, Pre-

ședinte al Judecătoriei Supreme, vice-președinte al Par-

lamentului, membru al Guvernului, Președinte al Curții 

Supreme de Justiție, Președinte al Consiliului Superior al 

Magistraturii, judecător și Președinte al Curţii Constituţi-

onale. În prezent este judecător în demisie, formator INJ.

– Domnule Pușcaș, în vara curentă (una jubiliară 

pentru Dumneavoastră - 70 de ani de viață) ați folosit 

câteva ocazii pentru a Vă expune opiniile pe margi-

nea reformelor din sistemul justiției. V-ați referit, în 

special, la transformările care se cer făcute în cadrul 

Procuraturii și Curții Constituționale. De ce ați consi-

derat că e mai important să vorbiți anume despre aces-

te instituții, în timp ce opinia publică este concentrată 

asupra celor ce se întâmplă în sectorul judecătoresc?  

– Sunt de acord cu opinia publică, cu politicienii, 

cu specialiștii în materie privind concentrarea atenţiei 

asupra sectorului judecătoresc. Se întâmplă așa pen-

tru că reforma judiciară stă la baza tuturor reformelor. 

Orice reformă se va împotmoli și va frâna dezvoltarea 

societăţii, dacă nu vom avea o justiţie efectivă și res-

ponsabilă. În materialele la care vă referiți - „Reforma 

Curţii Constituţionale este inevitabilă”, Politicon.md, 

din 05.08.2013, și „Premisele pentru reformarea pro-

curaturii”, Politicon.md din 08.08.2013 - mi-am expus 

opinia asupra acestor două segmente de reformare a 

justiţiei. De ce? Politicul, indiferent de coloratură, per-

manent a demonstrat tentative de a captura anume 
aceste două instituţii. Dar e mai ușor de supus Procu-
ratura decât Curtea Constituţională (CC). Pe parcursul 
anilor, CC s-a împotrivit tentativelor de a fi  subordo-
nată politicului, a încercat din interior să-și întărească 
independenţa. De exemplu, încă în 2000 au fost pro-
puse Parlamentului proiecte de lege în care CC urma 
să fi e formată din 9 judecători cu dreptul de a deţine 
funcţia pe durata unui singur mandat de 9 ani (în pre-
zent, mandatul este de 6 ani+al doilea mandat). 

În 2003 au fost înaintate noi propuneri privind 
organizarea şi funcţionarea CC. Din 2001, partidul de 
guvernământ deţinea 71 de mandate în Parlament, 
din 101, și putea să introducă modifi cările necesare în 
Constituţie. Dar nici în 2000, nici în 2003 nu s-a mani-
festat voința politică necesară, ci invers: la nivel legis-
lativ, s-a încercat strangularea CC (vezi „Independenţa 
CC în oglinda strâmbă a legislaţiei”. (Ziarul „Timpul” 
16.02.2010). 

Au fost făcute propuneri și în 2005, și în 2009-2010, 
dar politicienii n-au reacționat. Dacă, totuși, au apărut 
unele reglementări legislative, ele au fost îndreptate 
nu pentru a folosi efectiv potenţialul CC, ci invers. Era 
o perioadă cu foarte multe intimidări, învinuiri, ter-
tipuri în adresa CC şi a judecătorilor constituţionali. 
Apogeul a fost Legea nr. 109 din 3 mai 2013, prin care 
s-a permis eliberarea judecătorilor constituţionali 
din funcţie de către Parlament, în caz de încălcare a 
jurământului sau de pierdere a încrederii. Sărmanii 
deputaţi, probabil au „uitat” că o parte din judecăto-
rii constituţionali sunt numiți și eliberați din funcţie 
numai de către Consiliul Superior al Magistraturii, iar 
o altă parte se numesc de către Guvern… Nu este 
constituțională acea justiție care îl face pe judecător, 
înainte de a lua o decizie, să se gândească dacă ea va 
fi  pe placul guvernanților. 

În prezent, este necesară deblocarea CC la nivel 
legislativ și introducerea unor noi măsuri: perfecţio-
narea procedurii de numire în funcţie a judecători-
lor constituţionali; perfecţionarea mecanismului de 
adoptare a hotărârilor CC; admiterea accesului la CC 
a tuturor instanţelor judecătorești, a cetăţenilor și al-

tele pentru a ridica efi cienţa acestei instituţii, care are 

Victor Puşcaş, doctor în drept, conferenţiar universitar
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nevoie de încrederea societăţii în activitatea sa. Or, as-

tăzi potenţialul CC nu este folosit rațional.  

La fel e şi cu Procuratura. Din anul 1992 încoace, au 

fost adoptate 21 de legi, însoţite de explicaţii, chipuri-

le - pentru reformarea Procuraturii, dar, de fapt, astăzi 

avem aceeași procuratură sovietică. Însă nu putem 

spune că în activitatea Procuraturii n-au intervenit 

și unele schimbări: trecerea eliberării mandatului de 

arest de la procurori la instanţele judecătorești, sanc-

ţionarea celor mai principale acţiuni ale organelor de 

urmărire penală de către judecătorul de instrucţie; 

prezentarea învinuirii penale de către procurori în 

toate cauzele penale examinate de către instanţele 

de judecată; introducerea procesului contradictoria-

lităţii și altele. A apărut chiar și o nouă funcţie - con-

ducerea urmăririi penale. Dar măsurile adoptate n-au 

schimbat esenţa Procuraturii. Ba mai mult, sintagma 

introdusă, prin reforma anticonstituțională din 2000, 

în art. 124 din Constituție „Procuratura reprezintă in-

teresele generale ale societății și apără ordinea de 

drept, precum și drepturile și libertățile cetățenilor” 

permite procurorului să supravegheze nu numai câte 

îngrășăminte și de care calitate au fost introduse în sol 

de unii fermieri, cum este folosit fondul forestier, cum 

este administrată o întreprindere în care statul deține 

mai mult de 5% din acțiuni, probleme secundare, 

cum ar fi  de exemplu: să supravegheze activitatea 

Parlamentului, Președintelui țării, Guvernului. Chiar 

și în cazul adoptării unor acte normative cu vădite 

confl icte de interese, dictate de asigurarea monopo-

lului într-un domeniu sau altul, privatizarea dubioasă 

sau redistribuirea patrimoniului statului, Procuratura 

trebuie (doar dispune de funcția de supraveghere 

generală!) să se autosesizeze. Dar ea n-o face, deși 

interesele generale ale societății cer să intervină. De 

ce n-o face? Pentru că statutul Procuraturii permite ca 

ea să fi e hărțuită de forțele politice. Nici procurorii nu 

doresc să conștientizeze faptul că, în condițiile pluri-

partidismului, ei trebuie să fi e protejați de lege, nu de 

interesele unor clanuri sau grupări politice.

Din unele publicaţii, am afl at că în grupul de lucru 

format de Procuratură și Ministerul Justiţiei se discută 

două propuneri: Procuratura să fi e parte a Executivu-

lui sau să rămână o autoritate independentă. E clar că 

va trece a doua propunere – Procuratura, ca autorita-

te independentă. Astăzi, în Moldova nu există o forţă 

politică capabilă să reformeze Procuratura, dar nici 

Procuratura nu demonstrează că este gata să iasă de 

sub tutela politică și să activeze în stilul procuraturilor 

europene. Ascultând audierile parlamentare ale pro-

curorului general V. Zubco, care au durat vreo 6-7 ore, 

era să am atac de cord. Nu procurorul general trebuie 

să fi e responsabil în faţa Parlamentului, ci Guvernul, 

care trebuie să poarte răspundere politică pentru ac-

tivitatea Procuraturii. Nu procurorul, dar ministrul jus-

tiţiei trebuie să poarte răspundere pentru politicile ju-
diciare promovate în țară prin Procuratură, și nu prin 
instanţele judecătorești, care cu adevărat trebuie să 
dispună de o independenţă totală la efectuarea jus-
tiţiei. Legea și corectitudinea judecătorului trebuie să 
stea în frunte la pronunţarea deciziilor, dar nu acestea 
să fi e dirijate de către altcineva. 

La noi se încurcă lucrurile: procurorii tind să dispună 
de aceeași independenţă ca și judecătorii, deși e vorba 
de instituţii diferite și cu responsabilităţi diferite. Pro-
curorii trebuie să fi e obligaţi în toate cazurile infracţi-
onale - nu selectiv - să prezinte materialele probante 
instanţelor de judecată, care, absolut independent, 
obiectiv și imparţial, vor adopta deciziile fi nale.

Astfel, Procuratura, dacă nu face parte din una 
dintre ramurile puterii și fi ind lipsită de orice control 
extern (nu la nivel procesual), este predispusă să se 
orienteze spre contrapunerea intereselor sale institu-
ţionale intereselor societăţii. Această situaţie frânează 
fi nalizarea reformei judiciare și consolidarea statului 
de drept. Nu se poate să stai strâmb și să judeci drept... 

– Au trecut doi ani de la lansarea Planului de 
acțiuni pentru implementarea Strategiei de reforma-
re a sectorului justiției pentru anii 2011-2016. Suntem 
convinși că cunoașteți subtilitățile acestui proces și am 
vrea să menționați cele mai evidente transformări din 
perioada respectivă, dacă asemenea există. Apoi: ce 
se poate întâmpla, dacă cele programate în Planul de 
acțiuni nu vor fi  realizate sau dacă Strategia va rămâ-
ne implementată – precum deseori se practică la noi 
- doar pe hârtie?   

– Strategia de reformare a sectorului justiţiei pentru 
anii 2011-2016 a fost adoptată prin hotărârea  Parla-
mentului nr.6 din 16.02.2012. Este îmbucurător faptul 
că clasa politică și societatea încep, în sfârșit, să con-
știentizeze însemnătatea reformării justiţiei. Reforma 
justiţiei trebuie privită ca o reformă a tuturor reforme-
lor. La acest capitol se face câte ceva. Din 2009 încoace, 
bugetul instanţelor judecătorești se afl ă în permanen-
tă creștere. În 2013 bugetul a crescut cu 60 % faţă de 
2012. Pe parcursul a trei ani, vor veni în bugetul ţării 
60 mln. de euro pentru sprijinirea reformelor. În 2013 
salariile judecătorilor au crescut cu 35%.

Cu părere de rău, mai mult de 10 ani au fost pier-
duţi din cauza politizării reformelor. Să ne amintim că 
în 1996 pentru reformarea sistemului judiciar a fost 
alocată din buget suma de 1 mln. de lei, dar trebuiau 
alocate câteva sute de milioane - pentru construcţia 
sediilor instanţelor judecătorești existente și nou-for-
mate; crearea condiţiilor elementare de muncă pentru 
înfăptuirea justiţiei; ridicarea salariilor colaboratorilor 
instanţelor judecătorești și multe altele. În schimb, se 

făcea tot posibilul pentru a discredita justiţia. 

La implementarea Strategiei de reformare există și 

unele realizări: perfecţionarea sistemului de admitere 
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la profesia de judecător; perfecţionarea modului de 

evaluare a performanţelor judecătorilor, introduce-

rea unor noi modalităţi de apreciere a activităţilor ju-

decătorilor și de sancţionare a lor; ridicarea imunităţii 

judecătorilor pentru faptele de corupţie; introducerea 

instituției de asistenţi judiciari și altele. Comparând 

măsurile adoptate cu Planul de acţiuni pentru imple-

mentarea Strategiei, putem conchide că e necesar de 

făcut pași mai energici. La înfăptuirea justiţiei contribu-

ie și procuratura, și avocatura, și notariatul, și executorii 

judiciari, precum și organele de urmărire penală. Refor-

ma trebuie să cuprindă toate segmentele justiţiei. 

Pentru a câştiga încrederea în justiţie, e necesar de 

aplicat un șir de măsuri, cum ar fi : confi scarea extinsă 

a averilor în cazuri de corupţie; introducerea răspun-

derii penale pentru îmbogăţire ilicită; confi scarea ci-

vilă a averilor celor care se îmbogăţesc neîntemeiat; 

introducerea testelor de integritate a judecătorilor 

etc. Vorbind de confi scare, aş atrage atenţia la opinia 

separată pe care mi-am expus-o în calitate de jude-

cător constituţional (la avizul CC din 25.04.2006 (MO 

N70-72) din 05.05.2006), prin care se propune de a fo-

losi experienţa altor state la confi scarea civilă a averii 

neconfi rmate de proprietar, de apărat oamenii cinstiţi 

și de a-i scoate în vileag pe acei funcţionari care admit 

abuzuri.

– Sosit într-o vizită ofi cială la Chișinău în anul 

curent, Traian Băsescu, Președintele României, a fost 

întrebat de către reprezentanții societății civile despre 

reforma justiției din țara sa și cum poate fi  aceasta 

scoasă de sub controlul politic. Dumnealui a răspuns 

foarte concis: „Nici noi nu suntem sfi nți, există și în 

România tendințe de a controla tronsoane din justiție. 

Cel mai mare pericol este o justiție pusă sub control 

politic, indiferent al cui. Cel mai mare risc este ca oa-

menii politici să nu aibă înțelepciunea să garanteze 

independența justiției”. Și a adăugat numaidecât: „O 

justiție coruptă este mai periculoasă decât una con-

trolată. Dacă justiția într-un stat este corectă și inde-

pendentă, lucrurile pot merge bine chiar și cu politici-

eni mai slabi”. Bine spus, mai ales dacă ne referim la 

realitățile noastre, unde, din păcate, justiția și-a creat 

(alteori, i-au creat) o imagine de instituție coruptă și 

controlată politic. Dacă-i așa, cine și cum ar trebui să 

salveze organismul justiției de aceste două tumori ma-

ligne – corupția și controlul politic?  

–  Sunt periculoase la același nivel atât justiţia co-

ruptă cât și cea controlată. Justiţia coruptă poate fi  

demascată de organele abilitate cu acest drept, cu 

atât mai mult că se permite ridicarea imunității jude-

cătorilor în cazuri de corupţie. Deși a trecut mai mult 

de un an de la adoptarea acestei decizii, nu cunosc 

cazuri în care vre-un judecător să fi  fost tras la răspun-

dere penală pentru corupţie. Dacă ar fi  să credem în 

mass-media și în rezultatele unor sondaje, majorita-

tea judecătorilor ar trebui să stea la răcoare. Totuși, re-

alitatea este alta. Chiar și unii analiști recunosc că mai 

mult de 90% din dosare sunt judecate corect. Care fac 

parte din celelalte 10%? Explicaţia e simplă: cauzele în 

care… „rechinii” se bat între ei pentru sume enorme 

de bani. Anume asemenea cauze  - tirajate de mass-

media și disecate la posturi de televiziune sau prin 

organizarea unor conferințe de presă de către unii 

avocați angajați pentru a câștiga cauzele în instanțe 

- zdruncină nu numai opinia publică, dar și justiţia. 

Vom adăuga aici că în multe cauze însăși mass-media 

participă în calitate de pârât și atunci discuţiile judici-

are devin obiect de discuţii publice. 

Consider că pentru Moldova mai periculoasă este, 

totuși, justiţia controlată, mai ales după anul 2001, 

când s-a început curățirea sistemului judiciar de, 

chipurile, judecători corupţi. De fapt, atunci zeci de 

judecători profesioniști și principiali au fost înlocuiţi 

cu cadre loiale guvernanților. Un analist politic a ob-

servat că, din 2001 încoace, s-a înrădăcinat o tendinţă 

foarte periculoasă pentru justiţie - mantia de judecă-

tor o îmbracă un şir de persoane loiale puterii. Aces-

tea nici nu trebuie telefonate atunci când urmează să 

ia o decizie, afi rmă analistul, pentru că ele o au deja 

programată în cap. E cazul să ne amintim de marele 

jurist A. F. Koni. El menționa că, în legătură cu peri-

colele care amenință justiția din partea guvernanților, 

este necesar de a-i îngrădi pe judecători de infl uența 

care le dezvoltă șovăiala, lipsa de voință sau servilis-

mul silit la adoptarea deciziilor. A. F. Koni scria: „Față 

de judecător trebuie înaintate cele mai mari cerințe,  

nu numai sub aspectul acumulării cunoștințelor ne-

cesare, ci și al formării voinței și caracterului, dar să 

ceri de la judecător să manifeste eroism (la adoptarea 

deciziilor – n.a.) este imposibil”.

În opinia mea, astăzi nu numai unii judecători, dar 

și unii reprezentanți ai tuturor categoriilor de func-

ţionari publici și demnitari de stat, numiţi de mine 

„şobolani”, au un pronunțat sentiment de servilism: 

solicită comuniștii – îi susțin, căci mâine aceștia ar 

putea să revină la putere; se adresează liberalii, libe-

ral-democraţii sau democrații – de asemenea, căci vor 

să nu rămână fără lucru. Verticalitatea are morală, lo-

ialitatea – nu. Partajarea funcţiilor de sus și până jos 

de către actorii politici îi face pe mulţi să se supună 

intereselor forţelor politice, dar nu legii. Un exemplu 

recent pot servi hotărârile CC privind restabilirea în 

funcție a unor demnitari întronați de către liberali și 

detronați prin înlocuirea lor de alte persoane, numai 

că de data aceasta – de către persoane loiale liberali-

lor conservatori. 

– Reformele din sistemul justiției al Republicii Mol-

dova sunt susținute fi nanciar, în mare parte, de Uni-
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unea Europeană. Tot mai des apar voci care susțin că 

banii oferiți de contribuabilii europeni nu sunt folosiți 

rațional. Cum credeți: este vorba de un adevăr sau de 

o tradițională critică împotriva actualei guvernări din 

partea opoziției? 

– Cred că este o critică tradiţională, și nu numai în 

acest caz. Se aud multe voci care afi rmă că granturile 

se fură ca în codru. Dar sunt niște interpretări greșite, 

căci cel mai efi cient este verifi cată folosirea granturi-

lor. Mulți, pur și simplu, nu cunosc cum sunt folosite 

asemenea tipuri de fi nanţe. Mai ușor și mai simplu pot 

fi  furaţi banii din bugetul statului. 

Cum vor fi  folosite cele 60 mln. de euro pe care ni 

le oferă Uniunea Europeană? Treptat, aceste fi nanţe 

vor veni în bugetul de stat și vor fi  repartizate potrivit 

legii bugetului. Fiecare instituţie va fi  obligată anual 

să-și planifi ce cheltuielile, întocmind proiecte concre-

te cu care vor convinge de susținere Ministerul Finan-

ţelor, Guvernul și autorii proiectului Legii bugetului, 

care vor apăra sumele necesare în Parlament. Rămâne 

ca societatea civilă (organizaţiile neguvernamentale 

și mass-media) să monitorizeze și să ne convingă că 

procedura este respectată. 

– Sunteți unul dintre formatorii Institutului 

Național al Justiției. Cum apreciați locul și rolul acestei 

instituții în cadrul sistemului de justiție? Considerați 

că INJ ar trebui să devină un centru unic de instruire 

a specialiștilor din sistem sau o asemenea sarcină este 

prea mare pentru a și-o asuma? 

– Institutul Naţional al Justiţiei a fost inaugurat la 

09.11.2007 în baza Legii Nr.152- XVI din 08.06.2006. 

INJ reprezintă un centru modern de formare iniţială 

și continuă a candidaţilor la funcţiile de judecător și 

de procuror, de perfecţionare profesională a judecă-

torilor și procurorilor în funcţie, precum și a altor ca-

tegorii din sistemul justiţiei: asistenţi judiciari, grefi eri, 

executori judecătorești etc. Durata pregătirii iniţiale a 

candidaţilor la funcţiile de judecători și de procurori 

este de 18 luni. În 2013 își va lua startul a 6-a promo-

ţie. Rămâne ca audienţii să însușească la maximum 

deprinderile necesare pentru înfăptuirea justiţiei. Per-

sonal, activez în calitate de formator din 2011. Predau 

un curs de 36 de ore – „Jurisprudenţa Curţii Constitu-

ţionale”. Mi s-a părut cam straniu faptul că în primul 

an de formare, din 15 candidaţi la funcţia de judecă-

tor, 9 audienţi au contestat gradul de apreciere a cu-

noștinţelor. De fapt, am aplicat aceleași metode care 

le aplic la pregătirea studenţilor timp de mai mult de 

10 ani. Nu doresc să-i critic pe unii colegi formatori, 

dar cerinţele la aprecierea cunoștinţelor trebuie sa fi e 

majorate. Să nu uităm că judecătorul nepregătit se 

aseamănă cu un medic chirurg care n-a lucrat nici o 

zi în clinică… 

– În anul curent, INJ a lansat a cincea promoție 

de absolvenți. Dacă ați avut ocazia să-i cunoașteți 

pe absolvenții din primele promoții, angajați deja în 

funcții de procuror sau de judecător, ce părere aveți 

despre calitățile, capacitățile și integritatea lor morală?  

– Cu părere de rău, nu cunosc activitatea nici chiar 

a absolvenților din promoţiile patru și cinci, la care am 

fost formator. Nu-i de mirare, căci eu nu împărtășesc 

comportamentul unor formatori sau al unor profesori 

de la USM, care chiar de la prima întâlnire cu învățăceii 

lor, pun întrebarea: al cui fecior sau fi ică ești? Pentru 

mine, toţi sunt egali. Unica ce le spun audienţilor mei 

e să nu apeleze la susținere din partea unor persoane 

cu infl uență. 

Știu că, până în anul curent, au absolvit INJ 103 

candidaţi la funcţia de procuror, din care au fost an-

gajaţi 95, neangajaţi - 7, dar, din informaţia pe care 

o deţin, în luna septembrie vor fi  angajaţi 100%. Mai 

rău stau lucrurile cu angajarea candidaţilor la funcţia 

de judecător. Din 52 de absolvenţi, azi sunt angajaţi 

numai 28, astfel - 24 de absolvenţi, 3 dintre care sunt 

încă din prima promoţie, nu s-au determinat cu lo-

cul de muncă. Faptul că mulţi candidaţi la funcţia de 

judecător nu au fost angajaţi se explică prin dorința 

majorității de a rămâne cu serviciul în Chişinău.

Anterior, Legea nr.152 din 08.06.2006 prevedea 

participarea obligatorie la concurs pentru suplinirea 

funcţiei de judecător pe parcursul a trei ani, în ordi-

nea descrescătoare a mediei generale obţinute la exa-

menul de absolvire la INJ. După expirarea termenului 

de trei ani, absolvenţii INJ puteau pretinde la funcţia 

La jubileul de 70 de ani, cu nepotul
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de judecător numai după susţinerea examenului de 

capacitate de rând cu persoanele care, pe parcursul 

ultimilor 5 ani, au activat în calitate de procuror, pro-

fesor de drept titular în instituţiile de învăţământ su-

perior acreditate, avocat, asistent judiciar sau grefi er. 

Prin hotărârea CC nr.15 din 13.09.2011, sintagma: „La 

expirarea acestui termen, absolventul nu mai poate 

participa la concurs în baza mediei obţinute la exa-

menele de absolvire a Institutului” a fost declarată 

neconstituţională, deoarece, în opinia CC, se încalcă 

dreptul de proprietate. CC consideră că absolven-

tul trebuie să dispună de dreptul de a se prezenta la 

concurs oricând. Autorul acestor rânduri a fost cate-

goric împotriva acestei concluzii a CC și, în baza opi-

niei separate, a publicat un material intitulat „ Вечные 

кандидаты, или что признал неконституцинным 

Конституционный Суд” (Молдавские ведомости, 27 

сентября 2011 г). Concluziile CC, în opinia autorului, îi 

favorizează pe acei absolvenţi care doreau să rămână 

în Chișinău. Și mass-media aducea exemple că în pri-

mele promoţii învăţau mai mulţi copii ai judecătorilor 

și procurorilor. Erau aduse nume concrete ale demni-

tarilor de stat și chiar ale unor formatori ai INJ. 

Prin Legea nr.153 din 05.07.2012, Parlamentul a 

stabilit că „absolvenţii care nu au promovat concur-

sul pentru suplinirea funcţiilor de judecător sau de 

procuror sunt obligaţi să participe la concurs timp 

de 5 ani după absolvirea institutului. La expirarea ter-

menului de 5 ani, absolvenţii nu mai pot participa la 

concurs în baza mediei generale obţinute la exame-

nele de absolvire a Institutului”. Stabilind termenul 

de 5 ani, Parlamentul a încălcat hotărârea CC privind 

încălcarea dreptului de proprietate al absolvenţilor 

INJ, care, după expirarea acestui termen, erau obligaţi 

să participe la concurs în ordinea generală sau să re-

stituie bursele plătite lor în timpul studiilor. 

Dacă dorim să avem judecători califi caţi, trebuie să 

găsim răspunsul la câteva întrebări. Oare nu este prea 

mare termenul de 5 ani de participare la concurs? 

Doar este cunoscut faptul că persoanele care au un 

stagiu special de 5 ani și doresc să candideze pentru 

funcția de judecător susţin examenele de capacitate 

și, în mod obligatoriu, trec atestarea după 6 luni de 

afl are în funcţie, apoi trec atestarea din 3 în 3 ani. 

Atestarea obligatorie o trec și judecătorii care, după 5 

ani de activitate, pretind să fi e numiţi în funcţie până 

la atingerea plafonului de vârstă. În mod obligatoriu, 

judecătorii trec anual cursuri teoretice (40 de ore) la 

INJ, participă la seminare practice, stagieri etc. Ce fel 

de judecători vor fi  persoanele care aștepta aproape 5 

ani ca să ocupe funcţia cu cunoștinţe deja învechite? 

În Anglia se consideră că, dacă un judecător face o 

justiţie proastă, nu el este vinovat, ci acel care l-a se-

lectat, l-a propus și l-a numit în funcţie… 

Şi a doua întrebare: conţin legile de numire în 
funcţia de judecător unele reglementari anticorupţi-
onale? Nu conţin. Mai mult, ele promovează corupția 
prin faptul că permit promovarea rudelor - soţia, fe-
ciorul, fi ica, nepoata, nepotul, nora, ginerele etc. - în 
toate instanţele judecătoreşti, prin toate treptele de 
înfăptuire a justiţiei. Chiar dacă nu-i vorba de corup-
ţie, societatea nu poate avea încredere într-un aseme-
nea sistem. În cazul dat, se vede rolul pasiv al CSM și 
al Parlamentului, care trebuie să decriminalizeze siste-
mul prin reglementări legislative. 

– Din anul curent, au dreptul să candideze la stu-
dii pentru funcția de judecător în cadrul INJ doar per-
soane care sunt licențiate în drept și au un stagiu de 
muncă de minimum doi ani în una din profesiile de 
specialitate juridică stabilite de Consiliul Superior al 
Magistraturii. La sfârșit de iulie, INJ a fost nevoit să 
prelungească termenul de depunere a documentelor, 
deoarece era mic numărul de candidați în comparație 
cu anii trecuți. Oare s-a întâmplat aceasta din cauza 
menționată mai sus sau din cauza că presa a șifonat 
masiv în ultimul timp imaginea judecătorului?  

– Bineînţeles că stabilirea acestei condiţii este mai 
puţin favorabilă pentru acei care doresc să studieze la 
INJ. Cumulând vechimea de 2 ani, plus 18 luni – studii-
le în INJ, plus câţiva ani pentru participare la concursul 
de angajare în judecătoria preferată, obții un  termen 
chiar mai mare de 5 ani. Dar, după cinci ani de acti-
vitate, persoanele care ocupă funcţii de procuror, 
asistenți judiciari, grefi eri etc. pot susţine examenul 
de capacitate pentru a lucra ca judecător în localita-
tea în care deja activează și unde s-au stabilit cu traiul. 
Eu aș propune ca absolvenții INJ care n-au trecut pri-
mul concurs de angajare să fi e admişi la concursurile 
următoare în baza mediei descrescătoare obţinute la 
examenele de absolvire a INJ, numai dacă ocupă o 
funcţie de specialitate juridică. Astfel, absolvenţii și-ar 
menţine cunoștinţele și deprinderile practice la nive-
lul necesar pentru înfăptuirea justiţiei. 

La acest capitol nu trebuie să excludem și infl u-
enţa presei, care zilnic transmite societăţii mesaje 
negative despre judecători. Se știe că etica judecă-
torului nu-i permite acestuia să intre în polemică cu 
mass-media şi de aceea informaţiile negative au un 
caracter unilateral. De obicei, opinia publică creată în 
baza informațiilor difuzate de mass media reprezintă 
și rezultatele unor sondaje sociologice, care, în opinia 
mea, nu sunt credibile. De exemplu, un sondaj anunţă 
că corupţia în justiţie constituie mai mult de 80%, iar 
un alt sondaj, efectuat peste câteva luni - că circa 70% 
din respondenţi sunt satisfăcuţi de deciziile și com-
portamentul judecătorilor… 

– Sunteți un patriarh al justiției moldovenești. 

Încercați să enumerați, pe scurt, principalele motive 

care au încurcat ca, la 22 de ani după Declarația de 
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Independență, Republica Moldova să aibă un sistem al 

justiției restructurat, dar și ce trebuie de făcut urgent 
pentru realizarea strategiei de reformare a acestuia?  

– Nereușita se explică prin faptul că n-au fost aloca-
te mijloace fi nanciare necesare la începutul reformei 
judiciare (anii 1996-1998). O refl ecție negativă a fost 
înlocuirea masivă, la începutul anilor 2000, a judecăto-
rilor principiali și profesioniști cu cadre loiale guvernă-
rii. Inițierea unor antireforme, mai ales prin excluderea 
tribunalelor și concentrarea justiţiei la CSJ a dezechili-
brat sistemul. Până în 2001, Curtea Supremă de Justi-
ţie avea în componenţa sa 15 judecători. După 2001, 
numărul judecătorilor a fost majorat la 53, plus jude-
cătorii asistenţi, care, apoi, au fost înlocuiţi cu referenţi. 
La începutul anilor 2001 s-a vrut concentrarea exami-
nării tuturor litigiilor la CSJ. Asemenea măsuri au fost 
introduse de către politicieni cu scopul de a controla 
justiţia. Începând cu ianuarie 2013, numărul de jude-
cători la CSJ a fost micșorat până la 33, în schimb au 
fost introduși câte 3 asistenţi judiciari pe lângă fi ecare 
judecător. Astfel, în rezultatul antireformelor, CSJ s-a 
transformat, dintr-un centru metodic de perfecționare 
a capacităţilor judecătorilor, într-o instanţă judecăto-
rească obișnuită, care judecă litigii. CSJ este suprasoli-
citată de litigii și nu-și poate concentra atenţia asupra 
generalizării jurisprudenţei instanţelor, organizării se-
minarelor, a unor discuţii pe marginea greșelilor comi-
se de judecători, asupra stagierii  judecătorilor, elabo-
rării avizelor consultative în practica judiciară etc.

Acum, este absolut necesar:
1. a reîntoarce tribunalele pentru a echilibra volumul 

de lucru în instanţele judecătorești de diferite nive-
luri, cu păstrarea a două căi ordinare de atac, și de a 
ridica rolul CSJ, așa cum prevedea reforma judiciară 
conform concepției. În 1998, în Parlament a ajuns 
proiectul de lege care prevedea formarea tribunale-
lor în toate județele, formarea a cinci curți de apel, 
dar propunerile specialiștilor n-au fost susținute nici 
de parlamentari, nici de societatea civilă; 

2. a crea condiţii optime de înfăptuire a justiţiei: fi eca-
re judecător din prima instanţă trebuie să dispună 
de trei încăperi - cabinet, sală de ședinţe și sală de 
deliberări. Numai așa se va asigura distanțarea ju-
decătorului de participanții la proces. Judecătorul 
trebuie să dispună de dreptul și obligația de a se 
vedea cu avocatul, procurorul, reclamantul, pârâtul 
și alți participanți la proces numai în sala de jude-
cată, în timpul ședinței, dar nu în cabinetul judecă-
torului, nu în stradă, nu în localurile publice etc. În 
acest fel, vom exclude orice provocări;  

3. a dubla numărul de judecători de la 400 la 800, po-
trivit normelor stabilite, ca în statele europene care 
dispun de o justiţie performantă;

4. a forma comisii de etică pe lângă curţile de apel, 
din care să facă parte reprezentanţi ai societăţii ci-

vile, care vor supraveghea etica judecătorului;

5.  a schimba condiţiile de admitere la INJ și cele de or-

ganizare a concursului pentru obținerea funcţiei de 

judecător. Rezerva de cadre trebuie să fi e formată 
nu conform doleanţelor absolvenţilor, dar reieșind 
din necesităţile întregului sistem judiciar, căci justi-
ţia se înfăptuiește nu numai în Chișinău, dar în toate 
raioanele și municipiile republicii. Absolvenţii care, 
din motive neîntemeiate, se eschivează de la par-
ticiparea la concursul pentru suplinirea funcţiei de 
judecător, în baza art. 18 din Legea nr.152, trebuie să 
restituie bursele primite în perioada formării iniţiale. 

6. a stabili o nouă formă de salarizare: 
a. mărirea salariilor judecătorilor în concordanţă cu 

salariile unor demnitari de stat, însoţite de com-
pensaţii, indemnizaţii și adaosuri. Mărirea sala-
riilor judecătorilor cu 35% de la 1aprilie 2013, 
însoţită de atacuri publice și mediatice precum 
că constituie o îmbogăţire grozavă a acestora 
o consider o glumă de prost gust. Reforma ju-
diciară începută în 1996 prevedea majorarea 
salariilor judecătorilor potrivit unor categorii re-
spective de demnitari de stat. Totuși, pe parcurs, 
Parlamentul a egalat salariile judecătorilor cu 
cele ale avocaților parlamentari, ale procurorilor, 
funcţionarilor publici… Astfel, a fost minimalizat 
rolul și statutul judecătorului în societate. O situ-
aţie similară n-am întâlnit nici într-o ţară a lumii. 
Fiind într-o vizită de lucru în Australia, în calitate 
de președinte al CSJ, omologul meu local mi-a 
spus că are un salariu care îi permite să dea ripos-
tă oricăror încercări de a-l corupe. Iar la noi sala-
riul unui judecător de la Curtea Constituțională 
este mai mic nu numai decât salariul unui de-
putat, mărit cu compensații, indemnizații etc., 
dar și decât salariul unui funcționar din aparatul 
Parlamentului (vezi „Ziarul Naţional” nr.18 din 
06.09.2013);

b. lichidarea discrepanţilor dintre salariile funcţi-
onarilor din sistemul judiciar și echivalarea lor 
cu salariile funcţionarilor din secretariatul Parla-
mentului, din Aparatul Președintelui RM, Cance-
lariei de Stat;

c. de introdus un mecanism efectiv de control al 
plângerilor asupra judecătorilor, inclusiv drep-
tul CSM de a angaja detectivi pentru verifi carea 
plângerilor privind corupția…  

Cu regret, constat că străduințele judecătorilor de 
a fi  independenţi faţă de interesele unor clanuri și gru-
pări politice i-au lovit ca un bumerang chiar pe ei. În 
cazul puterii judecătorești din Republica Moldova, s-a 
întâmplat ca într-un cântec rusesc: „За что боролись, 
на то и напоролись”. Adică, idealul la care am pretins 
ne-a strangulat pe noi înșine, de parcă de indepen-

denţa judecătorilor au nevoie numai magistrații şi mai 

mult nimeni…
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Obiectivele specifi ce ale Concepţiei reies din 

cele de reformare a sistemului justiției - identifi ca-

rea lacunelor cadrului legislativ și normativ privind 

formarea continuă a profesioniștilor, restructurarea 

sistemului, perfecţionarea și extinderea căilor de 

acces la formarea continuă, perfecţionarea meca-

nismelor de organizare, monitorizare și de evaluare 

a programelor de formare continuă.

Benefi ciarii Concepţiei sunt totalitatea profesio-

niștilor din sectorul justiţiei R. Moldova - judecători, 

procurori, grefi eri, asistenţi judiciari, șefi  ai secreta-

riatelor instanţelor judecătorești, consilieri de pro-

baţiune, experţi judiciari, notari, avocaţi, mediatori, 

executori judecătorești ș.a. 

Pentru a asigura formarea continuă a profesi-

oniștilor din sectorul justiţiei, în conformitate cu 

SRSJ, INJ necesită cheltuieli bugetare suplimentare 

pentru personalul didactic, administrativ și auxiliar, 

precum și pentru resurse materiale. Or, Strategia 

prevede extinderea atribuţiilor INJ, care trebuie să 

devină un centru unic de formare a mai multor ca-

tegorii de specialiști din sectorul justiţiei.

La 18.07.2013, Institutul 

Naţional al Justiţiei a organi-

zat o masă rotundă, moderată 

de Anastasia Pascari, Directorul executiv al INJ, la 

care a fost prezentat Proiectul Concepţiei de forma-

re continuă a profesioniștilor din sectorul justiţiei. 

Au fost analizate riscurile și oportunităţile aplicării 

acesteia. 

Olga Pisarenco, consilierul Directorului INJ, a fă-

cut o succintă expunere a Proiectului, în care a men-

ţionat factorii ce au contribuit la apariţia Concepţiei. 

Aceasta se impune ca necesitate în contextul refor-

melor justiţiei din R. Moldova, fi ind determinată de 

Strategia de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011-2016 (Legea nr. 231 din 25.11.2011), care pre-

vede ridicarea profesionalismului și a responsabilită-

ţii persoanelor implicate în efectuarea justiţiei, inclu-

siv prin „revizuirea sistemului și a metodelor formării 

continue a reprezentanţilor sectorului justiţiei și ex-

tinderea rolului Institutului Naţional al Justiţiei”.

Obiectivul general al Concepţiei este perfecţio-

narea cadrului formării continue a profesioniștilor 

din R. Moldova, orientat spre efi cientizarea formă-

rii continue a acestor categorii de specialiști, care 

să asigure justiţiei naţionale independenţă, trans-

parenţă, efi cienţă, accesibilitate și responsabilitate 

faţă de societate, să corespundă standardelor eu-

ropene, să asigure supremaţia legii și respectarea 

drepturilor omului și să contribuie la consolidarea 

încrederii societăţii în actul de justiţie.

VIAȚA INJ: CRONICA EVENIMENTELOR

18.07.2013
A fost discutat Proiectul Concepţiei de formare continuă a 

profesioniştilor din sectorul justiţiei 
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Smokovych, judecător la Curtea Administrativă Su-

premă din Ucraina, și Victoria Semeniuk, colabora-

tor știinţifi c principal la Școala Naţională a Judecă-

torilor din Ucraina.

Judecătorii din ţarile participante la eveniment 

au discutat despre metodele de predare a dreptului 

refugiaţilor în cadrul instituţiilor naţionale de justi-

ţie, făcând schimb de opinii și experienţe în dome-

niul instruirii judecătorilor la tema data, precum și 

despre următorii pași în elaborarea programei de 

studiu la acest capitol.

Relații internaționale: Kievul oferă practici pozitive de dezvoltare 

profesională continuă

Reprezentanţa Regională 

al Înaltului Comisariat al Na-

ţiunilor Unite pentru Refugi-

aţi (UNHCR) pentru Belarus, Moldova și Ucraina a 

organizat la Kiev, pe 4 și 5 iulie curent, un seminar 

privind elaborarea programelor de studii pentru ju-

decători în domeniul dreptului refugiaţilor. Semina-

rul a avut loc la Școala Naţională a Judecătorilor din 

Ucraina și se înscrie în cadrul Programului Regional 

de Protecţie a Refugiaţilor „Suport pentru activităţi-

le UNHCR în Europa de Est pentru Belarus, Moldova 

și Ucraina”, fi nanţat de Uniunea Europeană.

Seminarul, destinat judecătorilor din cele trei 

ţări, a avut ca scop acordarea sprijinului necesar sis-

temului judecătoresc din regiune la instituţionaliza-

rea dreptului refugiaţilor în cadrul propriilor progra-

me de studii pentru judecători. 

Republica Moldova a fost reprezentată la eveni-

ment de către Ecaterina Popa, șefa Secţiei instruire 

continuă a Institutului Naţional al Justiţiei, Marina 

Anton, judecător la Curtea de Apel Chișinău, forma-

tor INJ în domeniul migraţiei și azilului, și Oleg Palii, 

avocat, directorul Centrului de Drept al Avocaţilor.

În calitate de experţi, la seminarul de la Kiev 

au fost invitaţi Wolfgang Bartsch, judecător, pre-

ședintele Judecătoriei Administrative a orașului 

Braunschweig, Germania, Noel Calhoun și Dmitri 

Pletchko, consultanţi juridici ai UNHCR, Mihaylo 

04-05.07.2013

CODUL CIVIL AL REPUBLICII MOLDOVA: 

REALIZĂRI, REZERVE ȘI PERSPECTIVE

Pe 19 și 20 septembrie cu-

rent, la Ministerul Justiției și-a 

desfășurat lucrările conferința 

internațională științifi co-practică dedicată împlinirii 

a 10 ani de la intrarea în vigoare a noului Cod Civil 

al R. Moldova. Manifestarea a făcut obiectul unor 

aprecieri și discuţii pe marginea lacunelor încă pre-

zente în Codul Civil și a decurs într-o ambianță de 

sărbătoare, însoțită de un auditoriu select: academi-

cieni, profesori universitari, judecători etc.

Organizatorii conferinței au fost Universitatea 

de Stat din Moldova, Fundația Germană pentru Co-

operare Juridică Internațională, Institutul Național 

al Justiției, Ministerul Justiției, Curtea Supremă de 

Justiție și Asociația Judecătorilor din Moldova.

19-20.09.2013 Evenimentul a debutat prin alocuțiunile rosti-
de de către dr. Oleg Efrim, ministrul justiției, Ale-
xandru Tănase, Președintele Curții Constituționale, 
Excelența Sa Mattias Meyer, Ambasadorul Extraor-
dinar și Plenipotențiar al RFG în R. Moldova, Mihai 
Revenco, prorectorul USM, Nata Sanadiradze, ma-
nager de proiecte la Fundația IRZ, Svetlana Filinco-
va, vicepreședintele CSJ, Anastasia Pascari, Directo-
rul executiv al INJ, Ion Druță, Președintele Asociației 
Judecătorilor din Moldova, și dr. Sergiu Băieșu, de-
canul Facultății de drept a USM.

Printre somitățile care au onorat invitația orga-
nizatorilor au fost prof. dr. Rolf Knieper din Germa-
nia, care, prin decret prezidențial, a fost inclus ca 

expert la primul proiect al Codului Civil al R. Moldo-
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va, prof. dr. Evgheni Suhanov, personalitate emerită 

de știință a Federației Ruse, șeful Catedrei de drept 

civil la Universitatea de Stat din Moscova, prof. dr. 

Maidain Suleimenov, academician al Academiei de 

Științe din Kazahstan, Directorul Institutului de cer-

cetări științifi ce în dreptul privat al Universității Kas-

pice, prof. dr. Lado Cianturia, Universitatea de Stat 

din Tbilisi, Georgia, prof. dr. Alexandru Țiclea, Recto-

rul Universității Ecologice din București, dr. Flavius 

Baias, decanul Facultății de drept a Universităţii din 

București, dr. Dan A. Popescu, Universitatea Babeș 

Bolyai, dr. Eugen Huruba, Universitatea din Târgu 

Mureș, și alții.

La eveniment a fost adus un omagiu celor care, 

aproape 15 ani în urmă, pornind de la o inițiativă 

privată, au elaborat proiectul de Cod Civil al R. Mol-

dova – prof. dr. Victor Volcinschi (USM), Anastasia 

Pascari, Directorul executiv al INJ, prof. dr. Gheorghe 

Chibac, șeful Catedrei de drept civil (USM), Nicolae 

Eșanu, viceministru al Justiției, dr. Nicolae Roșca, 

șeful Catedrei de drept al afacerilor (USM), prof. dr. 

Aurel Băieșu, judecător la Curtea Constituțională, 

Mihai Buruiană (USM) și Ion Crețu, lector (USM).

În cadrul sesiunii „Importanța prevederilor Codu-

lui Civil și impactul lor asupra legislației naționale”, 

au fost audiate comunicările: „Refl ecții de drept 

comparat și istorice privind locul statului în dreptul 

civil” (Rolf Knieper), „Problemele fundamentale ale 

reformării Codului Civil al Rusiei” (Evghenii Suha-

nov), „Legislația civilă a Republicii Kazahstan: pro-

bleme și perspective de dezvoltare” (Maidan Sulei-

menov), „Codul Civil al Ucrainei: concluziile primului 

deceniu” (Natalia Kuznețova) etc.

Sesiunea a II-a a vizat aspecte teoretico-practice 

privind drepturile reale și personale. Referatele au 

fost prezentate de către Flavius Baias – „Patrimoniul 

în Codul Civil al R. Moldova și în noul Cod Civil din 

România”, Sergiu Băieșu – „Unele probleme genera-

te de practica judiciară privind aplicarea uzucapiu-

nii”, Farhad Karagusov – „Dezvoltarea instituției juri-

dice a valorilor mobiliare în normele Codului Civil al 

R. Kazahstan”, etc.

Dintre comunicările prezentate în sesiunea a 

III-a, intitulată „Aspecte teoretico-practice ale drep-

tului obligațional, dreptului succesoral și normelor 

confl ictuale”, nominalizăm următoarele: „Common 

Europen Sales Law – între opționalitate și securitate 

juridică. Importanța libertății de alegere a legii apli-

cabile pentru viitorul Drept European al contrac-

telor” (Dan A. Popescu), „Contractul de locațiune și 

arendă: statistică, dinamică, probleme” (Gheorghe 

Chibac), „Echilibrul contractului de consum prin 

prisma dreptului comun” (Aurel Băieșu)...

Din momentul intrării în vigoare a Codului Civil 

au trecut 10 ani. Este o perioadă nu atât de mare, 

dar sufi cientă pentru cristalizarea unei practici ju-

diciare a instanţelor de judecată și pentru a face 

unele concluzii de modifi care și completare a ac-

tualelor prevederi, cu scopul îmbunătăţirii lor. „Re-

comandările conferinţei vor servi temeiuri solide 

pentru modifi carea și ajustarea Codului Civil la noi-

le chemări”, a menţionat Anastasia Pascari, Director 

executiv al INJ.
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De data aceasta, punc-

tele importante din agenda 

ședinței Consiliului INJ au fost 

aprobarea Comisiei pentru examenul de capacitate 

a consilierilor de probaţiune și prelungirea terme-

nului de înscriere la Concursul de admitere 2013.

Discuţii controversate a declanșat solicitarea de 

a prelungi termenul de înscriere la concursul de ad-

mitere. Aici a prezentat o informaţie Anastasia Pas-

cari, Director executiv INJ.

Deoarece până la 18 iulie a fost înregistrat un 

număr mic de cereri la concursul pentru studii la 

funcţia de judecător, pentru a asigura o concurență 

pe potriva imaginii institutului, era necesar de a pre-

lungi termenul de înscriere la concurs. 

În ședința prezidată de 

Eduard Ababei, vicepreședinte 

al Curții de Apel Bălți, Consiliul 

a pus în discuţie mai multe chestiuni, printre care 

- constituirea Comisiei pentru examenele de admi-

tere, completarea reţelei de formatori, aprobarea 

Planului de învăţământ pentru instruirea iniţială a 

candidaţilor la funcţiile de judecător și procuror în 

perioada 1 octombrie 2013 – 31 martie 2015 etc.

Consiliul a aprobat Comisia pentru examenele de 

admitere. 

Consiliul INJ a analizat 

și apreciat rezultatele exa-

menelor de admitere din 

această toamnă. Informații la temă au prezentat 

Vladimir Holban, președinte al Comisiei de organi-

zare și desfășurare a concursului de admitere, șeful 

Secției formare inițială a INJ, și Anatol Țurcanu, 

membru al Comisiei pentru examenele de admi-

tere, judecător la Curtea de Apel Chișinău. Mem-

brii Consiliului au apreciat concursul de admite-

re ca fi ind organizat și desfășurat cu respectarea 

prevederilor Regulamentului din 29.06.2011, au 

aprobat lista candidaţilor la funcţia de judecător 

și cea a candidaţilor la funcţia de procuror admiși 

ACTIVITATEA CONSILIULUI INJ

18.07.2013 

22.08.2013 

27.09.2013 

O decizie ieşită din comun

Completări la Planul de învățământ pentru instruirea inițială

A fost aprobată lista tinerilor înmatriculaţi la instruire iniţială 

Membrii Consiliului au luat o decizie ieșită din 

comun - prelungirea termenului de înscriere la Con-

cursul de admitere 2013 până la 16 august 2013. 

Totodată, a fost modifi cat și calendarul de desfășu-

rare a concursului de admitere la Institutul Naţional 

al Justiţiei în anul curent. 

Sabina Cerbu, membru al Consiliului, vice-mi-

nistru al Justiţiei, a prezentat o informaţie privind 

candidaţii la concursul de completare a reţelei de 

formatori la cursurile de formare iniţială și continuă 

în cadrul Institutului, după care membrii Consiliului 

au admis în calitate de formatori persoanele care au 

întrunit cerinţele pentru suplinirea posturilor didac-

tice în câteva domenii concrete. Consiliul a aprobat 

Planul de învăţământ pentru instruirea iniţială a 

candidaţilor la funcţiile de judecător și procuror în 

perioada 1 octombrie 2013 – 31 martie 2015.

la cursurile de instruire iniţială în cadrul INJ pen-

tru perioada 1 octombrie 2013 – 31 martie 2015. 

În cadrul ședinței, s-a discutat și Concepția de for-

mare continuă a judecătorilor, procurorilor și altor 

profesioniști din sectorul justiției. O informație la 

temă a prezentat Olga Pisarenco, consilierul Direc-

torului executiv al INJ. Proiectul Concepției a fost 

defi nitivat în urma analizei Concepției precedente, 

ținându-se cont de avizele principalelor instituții 

din sectorul justiției, de recomandările expertu-

lui Diana-Elena Ungureanu, judecător, formator la 

Institutul Național al Magistraturii din România, și 

ținând cont de discuțiile din cadrul unei mese ro-

tunde cu tematica respectivă. 
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În perioada 1 iulie –16 au-

gust curent, la Comisia pentru 

organizarea și desfășurarea 

concursului de admitere 2013 pentru cursurile de in-

struire iniţială a candidaţilor la funcţia de judecător și 

procuror la INJ au depus cereri 148 de candidaţi. Din-
tre ei, 105 s-au înscris în cursa pentru studii la funcţia 
de procuror, iar 43 - pentru studii la funcţia de jude-
cător. În comparaţie cu anii precedenţi, concursul a 
fost mai mic, din cauza modifi cărilor în Legea cu pri-
vire la statutul judecătorului, care prevăd că la studii 
pot candida persoanele cu o vechime în muncă de 
cel puţin 2 ani în funcţiile juridice stabilite de CSM.

Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 411/16 din 14.05.2013 și de demer-
sul Consiliului Superior al Procurorilor, Consiliul INJ 
a scos la concurs 15 locuri de studii pentru candida-
ţii la funcţia de judecător și 20 de locuri – la studii 
pentru funcţia de procuror.

La 1 octombrie, Institutul a marcat cea de-a VII-
a festivitate dedicată lansării unui nou curs de in-
struire iniţială. La eveniment – moderat de Eduard 
Ababei, președintele Consiliului INJ, vicepreședinte 
al Curţii de Apel Bălţi - au participat Nichifor Coro-
chii, Președintele CSM, Corneliu Gurin, Procuror Ge-
neral, Iulia Sârcu, vicepreședinte al Colegiului civil, 
comercial și de contencios administrativ al CSJ, Ion 
Druţă, Președintele Asociaţiei Judecătorilor, Anatol 
Munteanu, Președintele Centrului pentru Drepturi-
le Omului, și formatori care vor susţine, timp de 18 
luni, procesul de învăţământ.

Vă prezentăm câteva spicuiri din mesajele adre-

sate noilor audienţi de către personalităţi din siste-

mul justiţiei, prezente la manifestare. 

FORMARE INIȚIALĂ

01.10.2013
Admiterea 2013

Anastasia Pascari, Director executiv al INJ: „La 

INJ se pune accentul, în primul rând, pe calitatea 

studiilor. Planurile de învăţământ sunt întocmite ţi-

nându-se cont de Strategia de reformare a sectoru-

lui justiţiei, Strategia de dezvoltare a INJ, alte planuri 

strategice naţionale, precum și reieșind din necesi-

tăţile de pregătire a viitorilor judecători și procurori.

Audienţii vor avea parte de o instruire modernă, 

cu accentul pe activităţile practice în proporţie de 

70% faţă de orele teoretice. În cadrul stagiilor de 

practică, cu o durată de aproape șase luni, vor îm-

bina armonios acumularea abilităţilor practice cu 

simulări de procese judiciare, care vor fi  organizate 

la Institut câte două zile în fi ecare lună. Pe parcursul 

studiilor, vor obține competenţe specifi ce la: inter-

pretarea și aplicarea uniformă a legislaţiei naţionale 

și internaţionale; studierea jurisprudenţei CtEDO 

privind respectarea drepturilor omului; respectarea 

exigenţelor normative și deontologice impuse pro-

fesiei ș.a. 

Nichifor Corochii, Președintele CSM: „Stimaţi 

audienţi, vă felicit cu ocazia admiterii. Vreau să am 

toată încrederea că aţi făcut alegerea corectă și, 

peste ani, nu vă veți dezamăgi de pasul pe care l-ați 

făcut astăzi. Vă asigur că ușile CSM și ale CSP sunt 

deschise pentru dumneavoastră oricând și ar fi  bine 

ca deja de la primele ore de instruire în cadrul INJ să 

vă formați concepte clare despre rolul unui procu-

ror și ce înseamnă să fi i judecător”.

Corneliu Gurin, Procuror General al RM: „Pen-

tru că aţi întrunit exigenţele de admitere la aceste 

cursuri iniţiale, deja aţi realizat o performanţă im-

portantă și, pentru moment, vă puteţi considera cei 

mai buni. Dar nu uitaţi că v-aţi asumat și responsa-

bilităţi deosebite, deoarece profesia de judecător 

și cea de procuror implică, în primul rând, apărarea 

drepturilor și libertăţilor omului, iar dumneavoastră 

veţi fi  în prima linie a acestei activităţi”.
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Strategia de dezvoltare și

consolidare a capacităților in-

sti tuțio nale, manageriale și di-

dac tico-științifi ce ale Institutului Național al Justiției 

în anii 2012-2016 include prevederi explicite privind 

dezvoltarea aptitudinilor profesionale ale formato-

rilor (secțiunea 4.2), iar Strategia de reformă a sec-

torului justiției prevede formarea formatorilor pen-

tru instruirea inițială și continuă, inclusiv instruirea 

privind metodologia de predare adulților (subacti-

vitatea 1.3.5). În scopul realizării acestor prevederi, 

cu susținerea ROLISP, a fost creată o echipă din trei 

consultanți, care oferă INJ asistență la evaluarea 

necesităților de instruire ale formatorilor și propun 

o metodologie modernă de predare, în conformi-

A avut loc prima sesiune a 

grupului de formatori în dome-

niul drepturilor omului cu tema 

Jurisprudenţa CtEDO pe anumite aspecte ale art. 6 și 

8 ale Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.  

Ţinând cont de statisticile în care R. Moldova este 

condamnată de CtEDO, Institutul Naţional al Justi-

ţiei în colaborare cu Misiunea Norvegiană pentru 

Supremaţia Legii în Moldova (NORLAM) și Asociaţia 

Avocaţilor Americani în Moldova (ABA ROLI) au de-

cis crearea unui grup-resursă, format din judecători, 

procurori și avocaţi, care să benefi cieze de o serie 

de traininguri specializate aprofundate în domeniul 

drepturilor omului, în special – în aplicarea Convenţi-

ei Europene a Drepturilor Omului, și care, ulterior, vor 

deveni experţi în această sferă.

Audienții, salutați de experţii Torolv Groseth, ju-

decător, expert NORLAM, și Richard Grawey, judecă-

FORMARE FORMATORI

23.07.2013 

10-11.09.2013 

Experții propun metodologii moderne de predare

Dezbateri în cadrul grupului-resursă 

tate cu obiectivele strategice ale INJ, cu  cele mai 

bune standarde și practici internaționale.

Membrii echipei sunt Otilia Păcurari, formator la 

Institutul Național al Magistraturii din România, Va-

leria Șterbeț, ex-judecător la Curtea Constituțională, 

formator INJ, si  Adriana Eșanu, doctor în drept, 

conferențiar universitar, formator INJ.

Experții vor elabora un plan de lucru pentru for-

marea formatorilor responsabili de formarea altor 

formatori ai INJ, vor elabora agenda și materialele 

de instruire, un chestionar de evaluare preliminară 

și fi nală a calității instruirii, curriculumul și manualul 

de formare a formatorilor. Tot ei vor organiza cursul 

de formare a formatorilor INJ, vor scrie profi lul pro-

fesional al formatorilor, care va include cunoștințele, 

competențele, aptitudinile și abilitățile necesare for-

matorilor INJ ș.a.

În cadrul aceluiași proiect, ei au susținut, pe 16 și 

17 septembrie, un curs de formare a formatorilor  cu 

tema instruirii adulţilor și utilizarea metodologiilor 

moderne de predare. Agenda trainingului a inclus 

subiecte de interes sporit, precum analiza tehnicilor 

de înlăturare a barierelor de comunicare, identifi ca-

rea competenţelor formatorului și algoritmul de rea-

lizare a unei prezentări de succes, stilurile de învăţare.

tor, director ABA ROLI, au pus în discuţie conceptul, 

structura și modul de organizare a lucrărilor grupului 

de formatori. Ca formatori național au participat Vla-

dislav Gribincea, Director executiv al Centrului de re-

surse juridice, Ghenadie Nicolaev, judecător al Curţii 

Supreme de Justiţie, avocaţii Veronica Mihailov-Mo-

raru, Natalia Moloșag și Nadejda Hriptievschi.
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Institutul Naţional al Justi-

ţiei în colaborare cu Fundaţia 

Germană pentru Cooperare 

Juridică Internaţională (IRZ) și Asociaţia Judecătorilor 

din R. Moldova a organizat pentru judecători, confe-

renţiari universitari și asistenţi judiciari seminarul cu 

tematica „Tehnica relaţionării și de întocmire a hotă-

rârilor judecătorești ca metodă juridică de lucru pentru 

întocmirea, ordonarea și aprecierea complexă a actelor 

în litigiile de drept civil”. Importanţa evenimentului a 

menționat-o în faţa participanţilor Anastasia Pas-

Conform memorandumu-

lui de colaborare al Institutului 

Naţional al Justiţiei cu Centrul 

pentru Drepturile Omului din Moldova (CpDOM), în-

tre părţi a fost stabilit un dialog bazat pe instruirea 

iniţială și continuă a angajaţilor CpDOM, în vederea 

organizării unui ciclu de seminare menite să aborde-

ze probleme de actualitate în domeniul justiţiei.

FORMARE CONTINUĂ

04-05.07.2013 

09.07.2013 

 Fundația IRZ susține o nouă etapă de instruire continuă

Cursuri de instruire pentru colaboratorii CpDOM

cari, Director executiv al INJ, Carsten Wilms, șef ad-

junct al Misiunii la Ambasada RFG în R. Moldova, Ion 

Druţă, Președinte al Asociaţiei Judecătorilor din R. 

Moldova, și Aliona Bleah, reprezentant al Fundaţiei 

IRZ în R. Moldova. 

Tematica seminarului a fost susținută de expertul 

german Dr. Hein Bölling, președinte de colegiu la Jude-

cătoria Supremă Hanseatică din Bremen, și formatorii 

naţionali – Dumitru Visternicean, judecător, membru 

al Consiliului Superior al Magistraturii, și Radu Ţurcanu, 

judecător, Judecătoria sectorului Botanica.

Cursurile organizate pe 27 și 28 iunie au avut ca 

tematică regimul juridic al adopţiei, justiţia pentru 

minori și accesul la informaţie. Pe 5 iulie, angajaţii 

CpDOM au audiat cursul Comunicarea instituţiona-

lă (persuasivă). Gestionarea situaţiilor de stres. Etica 

profesională, iar pe 9 iulie, în colaborare cu Ofi ciul 

Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului 

(OHCHR ONU), a avut loc seminarul Standarde naţi-

onale și internaţionale în domeniul antidiscriminării. 

Jurisprudenţa naţională și CEDO. Formatorii din 9 iu-

lie - Claude Cahn, consilier pentru drepturile omu-

lui, OHCHR ONU, Anna Lungu, consultant naţional 

pentru drepturile omului, OHCHR ONU, și Anastasia 

Pascari, Director executiv al INJ – au tratat subiecte 

ce ţin de egalitate și nediscriminare la nivel naţional, 

dar și subiecte în jurisprudenţa CEDO. Următoarele 

două seminare, pentru aceiași audienţi, au avut loc 

pe 12 și 16 iulie – Jurisprudenţa Curţii Constituţiona-

le și Asigurarea respectării drepturilor omului în timpul 

întrunirilor .
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În iulie-august curent, In-

stitutul Naţional al Justiţiei a 

organizat cursuri de instruire 

pentru avocaţii antrenaţi în sistemul de asistenţă 

juridică garantată de stat, în colaborare cu Consiliul 

Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat 

(CNAJGS). Planul de instruire a prevăzut 30 de semi-

nare, la care au fost antrenaţi, în totalitate, 250 de 

avocaţi, repartizaţi în grupuri, în funcţie de disponi-

bilitatea lor. Pentru fi ecare grup, instruirea continuă a 

inclus 3 module: sistemul de asistenţă juridică garan-

tată de stat; probele și probatoriul în procesul penal, 

proceduri speciale și interacţiunea cu benefi ciarul 

asistenţei juridice garantate de stat.

Scopul organizării cursurilor de instruire a fost 

de a furniza informaţii despre sistem, de a realiza 

un feedback între aparatul administrativ al CNAJGS 

și avocaţi, dar și de a permite avocaţilor să acumu-

leze numărul de ore ce va fi  luat în calcul în procesul 

monitorizării calităţii asistenţei juridice garantate de 

INJ, în parteneriat cu Înaltul 

Comisariat al Națiunilor Unite 

pentru Refugiați (UNHCR), în 

cadrul Programului Regional de Protecţie în Belarus, 

Moldova și Ucraina, a desfășurat la Orhei un semi-

nar privind aspectele azilului, apatridei și protecţiei 

refugiaţilor, fi nanţat de Uniunea Europeană. Printre 

participanţii la training s-au numărat atât judecători 

ai Judecătoriei sectorului Centru și ai Curţii de Apel 

Chișinău, care au obținut competenţa de a examina 

cazurile legate de azil, cât și reprezentanţi ai societă-

ţii civile și ai autorităţilor de stat responsabili de pro-

cedura azilului. Scopul organizatorilor seminarului a 

fost de a îmbunătăţi procedura naţională de azil și 

practica judiciară relevantă. 

Marin Roman, coordonator naţional în domeniul 

protecţiei refugiaţilor (UNHCR Moldova), și Iulian Po-

pov, șeful Secţiei Informare și Apatridie din cadrul 

Direcţiei Azil și Integrare (Biroul Migrare și Azil) au 

adus la cunoștinţa participanţilor statutul și manda-

tul UNHCR, au prezentat situaţia refugiaţilor în lume 

și în R. Moldova, precum și protecţia lor în cadrul fl u-

xurilor migraţionale mixte.

Despre sistemul de azil din Uniunea Europeană și 

România și rolul instanţelor judecătorești în soluţio-

narea cererilor de azil au comunicat experţii români 

Mariana Feldioreanu, președinte al Judecătoriei sec-

04-05.07.2013 

12-13.09.2013 

Și avocaţii îşi perfecţionează cunoştinţele 

Cadrul juridic în domeniul azilului şi apatridiei 

stat, cât și la prelungirea contractului de muncă cu 

ofi ciul teritorial în vederea acordării asistenţei juridi-

ce garantate de stat pentru anul 2014.

Începând cu 29 iulie curent, avocaţii care au parti-

cipat la primele două seminare au audiat modulul de 

instruire legat de interacţiunea cu benefi ciarul asis-

tenţei juridice garantate de stat. Formatorii cursurilor 

au fost Victor Zaharia, președintele Consiliului Naţio-

nal pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat, și Ion 

Căpăţână, avocat, lector universitar. 

torului 4 din București, și Constantina Colţuneac, ju-

decătoare la aceeași instanţă.

În calitate de formatori naţionali au evoluat: Ma-

rina Anton, judecătoare la Curtea de Apel Chișinău, 

Oleg Palii, Sergiu Găină și Natalia Poștaru, respectiv, 

președinte, avocat și consilier juridic ai ONG-ului 

„Centrul de Drept al Avocaţilor” și Octavian Mohorea, 

șeful Biroului UNHCR Moldova. Dumnealor au abor-

dat teme privind jurisprudenţa instanţelor naţionale 

în domeniul azilului, dreptul de azil în practica CtE-

DO, importanţa cercetării informaţiei din ţara de ori-

gine în contextul examinării dosarelor de azil, cadrul 

juridic internaţional și naţional privind apatridia.

Nota redacției

Pe parcursul lunilor iulie-septembrie, Institutul Național al 

Justiției, în colaborare cu partenerii săi, a organizat și desfășurat 

peste 60 de seminare de instruire a judecătorilor, procurorilor 

și altor categorii de specialiști din sistemul justiției. Despre ele 

puteți citi pe pagina web a INJ – www. inj. md.
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Rezumat
Actul jurisdicţional dobândeşte autoritate de lucru judecat 

chiar din momentul pronunţării sale. Această idee a fost şi este 
admisă de literatura de specialitate, de regulă, cu precizarea 
că autoritatea lucrului judecat a hotărârii defi nitive are caracter 
provizoriu şi se va consolida sau, dimpotrivă, se va desfi inţa, în 
funcţie de soluţia dată în ordinea exercitării căilor de atac.

Cuvinte-cheie: decizie judecătorească, tranzacţie, contract, 
Legea taxei de stat, parte vătămată. 

Summary 
The jurisdictional act obtains an authority of a judged work 

even as of the moment it is pronounced. This idea was and 
still is admitted in the professional literature, as a rule, with the 
assignation that the authority of the judged fact of the conclu-
sive decision has a casual character and it will be consolidated 
or, on the contrary, abolished depending on the solution given 
in the order of carrying out the legal remedy.

Key-words: judgment decision, transaction, contract, State 
Tax Law, aggrieved party.

I. Considerente generale privind puterea lucrului 

judecat

Puterea lucrului judecat a apărut din nevoia de se-

curitate juridică, deoarece fără respectul datorat prin-

cipiului autoritații lucrului judecat, justiția nu ar avea 

nici un rost, iar hotărârile n-ar avea nici o utilitate prac-

tică. Ele nu ar pune capăt proceselor pentru că un drept 

câștigat cu ocazia unei judecăți ar putea fi  contestat și 

contrazis printr-o hotărâre ulterioară.  

În prezența unui litigiu între părți, care este dedus 

spre soluționare în instanță, oricare ar fi  hotărârea dată, 

nu este posibil să tranșăm în fapt litigiul, decât cu aju-

torul unui instrument juridic înzestrat cu autoritate, 

astfel încât oricine ar trebui să i se supună. 

Hotărârea dată de instanță, care dispune de pute-

rea de lucru judecat chiar din momentul pronunțării ei, 

trebuie primită ca un adevăr, dat fi ind faptul că uneori 

adevărul nu poate fi  afl at în alt mod. Chiar și în cazul 

unor eventuale erori, admise în cadrul procesului, care 

ar cauza pronunțarea unei hotărâri incorecte, părțile nu 

sunt prizoniere ale puterii lucrului judecat, având po-

sibilitatea să facă uz de dreptul de a exercita căile de 

atac, iar puterea lucrului judecat consolidându-se oda-

tă cu epuizarea acestora.

Necesitatea ca hotărârea pronunțată de judecător 

să pună capăt defi nitiv neînţelegerilor dintre părți, fără 

posibilitatea reluării lor din cauza incertitudinii ce s-ar 

fi  creat, a apărut încă la romani, în cea mai veche pro-

cedură de judecată - acea a legisacțiunilor (legis acti-

ones), nimănui nefi indu-i permis să folosească aceeași 

legisacțiune de două ori pentru satisfacerea aceluiași 

interes1.

Apoi, în perioada procedurii formulare, autorita-

tea lucrului judecat se realiza prin efectul extinctiv al 

atestării procesului (litis contestatio), considerându-

se că această atestare consuma acțiunea astfel încât 

reclamantul nu mai avea la îndemână mijlocul tehnic 

necesar pentru a provoca o nouă judecată. În ceea ce-l 

privește pe pârât, având în vedere că el nu-și „consu-

mase acțiunea”, dacă ar fi  dorit să reia procesul, atunci 

reclamantul putea să-i opună o excepție  (exceptio rei 

iudicatae) pe care pretorul o insera în formulă, iar jude-

cătorul respingea, în consecință, pretențiile pârâtului2.

În felul acesta se asigura respectarea autorității lu-

crului judecat și în situația în care încercarea de redes-

chidere a judecății s-ar fi  făcut de către pârâtul din pri-

mul proces, care ar fi  invocat faptul că acțiunea lui „nu 

se consumase” și, pe cale de consecință, nu-și pierduse 

dreptul. Așadar, o excepție de natură pur procedurală 

(bis de eadem re ne sitactio) era sufi cientă pentru a dis-

truge pentru totdeauna dreptul adversarului. 

Apoi, odată cu atenuarea rigorii formalismului sub 

sistemul acțiunilor extraordinare (cognitio extra ordina-

rum), nu consumarea acțiunii era cea care făcea impo-

sibilă o a doua judecată, ci faptul că ceea ce se jude-

case anterior exprima adevărul (res iudicata pro veritate 

accipitur)3.

Faptul că ceea ce se judecase anterior exprima ade-

vărul nu trebuie însă interpretat în sensul unui adevăr 

absolut, ci, dimpotrivă, în sensul că sentința judecăto-

rului nu e adevăr, ci ține loc de adevăr4.

1 Hanga Vl.  Drept privat roman, EDP, București, 1978, p. 111-126.
2 Hanga Vl.  Drept privat roman, EDP, București, 1978, p. 146.
3 Nicolae A., teza de doctor “Hotărârea judecătorească. Relativita-

tea şi opozabilitatea efectelor acesteia”, București, 2008, p. 72.
4 Tomulecu C.,  Drept privat roman, T.U.B., București, 1975, p. 108.
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Această teorie nu poate fi  însă decât rezultatul unei 

fi cțiuni juridice, pentru că se poate întâmpla ca o hotă-

râre să nu exprime realitatea raporturilor juridice din-

tre părți (datorită modalității insufi ciente în care a fost 

administrat probatoriul în cauză; a faptului că o eroare, 

evidentă, de aplicare a legii ar fi  putut fi  îndreptată prin 

intermediul căii de atac, ce nu a fost însă exercitată).

Fundamentul puterii lucrului judecat a mai fost 

explicat și prin noțiunea contractului judecătoresc, în 

sensul că părțile convin să supună litigiul lor deciziei 

judecătorului și, ca atare, trebuie să i se supună (o jude-

cată fi ind ca și un contract – iudicio quasi contrahimus).

În legea babiloniană (Codul Hammurabi), fun-

damentul autorității lucrului judecat consta în an-

gajamentul asumat de partea căreia i se respinsese 

acțiunea de a nu porni un nou proces și de a renunța la 

orice contestație ulterioară; acest angajament era scris 

și, în caz de nerespectare, se aplica o sancțiune. De ase-

menea, judecătorul care pronunța o hotărâre cu neso-

cotirea autorității de lucru judecat a unei hotărâri ante-

rioare era îndepărtat din funcție și obligat să plătească 

o sumă reprezentând de 1,2 ori valoarea acțiunii5.

Puterea lucrului judecat este consacrată și în Codul 

de procedură civilă al Republicii Moldova6 ca o prezum-

ţie legală absolută ce împiedică partea care a pierdut 

procesul să repună în discuţie dreptul recunoscut prin 

acea hotărâre. Astfel, potrivit art.254 alin (3) CPC, ,,după 

ce hotărârea rămâne irevocabilă, părţile și ceilalţi partici-

panţi la proces, precum și succesorii lor în drepturi, nu pot 

înainta o nouă cerere de chemare în judecată cu aceleași 

pretenţii și în același temei, nici să contesteze în alt proces 

faptele și raporturile juridice stabilite în hotărârea judecă-

torească irevocabilă”.  

Atât în doctrină, cât și în practica judiciară, uneori 

puterea de lucru judecat este întrebuinţată într-un în-

ţeles sinonim cu cel al autorităţii lucrului judecat. Unii 

autori au făcut totuși distincţie între autoritatea lucru-

lui judecat și puterea lucrului judecat. Pornind de la 

efectele hotărârii defi nitive, s-a afi rmat că, în vreme ce 

sintagma ,,autoritatea lucrului judecat” exprimă efec-

tul negativ al lucrului judecat, în virtutea căruia o nouă 

judecată asupra aceleiași pricini este împiedicată, po-

trivit regulii non bis in idem, ,,puterea lucrului judecat” 

exprimă ,,efectul pozitiv”, ,,efi cienţa activă” a hotărârii, 

posibilitatea părţilor de a executa, prin mijloace lega-

le, dispoziţiile acelei hotărâri; mai sugestiv - ,,autoritate 

de lucru judecat” evocă ideea de găsire și consacrare a 

adevărului, în vreme ce noţiunea de ,,putere a lucrului 

judecat” semnifi că ideea de impunere a acestui adevăr 

în planul relaţiilor juridice7. 

Considerăm că delimitarea celor două sintagme pe 

plan juridic nu este nici posibilă și nici necesară, autori-

5 Nicolae A., teza de doctor “Hotărârea judecătorească. Relativita-

tea şi opozabilitatea efectelor acesteia”, București, 2008., p. 74.
6 Codul de procedură civilă al Republicii Moldova din 30.05.2003. 

MO al RM nr.111-115/451 din 12.06.2003 (în continuare CPC).
7 Deleanu I., Mărgineanu V., Prezumţiile în drept, Cluj-Napoca, Da-

cia, 1981, p. 145-148.

tatea lucrului judecat sau puterea lucrului judecat fi ind 

expresii diferite ale aceleiași entităţi juridice, care de-

semnează forţa cu care se impune o hotărâre judecăto-

rească rezultată din dezbateri contradictorii, hotărâre 

care are caracter irevocabil și a soluţionat fondul prici-

nii. Puterea este atributul autorităţii, fără de care aceas-

ta din urmă nu poate avea efi cienţă. Cu alte cuvinte, 

puterea presupune autoritatea, iar autoritatea nu este 

realizabilă fără putere8.

Prin urmare, actul jurisdicţional dobândește autori-

tate de lucru judecat chiar din momentul pronunţării 

sale. Această idee a fost și este admisă de literatura de 

specialitate, de regulă cu precizarea că autoritatea lu-

crului judecat a hotărârii defi nitive are caracter provi-

zoriu, și se va consolida sau, dimpotrivă, se va desfi inţa 

în funcţie de soluţia dată în ordinea exercitării căilor de 

atac. De asemenea, se remarcă faptul că nici în cazul 

unei hotărâri irevocabile puterea lucrului judecat nu 

asigură ,,intangibilitatea” actului instanţei, care poate fi  

desfi inţat prin exercitarea căilor extraordinare de atac 

de retractare.

În literatura de specialitate apare întrebarea: când 

se dobândește puterea lucrului judecat? S-ar putea 

conchide, ţinând cont de afirmaţia potrivit căreia 

puterea lucrului judecat nu trebuie legată numai de 

hotărârile irevocabile, deoarece și hotărârile definiti-

ve au o putere de lucru judecat provizorie, că puterea 

lucrului judecat ia naștere odată cu rămânerea defini-

tivă a hotărârii, deci, de regulă, concomitent cu forţa 

executorie a actului instanţei. Iată de ce se consideră 

uneori că, sub aspect material, puterea lucrului jude-

cat înseamnă garanţia traducerii în fapt a celor dis-

puse prin hotărâre, inclusiv prin constrângere, dacă 

este cazul. Art.255 CPC prevede că „hotărârea judecă-

torească se execută, în modul stabilit de lege, după ce 

rămâne definitivă, cu excepţia cazurilor de executare 

imediată după pronunţare”. Iar în conformitate cu pre-

vederile art. 169 alin.(1) lit. b) CPC, „judecătorul refu-

ză să primească cererea de chemare în judecată, dacă 

există o hotărâre judecătorească irevocabilă cu privire 

la un litigiu între aceleași părţi, asupra aceluiași obiect 

și având aceleași temeiuri”.

Efectul negativ al puterii lucrului judecat al hotărâri-

lor judecătorești îl manifestă și hotărârile judecătorești 

străine recunoscute pe teritoriul Republicii Moldova 

(art.464 CPC), hotărârile arbitrale naţionale care nu 

au fost desfi inţate de către Judecătoria Comercială de 

Circumscripţie Chișinău și în privinţa cărora a fost încu-

viinţată executarea silită (art.169, alin.(1), lit.d) CPC și 

art.265, lit.e) CPC, dar și tranzacţiile de împăcare, care, 

confi rmate fi ind de către instanţa de judecată, au dus 

la încetarea procesului (art.169, alin.1), lit.b) CPC și art. 

265, lit.d) CPC).

8 Bacaci Al., Excepţiile de procedură în procesul civil, Cluj-Napoca, 

Dacia, 1983, p. 132-133.
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II. Tranzacţia – contract asimilat hotărârii judecă-

torești

Tranzacţia în lumina vechilor reglementări procesu-

ale9, precum și a actualelor prevederi normative este un 

drept special al părţilor în litigiu, pe care acestea îl pot 

valorifi ca în cadrul examinării cauzei civile în fond pen-

tru a soluţiona amiabil confl ictul apărut (art.60, 212, alin.

(2), (4), (5) CPC). Deși anterior se utiliza sintagma „tran-

zacţie de împăcare”, actualmente legile procesuală și ma-

terială ale Republicii Moldova utilizează un termen mai 

scurt - „tranzacţie.”

În statele unde legea materială nu reglementează 

expres această variaţie a contractelor civile10, oricum 

se recunoaște că, în pofi da conotaţiilor procesuale ale 

tranzacţiei, aceasta este un contract civil. Însă spre de-

osebire de alte contracte civile, tranzacţia este un fapt 

juridic dihotom. Este salutabilă inserarea în Codul Civil 

al Republicii Moldova a capitolului XXVII „Tranzacţia”.11 

Dar considerăm că legiuitorul moldav nu a fost foarte in-

spirat atunci când a adoptat norme juridice ce produc în 

practica judiciară destul de multe situaţii confuze, greu 

de înţeles și uneori imposibil de aplicat.

Art.1331 CC prevede că tranzacţia ca și contract civil 

se poate încheia pentru a atinge unul din cele 3 scopuri:

 să prevină un proces ce poate să înceapă

 să termine un proces început sau 

 să rezolve difi cultăţile ce apar în procesul executării 

unei hotărâri judecătorești

Faptul că părţilor li s-a detaliat posibilitatea legală de 

a stinge un litigiu, inclusiv în faza executării silite, prin 

concesii sau renunţări reciproce la drepturi ori prin tran-

sferul unor drepturi de la una la cealaltă este benefi c 

pentru interesele justiţiei. Prin tranzacţie se pot naște, 

modifi ca sau stinge raporturi juridice diferite de cele ce 

fac obiectul litigiului între părţi, fapt care reconfi rmă di-

namismul raporturilor de drept material, chiar și în stare 

litigioasă. Condiţiile de valabilitate a tranzacţiei, limite-

le acesteia, posibilitatea declarării nulităţii tranzacţiei 

sunt repere normative care au amplifi cat posibilităţile 

subiecţilor de a opta pentru împăcare în limite legale. 

Evident că atunci când părţile în litigiu reușesc să apla-

neze confl ictul prin negocieri și concesii reciproce, pon-

derea actului judecătoresc de dispoziţie este mai mare, 

or, tranzacţia confi rmată de instanţa de judecată oricum 

emană de la însuși subiecţii implicaţi, care conștienti-

zează atât probleme cu care se confruntă, cât și soluţiile 

cele mai potrivite. În acest sens, faptul că un contract 

dintre părţile în litigiu înlocuiește o hotărâre judecăto-

rească nu trebuie să creeze nici un dubiu, atâta timp 

cât instanţa de judecată a verifi cat legalitatea aces-

tuia și l-a confi rmat. Legea procesuală (art.60, alin.(5) 

CPC) prevede că instanţa „nu va admite tranzacţia între 

9 Codul de procedură civilă al R.S.S. Moldovenești din 26.12.1964 

(abrogat). http://lex.justice.md (07 septembrie 2013).
10 De ex. în Federaţia Rusă. 
11 Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107 din  06.06.2002. Publi-

cat: 22.06.2002 în Monitorul Ofi cial nr. 82-86 (în continuare CC).

părţi, dacă aceste acte contravin legii ori încalcă drepturi-

le, libertăţile și interesele legitime ale persoanei, interesele 
societăţii sau ale statului”.  La fel instanţa de judecată nu 

trebuie să omologheze12 tranzacţii care:
 se referă la capacitatea persoanei sau la alte chesti-

uni care interesează ordinea publică (art.1332, alin. (1) 
CC)

 se încheie de către subiecţi, fără capacitate de a con-
tracta

 se încheie, fără un consimţământ real exprimat (de 
exemplu, contractează un reprezentant care nu are 
expres menţionată împuternicirea de a încheia tran-
zacţii în mandat sau procură) 

 generează bănuială rezonabilă referitoare la vicierea 
consimţământului uneia din părţile litgioase, care in-
tenţionează să se împace.

Analizând art.212, alin. (5) și 270 CPC,  conchidem că 
numai în „dispoziţia instanţei”, adică în partea dispoziti-
vă a încheierii de încetare a procesului conform art.265, 
lit.d) CPC, se vor insera condiţiile tranzacţiei, confi rmate 
de instanţă. Întrucât această încheiere judecătorească 
este susceptibilă de recurs (art.266 CPC), ea își va con-
solida puterea lucrului judecat fi e prin neatacare – după 
expirarea celor 15 zile oferite de lege pentru exercitarea 
recursului, fi e după examinarea acestuia de către instan-
ţa ierarhic superioară și menţinerea încheierii contestate. 

În faza examinării cauzei civile în apel art.375, 385, 
alin.(1), lit.e) și 393 CPC prevăd și posibilitatea, și meca-
nismul procesual de încheiere a tranzacţiei între părţi, 
impactul fi ind destul de important – casarea hotărârii 
judecătorești. Adică, părţile pot depăși voinţa instanţei 
de judecată prin disponibilitatea procesuală în ambele 
forme de manifestare a acesteia (în sensul dispunerii de 
dreptul subiectiv și în sensul alegerii mijlocului procesu-
al de apărare).  

În recurs, împotriva deciziilor instanţei de apel, legiu-
itorul nu a prevăzut expres posibilitatea încheierii tran-
zacţiei de împăcare, dar normele Codului civil (art.1331 
CC) consacră expres această prerogativă - „Tranzacţia 
este contractul prin care părţile... termină un proces înce-
put”. Împuternicirea Curţii Supreme de Justiţe prevăzută 
de art.445, alin.(1), lit.d) CPC „să admită recursul și să ca-
seze decizia instanţei de apel și hotărârea primei instanţe, 
dispunând încetarea procesului ori scoaterea cererii de pe 
rol, dacă există temeiurile prevăzute la art.265 și 267 ”  for-
tifi că această concluzie.

La etapa executării, procedura de executare poate în-
ceta dacă „ între creditor și debitor a fost încheiată o tran-
zacţie, în condiţiile prezentului cod” (art. 83, lit.b) Cod de 
executare13).

12 CPC al RM foloseşte cu referire la tranzacţie termenii  „ admite 

”  ( art.60, alin. (5) CPC) și „confi rmare” (art.212, alin.(4) și (5), 

art.265, lit.d), art.375, alin.(3) CPC), iar CC prevede „omologarea 

tranzacţei” (art1333, alin (2) CC). Considerăm că în toate aceste 

cazuri sensul juridic este acelaşi – prerogativă a instanţei de a 

verifi ca legalitatea tranzacţiei pentru a-i oferi putere de lucru 

judecat.
13 Codul de executare al Republicii Moldova  nr. 443-XV din 

24.12.2004.  Monitorul Ofi cial al R. Moldova nr.34-35/112 din 

03.03.2005443/24.12.2004.
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„În cazul în care părţile au convenit asupra încheie-
rii unei tranzacţii, executorul judecătoresc întocmește un 
proces-verbal, în care consemnează condiţiile tranzacţiei, 
acest proces-verbal servind drept temei pentru încetarea 
procedurii de executare. Procesul-verbal al executorului 
judecătoresc prin care se întărește tranzacţia este un docu-
ment executoriu” (art.62, alin. (3) CE).

Asupra încetării procedurii de executare decide exe-
cutorul judecătoresc, cu înștiinţarea creditorului și a de-
bitorului, emiţând o încheiere care poate fi  contestată în 
judecată. 

Din cele enunţate, deducem implicit că efectele tran-
zacţiei asupra procedurii executării silite sunt de aceeași 
natură juridică, adică condiţionează încetarea acesteia, 
însă nu instanţa de judecată, ci executorul judecătoresc 
este împuternicit să consemneze condiţiile tranzacţiei 
într-un proces-verbal și să decidă prinr-o încheiere asu-
pra încetării procedurii de executare. Doar dacă înche-
ierea de încetare a procedurii de executare, ca urmare a 
încheierii tranzacţiei, va fi  contestată, conţinutul tranzac-
ţiei de împăcare între creditor și debitor va ajunge în faţa 
instanţei. Bineînţeles că atât executorul judecătoresc, în 
primul rând,  cât și instanţa de judecată, eventual - în ca-
zul contestării, vor putea să verifi ce legalitea respectivei 
tranzacţii. Însă nici întrun caz, nici în altul nu vom putea 
afi rma că tranzacţia a fost omologată astfel încât ea a 
obţinut putere de lucru judecat. Putere de lucru judecat 
are deja hotărârea judecătorească emisă de instanţă prin 
care litigiul dintre părţi a fost soluţionat în fond. Unul din 
efectele juridice scontate ale puterii lucrului judecat este 
executorialitatea.  Odată declanșată, această fază proce-
suală nu mai poate schimba valoarea juridică a hotărârii 
devenită executorie și obligatorie. Părţile în procedura 
de execurare pot doar „să rezolve difi cultăţile ce apar în 
procesul executării unei hotărâri judecătorești” (art.1331 
CC).

Pornind de la stringenţa compatibilizării legii mate-
riale cu cea procesuală, multă atenţie suscită art. 1333, 
alin.(1) CC, care prevede că „tranzacţia are între părţi au-
toritatea lucrului judecat”, mai ales cu referire la tranzacţia 
menită „să prevină un proces ce poate să înceapă”.

Din cele 3 fi nalităţi ale tranzacţiei pe care legiuitorul 
le-a consacrat legal doar una nu ridică multe semne de 
întrebare. Este mult mai ușor acceptată puterea lucrului 
judecat a tranzacţiei, care „termină un proces început”, 
întrucât aceasta, în mod ineret, va trece un control al 
legalităţii înfăptuit de instanţa de judecată, însă  este 
imposibil să admitem confuzia dintre valoarea juridică 
a unui contract valabil încheiat pentru a preveni un pro-
ces ce poate să înceapă și puterea (autoritatea) de lucru 

judecat, precum și a unui contract prin care se rezolvă 

difi cultăţi ce apar în procesul executării silite și aceeași 

putere de lucru judecat. 

Nu putem fi  categoric de acord cu autorul comenta-

riului capitolului XXVII al Codulu Civil14, care afi rmă că, 

dacă părţile au încheiat un contract pentru a preveni un 

14 Comentariul Codului Civil al Republicii Moldova, Vol.II, Editura 

ARC, 2006, pag. 938.

litigiu, atunci se va aplica art. 169, alin.(1), lit.b) CPC, adi-

că judecătorul va refuza primirea cererii de chemare în 

judecată, ca urmare a existenţei între părţi a unei tran-

zacţii. Această premisă de exercitare a dreptului la acţiu-

ne nu rezultă dintr-un simplu contract civil. Pentru apli-

carea justă a art. 169, alin.(1), lit.b) și respectiv art.265, lit. 

b) CPC este vital necesară verifi carea legalităţii tranzac-

ţiei de către instanţa de judecată. Or, „tranzacţia poate 

fi  declarată nulă pentru temeiurile generale de nulitate a 

actelor juridice”, ceea ce semnifi că vulnerabilitatea unui 

contract civil în raport cu un act judecătoresc de dispo-

ziţie, care are putere de lucru judecat. Accesul la justiţie 

nu poate fi  limitat de către un contract civil, care, deși 

este lege a părţilor, nu poate denatura esenţa și efi cienţa 

apărării. Art.5, alin.(3) CPC prevede expres: „renunţarea 

uneia dintre părţi de a se adresa în judecată prin încheierea 

în prealabil a unei convenţii nu are efect juridic, cu excep-

ţia cazurilor de încheiere a unei convenţii de strămutare, în 

condiţiile legii, a litigiului la judecata arbitrală”.

Este adevărat că legiuitorul a specifi cat în alin.(2), 

art.1333 CC că „ tranzacţia nu este susceptibilă de executare 

silită, decât după omologare”. Ceea ce, raportat la rigorile 

procedurale, semnifi că necesitatea adresării în instanţa 

de judecată pentru omologarea tranzacţiei încheiată pen-

tru a previni un proces ce poate să înceapă a uneia din 

cele două părţi împotriva celei care nu execută tranzacţia. 

Printre normele de procedură civilă în vigoare în Repu-

blica Moldova nu vom găsi o procedură special instituită 

pentru astfel de situaţii, ceea ce ne impune să afi rmăm că 

astfel de solicitări – de omologare a tranzacţiei încheiată 

pentru a preveni un proces – se vor judeca în procedură 

generală pe acţiuni civile. Exigenţele referitoare la exerci-

tarea dreptului la acţiune civilă în acest caz sunt:

 Instanţa competentă – considerăm că art.38 CPC va 

tebui respectat, întrucât în textul tranzacţiei părţile nu 

vor putea alege competenţa jurisdicţională, evitând 

cerinţele legale imperative. Doar alin.(1), art.40 CPC ar 

putea fi  utilizat atunci când tranzacţia ce urmează a fi  

omologată se referă la omologarea terenurilor, subso-

lurilor, fâșiilor forestiere, plantaţiilor perene, resurselor 

acvatice izolate, asupra unor case, încăperi, construcţii, 

altor obiective fi xate de pământ.

 Taxa de stat pentru astfel de cereri de omologare a 

tranzacţiei se va aplica reieșind din art.3, alin.(1), lit.d) 

Legea taxei de stat, ca pentru cereri cu caracter nepa-

trimonial – 100 lei.

 Instanţa va pronunţa o hotărâre judecătorească – ceea 

ce implică dreptul de contestare cu apel și recurs. Re-

cunoaștem că nu este cel mai bun remediu procesual, 

or, scopul încheierii unei tranzacţii este de a preveni 

un proces, ceea ce ar trebui să determine evitarea 

formalităţilor excesive în procedura de omologare. Și 

atâta timp cât instanţa de judecată nu soluţionează 

cauza civilă în fond, actul de dispoziţie emis este în-

cheierea judecătorească susceptibilă de recurs15.

15 Art.14, alin.(3) CPC prevede „În formă de încheiere, se emite dispo-

ziţia primei instanţe, prin care nu se soluţionează fondul pricinii”.
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Și în această ordine de idei, considerăm că legiuitorul 

ar trebui să suplimenteze procedurile civile de control 

cu un capitol special dedicat omologării tranzacţiei în-

cheiate pentru a preveni un proces ce poate să înceapă. 

Raţiunea unei astfel de reglementări rezultă din urmă-

toarele considerente:

1. tranzacţia neomologată de către instanţa de jude-

cată nu are putere de lucru judecat;

2. necesitatea obţinerii puterii lucrului judecat apare 

atunci când două părţi au încheiat un contract pentru a 

preveni un proces civil, adică pentru a evita soluţiona-

rea unui litigiu de către instanţa de judecată și, în pofi -

da acestuia, una dintre părţi nu-și onorează obligaţiile 

asumate;

3. astfel apare necesitatea executării unui contract 

căruia, în mod eronat, legea materială civilă îi oferă pu-

tere de lucru judecat (art.1333 CC), menţionând doar 

într-un alineat imediat următor că „tranzacţia nu este sus-

ceptibilă de executare silită decât după omologare”; 

4. în consecinţă, partea interesată se adresează in-

stanţei de judecată pentru a cere omologarea tranzacţi-

ei anterior încheiate;

5. în ipoteza în care partea adversă este de acord cu 

tranzacţia, instanţa va emite o încheiere susceptibilă de 

recurs, nu înainte de a verifi ca legalitatea tranzacţiei în-

cheiate exact în măsura în care trebuie să facă acest lu-

cru în raport cu o tranzacţie prin care un proces început 

urmează să înceteze;

6. dacă tranzacţia între părţi contravine legii ori în-

calcă drepturile, libertăţile și interesele legitime ale per-

soanei, interesele societăţii sau ale statului, instanţa va 

refuza omologarea, emiţând o încheiere judecătorească 

susceptibilă de recurs;

7. întrucât „tranzacţia poate fi  declarată nulă pentru 

temeiurile generale de nulitate a actelor juridice” (art.1334 

CC), nu este exclus ca partea adversă, chemată în judeca-

tă pentru a participa la examinarea cererii de omologare 

a tranzacţiei, să invoce un temei de declarare a nulităţii 

acestui contract civil, situaţie în care suntem în prezența 

unui litigiu de drept. Considerăm că doar în asemenea 

situaţii legalitatea tranzacţiei trebuie să fi e examinată în 

ordinea generală a procedurii contencioase pe acţiuni 

civile.

8. art. 169, alin.(1), lit.b) și art.265, lit.b) CPC urmează 

a fi  completate, astfel încât să se refere nu numai la pro-

cesele care au încetat, dar și la cele care nu pot să încea-

pă graţie unei tranzacţii omologate de instanţă. Astfel se 

va asigura coerenţa normelor din cap. XXVII Cod Civil și 

normele de procedură civilă.

O ultimă problemă de compatibilizare a prevederilor 

legilor materiale și procedurale referitoare la tranzacţie 

se referă la declararea nulităţii tranzacţiei omologată 

deja de către instanţa de judecată. Dacă tranzacţia  în-

cheiată pentru a preveni un proces a trecut procedura 

omologării, indiferent de mecanismul procedural apli-

cat, ea va ţine locul unui act judecătoresc de dispoziţie și 

va manifesta pentru viitor putere de lucru judecat. Adi-

că, va deveni executorie și obligatorie, va constitui un 

impediment obiectiv în a declanșa procese civile între 

aceleași părţi, având același obiect și aceleași temeiuri. 

Din acest considerent, o astfel de tranzacţie deja nu mai 

poate fi  declarată nulă, indiferent de motivul invocat de 

partea interesată.16 Exact aceeași protecţie oferă puterea 

lucrului judecat unei tranzacţii prin care a încetat un pro-

ces început. Doar tranzacţia încheiată pentru a rezolva 

difi cultăţile ce apar în procesul executării unei hotărâri 

judecătorești nu dispune de puterea lucrului judecat din 

considerentele anterior menţionate, fapt care ne permi-

te să afi rmăm că poate fi  declarată nulă pentru un temei 

prevăzut de lege, fi e pe calea unei acţiuni civile, fi e prin 

contestarea încheierii executorului de încetare a proce-

durii de executare.

III. Concluzii

Tranzacţia este un contract cu dublă natură juridică: 

material-juridică și procesual-juridică. 

Ca și contract civil (art.1331 CC), tranzacţia  se înche-

ie: 

 pentru a preveni un proces ce poate să înceapă,

 pentru a termina un proces început sau 

 pentru a rezolva difi cultăţile ce apar în procesul exe-

cutării unei hotărâri judecătorești.

Ca drept procesual special, tranzacţia se poate înche-

ia pe tot parcursul unui proces civil (în cadrul examinării 

în fond, apel și recurs a cauzei civile) și, dacă este confi r-

mată de către instanţa de judecată, înlocuiește hotărâ-

rea (decizia) judecătorească.

În faza executării silite se manifestă puterea de lucru 

judecat a hotărârii judecătorești, iar tranzacţia poate fi  

încheiată nu pentru a înlocui hotărârea judecătorească, 

ci pentru a rezolva difi cultăţile ce apar în procesul exe-

cutării acesteia. În consecinţă, la această etapă procedu-

rală, tranzacţia nu are putere de lucru judecat și nici nu-i 

este necesară această calitate.

O tranzacţie neomologată de către instanţă nu are 

putere de lucru judecat, astfel încât art. 1333 CC nu tre-

buie interpretat și aplicat decât în contextul inseparabil 

al celor două alineate.

Procedura omologării tranzacţiei încheiate pentru 

a preveni un viitor proces nu este prevăzută de legea 

procesuală în mod separat, dar este stringent necesa-

ră pentru a oferi tranzacţiei autoritate de lucru judecat. 

Instanţele de judecată vor examina cererile de omolo-

gare a tranzacţiei în ordinea generală pe acţiuni civile, 

deși această procedură este destul de împovărătoare. 

Dar, întrucât „nici unei persoane nu i se poate refuza 

apărarea judiciară din motiv de inexistenţă a legislaţiei, 

de imperfecţiune, coliziune sau obscuritate a legislaţi-

ei în vigoare” (art.5, alin. (2) CPC) atât justiţiabilii, cât și 

magistraţii vor utiliza mijloacele procesuale oferite de 

legea în vigoare. 

16 Eventual, numai revizuirea ca și cale de retractare a încheierii, 

hotărârii sau deciziei judecătorești irevocabile ar putea duce la 

redeschiderea procedurilor deja consumate.
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Aspecte cu privire la aplicarea în practică 

a contractelor de locaţiune şi arendă
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Rezumat

Aplicarea în practică a normelor noului Cod civil începând 

cu anul 2003 şi până în prezent în domeniul contractelor de lo-

caţiune şi arendă a demonstrat un fapt care de la bun început 

era privit pozitiv, şi anume - reglementarea separată a acestor 

două contracte, care diferă unul de altul destul de esenţial. 

Cuvinte-cheie: Codul civil, practică judiciară, arendă, con-

tracte de locaţiune, legislaţia naţională.

Summary

The practical application of the new Civil Code norms star-

ting as of 2003 until now in the fi eld of lease and rental con-

tracts has demonstrated a fact that was seen positively at the 

very beginning and, namely - the separate reglementation of 

these two contracts that diff er one from another quite essen-

tially.

Key-words: Civil code, judiciary practice, lease contracts, 

national legislation.

Elaborarea Codului civil al Republicii Moldova a avut 
loc cu suportul unor specialiști în domeniu din alte ţări, 
luându-se în consideraţie prevederile contemporane din 
legislaţia civilă a unor ţări străine. Din aceste consideren-
te, se poate menţiona că prevederile actualului Cod civil 
al R. Moldova corespunde standardelor și criteriilor celor 
mai progresiste coduri civile, fapt care a fost recunoscut 
prin avizele pozitive ale experţilor străini1.

Referindu-ne doar la două contracte din acest cod 
– locaţiunea și arenda - putem menţiona că reușita nor-
melor ce se referă la aceste contracte se manifestă prin 
faptul că în ultimii zece ani aceste contracte nu au suferit 
modifi cări. Acest fapt, însă,  nu înseamnă că raporturile 

de locaţiune și arendă sunt reglementate ideal. În litera-

tura de specialitate autohtonă s-a menţionat că nu ar fi  

1 A se vedea: Sprick Claus, Comentariul la Codul civil al Republicii 

Moldova. Revista de Drept privat, 2002, nr.4, p.5-50; Olivieri Giu-

zeppe. Comentariul la Codul civil al Republicii Moldova. Revista 

de Drept privat, 2003, nr.1, p.5-38; Perrot Roger. Raport asupra 

Codului civil al Republicii Moldova. Revista de Drept privat, 

2003, nr.2, p.5-30 

de prisos dacă unele norme din locaţiune și arendă din 
Codul civil naţional să fi e modifi cate2.

Fără a detalia și repeta ideile propuse în doctrină, 
considerăm necesar de a menţiona pe marginea locaţi-
unii și arendei unele aspecte discutabile, reușite și mai 
puţin reușite, care au avut loc în ultimii 10 ani în practica 
judiciară și în alte domenii de activitate.

Aplicarea în practică a normelor noului Cod civil 
începând cu anul 2003 și până în prezent în domeniul 
contractelor de locaţiune și arendă a demonstrat un fapt 
care de la bun început era privit pozitiv, și anume - regle-
mentarea separată a acestor două contracte, care diferă 
unul de altul destul de esenţial. 

E sufi cient de a ne convinge de acest fapt, dacă ape-
lăm la defi niţia din articolul în care este stipulat că, prin 
contractul de locaţiune, potrivit art.875 CC RM, o parte (lo-
cator) se obligă să dea celeilalte părţi (locatar) un bun de-
terminat individual în folosinţă temporară sau în folosinţă 
și posesiune temporară, iar aceasta se obligă să plătească 
chirie. În defi niţia contractului de arendă din art.911, alin.1 
CC RM  se menţionează că arenda este contractul încheiat 
între o parte – proprietar, uzufructuar sau un alt posesor 
legal de terenuri și de alte bunuri agricole (arendator) – și 
altă parte (arendaș) cu privire la exploatarea acestora pe o 
durată determinată și la un preţ stabilit de părţi.

Utilitatea practică a acestor norme a demonstrat une-
le aspecte care ne dau temei de a pune la îndoială reuși-
ta atât de dură dintre aceste două contracte la care vom 
reveni mai jos.  

Pentru comparaţie, putem menţiona că în noul Cod 
civil al României, aprobat prin Legea nr. 287 din 25 iunie 
2009 și pus în vigoare de la 1 octombrie 2011 prin Legea 
nr.71/20113 (în continuare CC român) și cel al Federaţiei 
Ruse nu este atât de pronunţată diferenţa dintre norme-
le contractelor de locaţiune și arendă. Reușita și utilitatea 
practică rezultă direct din normele codurilor civile ale 
acestor ţări. Astfel, potrivit art.1777 CC român, locaţiunea 
este contractul prin care o parte, numită locator, se obligă 
se asigure celeilalte părţi, numită locatar, folosinţa unui 
bun pentru o anumită perioadă, în schimbul unui preţ 

denumit chirie. În baza alin.1, art.1778 al aceluiași cod,  

locaţiunea bunurilor imobile și aceea a bunurilor mobile 

2 Guigov Alexandru. Aspecte comparative cu privire la contrac-

tul de locaţiune, a prevederilor legale din Codul civil al diferitor 

state. Legea și viaţa, 2010, nr.11, p.55-60; Guigov Alexandru. 

Drepturile și obligaţiile părţilor în cadrul contractului de locaţi-

une. Legea și viaţa, 2011, nr.7, p.31-36. Guigov Alexandru. Une-

le aspecte privind încetarea contractului de locaţiune. Revista 

Naţională de Drept, 2012, nr.10, p.49-58; Guigov Alexandru. 

Evoluţia și delimitarea contractului de locaţiune de contractul 

de vânzare-cumpărare și de alte contracte civile. Revista Naţio-

nală de Drept, 2012, nr.12, p.46-52 
3 Ambele legi sunt republicate în Monitorul Ofi cial, partea I, 

nr.409 din 10 iunie 2011.



R evista Institu tului  Naţional al Justiţiei  nr.3 ,  2013

2 2 I n s t i t u t u l  N aţ i o n a l  a l  J u s t i ţ i e i

se numește închiriere, iar locaţiunea bunurilor agricole 
poarta denumirea de arendare.  Potrivit art.606 CC al FR, 
în baza contractului de arendă (locaţiune) arendatorul (lo-
catorul) se obligă să transmită arendașului (locatarului) un 
bun contra plată în posesiune și folosinţă temporară sau în 
folosinţă temporară. Prin urmare, în legislaţia acestor două 
ţări termenul (locaţiunea și arenda) sunt considerate sino-
nime. Absolut o altă situaţie, după cum s-a menţionat mai 
sus, o găsim în legislaţia Republicii Moldova.

Problema constă în aplicarea corectă în practică a ter-
menilor juridici – „locaţiunea” și „arenda”. Cu părere de rău, 
în Republica Moldova se aplică, de regulă, termenul „aren-
dă”. Această situaţie poate fi  explicată prin faptul că încă 
în  ultimii ani ai puterii sovietice, în legătură cu aprobarea 
Decretului Prezidiumului Sovietului Suprem al URSS din 7 
aprilie 1989 „Cu privire la arendă și relaţii de arendă”, a Ba-
zelor legislaţiei URSS și a republicilor unionale cu privire la 
arendă din 23 noiembrie 19894, termenul de bază aplicat 
în practica tuturor fostelor republici unionale era „arenda”.  

Din aceste considerente, în Republica Moldova, ca 
parte componentă în trecut a fostei URSS, se utiliza, de 
asemenea, termenul „arenda”. În trecut, aplicarea univer-
sală a categoriei juridice „arenda” era justifi cată și prin 
faptul că la 14 ianuarie 1992 a fost adoptată Legea Repu-
blicii Moldova cu privire la arendă5. Utilizarea termenului 
„arenda” are loc în Republica Moldova până în prezent în 
majoritatea cazurilor, cu toate că URSS nu mai există și 
normele acestui stat nu mai au valoare juridică pe terito-
riul Republicii Moldova. Aplicarea acestui termen până la 
aprobarea noului Cod civil era justifi cată din punctul de 
vedere al utilizării normelor Legii din 14 ianuarie 1992 cu 
privire la arendă, fapt care ulterior a dispărut.   

Scopul principal al aplicării corecte a termenilor juri-
dici este utilizarea corespunzătoare a normelor de drept 
material pentru situaţii reale din practică, fapt care este 
impus de reglementarea diferită a raporturilor de loca-
ţiune și arendă atât în noul Cod civil al RM, cât și în alte 
acte normative. Utilizarea incorectă a termenilor juridici 
poate avea ca urmare și aplicarea greșită a normelor de 
drept, consecinţele aplicării cărora por fi  foarte negative, 
în toate cazurile, pentru o parte contractuală, și pentru 
ambele – în unele cazuri. 

La soluţionarea litigiilor ce ţin de locaţiune și arendă 
este absolut necesar de apreciat, de la bun început, natura 
juridică a raporturilor contractuale în care se afl ă părţile liti-
giului și care necesită o soluţionare fi e pe cale amiabilă, fi e 
pe cale judiciară. Acest lucru este absolut necesar, reieșind 
din faptul că în practică, în majoritatea cazurilor, în contrac-
tele civile se utilizează termenul „arendă”, dar în realitate, în 
dependenţă de obiectul și scopul contractului, în absoluta 

majoritate de cazuri au loc raporturi de locaţiune6.

4 Ведомости Верховного Совета СССР, 1989, №25.
5 Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.1. În pre-

zent, această lege este abrogată, (vezi Monitorul Ofi cial al Repu-

blicii Moldova, 2007, nr.54-56).
6 Arenda și locaţiunea. (Ala Cobăneanu, Gheorghe Chibac). Ma-

nualul judecătorului pentru cauze civile, ediţia a II-a, Chişinău, 

Tipografi a Centrală, 2013, p.934.

Această situaţie s-a agravat din cauza că, după apro-
barea noului Cod civil al Republicii Moldova, până la in-
trarea lui în vigoare, Parlamentul Republicii Moldova a 
aprobat, la 15 mai 2003, un act normativ special, și anu-
me - Legea Republicii Moldova cu privire la arendă în 
agricultură7.

Cu părere de rău, aplicarea incorectă a termenului 
„arenda” are loc până în prezent, mai ales în publicaţiile 
economice de limbă rusă, nu numai în avizele publictare, 
dar și în unele articole8. 

Dacă e să apelăm la art.2 al Legii RM  nr.1125-XV din 
13.06.2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Re-
publicii Moldova din 13 iunie 2002, vedem că Guvernul a 
fost obligat să prezinte Parlamentului până la 1 ianuarie 
2003 propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în con-
cordanţă cu dispoziţiile Codului civil al Republicii Moldova9, 
dar această indicaţie nu a fost respectată. Nici Guvernul RM 
și nici Parlamentul RM nu au ţinut cont de legea menţionată 
mai sus în cadrul elaborării și aprobării Legii 198/2003. 

Fără a nominaliza și alte discordanţe de ordin termi-
nologic din legislaţia naţională actuală, considerăm ne-
cesar de menţionat doar încă una, care se manifestă prin 
faptul că unele norme din Legea 198/2003 nu sunt con-
cordate cu normele Codului civil al Republicii Moldova, 
fapt care a generat probleme și la aplicarea acestei legi. 
Astfel, în art.6 din această lege se utilizează două catego-
rii juridice: „în mod obligatoriu” și „clauze esenţiale”. Pri-
ma categorie este prevăzută de art.6, alin.3 și se referă la 
stabilirea conţinutului clauzelor contractului de arendă, 
care sunt 10 la număr. În art.6 alin.6 din același act nor-
mativ se menţionează că neincluderea în contractul de 
arendă a unei clauze esenţiale sau nerespectarea formei 
scrise a contractului atrage nulitatea acestuia. Problema 
constă în faptul că în această normă nu este stipulat clar 
care din cele 10 clauze indicate în alin.3 sunt considerate 
esenţiale. Este clar că, potrivit art.679, alin.2 CC RM, esen-
ţială în aceste contracte este doar clauza cu privire la for-
ma contractului.

Un alt moment negativ se referă la faptul că, la 30 
ianuarie 2004, Guvernul RM a aprobat Hotărârea nr.72 
privind implementarea Legii cu privire la arendă în agri-
cultură10, în care, printre altele, au fost stabilite contrac-
tele-model de arendă a terenurilor, de subarendă și de 
arendă a bunurilor agricole. Paradoxul constă în faptul că 
conţinutul contractelor-model nu corespunde prevede-
rilor art.6, alin.(3) al Legii 198/2003.

Un alt aspect problematic constă în faptul că, prin Ho-
tărârea 187 din 20.02.2008, Guvernul RM a aprobat Regu-
lamentul privind arenda fondului forestier în scopuri de 
gospodărire cinegenetică și/sau de recreere11, care a dat 

7 Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 2003, nr.163-166, în 

continuare Legea 198/2003.
8 A se vedea: Săptămânalul Экономическое обозрение din 30 

august 2013, nr.13, Спор вокруг договоров аренды, р.15,  В 

центре лидирует аренда, р.10.
9 Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86.
10 Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 2004, nr.26-29.
11 Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 2008, nr.42-44, în conti-

nuare Regulamentul nr. 187 din 20.02.2008.



23

R evista Institu tului  Naţional al Justiţiei  nr.3 ,  2013

2 3I n s t i t u t u l  N aţ i o n a l  a l  J u s t i ţ i e i

undă verde la arenda pădurilor. Acest act normativ a dat 
posibilitatea de a arenda fâșii de sute de hectare a fondului 
forestier de către o singură persoană. În principiu, de acest 
instrument juridic - de a primi în arendă pădurile naţionale 
- s-au folosit multe persoane cu funcţii de răspundere sau 
unele persoane cu interese meschine. În presa periodică 
autohtonă au fost menţionate repetat aspectele negative 
ale aplicării Regulamentului nr.187 din 20.02.200812.

Care este situaţia reală în acest domeniu ne comuni-
că doctorul în biologie, inginerul silvic Alexei Palanceanu. 
Dumnealui a menţionat pentru revista „Natura”: „În jurul 
Chișinăului toate pădurile sunt arendate. Unii parlamen-
tari-demnitari au făcut și fac chiar eforturi de a privatiza 
pădurea de la Durlești, sunt gata și documentele nece-
sare. Până a ajunge la rezervaţia „Codrii”, pădurea de-a 
lungul șoselei Balcani și pădurea spre Orhei sunt luate 
în arendă. Precum și era de așteptat, în multe sectoare 
a început debandada, legată de îngrădire și construcţii 
nesancţionate. Chiar dacă în 2012 arenda pădurilor a fost 
sistată, debandada continuă. Se cere o intervenţie urgen-
tă a procuraturii pentru a restabili prevederile constituţi-
onale că pădurile aparţin statului”13.

Din aceste considerente, suntem absolut solidari cu 
propunerile specialiștilor din ecologie și silvicultură, care 
susţin că singura soluţie valabilă pentru stoparea abu-
zurilor în fondul forestier este de a anula contractele cu 
arendă de lungă durată a pădurii, de la 10 ani în sus, și 
de a revizui, urgent, Hotărârea Guvernului privind arenda 
pădurii14. O asemenea soluţie, din punct de vedere juri-
dic, ar putea avea izbândă doar dacă ar fi  modifi cat Re-
gulamentul privind arenda fondului forestier în scopuri 
de gospodărire cinegenetică și/sau recreere în ce priveș-
te termenul contractului, cu indicarea directă a puterii 
retroactive a normei respective. Rezilierea contractelor 
de arendă ar putea avea loc și pe alte motive, bunăoară - 
prin nerespectarea obligaţiilor contractuale.    

Sugerăm ideea că, dacă se va ajunge la acest lucru, ar fi  
categoric necesar și de a aplica norma art.909 CC RM în ce 
privește îmbunătăţirile nejustifi cate. În acest articol legiu-
itorul a stabilit un nou temei de dobândire a dreptului de 
proprietate, reglementat de legislaţia civilă a multor ţări 
civilizate, în cazurile îmbunătăţirilor, fără consimţământul 
locatorului, de către unii agenţi economici care închiriază 
imobile în scopuri comerciale. O bună parte din acești an-
treprenori s-au pronunţat negativ vizavi de această nova-
ţie din legislaţia naţională, însă instanţele judiciare aplică 
corect prevederile legale prin art.909 CC RM.

O recomandaţie practică pentru aplicarea corectă a 

acestei norme ar fi  stipularea nemijlocit în contractele 

de locaţiune a unor prevederi cu privire la îmbunătăţirile 

viitoare ale bunului închiriat și repartizarea echivalentă 

12 A se vedea: Roman Vasile. Sălbătăcii autorizate la un conac din co-

drii Orheiului. Ziarul de Gardă din 6 septembrie 2007, p.3; Roman 

Vasile. Pădurea Țiganca, vechea-nouă reşedinţă a clanului Voro-

nin. Ziarul de Gardă din 5 mai 2010, p.8-9; Sanduţa Iurie. Mafi a 

pădurilor din R. Moldova. Ziarul de Gardă din 27 iunie 2013, p.6-7. 

Curchi Lilia: Arenda pădurilor: Voronin a deschis cutia Pandorii. 

Revista “Natura”, 2013, nr.5, p.3.
13 A se vedea: Curchi Lilia, op.cit, p.3.
14 Curchi Lilia, op.cit, p.3.

a cheltuielilor efectuate, fi e în părţi egale sau în altă pro-
porţie, fi e pe contul chiriei sau în alt mod. 

În literatura autohtonă s-au menţionat unele aspecte 
cu privire la prevederile art.900 CC RM referitor la condi-
ţiile de înstrăinare a bunului închiriat15.

Pentru aplicarea corectă a acestei norme, propunem 
de a completa art.900 CC RM cu un nou alineat, cu ur-
mătorul conţinut: „Înstrăinarea bunului închiriat poate 
avea loc doar cu notifi carea prealabilă a cumpărătorului. 
Nerespectarea acestei prevederi de către locator are ca 
efect nulitatea contractului sau, după împrejurări, despă-
gubirea locatarului”.

Actualul Cod civil conţine o novaţie foarte originală 
în raporturile de locaţiune care nu erau cunoscute legis-
laţiei civile vechi, dar care, fi ind reglementate de noul 
Cod civil al RM, vor fi  aplicate pe viitor. Este vorba de art.
art.889, 890, 896 și 897, care stabilesc unele drepturi și 
obligaţii reciproce ale persoanelor implicate în raportu-
rile de locaţiune, dar care nu se afl ă direct în raporturile 
contractuale. Este vorba de niște raporturi de ordin „ori-
zontal și vertical”.

Primul moment se referă la norma stipulată în art. 889 
CC, din care rezultă că unul și același bun poate fi  dat în 
chirie concomitent mai multor locatari. În asemenea si-
tuaţie, fi ecare locatar este obligat de a acţiona într-o ma-
nieră care să nu împiedice folosirea normală a bunului 
de către alţi locatari. Prin urmare, nerespectarea de către 
unul dintre locatari a acestei obligaţii poate avea ca efect 
iniţierea unui litigiu civil între subiecţi, care, direct, nu 
se afl ă în raporturi contractuale, dar care sunt încadraţi 
într-un sistem de raporturi civile ce au la temelie câteva 
contracte de locaţiune care se referă la unul și același bun 
închiriat, au obligaţii reciproce.

Nerespectarea de către unul dintre locatari a obliga-
ţiei de a acţiona într-o manieră care să nu împiedice fo-
losirea normală a bunului de către alţi locatari are și con-
secinţe negative. Astfel, potrivit art.889 CC RM, locatarul 
care nu și-a onorat obligaţia respectivă este ţinut (obli-
gat) faţă de locator și faţă de ceilalţi locatari prejudiciul 
care poate rezulta din neexecutarea acestei obligaţii, fi e 
că a fost produs de el, fi e de persoanele cărora le-a per-
mis folosinţa bunului sau accesul la el. O altă consecinţă 
negativă a nerespectării acestei obligaţii legale poate fi  
rezilierea contractului de locaţiune cu locatarul vinovat 
din iniţiativa locatorului (alin.2 art.889 CC RM).

Important este și faptul că litigiile de natură contrac-
tuală, la prima vedere, se pot isca și pe „verticală” – între 
sublocatar și locator, fără participarea în litigiu a locata-
rului contractului de locaţiune de bază. Astfel, potrivit 
art.897 CC RM, în cazul în care locatorul nu-și exercită 
obligaţiile, sublocatarul poate exercita drepturile locata-
rului pentru a-l obliga să-și execute obligaţiile. Și în acest 
caz nu este vorba despre raporturi delictuale, cu puteri 
contractuale, la temelia cărora se afl ă raporturile de sub-
locaţiune, care, în ansamblu, se încadrează în sistemul 

legăturilor contractuale din cadrul locaţiunii în genere16.

15 A se vedea: Guigov A., Unele aspecte privind încetarea contractu-

lui de locaţiune. Revista Naţională de Drept, 2012, nr.10, p.49-58.
16 Arenda şi locaţiunea. (Ala Cobăneanu, Gheorghe Chibac), 

op.cit., p.940.
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Obligația juridică de informare 

Dorin CIMIL,

doctor în drept, conf. univ., 

Catedra Drept civil, USM

Rezumat
Consumatorii trebuie să primească toate informaţiile ne-

cesare pentru o utilizare corespunzătoare, potrivit destinaţiei 
iniţiale, a bunurilor. Obligaţia de informare presupune comu-
nicarea către contractant a tuturor cunoştinţelor ce îi sunt 
necesare exprimării unui consimţământ valabil la încheierea 
contractului, precum şi la executarea corespunzătoare a obli-
gaţiilor asumate. 

Cuvinte-cheie: încheierea contractului, informare, consu-
mator, obligaţii juridice, agenţie de vânzare.

Summary
The consumers have to receive all necessary information 

for an adequate, according to the initial destination, usage of 
goods. The obligation of informing presumes communicating 
to the contracting party of all knowledge necessary to express 
a valid consent for clenching a contract, as well as for carrying 
out corresponding undertaken commitments.

Key-words: clenching a contract, informing, consummer, 
legal obligation, sales agency.

Multă vreme, mai exact, până în ultimele decenii 

ale secolului trecut, s-a considerat că informarea con-

tractantului este o obligaţie numai atunci când aceas-

ta e prevăzută expres de lege. În celelalte situaţii se 

afi rmă că într-o societate liberală, alcătuită din oame-

nii liberi și responsabili, dimpotrivă - fi ecare are dato-

ria de a se informa pe sine însuşi pentru a participa la 

încheierea oricărui contract în deplină cunoştinţă de 

cauză. Între timp, realităţile economice, sociale, tehni-

ce etc. s-au schimbat și, odată cu aceasta, posibilităţile 

de autoinformare a participanţilor la circuitul civil și 

comercial au devenit inegale. Așa se face că, datorită 

dezvoltării societăţii într-o dinamică mereu accelera-

tă, legiuitorul și jurisprudenţa deopotrivă s-au afl at în 

situaţia de a răspunde la numeroasele constrângeri 

inerente societăţii de consum, având în vedere că, de 

multe ori, în afară de așa-zisa categorie a „profesio-

niștilor”, majoritatea populaţiei nu este capabilă, ori-

cât de bine ar fi  informată, să tragă toate concluziile 

ce se impun din complexitatea tehnică a bunurilor și 

serviciilor care constituie obiectul contractelor a căror 

încheiere este propusă sau din subtilitatea juridică a 

clauzelor care alcătuiesc cuprinsul convenţiilor ce îi 

sunt impuse (contracte de adeziune, contracte forţa-

te, contracte tipizate etc.).  

Având în vedere aceste realităţi și ţinând cont de 

faptul că inegalitatea de informare, la fel ca inegalita-

tea economică, poate dăuna echilibrului contractual, 

precum și că este mai bine de a preveni decât de a 

vindeca, jurisprudenţa franceză a statuat și, în același 

timp, a impus recunoașterea existenţei unei obligaţii 

generale a contractanţilor de a-i informa pe partenerii 

lor.

Apariţia informaţiei în calitate de obiect a dreptu-

rilor civile, trezește inerent problema reglementării 

modului de utilizare a acesteia, ţinând cont de carac-

teristicile ei, și anume - modul de reproducere și posi-

bilitatea de utilizare în același timp de către un grup 

nelimitat de persoane.

Informaţia poate fi  păstrată în taină, dar, dacă taina 

este absolută, atunci ea poate să dispară din circuitul 

civil și, respectiv, nu poate impune obligaţii civile.

 Având ca fundament inegalitatea obiectivă de 

informare a părţilor contractante, temeiul legal al 

obligaţiei de informare a fost găsit de către jurispru-

denţa franceză în textul art. 1134 alin. (3) din Codul 

civil francez, căruia îi corespunde art. 572 alin.( 2) CC 

RM. În textul invocat se dispune: „Ele (convenţiile) tre-

buie executate cu bună-credinţă”. Deși prevederea 

legală se referă expres la buna-credinţă în executarea 

contractelor, i s-a dat totuși o interpretare extensivă, 

în sensul că se aplică și la perioada precontractuală. 

Buna-credinţă aduce, în sfera juridicului, necesitatea 

de a adopta o conduită conformă valorilor morale. Ea 

însoţește orice acţiune sau omisiune aparţinând păr-

ţilor atât anterior, cât și ulterior încheierii contractului, 

oferind criterii de apreciere a îndeplinirii sau neînde-

plinirii obligaţiilor, precum și a modalităţii de exercita-

re a drepturilor.1

Buna-credinţă cuprinde în conţinutul său, alături 

de obligaţia de cooperare, și pe cea de loialitate, care 

presupune în mod obligatoriu că părţile contractante 

sunt obligate să se informeze reciproc atât în cursul 

executării prestaţiilor pe care și le datorează, cât și la 

încheierea contractului. De asemenea, s-a mai susţi-

nut că existenţa obligaţiei generale de informare își 

are explicaţia în faptul recunoașterii ca viciu de con-

simţământ a dolului prin reticenţă, deoarece o ase-

menea obligaţie reprezintă o premisă sine qua non a 

1 A.N. Gheorghe, C. Spasici, D.S. Arjoca, Dreptul consumaţiei, Ed. 

Farmagiu, 2012, pag. 64
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reticenţei dolosive; nu este însă mai puţin adevărat că 

și dolul reticent rezultă chiar din neîndeplinirea obli-

gaţiei generice de bună-credinţă la încheierea con-

tractului.

Un lucru este necesar de reţinut: recunoașterea și 

consacrarea obligaţiei generale de informare în spa-

ţiul dreptului francez este fructul unei interpretări 

creatoare a jurisprudenţei în materie contractuală din 

ultimele decenii ale secolului trecut.  

Obligaţia de informare presupune comunicarea 

către contractant a tuturor cunoștinţelor ce îi sunt 

necesare exprimării unui consimţământ valabil la în-

cheierea contractului, precum și la executarea cores-

punzătoare a obligaţiilor asumate. Astfel, consuma-

torii trebuie să primească toate informaţiile necesare 

pentru o utilizare corespunzătoare, potrivit destinaţiei 

iniţiale a bunurilor.2

Profesionistul trebuie să comunice consumatoru-

lui informaţiile referitoare la identitatea comerciantu-

lui, clauzele contractuale, caracteristicile produsului 

și serviciilor, riscurile sau eventualele defi cienţe ale 

acestora, modurile de întrebuinţare. Informarea pre-

supune și atragerea atenţiei consumatorului asupra 

riscurilor și pericolelor produsului și serviciului, pre-

cum și asupra avantajelor și dezavantajelor încheierii 

contractului.3

Obligaţia de informare este o obligaţie de a face, 

care constă în transmiterea de informaţii de către de-

bitor creditorului, obligaţie care se îndeplinește cu 

informarea asupra lucrului prin înscrisuri (eticheta-

re, predarea cărţilor tehnice care conţin instrucţiuni 

de utilizare, clauze obligatorii în contract etc.) sau 

prin informare propriu-zisă, mai precis consiliere, 

avertizare etc.4

Obligaţia de informare constă în îndatorirea de-

bitorului de a aduce la cunoștinţa creditorului aces-

tei obligaţii o cantitate de date și informaţii necesare 

pentru darea unui consimţământ pe deplin valabil la 

încheierea contractului, precum și în scopul executării 

întocmai a contractului, în așa fel încât bunul dobân-

dit să poată fi  folosit cât mai efi cient, conform destina-

ţiei pentru care a fost procurat sau, după caz, serviciul 

prestat să fi e corespunzător și potrivit așteptărilor be-

nefi ciarului său.5 Din această defi niţie rezultă că obli-

gaţia de comunicare a cunoștinţelor poate, în această 

materie, să fi e de intensitate variabilă și să acopere 

operaţia contractuală în perioade diferite: perioada 

precontractuală și perioada executării contractului. 

2 A.N. Gheorghe, C. Spasici, D.S. Arjoca, Dreptul consumaţiei, Ed. 

Farmagiu, 2012, pag. 63.
3 A.N. Gheorghe, C. Spasici, D.S. Arjoca, Dreptul consumaţiei, Ed. 

Farmagiu, 2012, pag. 63.
4 I. Adam, Drept civil. Obligaţiile. Contractul, Ed. C.H. Beck 2011, 

pag. 142-143.
5 L. Pop, Tratat de drept civil. Obligaţiile.Vol. II. Contractul, Ed. Uni-

versul juridic, București 2009, pag 282-283.

Obligaţia precontractuală de informare este cea exis-

tentă înainte și până la momentul realizării acordului 

de voinţă al părţilor contractante și are ca scop prin-

cipal emiterea unui consimţământ clar și în cunoștin-

ţă de cauză, cu menirea de a asigura egalitatea reală 

a contractanţilor încă din această fază. Dimpotrivă, 

obligaţia contractuală de informare, din perioada exe-

cutării contractului, este un efect al forţei obligatorii 

a contractului și se prezintă adesea ca fi ind o obliga-

ţie accesorie de a da informaţii, instrucţiuni sau de a 

pune în gardă pe dobânditorul de bunuri și servicii în 

vederea bunei executări a obligaţiei contractuale; nu 

este însă exclus ca obiectul principal al contractului să 

constituie uneori în furnizarea de informaţii. Deși în 

teorie deosebirea dintre cele două categorii de obli-

gaţii de informare apare ca fi ind clară, totuși în practi-

că se constată că există tendinţa de a fi  estompată. De 

fapt, având același obiect - furnizarea de informaţii, în 

accepţiunea de date și cunoștinţe -, unele obligaţii de 

acest fel se pot naște înainte de încheierea contractu-

lui, prelungite şi după acest moment, în cursul fi inţei 

contractului. De altfel, unele contracte se formează 

progresiv, ceea ce face ca determinarea împrejurării - 

dacă obligaţia de informare este încă precontractuală 

sau a devenit contractuală - să constituie o problemă 

discutabilă și delicată.  

În vederea surmontării acestei difi cultăţi de 

califi care, în doctrina juridică franceză s-a propus o 

distincţie funcţională între cele două obligaţii, care 

să se întemeieze pe interesul ce îl prezintă acele 

informaţii pentru contractant. Astfel, în această con-

cepţie, trebuie să se facă deosebire între obligaţiile de 

informare, care au scopul să permită unor persoane 

să-și exprime un consimţământ clar și în cunoștinţă de 

cauză, și obligaţiile prin care se urmărește o executare 

corespunzătoare a contractului. 

Neîndeplinirea obligaţiilor de informare, care tind 

să asigure calitatea consimţământului, va fi  sancţio-

nată cu nulitatea contractului și angajarea răspun-

derii delictuale; dimpotrivă, violarea obligaţiilor de 

informare prin care se urmărește o bună executare a 

contractului poate atrage rezoluţiunea contractului și 

antrenarea răspunderii contractuale a debitorului.  

Jurisprudenţa franceză a reţinut că obligaţia de 

informare și consiliere este o obligaţie de mijloace, 

deoarece debitorul obligaţiei nu stăpânește rezulta-

tul sfaturilor date creditorului, deoarece nu poate să-l 

constrângă pe acesta să le respecte.

Obligaţia de informare și consiliere revine tuturor 

profesioniștilor, cu precădere atunci când se afl ă în ra-

porturi juridice cu non-profesioniști.6

Obligaţia de informare precontractuală se deose-

bește de obligaţia de consiliere. Astfel, obligaţia de 

6 V. Stoica, Revista Drept comercial, Nr. 7-8, Ed. Lumina Lex, Bucu-

rești, 2013, pag. 22.
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informare constă în a pune la dispoziţia partenerului 

contractual informaţiile necesare pentru formarea și 

declararea consimţământului său clar și în cunoștinţă 

de cauză; hotărârea de a contracta aparţine însă în în-

tregime celui care este destinatarul acelor informaţii; 

el rămâne liber să valorifi ce informaţiile primite și este 

singurul îndreptăţit să decidă în cauză, în schimb obli-

gaţia de consiliere este mult mai complexă și constă în 

sfătuirea, orientarea și îndrumarea potenţialului con-

tractant în legătură cu oportunitatea încheierii unui 

anumit contract.7 

Obligaţia de informare constă în a explica riscurile 

pe care le presupune cauza respectivă, soluţiile care 

se întrevăd și ar putea fi  adaptate, limitele prestaţiei 

și ale efi cacităţii acesteia, contraindicaţiile prestaţiei, 

constrângerile tehnice… Spre exemplu, în cazul me-

dicului, obligaţia de informare are caracter absolut cu 

privire la actul medical ce urmează a fi  efectuat, medi-

cul fi ind obligat să informeze pacientul în mod inteli-

gent şi concret privind riscurile grave care ar putea să 

apară odată cu investigaţiile făcute, precum și riscurile 

minime, privind modul de acordare a îngrijirilor medi-

cale. Excepţie face situaţia în care suntem în imposibi-

litate sau a unui refuz al pacientului.

Așadar, obligaţia de informare precontractuală are 

ca obiect furnizarea de informaţii și date posibilului 

partener contractual, iar obligaţia de consiliere are ca 

obiect orientarea deciziei contractantului. Prin obli-

gaţia de consiliere, trebuie să se ofere, de către pro-

fesioniști, părţii interesate toate informaţiile capabile 

să clarifi ce situaţia dată, să-l lămurească pe acesta cu 

privire la toate căile care urmează să fi e prescrise în 

vederea soluţionării cazului prezentat, să-l atenţione-

ze asupra tuturor riscurilor existente, precum și cele 

care se pot ivi în viitor, și asupra avantajelor pe care 

le poate prezenta o soluţie sau alta, să-l înștiinţeze în 

legătură cu procedurile ce urmează a fi  parcurse, să-l 

ţină la curent cu privire la modalitatea de desfășurare 

și soluţionare a cazului.8 Cu alte cuvinte, obligaţia de 

consiliere reprezintă îndatorirea ce incubă profesio-

nistului recomandarea părţii interesate a conduitei pe 

care trebuie să o adopte în vederea obţinerii rezulta-

tului dorit.

Totuși, menţionăm că obligaţia de consiliere cu-

prinde în conţinutul său și obligaţia de informare 

propriu-zisă. Aceasta - deoarece, așa cum s-a arătat, 

„obiectul obligaţiei de consiliere este, așadar, mai larg 

decât cel al informării, întrucât debitorul nu se poate 

limita la enunţarea unor chestiuni de fapt, ci trebuie 

să evidenţieze clientului oportunitatea - în plan tehnic 

și/sau pecuniar - a încheierii contractului preconizat”. 

Mai mult, privind și analizând lucrurile în sens invers, 

7 L. Pop, Tratat de drept civil. Obligaţiile.Vol. II. Contractul, Ed. Uni-

versul juridic, București, 2009, pag 284.
8 V. Stoica, Revista Drept comercial, Nr. 7-8, Ed. Lumina Lex, Bucu-

rești, 2013, pag. 22.

am putea susţine că obligaţia de consiliere este o ex-

presie mai largă, mai cuprinzătoare a obligaţiei de 

informare. Or, așa cum s-a propus, sub aspect sub-

stanţial, obligaţia de informare cuprinde în conţinutul 

său: obligaţia de a transmite sau a pune la dispoziţia 

destinatarului informaţiile brute și pertinente de care 

dispune; obligaţia de a utiliza cele mai potrivite moda-

lităţi și mijloace de furnizare a informaţiilor respective 

în așa fel, încât să fi e înţelese de destinatarul lor - obli-

gaţie de mijloace, deoarece nu cuprinde și faptul ca 

respectivul destinatar să utilizeze corect informaţiile 

pe care, în prealabil, le-a accesat și înţeles.

Obligaţiile date sunt strâns legate și de obligaţia 

de efi cacitate. Această obligaţie presupune că profe-

sionistul are competenţa necesară care să îi permi-

tă - în ciuda difi cultăţilor ce pot apărea pe parcursul 

soluţionării cazului cu care este investit, difi cultăţile 

prevăzute sau neprevăzute, inerente profesiei lui - să 

reuşească să-şi demonstreze calităţile profesionale și, 

de ce nu, și umane pentru a ajunge la succes.9

Obligaţia generală de informare precontractuală 

este avută în vedere și de redactorii Anteproiectului 

de Cod european al contractelor, sub coordonarea 

profesorului Giuseppe Gandolfi . Astfel, art. 7, care 

poartă titlul „Obligaţia de informare”, are următoarea 

formulare: „(1) în cursul negocierilor, fi ecare parte are 

obligaţia de a o informa pe cealaltă asupra oricărei îm-

prejurări de fapt și de drept despre care are sau trebu-

ie să aibă cunoștinţă și care îi permite să își dea seama 

de validitatea contractului și de interesul în a-l înche-

ia. (2) în caz de omisiune a informării sau de declaraţie 

falsă sau reticentă, în ipoteza în care contractul nu a 

fost încheiat sau este lovit de nulitate, partea care a 

acţionat împotriva bunei-credinţe răspunde în faţa 

celeilalte în măsura prevăzută de alineatul 4 al artico-

lului 6 (adică este ţinută să repare prejudiciul suferit 

de cealaltă parte, dar numai în limita cheltuielilor an-

gajate de aceasta în cursul negocierilor pentru înche-

ierea contractului, ca și a pierderii ocaziilor similare, 

determinată de negocierile în curs), în cazul în care 

contractul a fost încheiat, ea este ţinută să restituie o 

sumă sau să verse o indemnitate pe care judecătorul 

o consideră conformă echităţii, exceptând situaţia în 

care cealaltă parte are dreptul de a cere desfi inţarea 

contractului pentru eroare”.

Obiectul și conţinutul obligaţiei de informare 

Obiectul obligaţiei de informare poartă asupra 

tuturor informaţiilor necesare scopul de a infl uenţa 

intenţia potenţialului contractant/consumator de a 

achiziţiona un produs sau serviciu util folosinţei aces-

9 V. Stoica, Revista Drept comercial, Nr. 7-8, Ed. Lumina Lex, Bucu-

rești, 2013, pag. 24.
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tuia. Pentru a exista obligaţia de informare este nece-

sar a fi  îndeplinite următoarele condiţii:10

– informaţiile să se refere la obligaţiile născute din 

contract;

– informaţiile să fi e utile pentru cealaltă parte con-

tractantă (creditor). Pentru ca informaţia să fi e utilă, 

este necesar ca aceasta să fi e corectă, precisă, com-

pletă și ușor înțeleasă;

– lipsa de cunoștinţe tehnice privind obiectul derivat 

al contractului să nu fi e imputabilă creditorului.

Sintetizând aceste condiţii, putem menţiona fap-

tul că se consideră încălcată obligaţia de informare a 

consumatorului atunci când, de pildă, comerciantul 

ascunde informaţii pertinente, de natură să infl uen-

ţeze consimţământul creditorului obligaţiei. Tot astfel, 

se cere ca ignoranţa creditorului să fi e legitimă (lipsa 

de cunoștinţe privind obiectul contractului să nu îi fi e 

imputabilă).

Conţinutul obligaţiei de informare diferă în func-

ţie de părţile contractante, de obiectul derivat al con-

tractului. În privinţa părţilor contractante obligaţia de 

informare se aplică în toate raporturile juridice, găsin-

du-și aplicarea cea mai frecventă în raporturile dintre 

comercianţi și consumatori.

Condiţiile generale pe care trebuie să le îndepli-

nească obligaţia de informare

Analiza reglementărilor legale cu privire la obli-

gaţiile de informare ne permite să constatăm că, in-

diferent de conţinutul lor, informaţiile care trebuie 

oferite partenerilor contractuali, mai ales în domeniul 

dreptului consumatorilor, este necesar să fi e date cu 

respectarea a trei condiţii: să fi e complete, clare și 

corecte. Consumatorii au dreptul de a fi  informaţi, în 

mod complet, corect și precis asupra caracteristicilor 

esenţiale ale produselor și serviciilor oferite de către 

operatorii economici, astfel încât să aibă posibilitatea 

de a face o alegere raţională, în conformitate cu inte-

resele lor, între produsele și serviciile oferite și să fi e în 

măsură să le utilizeze, potrivit destinaţiei acestora, în 

deplină securitate.

A. Informaţiile să fi e complete. Ele trebuie să 

prevadă  imperativ, de regulă, toate aspectele, date-

le și elementele pe care comerciantul, în calitate de 

profesionist, este dator să le aducă la cunoștinţa con-

sumatorilor, ca potenţiali parteneri contractuali. În 

contextul de mai sus, vânzătorul trebuie să informeze 

consumatorii despre preţul fi nal al produsului sau 

despre tariful serviciului prestat, pe care îl suportă 

consumatorul, incluzând taxa pe valoarea adăugată 

şi toate taxele suplimentare, şi să ofere acestora toate 

informaţiile şi documentele tehnice care trebuie să 

însoţească produsul. Informaţiile referitoare la servici-

10 I. Adam, Drept civil. Obligaţiile. Contractul., Ed. C.H.Beck, 2011, 

pag.141

ile prestate trebuie să cuprindă categoria calitativă a 

serviciului, timpul de realizare, termenul de garanţie, 

tariful, riscurile previzibile și, după caz, declaraţia de 

conformitate. Consumatorii trebuie să fi e informaţi și 

despre riscurile la care sunt supuși prin folosirea nor-

mală sau previzibilă a bunurilor. 

De precizat că obligaţia profesionistului de a-l 

informa pe consumator nu poate fi  înlăturată prin 

invocarea secretului comercial sau profesional.11 Mo-

dalitatea de informare a consumatorilor se realizea-

ză, în mod obligatoriu, prin elemente de identifi care 

şi caracterizare ale acestora, care se înscriu în mod 

vizibil, lizibil, uşor de înţeles, într-o formă care să nu 

permită ştergerea şi să nu fi e inscripţionate în locuri 

obscure, să nu fi e întrerupte prin desen sau imagini, 

după caz - pe produs, etichetă, ambalaj de vânzare 

sau în cartea tehnică, contract, instrucţiunile de folo-

sire ori altele asemănătoare, ce însoţesc produsul sau 

serviciul, în funcţie de natura acestuia.

În doctrina dreptului comunitar s-a pus problema 

extinderii obligaţiei de informare și a determinării limi-

telor sale. Soluţia a fost statuată în jurisprudenţa Curţii 

de Justiţie a Comunităţilor Europene, în care s-a arătat 

că extinderea și limita generală a acestei obligaţii sunt 

determinate de cerinţele unei bune funcţionări a pie-

ţii. Circumscrisă astfel, obligaţia de informare are un 

scop bivalent: în primul rând, se urmărește asigurarea 

transparenţei pieţii ca instrument de garantare a exis-

tenţei unor condiţii de concurenţă egală între agenţii 

economici și, în al doilea rând, protecţia consumatori-

lor, cărora li se oferă posibilitatea de a alege în deplină 

cunoștinţă de cauză între diferitele oferte, în raport cu 

interesele lor și puterea sau capacitatea de a-și asuma 

obligaţiile contractuale.

B. Informaţiile să fi e clare și neechivoce. În toate 

contractele care se încheie între profesioniști și pro-

fani este în mod necesar obligatoriu ca informaţiile 

oferite să fi e concepute, formulate și, în general, ex-

primate într-o formă clară și  comprehensibilă, ușor 

de înţeles, precisă, care să nu fi e susceptibilă de in-

terpretări diferite. Aceasta - datorită faptului că, de 

regulă, în dreptul consumaţiei, și nu numai, partenerii 

contractuali ai profesioniștilor sunt persoane care nu 

depășesc nivelul mediu de informare în legătură cu 

obiectul și conţinutul contractelor pe care le înche-

ie; dimpotrivă, profesionistul este prezumat ca fi ind 

o persoană pe deplin informată în domeniul său de 

competenţă. Așadar, din această perspectivă, se poate 

spune că profanul se afl ă într-o stare de dependenţă 

informaţională în raporturile sale cu profesionistul.

C. Informaţiile trebuie să fi e corecte și actualiza-

te. Această condiţie se înscrie în conţinutul obligaţi-

ei de loialitate pe care și-o datorează partenerii con-

11 A.N. Gheorghe, C. Spasici, D.S. Arjoca, Dreptul consumaţiei, Ed. 

Farmagiu, 2012, pag. 65
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tractuali în ambianţa aplicării și acţiunii principiului 

bunei-credinţe, pe durata perioadei precontractuale. 

Pentru a înţelege mai bine condiţiile consemnate su-

pra, este necesară exemplifi carea acestora printr-o ca-

uză din practica judiciară. 

În perioada dintre 31.07.2012 și 16.08.2012, recla-

mantul nu s-a afl at pe teritoriul Republicii Moldova, a 

fost plecat în Republica Cehă. Pe toată durata absenţei 

sale din ţară, acesta a benefi ciat de serviciul ROAMING 

prestat de către SA IM „Moldcell”. În momentul acce-

sării regimului de ROAMING suma de bani pe cont era 

de 500 lei. În decurs de circa 7-8 zile, această limită de 

bani a fost consumată, iar contul din nou a fost supli-

nit cu 300 lei.

În mod normal, în cazul consumului limitei de 

bani şi anume a sumei de 300 lei (limita de bani la 

care se activează şi se dezactivează automat serviciul 

ROAMING), serviciile telefonice urmau să fi e sistate. 

Dar acest lucru n-a fost făcut de către operatorii 

serviciului ROAMING. Astfel, SA IM „Moldcell” a încăl-

cat în mod abuziv dreptul de a alege necesitatea uti-

lizării unui sau altui serviciu, precum și a lezat în mod 

fraudulos interesele economice ale benefi ciarului 

serviciului respectiv. La întoarcerea în ţară, de către 

operatorul de telefonie mobilă, prin factura detaliată 

din 17.08.2012, reclamantului i-a fost adus la cunoș-

tinţă faptul că datoria sa pentru utilizarea serviciului 

ROAMING a ajuns la suma de 3503, 70 lei.

Din situaţia menţionată, reiese că dreptul la infor-

mare a consumatorului a fost grav încălcat, deoarece, 

conform Legii privind protecţia consumatorilor 

nr. 105-XV din 13.03.2003, art. 24, consumatorii au 

dreptul de a fi  informaţi, în mod complet, corect și 

precis, asupra caracteristicilor produselor și servi-

ciilor oferite de către agenţii economici astfel încât 

să aibă posibilitatea de a face o alegere raţională, 

în conformitate cu interesele lor, între produsele și 

serviciile oferite și să fi e în măsură să le utilizeze potri-

vit destinaţiei acestora, în deplină securitate.

Prevederile art. 25 alin. (1) și (5) stipulează că tex-

tul informaţiei va fi  lizibil, imprimat cu litere și 

caractere distincte pentru consumator. Vânzătorii 

și prestatorii de servicii trebuie să informeze consu-

matorii despre preţul de vânzare al produsului și 

preţul pe unitatea de măsură a produsului (când 

este aplicabil) sau despre tariful serviciului prestat, să 

ofere toate informaţiile... care trebuie să însoţească 

produsul ori serviciul.

Trebuie de avut în vedere faptul că consumato-

rii sunt persoane ce nu depășesc nivelul mediu de 

informare în legătură cu obiectul și conţinutul con-

tractelor pe care le încheie, fi ind dependenţi infor-

maţional, în raporturile lor, cu profesionistul. Prin 

urmare, între cele două părţi se naște o legătură 

juridică guvernată de principiul loialităţii, creduli-

tăţii, a existenţei bunei-credinţe atât la momentul 

încheierii contractului, cât și pe parcursul execută-

rii sale.

Nefi ind de acord cu mărimea plăţii, reclamantul 

s-a adresat către SA IM „Moldcell” cu o reclamaţie, prin 

care a solicitat operatorului de telefonie mobilă să 

prezinte informaţia privind costul, durata, direcţia și 

condiţiile de procesare a sunetelor în regim de ROA-

MING.

Totodată, atragem atenţia asupra faptului că in-

formaţia oferită de operator în factura detaliată, a fost 

incompletă, însă în conformitate cu Legea nr. 105 din 

13.03.2003, art. 5 lit. d) „Orice consumator are dreptul 

la informaţii complete, corecte și precise privind pro-

dusele, serviciile achiziţionate”.

Din cele specifi cate, rezultă că informaţia trebuie 

exprimată într-o manieră clară, neechivocă, prin 

intermediul unui limbaj accesibil. Furnizorul de ser-

vicii poate transmite destinatarului orice fel de infor-

maţie care s-ar dovedi utilă în procesul de executare a 

contractului, fapt ce nu a fost respectat de către ope-

ratorul de telefonie mobilă.12

(Continuare în numărul următor)

12 Hotărârea Judecătoriei sect. Botanica din 03.06.2013, pe dosarul 

2-961/13.
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Recunoaşterea şi executarea 

hotărârilor penale străine

Silvia CAPCELEA,

doctorand (USM)

Rezumat

Activitatea de realizare a unei justiţii penale complete şi 

efi ciente desfăşurate în fi ecare stat ar putea, deseori, rămâne 

infructuoasă, dacă efectele hotărârilor penale s-ar opri la gra-

niţele statului unde au fost pronunţate ori actele judiciare care 

ar putea servi la rezolvarea unor cauze penale ar fi  lipsite de 

valoare în afara teritoriului ţării în care au fost efectuate.

Cuvinte-cheie: normă de drept internaţional, recunoașterea 

hotărârilor penale străine, persoana condamnată, statul solicitat.

Summary

The realisation of a complete and effi  cient penal justice 

implemented in every state could often remain ineff ective if 

the eff ects of the penal decisions would stop at the borders 

of the state where these have been taken or the judiciary acts 

that could serve at solving some penal clauses would have 

no value outside the territory of the country where they have 

been made.

Key-words: international law precept, recognition of forei-

gn penal decisions, convicted person, prompted state.

Cooperarea juridică internaţională a impus edic-

tarea unor norme cât mai clare, ușor de înţeles pen-

tru destinatarii acestora, astfel încât persoanele care 

aparţin unor culturi diferite să-și poată ajusta condu-

ita în funcţie de conţinutul normelor respective. Ma-

joritatea normelor de drept internaţional îndeplinesc 

aceste standarde calitative înalte și sunt expresia cola-

borării interstatale.

În termeni generali, cooperarea judiciară interna-

ţională în materie penală  cuprinde: asistenţa judicia-

ră, extrădarea, transferarea persoanelor condamnate, 

transferul de proceduri, recunoașterea hotărârilor.

Recunoașterea hotărârilor străine și încrederea re-

ciprocă reprezintă unul dintre principiile fundamenta-

le ale cooperării juridice internaţionale. Nu se poate 

concepe cooperare judiciară internaţională în lipsa 

încrederii reciproce în sistemele de drept ale statelor 

participante în mecanismul de cooperare și în garanţi-

ile fundamentale oferite de acestea în procesul penal. 

Încrederea reciprocă duce implicit la recunoașterea 

hotărârilor unui alt stat în procedura cooperării judi-

ciare, contribuind esenţial la celeritatea și efi cienţa 

procesului penal. 

În esenţă, recunoașterea hotărârii străine impune 

asimilarea în ordinea juridică a unui stat a acelei ho-

tărâri în aceeași manieră, ca o hotărâre pronunţată de 

autorităţile judiciare ale statului respectiv și accepta-

rea efectelor juridice ale acesteia în egală măsură cu 

ale hotărârii judecătorești interne, în ciuda diferenţe-

lor existente între cele două ordine de drept, precum 

și executarea ei.

În doctrina timpului, majoritatea autorilor au susţi-

nut necesitatea recunoașterii legilor și hotărârilor pe-

nale străine pe ideea de curtoazie internaţională.  

Astfel, legiuitorul din perioada interbelică a abor-

dat instituţiile recunoașterii hotărârilor penale și a ac-

telor judiciare străine într-o manieră modernă, apropi-

ată celei contemporane.

Începând cu a doua jumătate a secolului trecut, s-a  

constatat o tendinţă accentuată de admitere a tezei 

recunoașterii hotărârilor penale străine, în prima fază 

- între statele vecine sub aspect geografi c, legate între 

ele prin tradiţii culturale, religioase, etc., apoi - la nivel 

regional.

În virtutea principiului suveranităţii statelor, fi eca-

re stat avea libertatea de a impune anumite condiţii 

pe care trebuia să le îndeplinească o hotărâre penală 

străină pentru a putea fi  recunoscută, condiţii care ul-

terior au constituit principii de bază  în regimul recu-

noașterii hotărârilor penale străine.

Activitatea de realizare a unei justiţii penale com-

plete și efi ciente desfășurate în fi ecare stat ar putea, 

deseori, rămâne infructuoasă, dacă efectele hotărâri-

lor penale s-ar opri la graniţele statului unde au fost 

pronunţate ori actele judiciare care ar putea servi la 

rezolvarea unor cauze penale ar fi  lipsite de valoare în 

afara teritoriului ţării în care au fost efectuate.

Legea Republicii Moldova nr. 371 din 01.12.2006 cu 

privire la asistenţa juridică internaţională în materie pe-

nală înlesnește aplicarea dispoziţiilor Convenţiei eu-

ropene privind valoarea internaţională a hotărârilor 

represive, adoptată la Haga la 28 mai 1970.

Această lege reglementează două proceduri care 

trebuie urmate pentru  recunoașterea unei hotărâri 

penale străine:

 Recunoașterea și executarea hotărârilor penale 

străine

 Executarea hotărârilor penale naţionale în străină-

tate
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Recunoașterea și executarea în Republica Moldo-

va a hotărârilor penale străine

Potrivit prevederilor Codului de Procedură Penală 

al Republicii Moldova, hotărârile penale defi nitive pro-

nunţate de instanţele judecătorești din străinătate, pre-

cum și cele care sunt de natură să producă, potrivit legii 

penale a Republicii Moldova, efecte juridice, pot fi  recu-

noscute de instanţa naţională, la demersul Ministrului 

Justiţiei sau al Procurorului General, în baza tratatului 

internaţional sau a acordului de reciprocitate.

Condiţii de formă. Acestea sunt similare oricărei 

forme de cooperare judiciară internaţională în mate-

rie penală și privesc atât cererea, cât și răspunsul și în-

scrisurile atașate, care trebuie să îmbrace forma scrisă 

și să fi e traduse potrivit legislaţiei naţionale și a celei 

internaţionale. De principiu, cererea și răspunsurile 

trebuie să treacă prin ministerele de justiţie ale celor 

două state.

Condiţii de fond. Pe teritoriul Republicii Moldova, 

executarea unei hotărâri străine are loc la cererea de 

recunoaștere și executare formulată de autorităţile 

competente ale statului de condamnare. Cererea de 

recunoaștere și executare este admisibilă atunci când 

sunt întrunite următoarele condiţii speciale:

a) persoana condamnată este cetăţean al Republicii 

Moldova ori este domiciliată permanent pe terito-

riul acesteia, ori este cetăţean străin sau apatrid cu 

permis de ședere pe teritoriul ei; 

b) în privinţa faptei pentru care a fost pronunţată sen-

tinţa de condamnare nu este pornită urmărire pe-

nală în Republica Moldova;

c) executarea hotărârii în Republica Moldova poate 

favoriza reintegrarea socială a persoanei condam-

nate;

d) executarea hotărârii în Republica Moldova poate 

favoriza repararea pagubei provocate prin infracţi-

une;

e) durata pedepsei sau a măsurilor de siguranţă dis-

puse prin hotărâre este mai mare de un an.

Când se solicită recunoașterea unei hotărâri pena-

le prin care s-a aplicat o pedeapsă, aceasta trebuie să 

fi e mai mare de un an, în acest fel creându-se premi-

sele procesului de reinserţie socială a condamnatului. 

În orice caz, recunoașterea poate fi  solicitată numai cu 

condiţia neagravării, în statul străin, a pedepsei apli-

cate prin hotărârea pronunţată în Republica Moldova, 

împrejurare care se verifi că pe baza asigurărilor oferite 

în acest sens de statul solicitat.

Procedura solicitării recunoașterii și executării 

hotărârii penale moldave într-un stat străin

Astfel, a doua procedură în acest sens, reglemen-

tată de Legea nr. 371, este executarea hotărârilor pe-

nale naţionale în străinătate. Solicitarea executării în 

străinătate a unei hotărâri penale emise de instanţa 

judecătorească a Republicii Moldova poate avea loc în 

cazul existenţei uneia dintre următoarele condiţii:

a) persoana condamnată este cetăţean al statului soli-

citat ori are domiciliu permanent pe teritoriul aces-

tuia, ori este cetăţean străin sau apatrid cu permis 

de ședere pe teritoriul lui;

b) persoana condamnată este cetăţean al Republicii 

Moldova cu domiciliu permanent pe teritoriul sta-

tului solicitat;

c) persoana condamnată are și cetăţenia statului soli-

citat;

d) extrădarea persoanei condamnate în Republica 

Moldova în vederea executării pedepsei nu este ad-

misă, potrivit legislaţiei statului solicitat;

e) există temeiuri a considera că executarea hotărârii 

în statul solicitat poate favoriza reintegrarea socială 

a persoanei condamnate;

f ) durata pedepsei aplicate este mai mare de un an - 

când se solicită recunoașterea unei hotărâri penale 

prin care s-a aplicat o pedeapsă, ea trebuie să fi e 

mai mare de un an, în acest fel creându-se premise-

le procesului de reinserţie socială a condamnatului. 

În orice caz, recunoașterea poate fi  solicitată numai 

cu condiţia neagravării, în statul străin, a pedepsei 

aplicate prin hotărârea pronunţată în Republica 

Moldova, împrejurare care se verifi că pe baza asi-

gurărilor oferite în acest sens de statul solicitat;

g) persoana condamnată își dă consimţământul după 

ce a fost informată în privinţa consecinţelor execu-

tării în străinătate.

Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în Lege, 

instanţa va formula o cerere de recunoaștere și execu-

tare, adresată autorităţii competente a statului străin, 

transmisă prin intermediul Ministerului Justiţiei al Re-

publicii Moldova. La cerere se vor anexa actele prevă-

zute în tratatul internaţional aplicabil sau, în lipsa unui 

tratat - cel puţin hotărârea defi nitivă și mandatul de 

executare a pedepsei. 

Astfel, după cum reiese de mai sus, cererea de 

recunoaștere a hotărârii străine, a cărei executare se 

solicită, se transmite Ministerului Justiţiei. În cerere se 

indică tratatul internaţional în al cărui temei se solicită 

executarea. Cererea de recunoaștere este însoţită de o 

copie autentică de pe hotărâre și, dacă este prevăzut 

de tratatul internaţional aplicabil, de o declaraţie prin 

care persoana condamnată își exprimă consimţămân-

tul, precum și de o informaţie privind durata arestului 

preventiv sau a părţii de pedeapsă executate până la 

data prezentării cererii.

Dacă este necesar consimţământul persoanei 

condamnate, deţinute în Republica Moldova, Depar-

tamentul Instituţiilor Penitenciare, prin intermediul 

administraţiei penitenciare, certifi că voinţa exprimată 

a persoanei condamnate, care urmează a fi  făcută de 
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bunăvoie și în deplină cunoștinţă de consecinţele ju-

ridice care decurg din aceasta. În cazul în care persoa-

na condamnată se afl ă în străinătate, consimţămân-

tul poate fi  certifi cat de către un funcţionar consular 

al Republicii Moldova sau prin orice altă modalitate 

prevăzută de legislaţia statului în care este deţinu-

tă.  În cazul în care persoana condamnată se afl ă pe 

teritoriul Republicii Moldova și nu a formulat ea însăși 

cererea, organul care va înainta cererea de încuviinţa-

re a executării notifi că persoanei condamnate faptul 

formulării cererii. Lipsa unui răspuns din partea per-

soanei condamnate echivalează cu consimţământul la 

formularea cererii. 

Admiterea de către statul străin a cererii de recu-

noaștere și executare a hotărârii penale emisă de in-

stanţa Republicii Moldova are ca efect renunţarea de 

către statul moldav la prerogativele sale privind exe-

cutarea hotărârii pe teritoriul Republicii Moldova. Prin 

aceasta, când este vorba de o hotărâre de condam-

nare, se afi rmă respectul datorat principiului ne bis in 

idem, care interzice să se execute de două ori aceeași 

pedeapsă.

Prin excepţie, statul moldav redobândește dreptul 

la executarea hotărârii, în situaţia în care condamnatul 

se sustrage de la executare.

Încetarea executării

Încetarea executării sancţiunii are loc după drep-

tul comun al Republicii Moldova în materie, respectiv 

- la expirarea perioadei fi xate ori la plata integrală a 

amenzii aplicate.

În privinţa încetării executării sunt prevăzute totuși 

două situaţii care implică rolul autorităţilor statului de 

condamnare: 

1. Amnistia sau graţierea, măsuri care pot fi  luate 

de ambele state. 

În aplicarea prevederii date, putem relata că aces-

te acte pot fi  acordate atât de Republica Moldova, cât 

și de statul străin. Statul străin va informa Republica 

Moldova despre intervenţia oricărei dintre aceste cau-

ze, care ar determina schimbarea sau încetarea execu-

tării. În cazul pedepsei amenzii, statul străin redobân-

dește dreptul la executare din data când este informat 

asupra neexecutării totale sau parţiale a acestei pe-

depse.

2. Exercitarea unei căi extraordinare de atac, când, 

conform art. 112 alin. (3) al Legii, este înlăturată orice 

intervenţie a statului de executare, doar statul de con-

damnare fi ind singurul competent să decidă asupra 

unei căi extraordinare de atac împotriva hotărârii de 

executat.

Reieșind din cele relatate, putem conchide că co-

operarea judiciară internaţională poate fi  defi nită ca 

o relaţie interstatală în cadrul căreia un stat suveran 

transmite o cerere altui stat suveran și acesta decide 

dacă să execute sau nu cererea, relaţie care este orga-

nizată prin diferite instrumente juridice asupra cărora 

se cade de acord fi e bilateral, fi e în cadrul unor organi-

zaţii internaţionale.

  Prin urmare, criminalitatea devenind un fenomen 

complex, sofi sticat,   majoritatea statelor au proble-

me în lupta împotriva acestuia și apelează frecvent 

la mecanisme internaţionale. Este necesar ca statele 

să-și intensifi ce eforturile în ceea ce privește coope-

rarea judiciară internaţională în materie penală și, în 

același timp, să constituie și o obligaţie, deoarece în 

lupta împotriva criminalităţii internaţionale statele au 

un ţel comun și anume - combaterea infracţionalităţii. 

În acest scop, autorităţile judiciare în materie penală 

ale statelor trebuie să colaboreze mai strâns și să acţi-

oneze împreună.
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Chestiuni de aplicare a art. 109 CP şi 276 CPP 

la împăcarea părţilor
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Rezumat

În practica judiciară s-a pus problema dacă împăcarea păr-

ţilor poate avea loc în lipsa părţii vătămate. Susţinem opinia că 

împăcarea poate avea loc din consideraţiunea că este un drept 

al părţii vătămate, astfel că, atunci când legea îi permite, părţii 

vătămate trebuie să i se asigure realizarea acestui drept. Însă, 

având în vedere că împăcarea este „PERSONALĂ”, voinţa părţii 

vătămate trebuie să fi e exprimată printr-o declaraţie (cerere) 

autentifi cată notarial.

Cuvinte-cheie: Împăcare, parte vătămată, răspundere pe-

nală, infracţiune, retragerea plângerii.

Summary

In the judiciary practice, the question of if the reconcilia-

tion of parties can take place in the absence of the aggrieved 

party was raised. We sustain the opinion that the reconciliati-

on can take place considering the fact that it is a right of the 

aggrieved party so that, when the law allows it, this right has 

to be ensured to the aggrieved party. But, considering the fact 

that the reconciliation is „PERSONAL”, the wish of the aggrieved 

party has to be expressed by means of a declaration authenti-

fi ed by a notary.

Key-words: reconciliation, aggrieved party, penal liability, 

infringement, drawing back the complaint.

Potrivit art.1, 262 și 274 CPP, organul de urmărire pe-

nală sau procurorul dispune prin ordonanţă începerea 

urmăririi penale în cazul în care din cuprinsul actului de 

sesizare rezultă o bănuială rezonabilă că a fost săvârși-

tă o infracţiune și nu există vreuna din circumstanţele 

care exclud urmărirea penală, prevăzute de art.275 CPP. 

Prin urmare, până a porni procesul penal, organele 

abilitate cu acest drept, pe lângă verifi carea chestiunilor 

de competenţă, trebuie să verifi ce dacă la caz nu există  

careva circumstanţe care să împiedice pornirea proce-

durii penale. Una din aceste circumstanţe, care condi-

ţionează pornirea unui proces penal, este depunerea 

de către victimă a unei plângeri cu privire la săvârșirea 

unei infracţiuni din cele enumerate în art.276 CPP.

Conform alin.(1), urmărirea penală poate fi  pornită 

numai în baza plângerii prealabile a victimei în cazul 

infracţiunilor prevăzute în articolele: 152 alin.(1), 153, 

155, 157, 161, 173, 177, 179 alin.(1) și (2), 193, 194, 197 

alin.(1), 198 alin.(1), 200, 202, 203, 204 alin.(1), 2461 și 

274 din Codul penal, precum și în cazul furtului avu-

tului proprietarului săvârșit de minor, de soţ, rude, în 

paguba tutorelui, ori de persoana care locuiește îm-

preună cu victima sau este găzduită de aceasta. La 

împăcarea părţii vătămate cu bănuitul - învinuitul, in-

culpatul - în cazurile menţionate în prezentul alineat, 

urmărirea penală încetează. Procedura în astfel de pro-

cese este generală. 

Institutul pornirii unui proces penal în baza plânge-

rii prealabile a victimei (părţii vătămate), proces care se 

putea înceta în cazul împăcării învinuitului/inculpatului 

cu partea vătămată, a fost cunoscut și până la adoptarea 

noului Cod penal și a noului Cod de procedură penală, 

ambele fi ind în vigoare din 12.06.2003. Vom menţiona 

că, până la această dată, împăcarea părţilor în procesul 

examinării unei cauze penale era reglamentată exclusiv 

de procedura penală.

Conform art.94 CPP (red.1961), (1) procesele pri-

vitoare la infracţiunile prevăzute de Codul penal 

(red.1961), și anume: art.102 alin.(1) - violul fără agra-

vante; art.126 - cauzarea de pagube materiale prin în-

șelăciune sau abuz de încredere;  art.141 - încălcarea 

dreptului de inventator și art.141/1 - încălcarea dreptu-

lui de autor, precum și la furtul avutului proprietarului 

săvârșit de soţ, rude, în paguba tutorelui ori de cel care 

locuește împreună cu partea vătămată sau este găzduit 

de aceasta, se intentează în baza plângerii părţii vătă-

mate. La împăcarea părţii vătămate cu învinuitul, sau 

inculpatul, în cazurile indicate în prezentul alineat, cu 

excepţia furtului săvârșit de cel care locuiește împreună 

cu partea vătămată sau este găzduit de aceasta, proce-

sul penal se clasează. Procedura, în astfel de procese, 

este generală.

Din analiza textului art.94 CPP (red.1961) cu cel al 

art.276 CPP în vigoare rezumă că legiuitorul a extins cu 

mult cercul infracţiunilor din categoria celor ușoare și 

mai puţin grave, în privinţa cărora pornirea procesului 

penal poate avea loc numai la plângerea prealabilă a 

victimei, procedură care va înceta în cazul în care aceas-

ta (plângerea) va fi  retrasă ori va avea loc împăcarea în-

vinuitului sau inculpatului cu partea vătămată. 

„Condiţionarea tragerii la răspundere penală, pen-

tru unele infracţiuni, de existenţa plângerii prealabile 

a părţii vătămate își are temeiul în anumite considera-

ţiuni social-politice și de politică penală. S-a constatat, 

în primul rând, că, din punctul de vedere al realizării 

scopului legii penale și al restabilirii ordinii de drept și 

a liniștii sociale, recurgerea din ofi ciu, la constrângerea 
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juridică prin mijloace de drept penal, este calea cea mai 

potrivită.

Sunt fapte incriminate de legea penală care prezintă 

un grad redus de pericol social prin aceea că ele nu au 

rezonanţa socială care să impună neapărat aplicarea de 

sancţiuni penale; apoi, sunt alte fapte care se întâmplă, 

de regulă, în cercul mai restrâns al anumitor grupuri so-

ciale, cu o rezonanţă mai mult individuală decât socială. 

În asemena situaţii, dacă cei individual lezaţi nu cred că 

e cazul să sesizeze organele penale, e mai potrivit ca so-

cietatea să renunţe la tragerea din ofi ciu la răspundere 

penală a făptuitorilor”, spune savantul român Siegfreid 

Kahane.(2)

Acest comentariu al pornirii acţiunii penale, în 

funcție de voinţa victimei, la depunerea de către ea a 

plângerii prealabile, în legislaţia României avea și are 

un caracter mixt în sensul că urmările procedurale în 

cazul lipsei plângerii prealabile a părţii vătămate ori în 

cazul survenirii împăcării părţilor sunt reglamentate 

așa de Codul penal și de Codul de procedură penală.

 Nu se exclude faptul că și legiuitorul naţional s-a 

inspirat din practica judiciară a statului vecin, fi indcă în 

Codul penal nou, pus în vigoare la 12.06.2003, avem in-

clus  art.109  ÎMPĂCAREA, din Capitolul XI intitulat „CA-

UZELE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ SAU 

CONSECINŢELE CONDAMNĂRII”. 

Potrivit acestei norme penale:

(1) Împăcarea este actul de înlăturare a răspunderii 

penale pentru o infracţiune ușoară sau mai puţin gravă, 

iar în cazul minorilor - și pentru o infracţiune gravă, in-

fracţiuni prevăzute la capitolele II–VI din Partea specia-

lă, precum și în cazurile prevăzute de procedura penală. 

(2) Împăcarea este personală și produce efecte juri-

dice din momentul pornirii urmăririi penale și până la 

retragerea completului de judecată pentru deliberare. 

(3) Pentru persoanele lipsite de capacitate de exer-

ciţiu, împăcarea se face de reprezentanţii lor legali. Cei 

cu o capacitate de exerciţiu restrânsă se pot împăca cu 

încuviinţarea persoanelor prevăzute de lege. 

(4) Împăcarea nu se aplică în cazul persoanelor care 

au săvârșit asupra minorilor infracţiuni prevăzute la 

art.171–1751, 201, 206, 208, 2081 și 208/2. 

Conform art.276  alin.(1) CPP, urmărirea penală se 

pornește numai în baza plângerii prealabile a victimei 

în cazul infracţiunilor prevăzute în articolele: 152 alin.

(1), 153, 155, 157, 161, 173, 177, 179 alin.(1) și (2), 193, 

194, 197 alin.(1), 198 alin.(1), 200, 202, 203, 204 alin.(1), 

2461, 274 din Codul penal, precum și al furtului avutului 

proprietarului săvârșit de minor, de soţ, rude, în pagu-

ba tutorelui ori de persoana care locuiește împreună cu 

victima sau este găzduită de aceasta. La împăcarea păr-

ţii vătămate cu bănuitul, învinuitul, inculpatul în cazu-

rile menţionate în prezentul alineat, urmărirea penală 

încetează. Procedura în astfel de procese este generală. 

Astfel, conform alin.(1) art.109 CP, sfera infracţiuni-

lor pentru  săvârșirea cărora răspunderea penală poate 

fi  înlăturată, în raport cu prevederile art.276 CPP a fost 

simţitor mărită. Totodată, menţionăm că majoritatea 

dintre infracţiuni se cuprind în ambele texte  ale art.109  

CP și 276 CPP (art. 155,157, 173, 177, 179, 185/2, 185/3, 

193, 194, 196, 197 țin de categoria celor ușoare ori mai 

puţin grave).

Potrivit Legii nr.292-XVI din 21.12.2007, din Codul 

penal au fost excluse art.153; 198; 203, iar prin Legea 

nr.277 din 18.12.2008 art. 200, 202 și 274. 

Vom menţiona că infracţiunile prevăzute de artico-

lele excluse din Codul penal au rămas în cuprinsul alin.

(1) art.276 din Codul de procedură penală, însă, având 

în vedere că faptele prevăzute de aceste norme pena-

le nu se mai consideră infracţiuni, urmărirea penală nu 

mai poate fi  pornită pentru asemenea fapte. Așa că, în 

realitate, potrivit procedurii penale la plângerea părţii 

vătămate, urmărirea penală poate fi  pornită în baza 

plângerii prealabile a victimei numai în cazul infracţiu-

nilor prevăzute în articolele: 152 alin.(1), 155, 157, 161, 

173, 177, 179 alin.(1) și (2), 193, 194, 197 alin.(1), 204 

alin.(1), 2461 din Codul penal, infracţiuni atribuite la ca-

tegoria celor ușoare ori mai puţin grave, precum și în 

cazul furtului avutului proprietarului săvârșit de minor, 

de soţ, rude, în paguba tutorelui ori de persoana care 

locuiește împreună cu victima sau este găzduită de 

aceasta. Cu excepţia art.204  și 246/1, celelalte norme 

penale se cuprind în Capitolele II-VI, prin urmare - cad și 

sub procedura împăcarii părţilor, prevăzute de art.109 

CP, deoarece, după cum s-a spus, ţin de categoria in-

fracţiunilor celor ușoare sau mai puţin grave.

Cauzele de înlăturare a răspunderii penale nu tre-

buie confundate cu cauzele de excludere a urmăririi 

penale. Înlăturarea răspunderii penale poate avea loc 

în cazurile amnistiei, graţierii ori împăcării, deci cazuri 

prevăzute de norma material- penală, iar excluderea 

urmăririi penale poate avea loc în cazurile prevăzute de 

norma procesual penală - art.275 CPP.

Înlăturarea răspunderii penale în cazurile prevă-

zute de art.109 CP nu depinde în mod obligatoriu de 

existenţa plângerii părţii vătămate, așa cum prezen-

ţa acesteia este prescrisă în art. 276 CPP ca un atribut 

obligatoriu pentru pornirea unui proces penal în cazul 

infracţiunilor enumerate în acest articol.

Spre exemplu, care poate fi  soluţia legală și înteme-

iată în cazul săvârșirii infracţiunii prevăzute de art.197 

alin.(1) CP – distrugerea sau deteriorarea intenţionată 

a bunurilor în proporţii mari, unde urmărirea penală a 

fost începută și efectuată în lipsa plângerii părţii vătă-

mate (deși aceasta era obligatorie), cu trimiterea dosa-

rului în instanţa de judecată, iar, în faza cercetării jude-

cătorești a cazului, partea vătămată și inculpatul s-au 

împăcat, solicitând încetarea procesului penal? 

Încetarea procesului penal în ședinţa de judecată se 

reglementează de art.332 CPP.

Potrivit alin.(1), în cazul în care, pe parcursul jude-

cării cauzei, se constată vreunul dintre temeiurile pre-

văzute în art.275 pct.5)-9), 285 alin.(1) pct.1), 2), 4), 5), 

precum și în cazurile prevăzute în art.53-60 din Codul 
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penal, instanţa, prin sentinţă motivată, încetează pro-

cesul penal în cauza respectivă. 

Conform art.285 alin.(2) pct.1) CPP, încetarea urmă-

ririi penale are loc în cazul în care se constată că plân-

gerea prealabilă a fost retrasă de către partea vătămată 

sau părţile s-au împăcat – în cazurile în care urmărirea 

penală poate fi  pornită numai în baza plângerii prea-

labile sau legea penală permite împăcarea.  Subliniem 

că, în cazul discutat, urmărirea penală s-a pornit în lipsa 

plângerii părţii vătămate, deși aceasta era obligatorie, 

totodată a survenit împăcarea părţilor.

Cu adevărat: în cauză trebuie să se pronunţe o sen-

tinţă de încetare a procedurii penale, dar este impor-

tant temeiul încetării – cel prevăzut de art. 285 ori  de 

art.275 CPP.

Art.275 CPP prevede că urmărirea penală nu poate 

fi  pornită, iar dacă a fost pornită, nu poate fi  efectuată, 

și va fi  încetată, dacă lipsește plângerea victimei în ca-

zurile în care urmărirea penală începe, conform art.276, 

numai în baza plângerii acesteia sau plîngerea preala-

bilă a fost retrasă.

Încetarea urmăririi penale pe motivul retragerii 

plângerii nu poate avea loc, fi indcă aceasta nu a fost 

depusă, astfel că temeiul sentinţei de încetare va fi  nu 

cel prevăzut de art.285 alin.(2) pct.1) CPP (părţile s-au 

împăcat, fi indcă legea penală, art.109 CP, permite împă-

carea), dar cel prevăzut de art.275 pct.6) CPP – lipsește 

plângerea părţii vătămate în cazul în care urmărirea pe-

nală putea fi  începută, conform art. 276, numai în baza 

acesteia. O atare sentinţă de încetare a procesului penal 

urma să se pronunţe indiferent de survenirea împăcă-

rii părţilor, având în vedere și prevederile art.262, alin.

(2) CPP, care stipulează că dacă, potrivit legii, pornirea 

urmăririi penale se poate face numai în cazul plângerii 

prealabile ori cu acordul organului prevăzut de lege, ur-

mărirea penală nu poate începe în lipsa acestora. 

Noţiunea  „plângerii” este redată în conţinutul alin.

(1), art.263 CPP – „Plângerea este înștiinţarea făcută de 

o persoană fi zică sau de o persoană juridică căreia i s-a 

cauzat un prejudiciu prin infracţiune”.

„PLÂNGEREA prealabilă este actul procesual penal 

prin care persoana vătămată printr-o infracţiune își ma-

nifestă voinţa de a fi  tras la răspundere penală făptui-

torul, act fără de care nu poate interveni aplicarea legii 

penale și, ca urmare, nu poate începe și nici continua 

urmărirea penală, deoarece dispare obiectul urmăririi 

penale de a-l trimite în judecată pe infractor”.(2)

Conform Codului de procedură penală, numai 

art.276 alin.(1) specifi că unele infracţiuni atunci când 

pornirea urmăririi penale se efectuează numai la plân-

gerea părţii vătămate și poate fi  încetată la împăcarea 

părţii vătămate cu bănuitul, învinuitul, inculpatul. Po-

trivit art.109 din Codul penal, pornirea urmăririi penale 

nu este dependentă de prezenţa plângerii părţii vătă-

mate în cazul infracţiunilor ușoare sau mai puţin gra-

ve, iar în cazul minorilor - și pentru o infracţiune gravă, 

prevăzute la capitolele II-VI din Partea specială, deși în 

cazul împăcării părţii vătămate cu bănuitul, învinuitul, 

inculpatul, răspunderea penală va fi  înlăturată prin 

încetarea procedurii penale în modul reglamentat de 

normele procesual penale.

Conform art.276 alin.(1) CPP, plângerea părţii vătă-

mate este obligatorie pentru pornirea urmăririi penale 

în cazul infracţiunii de furt al avutului proprietarului să-

vârșit de minor, de soţ, rude, în paguba tutorelui, ori de 

persoana care locuiește împreună cu victima sau este 

găzduită de aceasta. Prin „furt” trebuie de înţeles săvâr-

șirea infracţiunii prevăzute de art. 186 CP, adică sustra-

gerea pe ascuns a bunurilor ca proprietate personală a 

soţului (în cazul săvârșirii de către celălat soţ), a rudelor 

(a bunurilor persoanelor prevăzute de art.134 CP). 

În ce privește furtul săvârșit în paguba tutorelui, se 

are în vedere persoana numită în această calitate în 

modul prevăzut de art.142-143 din Codul familiei. Deși 

norma procesual-penală nu numește și curatorul ca o 

potenţială victimă a infracţiunii de furt, considerăm că 

pocedura de pornire a urmăririi penale și, după caz, în-

cetarea acesteia, se răsfrânge și în cazul furtului în pa-

guba curatorului, fi indcă tutela și curatela se instituie 

asupra copiilor rămași fără ocrotire părintească în sco-

pul educaţiei și instruirii acestora, precum și al apărării 

drepturilor și intereselor lor legitime. Tutela se instituie 

asupra copiilor care nu au atins vârsta de 14 ani, care, 

conform art.21 CP, nu sunt subiecţi ai oricărei infracţi-

uni. La atingerea vârstei de 14 ani, tutela se transformă 

în curatelă, care acţionează până la atingerea minorului 

a vârstei de 18 ani.

Condiţii de realizare a ÎMPĂCĂRII

Potrivit alin.(2) art.109 CP, împăcarea este personală 

și produce efecte juridice din momentul pornirii urmă-

ririi penale și până la retragerea completului de judeca-

tă pentru deliberare. 

O primă condiţie pentru înlăturarea răspunderii pe-

nale în rezultatul împăcării este voinţa părţii vătămate 

și a făptuitorului (bănuitului, învinuitului ori inculpatu-

lui, în funcție de faza procedurii penale). Iniţiativa poate 

interveni de la oricare din aceștia.

„Împăcarea părţilor constituie un act bilateral, impli-

când, în mod necesar, acordul de voinţă al persoanei 

vătămate și al inculpatului. În această privinţă, este de 

observat că împăcarea are caracter personal și trebuie 

să fi e defi nitivă. De aceea, ea nu poate fi  echivocă, fi -

ind necesar să conţină, în mod clar, acordul de voinţă 

al persoanelor care au hotărât să se împace. Ca urmare, 

împăcarea operează „în personal, înlăturând răspunde-

rea penală numai cu privire la inculpatul (bănuitului, 

învinuitului – n.n.), cu care persoana vătămată s-a îm-

păcat”. (4)

Evenimentul împăcării părţilor trebuie să aibă loc 

în faţa organului de urmărire penală ori a instanţei de 

judecată. Acesta poate avea loc prin depunerea unor 

cereri de către fi ecare dintre părţi, conform prevederi-

lor art.344/1 alin.(1) CPP, ori prin declaraţii orale, con-
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semnate într-un proces-verbal, întocmit de organul 

de urmărire penală, iar, după caz, în procesul-verbal al 

ședinţei de judecată. În acest ultim caz, este rezonabil 

ca declaraţiile cu privire la voinţa de a se împăca să fi e 

semnate, separat, de către părţi.

În practica judiciară s-a pus problema dacă împă-

carea părţilor poate avea loc în lipsa părţii vătămate. 

Susţinem opinia că împăcarea poate avea loc din con-

sideraţiunea că este un drept al părţii vătămate, astfel 

că, atunci când legea îi permite, părţii vătămate trebuie 

să i se asigure realizarea acestui drept. Însă, având în 

vedere că împăcarea este „PERSONALĂ”, voinţa părţii 

vătămate trebuie să fi e exprimată printr-o declaraţie 

(cerere) autentifi cată notarial.

O altă întrebare privitor la relizarea dreptului părţii 

vătămate la împăcare este dacă aceasta poate fi  reliza-

tă prin reprezentant (nu ne referim la reprezentantul 

legal). Răspunsul este dat de legislator în prevederile 

art.79-80 CPP. Conform alin.(2) art.79 CPP, în calitate de 

reprezentanţi ai victimei, părţii vătămate, la procesul 

penal pot participa avocaţi și alte persoane împuterni-

cite cu asemenea atribuţii de către participantul la pro-

cesul respectiv, prin procură. 

Potrivit art.80 alin.(2) pct.2, reprezentantul victi-

mei, părţii vătămate, are dreptul, în numele persoanei 

reprezentate în modul prevăzut de prezentul cod, să 

încheie tranzacţii de împăcare cu bănuitul, învinuitul, 

inculpatul. Împuternicirile avocatului, inclusiv în cazul 

în care reprezintă partea vătămată, se confi rmă prin 

mandatul eliberat de biroul de avocaţi, în modul pre-

văzut de lege. Expunem opinia că nu este îndeajuns la 

împuternicirea avocatului de a se împăca, din numele 

părţii vătămate, cu bănuitul, învinuitul, inculpatul, doar 

inscripţia respectivă de pe versul mandatului. După 

cum legea specifi că că împăcarea este personală, drep-

tul părţii vătămate la împăcare trebuie să fi e confi rmat 

prin procura întocmită și legalizată conform legislaţiei 

civile. Deci, în lipsa părţii vătămate, avocatul, ca repre-

zentant al ei, trebuie să prezinte organului de urmărire 

penală ori instanţei de judecată procura privind împu-

ternicirea  acestuia de a efectua procedura împăcării

Pentru persoanele lipsite de capacitate de exerci-

ţiu, împăcarea se face de reprezentanţii lor legali. Cei 

cu capacitate de exerciţiu restrânsă se pot împăca cu 

încuviinţarea persoanelor, care este prevăzută de lege. 

(art.109 alin.(3) CP, art.276 alin.(6) CPP).

ÎMPĂCAREA în cazul participaţiei ori concursului 

de infracţiuni

Conform alin.(3) art.276 CPP, în cazul în care la comi-

terea unei infracţiuni au participat mai mulţi făptuitori, 

chiar dacă plângerea prealabilă a fost depusă numai în 

privinţa unuia dintre ei, urmărirea penală se efectuează 

în privinţa tuturor făptuitorilor. Practica judiciară este 

neunitară la soluţionarea chestiunii de împăcare a păr-

ţilor într-o cauză penală cu mai mulţi infractori.

În remarca expusă anterior, în sensul că împăcarea 

este un act juridic bilateral și exprimă înţelegerea între 

făptuitor și persoana vătămată, părerea noastră este în 

favoarea acceptării împăcării cu înlăturarea răspunderii 

penale pentru bănuitul, învinuitul, inculpatul cu care 

partea vătămată s-a împăcat și numai în cazul partici-

paţiei simple ori complexe.

Dacă legea stipulează că împăcarea este persona-

lă și exprimă voinţa, în special a părţii vătămate, ar fi  

iraţional ca ultima să fi e limitată în exercitarea acestui 

drept.

Ca exemplu ar servi cazul săvârșirii infracţiunii de că-

tre două sau mai multe personae, una dintre care este 

un minor sau în cazul săvârșirii prin complicitate a in-

fracţiunii prevăzute de art.186 alin.(1) – (2) CP. În același 

rând, considerăm greșită practica în cazurile când se ac-

ceptă împăcarea părţilor numai asupra unor episoade 

de sustragere a bunurilor de către unul dintre făptuitori 

de la o concretă parte vătămată, pe când, conform legii, 

volumul învinuirii, formulate acestuia, nu permite îm-

păcarea părţilor cu înlăturarea răspunderii penale. 

Este posibilă realizarea împăcării în cazul concur-

sului real sau ideal de infracţiuni prevăzute de alin.(1) 

art.109 CP ori art.276 alin.(1) CPP. 

Nu este posibilă împăcarea în cazul concursului 

ideal de infracţiuni dintre care una este prevăzută de 

normele vizate, iar în privinţa alteia nu este posibilă 

împăcarea, deoarece infracţiunile au fost săvârșite ca 

rezultat al unei acţiuni (inacţiuni).

ÎMPĂCAREA în cazul modifi cării învinuirii

Împăcarea produce efecte juridice din momentul 

pornirii urmăririi penale și până la retragerea completu-

lui de judecată pentru deliberare. Formularea învinuirii 

în procesul urmăririi penale este prerogativa organului 

de urmărire penală și a procurorului, astfel că, în cazul 

când cauza a fost pornită în baza normei penale care 

nu cade sub prevederile art.109 alin.(1) CP ori 276 alin.

(1) CPP, potrivit circumstanţelor constatate, învinuirea 

poate fi  modifi cată și, după caz, părţile se pot împăca. 

În temeiul alin.(2) art.325 CPP, modifi carea învinuirii 

în instanţa de judecată se admite dacă prin aceasta nu 

se agravează situaţia inculpatului și nu se lezează drep-

tul lui la apărare. Modifi carea învinuirii în sensul agravă-

rii situaţiei inculpatului se admite numai în cazurile și în 

condiţiile prevăzute de prezentul cod. 

Prin urmare, în faza cercetării judecătorești, la fel, 

în funcție de circumstanţele cauzei, procurorul este în 

drept să modifi ce învinuirea sub care a fost pus inculpa-

tul, în baza uneia sau a mai multor infracţiuni din cele 

prevăzute la  articolele menționate. Și în acest caz părţi-

le au dreptul să încheie tranzacţia de împăcare.

Aceste două situaţii, privitor la împăcarea părţilor 

în rezultatul modifi cării învinuirii, ţin exclusiv de opi-

nia părţii acuzării. În practică, deseori partea apărării, 

atunci când ia cunoștinţă cu materialele urmăririi pe-

nale, precum și în dezbaterile judiciare, solicită modi-
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fi carea învinuirii cu recalifi carea acţiunilor învinuitului, 

inculpatului, la un articol sau altul din cele prevăzute 

de art.109 alin.(1) CP ori art.276 alin.(1) CPP. Asupra ce-

rerilor respective a părţii apărării, procurorul, în temeiul 

art.295 CPP, se pronunţă, după cum rezultă din practi-

că, de regulă, cu o ordonanţă de refuz în admiterea ce-

rerii (demersului) de modifi care a învinuirii.

Soluţiunarea acestor cereri, demersuri, de către pri-

ma instanţă este reglamentată de prevederile art.383 

alin.(1) CPP, potrivit căruia, dacă în cursul deliberării 

instanţa constată că o anumită circumstanţă necesită 

concretizare pentru justa soluţionare a cauzei, instanţa 

poate relua cercetarea judecătorească prin încheiere 

motivată. 

Reluând cercetarea judecătorească urmează să 

pună în discuţia părţilor demersul părţii apărării privi-

tor la recalifi carea acţiunilor inculpatului, la o altă nor-

mă penală, din cele ce permit împăcarea părţilor, să 

verifi ce care este opinia părţii acuzării, în special a părţii 

vătămate asupra iniţiativei inculpatului de a se împă-

ca cu acesta. În cazul că partea vătămată, personal,prin 

declaraţie, manifestă voinţa de încheiere a tranzacţiei 

de împăcare, instanţa de judecată le va consemna în 

procesul-verbal al ședinţei de judecată. Vom menţiona 

că aceste noi circumstanţe, apărute după reluarea cer-

cetării judecătorești, nu înseamnă neapărat că instanţa 

va accepta procedura împăcării părţilor cu adoptarea 

soluţiei de încetare a procedurii penale. 

Conform alin.(3) art.383 CPP, după terminarea cer-

cetării judecătorești suplimentare, instanţa va asculta 

din nou dezbaterile judiciare și ultimul cuvânt al incul-

patului va purcede la deliberare și cu respectarea pre-

vederilor legii privind adoptarea sentinţei, după caz, 

este în drept să se pronunţe cu o sentinţă de încetare a 

procesului penal fi indcă părţile s-au împăcat.

Acţiunea civilă în procesul penal în raport cu îm-

păcarea părţilor

Potrivit art.219 alin. (1) CPP, acţiunea civilă în proce-

sul penal poate fi  intentată la cererea persoanelor fi zice 

sau juridice cărora le-au fost cauzate prejudicii materi-

ale, morale sau, după caz, le-a fost adusă daună repu-

taţiei profesionale nemijlocit prin fapta (acţiunea sau 

inacţiunea) interzisă de legea penală sau în legătură cu 

săvârșirea acesteia.

Conform alin.(1) art.109 CP și art.276 alin.(1) CPP, ac-

tul de împăcare al părţilor înlătură răspunderea penală 

cu încetarea urmăririi penale, dacă a survenit în cadrul 

efectuării urmăririi penale și cu încetarea procesului 

penal la faza de judecare a cazului penal, deci a avut 

loc stingerea acţiunii penale, deoarece împăcarea nu 

mai poate fi  revocată. Aceste norme nu prescriu soarta 

soluţionării acţiunii civile intentate în dosarul penal. Le-

gislaţia altor ţări, ca exemplu - Codul penal al României 

în art.132 alin.(1), prevede că împăcarea părţilor în ca-

zurile prevăzute de lege înlătură răspunderea penală și 

stinge și acţiunea civilă. (5)

Spre deosebire de legislaţia statului vecin, conform 

legislaţiei naţionale, partea vătămată, care s-a consti-

tuit ca parte civilă, își păstrează dreptul de recuperare 

a prejudiciului cauzat nemijlocit de bănuit, învinuit, 

inculpat, în cazul în care nu a fost restituit până la mo-

mentul împăcării lor.

Astfel, conform art.225 alin. (4) CPP, instanţa de ju-

decată lasă acţiunea civilă fără soluţionare în procesul 

penal în cazul adoptării sentinţei de încetare a urmă-

ririi penale (procedurii penale), fapt ce nu împiedică 

persoana care a iniţiat acţiunea civilă de a o intenta în 

ordinea procedurii civile. Obligaţiile instanţei de jude-

cată de a se expune asupra soartei acţiunii civile sunt 

prevăzute de art.391, 394 alin.(5), 396 CPP.

Perioada intervenirii faptului împăcării

Din lectura textelor art.109 CP și 276 CPP, observăm 

că într-un proces penal, pornit în cazul săvârșirii infrac-

ţiunilor prevăzute de aceste norme, perioada, până la 

care poate să intervină împăcarea părţilor, este diferită. 

Asftel, conform alin.(2) art.109 CP (2), împăcarea produ-

ce efecte juridice din momentul pornirii urmăririi pena-

le și până la retragerea completului de judecată pentru 

deliberare. 

Conform alin.(5) art.276 CPP, împăcarea produce 

efecte doar dacă intervine până la rămânerea defi nitivă 

a hotărârii judecătorești.

Prin urmare, norma penală intervine cu reglemen-

tarea unei chestiuni de procedură, deoarece prescrie 

că împăcarea intervine din momentul pornirii urmăririi 

penale, dispoziţie care nu se regăsește în norma de pro-

cedură penală, cum, în propria opinie, ar trebui să fi e. În 

același rând, norma de procedură concretizează că îm-

păcarea poate avea loc între partea vătămată  și bănuit, 

învinuit, inculpat. Deci, și din această normă rezultă că, 

din momentul în care făptuitorul a fost declarat bănu-

it, dânsul este în drept să se împace cu partea vătăma-

tă. De altfel, acest drept al bănuitului este prevăzut de 

pct.21 alin.(2) art.64 CPP.

Prin sintagma „până la rămânerea defi nitivă a ho-

tărârii judecătorești”, legislatorul și-a spus cu claritate 

voinţa până când poate interveni împăcarea părţilor în 

privinţa infracţiunilor prevăzute de alin.(1) art.276 CPP.

În conformitate cu art. 466 alin.(2) CPP, hotărârea 

primei instanţe rămâne defi nitivă: 

1) la data pronunţării, când hotărârea nu este supusă 

apelului și nici recursului; 

2) la data expirării termenului de apel: 

a) când nu s-a declarat apel în termen; 

b) când apelul declarat a fost retras înăuntrul termenu-

lui stabilit; 

3) la data retragerii apelului și încetării procedurii de 

apel, dacă aceasta s-a produs după expirarea terme-

nului de apel; 
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4) la data expirării termenului de recurs, în cazul hotărâ-

rilor nesupuse apelului sau dacă apelul a fost respins: 

a) când nu s-a declarat recurs în termen; 

b) când recursul declarat a fost retras înăuntrul terme-

nului stabilit; 

5) la data retragerii recursului declarat împotriva hotă-

rârilor menţionate la pct.4) și încetării procedurii de 

recurs, dacă aceasta s-a produs după expirarea ter-

menului de recurs; 

6) la data pronunţării hotărârii prin care s-a respins re-

cursul declarat împotriva hotărârilor menţionate la 

pct.4). 

Așadar, conform procedurii penale, împăcarea poa-

te interveni în cazul infracţiunilor prevăzute de art.276 

alin.(1) CPP, oricând în cursul procesului penal: la ur-

mărirea penală, în instanţa de fond, de apel, de recurs 

- dacă pentru unele infracţiuni nu există calea apelului, 

dar numai până la rămânerea defi nitivă a hotărârii.

Raportând sensul sintagmei „până la rămânerea de-

fi nitivă a hotărârii judecătorești” (art.276 CPP) cu cel al 

sintagmei „până la retragerea completului de judecată 

pentru deliberare (art.109 CP)”, având în vedere că majo-

ritatea infracţiunilor prevăzute de alin.(1) art.276 CPP se 

prevăd și de capitolele II-VI din Partea special a Codului 

penal. 

Această situaţie întâmpină difi cultăţi pentru instan-

ţele de judecată de toate nivelele, la aplicarea și apre-

cierea momentului până la care poate să intervină îm-

păcarea părţilor. Retragerea completului de judecată 

pentru deliberare are loc atunci când instanţa de fond 

se înlătură în deliberare pentru a pronunţa sentinţa, la 

fel și atunci când instanţele de apel ori de recurs se re-

trag în deliberare pentru pronunţarea deciziei asupra 

apelului, după caz - asupra recursului declarat împotri-

va deciziei instanţei de apel.

În practica judiciară sunt cazuri când prevederile 

procedurii de împăcare în privinţa infracţiunilor pre-

văzute de art.109 alin.(1) CP se aplică la faza judecării 

apelului, deși la urmărirea penală ori la judecarea cau-

zei de către instanţa de fond chestiunea împăcării n-a 

fost invocată de careva dintre părţi. Împăcarea părţilor, 

chestiune care nu s-a discutat la fazele inferioare ale 

judecării cauzei, s-a acceptat la momentul judecării re-

cursului ordinar, cu trimitere la prevederea art.427 alin.

(1) pct.11) CPP (Decizia Colegiului penal al Curţii Supre-

me de Justiţie nr.1ra-164/08 din 26.02.2008). 

Prin reglementarea în art.109 CP a momentului 

până când poate avea loc împăcarea părţilor, consi-

derăm că legiuitorul a avut în vedere momentul fi nal 

atunci când cauza se judecă de către instanţa de fond, 

când completul s-a retras pentru deliberare cu adopta-

rea sentinţei respective. Acest înţeles al legii rezultă din 

construcţia și plasamentul procedurilor ce le parcurge 

cauza penală pusă pe rol.

Conform Codului de procedură penală, Titlul II, inti-

tulat „JUDECATA”, cuprinde capitolele I-VI. Dintre aces-

tea, Capitolul III reglementează judecarea cauzei pe-

nale în prima instanţă, procedură care este descrisă cu 

amănunte în patru secţiuni. Secţiunea a 4-a este dedi-

cată anume unei faze speciale a procedurii de judecare 

– „Deliberarea și adoptarea sentinţei”. 

Prin urmare, până la acest moment, părţile se pot 

împăca în cazul infracţiunilor prevăzute de alin.(1) 

art.109 CP, cu excepţia celor prevăzute de alin.(1) art. 

276 CPP. Imposibilitatea de-a admite împăcarea părţi-

lor la următoarele căi a procesului penal, cai ordinare de 

atac – Apelul și Recursul, rezultă din prevederile art.230 

CPP, care stipulează în alin. (2) că, în cazul în care pentru 

exercitarea unui drept procesual este prevăzut un anu-

mit termen, nerespectarea acestuia impune pierderea 

dreptului procesual și nulitatea actului efectuat peste 

termen. 

Anterior am menţionat că părţii vătămate îi aparţine 

dreptul de a se împăca cu bănuitul, învinuitul, inculpa-

tul, astfel că acest drept îl poate realiza de la momentul 

pornirii urmăririi penale pînă la fi nalizarea judecării ca-

uzei penale în instanţa de fond.

Fazele următoare ale judecării cauzei sunt căi de ve-

rifi care a temeiniciei și legalităţii hotărârii judecătorești, 

inclusiv în partea aplicării procedurii împăcării  părţilor, 

a aplicării legii materiale și procesual-penale.

Ca exemplu ar servi cazul în care prima instanţă nu 

a admis împăcarea părţilor, deși legea permitea, și păr-

ţile au făcut declaraţiile privitor la împăcare, însă prima 

instanţă a omis să soluţineze această chestiune. Împă-

carea este o problemă de drept, deci ţine de legalitatea 

sentinţei instanţei de fond, astfel că eroarea comisă, 

poate, la caz, să fi e examinată în ordinea căii de atac 

– apelul. Într-o eventuală situaţie în care nici instanţa 

de apel nu a soluţionat în mod legal  această eroare de 

drept, comisă de instanţa de fond, numai atunci solu-

ţiile – atât a instanţei de fond, cât și a instanţei de apel 

- cad sub prvederea art.427 alin.(1) pct.11) CPP – temei 

de declarare a recursului ordinar.
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Rezumat

Multe dintre deciziile curţii sunt luate în afara limitelor pro-

cedurilor civile (proceduri executive). Prin acest fapt poate fi  

explicat, ca regulă, eșecul operaţiunilor individuale în cazuri 

forţate de absenţă a obiectului care trebuie să fi e capabil să 

direcţioneze performanţa. 

Cuvinte-cheie: formă juridică, aplicarea legii, norme de 

drept, proces de aplicare a legii.  

Summary

Much of court decisions are made   outside the limits of civil 

proceedings (proceedings executive). This can be explained, 

asw  a rule, the operation failure of individual elements in a 

forced case of absence of the object to which it should be able 

to direct the performance

Key-words: juridical form civil judgments achievement, 

law enforcement, rule of law, law enforcement process.

O mare parte dintre hotărârile instanţelor de ju-

decată sunt realizate în afara limitelor procesului civil 

(procedurii executive). Aceasta se explică, de regulă, 

prin imposibilitatea executării unor elemente separa-

te într-o procedură silită, din lipsa obiectului asupra 

căruia s-ar putea direcţiona executarea respectivă. 

Hotărârea privind recunoașterea (atât negativă, cât și 

pozitivă) vizează existenţa sau lipsa unor raporturi ju-

ridice confl ictuale, confi rmate de instanţa de judeca-

tă, între părţi. După părerea profesorului N. B. Zeider, 

în acest caz, scopul instanţei de judecată se limitează 

la confi rmarea autoritară a raporturilor juridice1.

Hotărârile transformatoare, conform opiniei pro-

fesorului M. A. Gurvici, în comparaţie cu hotărârea 

privind recunoașterea, sunt executorii (conţin actul 

executării), adică actul executării este realizat prin 

hotărârea transformatoare; în același timp, hotărârea 

privind adjudecarea slujește doar ca bază pentru exe-

cutarea silită2.

Poziţiile menţionate nu refl ectă exact esenţa cazu-

lui. Adevărul e că la realizarea hotărârilor transforma-

toare și de stabilire nu apare întrebarea despre execu-

tarea silită, dar aceasta nu elimină problema înfăptuirii 

lor. Hotărârile privind recunoașterea și transformarea, 

evidenţiindu-se ca un mijloc de confi rmare autoritară, 

sunt chemate să asigure infl uenţarea premergătoare 

asupra raporturilor juridice, și anume: asupra com-

portamentului subiecţilor în procesul realizării și să 

efectueze așa-numita activitate „pregătitoare” pentru 

organele în a căror competenţă intră doar înregistra-

rea și perfectarea drepturilor, obligaţiilor. Faptul că 

hotărârile instanţelor judecătorești au devenit defi ni-

tive înseamnă că ocrotirea judiciară a drepturilor și a 

intereselor ocrotite de către legislaţie este fi nalizată. 

Aceasta nu înseamnă însă că dreptul, confi rmat de 

instanţa de judecată, este realizat, deoarece, faptic, 

urmările juridice apar doar după săvârșirea acţiunilor 

privind înregistrarea și perfectarea drepturilor sau in-

tereselor ocrotite de legislaţie. Realizarea hotărârilor 

transformatoare și de stabilire înseamnă că, în baza 

lor, în situaţiile prevăzute de legislaţie, organele stata-

le, organizaţiile obștești, persoanele cu funcţie de răs-

pundere sunt obligate să săvârșească acţiunile indica-

te de instanţa de judecată, să recunoască consecinţele 

confi rmate prin actele instanţei. În unele cazuri, pen-

tru aceasta este necesară doar expunerea persoanei 

împuternicite. Iar în însăși hotărârea instanţei lipsește 

actul de executare; de aceea, pentru modifi carea situ-

aţiei juridice, nu este de ajuns doar emiterea hotărârii 

și intrarea ei în vigoare. În situaţiile reglementate de le-

gislaţie, hotărârile transformatoare și de stabilire stau 

la baza adoptării diferitelor acte de aplicare a dreptu-

lui organelor și persoanelor cu funcţie de răspundere. 

Specifi cul realizării acestor hotărâri reprezintă faptul 

că ele se realizează, de regulă, prin intermediul activi-

tăţii persoanelor cu funcţie de răspundere3. Exemplu 

poate fi  hotărârea privind recunoașterea dreptului de 

autor, privind recunoașterea nulităţii patentului în le-

gătură cu incorectitudinile existente în el.

Pentru realizarea hotărârilor privind divorţul și 

modifi carea în legătură cu aceasta a numelui, privind 

anularea înfi erii, este necesară înregistrarea acestora 
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în organele stării civile. La împărţirea bunului imobil 

care reprezintă o proprietate comună, înregistrarea 

corespunzătoare se efectuează la organele cadastra-

le. În așa fel, căsătoria se va considera desfăcută doar 

numai după înregistrarea divorţului, în baza hotărârii 

instanţei de judecată, la organele stării civile și, re-

spectiv, din acest moment apar modifi cări în situaţia 

juridică a persoanei. 

În cazurile examinate mai sus, hotărârile instanţei 

de judecată se evidenţiază a fi  un factor juridic în lan-

ţul componenţei faptice, în mecanismul reglementării 

juridice4, acel mijloc juridic, premisa juridică, cu aju-

torul cărora are loc reglementarea comportamentului 

subiecţilor, se intentează activitatea organelor statale 

concrete privind înregistrarea drepturilor și a obligaţi-

ilor confi rmate de instanţa de judecată.

Se consideră că organele administrării de stat tre-

buie să fi e atrase ca participanţi în cazurile examinate, 

în legătură cu faptul că lor le pot fi  stabilite un șir de 

obligaţii, în limitele competenţelor, în baza hotărârii 

instanţei de judecată. Dar realizarea obligaţiilor apă-

rute în baza hotărârii instanţei de către orice organ al 

administrării statale, în limitele competenţei sale, nu 

depinde de faptul că acest organ a fost atras ca partici-

pant sau nu. Sunt exemple multiple în care instanţa de 

judecată examinează cazurile civile fără participarea 

organelor administrării statale, dar hotărârea instanţei 

reprezintă fundamentul pentru săvârșirea acţiunilor 

ce intră în competenţa lor. De exemplu, organele stării 

civile nu participă în cazurile examinate privind desfa-

cerea căsătoriei, dar ele sunt obligate să înregistreze 

divorţul, în baza hotărârii instanţei etc. De aceea, deși 

nu au participat în cazul examinat de instanţă, hotă-

rârea este obligatorie pentru organele indicate în ea. 

Obligaţiile stabilite asupra organelor statale, obștești 

etc. privind realizarea hotărârilor reprezintă condiţii 

pentru asigurarea organizării și disciplinei în diversele 

sfere ale vieţii.

Datorită legăturilor stabilite, subordonării instan-

ţei de judecată ca organ al justiţiei și al altor organe 

statale și obștești, se obţine conducerea unică și co-

ordonarea acţiunilor la realizarea dreptului. Rolul ho-

tărârilor transformatoare și de stabilire se reduce la 

faptul că are loc: 1) repartizarea mult mai raţională a 

coraportului dintre hotărârea instanţei de judecată și 

acţiunile persoanelor cu funcţie de răspundere pri-

vind realizarea lor; 2) repartizarea raţională a rezul-

tatelor analizelor informaţiei juridice, după diversele 

verigi ale structurii administrative. În așa fel, în unele 

cazuri, pentru realizarea drepturilor, obligaţiilor, inte-

reselor ocrotite de legislaţie, este necesară activitatea 

organelor stării civile, iar în alte cazuri – a organelor 

cadastrale etc.

Privite la general, se poate relata că, prin realizarea 

hotărârilor privind recunoașterea și transformarea, se 

formează sistemul raporturilor juridice, a căror bază 

juridică se evidenţiază a fi  hotărârea instanţei de jude-

cată ca act al organului justiţiei.

Raporturile juridice privind realizarea hotărâri-

lor se dezvoltă în afara formelor procesual-civile, dar 

aceasta nu înseamnă că normele dreptului procesu-

al-civil nu exercită infl uenţări de reglementare asupra 

apariţiei și dezvoltării raporturilor juridice administra-

tive la realizarea hotărârilor. Raporturile juridice admi-

nistrative, ce se nasc în procesul realizării hotărârilor 

indicate mai sus, deși sunt raporturi privind organiza-

rea executării actelor instanţei de judecată, au, conco-

mitent, și ceva specifi c, evidenţiat prin activităţi5. 

Raporturile juridice administrative, după caracte-

rul legăturilor dintre părţi, se împart în două grupuri: 

raporturi, unde o parte se supune altei părţi (rapor-

turile dintre putere și subordonaţi), și raporturile în 

care părţile nu sunt supuse reciproc (raporturi de 

egalitate)6. La prima vedere, raporturile juridice dintre 

organele competente, înzestrate cu împuterniciri sta-

tal-autoritare (organele statale, obștești, persoanele 

cu funcţii de răspundere), și subiecţii al căror drept, 

interes este confi rmat de instanţa de judecată se evi-

denţiază ca un raport de egalitate. Dar, concomitent, 

nu trebuie să uităm de acţiunea hotărârii general-obli-

gatorie a instanţei de judecată, de puterea juridică a 

actului justiţiei.

Deoarece hotărârea instanţei de judecată exprimă 

voinţa statului, ea capătă calitatea dispoziţiilor auto-

ritare privind săvârșirea acţiunilor necesare de către 

organul administrativ. Luând în consideraţie ierarhia 

puterii juridice a actelor juridice și locul hotărârii in-

stanţei de judecată în această ierarhie, ajungem la 

concluzia că raporturile ce se nasc la realizarea hotă-

rârilor sunt raporturile ce vizează puterea și subordo-

narea. Hotărârea instanţei de judecată se reliefează ca 

un regulator autoritar al relaţiilor, cu toate că părţile 

nu se afl ă în dependenţă directă (subordonare pe ver-

ticală) una față de alta. O altă abordare la rezolvarea 

acestei probleme ar slăbi concepţia privind hotărârile 

general-obligatorii ale instanţelor de judecată ca acte 

ale justiţiei pentru organele administrative și nu ar fa-

voriza formarea disciplinei statale și a legalităţii.

Examinarea raporturilor juridice administrative, în 

procesul realizării hotărârilor privind recunoașterea 

și transformarea, presupune, de asemenea, studierea 

drepturilor subiecţilor și a obligaţiilor corespunzătoa-

re ale organelor administrative și ale persoanelor cu 

funcţie de răspundere. Dreptul subiectiv, din punctul 

de vedere al posibilităţii persoanei împuternicite de 

a cere de la persoana obligată săvârșirea acţiunilor 

concrete, permite dezvăluirea dreptului în aspectele 

asigurării lui cu obligaţiile corespunzătoare, care sunt 

puse pe seama unui anumit cerc de persoane; în as-

pectul posibilităţii asigurării realizării lui7. 

Dispoziţiile autoritare ale instanţei de judecată, 

îndreptate spre realizarea dreptului și a intereselor 
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subiectului ocrotite de legislaţie, au ca destinatar or-

ganele administrative, care, de fapt, le și realizează. 

De aceea, în relaţiile administrative, organul compe-

tent nu obligă subiectul la nimic, iar subiectul, care 

se adresează în organul administrativ, nu i se supune 

lui. Invers, obligaţia faţă de subiect în aceste relaţii o 

poartă organul administrativ sau persoana cu func-

ţie de răspundere care reprezintă acest organ. El este 

obligat, în baza hotărârii instanţei de judecată și în 

corespundere cu competenţa oferită de legislaţie, să 

săvârșească acţiuni, să suporte actele administrative.

Realizarea de către organele administrative a dis-

poziţiilor cuprinse în conţinutul hotărârii instanţei 

de judecată, constă în adoptarea, în baza ei, a actului 

individual-administrativ de aplicare a dreptului și în 

asigurarea executării lui practice. Emiterea unui ase-

menea act reprezintă o etapă principală în procesul 

realizării dreptului material subiectiv, confi rmat de 

instanţa de judecată. Anume cu această etapă este le-

gată dezvoltarea de mai departe a raporturilor juridi-

ce. În actul administrativ, în baza hotărârii instanţei de 

judecată, se formează concluziile ce au importanţă nu 

doar pentru subiecţii dreptului material, dar și pentru 

organele administrative, unde se indică adresaţii con-

creţi, subiecţii dreptului administrativ, care trebuie să 

respecte dispoziţiile din conţinutul lui. Aceste acte, 

ca și hotărârile instanţei de judecată, sunt obligato-

rii pentru toţi acei cărora le sunt adresate, având ca 

o consecinţă nașterea, modifi carea sau încetarea rela-

ţiilor administrative ori a altor relaţii organizaţionale; 

adică, reprezintă factori de „formare” a dreptului. Dar 

actele administrative reprezintă nu doar faptele juridi-

ce. Nu trebuie de neglijat importanţa lor reglementa-

tivă, deoarece ele reglementează nu doar raporturile, 

confi rmate de instanţa de judecată, dar și alte rapor-

turi administrative8. 

Nici Codul de procedură civilă, nici Codul de execu-

tare ale Republicii Moldova nu conţin măcar prevederi 

generale ce ar defi ni mecanismul realizării majorită-

ţii hotărârilor privind recunoașterea și transformarea. 

Normele pe care le conţin Codul procesual civil și Co-

dul de executare nu cuprind acele decizii ce constată 

existenţa sau lipsa unor raporturi juridice (de exemplu, 

hotărârea privind recunoașterea), prevăd efectuarea 

înregistrării în organele corespunzătoare (drepturile 

subiective, factori juridici separaţi etc.) sau primirea 

de la ele a diferitelor certifi cate în baza hotărârii in-

stanţei de judecată (despre desfacerea căsătoriei etc.); 

indică necesitatea efectuării unor acţiuni specifi ce de 

către persoanele cu funcţie de răspundere (stabilirea 

înfi erii, corectarea înscrisurilor în cartea organelor stă-

rii civile, autentifi carea tranzacţiei de către notar etc.).

În literatura ce ţine de dreptul administrativ se evi-

denţiază așa-numitele sancţiuni ale executării reale9 și 

acestea asigură executarea obligaţiilor juridice, adică 

impun persoanele cu funcţie de răspundere de a lua 

măsuri pentru respectarea indicaţiilor juridice. În ase-

menea caz, este posibilă combinarea sancţiunilor ad-

ministrative cu cele disciplinare faţă de persoanele cu 

funcţie de răspundere vinovate. Dar, în majoritatea ca-

zurilor, nu este prevăzută de legislaţie aplicarea sancţi-

unilor procesual-civile pentru nerealizarea hotărârilor. 

De exemplu, în cazul neexecutării de către organele 

cadastrale a hotărârii instanţei de judecată privind în-

registrarea modifi cărilor la imobil de către executorul 

judecătoresc, este posibilă prezentarea unei cereri în 

organul ierarhic superior cadastral pentru luarea mă-

surilor corespunzătoare faţă de persoana cu funcţie 

de răspundere, care nu a executat hotărârea instanţei 

de judecată. 
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Резюме

В статье, с позиций современной юридической науки и 
науки прокурорского надзора, исследуются исторические 
тенденции формирования и развития правового регулиро-
вания деятельности прокурора на досудебных стадиях уго-
ловного судопроизводства, обобщается историческое раз-
витие прокурорского надзора за соблюдением законов во 
время проведения дознания и досудебного расследования. 

Ключевые слова. Судоустройство, полномочия про-
курора, досудебное расследование, верховенство права, 
социально-исторический контекст.

Summary
In the article examines historical trends of the formation 

and development of the prosecutor activities legal regulation 
in the pre-trial stages of the criminal justice process as a 
practical matter of the perspective of modern legal science and 
supervision science, summarizes the historical development 
of procuratorial supervision of compliance with the law at the 
time of the initial inquiry and pre-trial investigation.  

Keywords. Criminal justice system, prosecution powers, pre-
trial investigation, the rule of law, social and historical context.

Изменения уголовно-процессуального законода-
тельства Украины, направленные на расширение пол-
номочий прокурора по осуществлению надзора за 
исполнением законов органами, осуществляющими 
предварительное расследование, предполагают по-
вышение эффективности организационной деятель-
ности прокурора по осуществлению прокурорского 
надзора на досудебной стадии уголовного судопро-
изводства. В этой связи «Концепцией совершенство-
вания судоустройства для утверждения справедли-
вого суда в Украине в соответствии с европейскими 
стандартами», утвержденной Указом Президента 

Украины в 2006 году1 были определены цели рефор-

1 Концепция усовершенствования судопроизводства для ут-

верждения справедливого суда в Украине в соответствии 

с европейскими стандартами / утверждена Указом Прези-

дента Украины от 10 мая 2006 г. № 361/2006. -[Электронный 

ресурс].- Режим доступа: http://base.spinform.ru/show_doc.

fwx?rgn=29492

мы уголовной юстиции в соответствии с требования-

ми европейских стандартов и обязательств Украины 
перед европейским и мировым сообществом. Вместе 
с тем, по мнению большинства ученых, именно со-
временная концепция прокурорского надзора сно-
ва и снова ставит перед юридической наукой задачу 
детального исследования истории развития полно-
мочий прокурора по надзору за органами предвари-
тельного расследования в форме процессуального 
руководства досудебным следствием. Новый Уголов-
ный процессуальный кодекс Украины, который всту-
пил в силу 20 ноября 2012 года, существенно изменил 
систему уголовного судопроизводства и обеспечил 
наиболее полное соблюдение прав и свобод граждан. 
Одновременно были расширены процессуальные 
полномочия прокурора по осуществлению надзора 
за законностью досудебного расследования. Как за-
явил Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка 
«…новый Уголовный процессуальный кодекс, дол-
жен революционно изменить не только правосудие в 
Украине, но и сознание всех, кто его осуществляет»2. 
Прокурорский надзор за исполнением законов на до-
судебной стадии уголовного судопроизводства явля-
ется эффективным инструментом обеспечения прав и 
свобод гражданина в соответствии с принципом вер-
ховенства права. Как известно, всякое новое качество 
есть лишь результат накопившихся количественных 
изменений [1]. В этой связи исследование организа-
ционно-правовых основ правового регулирования 
деятельности прокурора на досудебных стадиях уго-
ловного судопроизводства, а также взаимодействия 
прокуратуры и органов предварительного рассле-
дования в социально-историческом контексте явля-
ется, безусловно, актуальным и позволяет выявить 
содержательные и формальные признаки этого вза-
имодействия. Кроме того, генезис и сущность проку-
рорского надзора за соблюдением законов органами 
предварительного расследования, форм и методов 
процессуального руководства прокурором на этой 
стадии уголовного судопроизводства, обуславливает 
необходимость поиска путей оптимизации и повы-
шения эффективности надзорной деятельности про-
куратуры, как в современный период, так и на бли-
жайшую перспективу. Таким образом, историческое 

исследование правового регулирования деятельно-

сти прокурора в уголовном судопроизводстве явля-

ется актуальным, как в научно-теоретическом, так и в 

практическом плане.

2 Виктор Пшонка: “Теперь прокурор ведет дело от реги-

страции и до суда”/ „Комсомольская правда в Украине”. 

19.11.2012.-[Электронный ресурс].- Режим доступа: kp.ua/

daily/191112/366824/
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Степень научной разработанности темы. Иссле-

дованию вышеуказанных проблем посвящен широ-

кий круг научных трудов принимающих во внимание 

не только историю украинской правовой мысли, но и 

историю развития общества в целом в соответствии 

с периодизацией исторических процессов в тот или 

иной исторический период. Весомый вклад в разви-

тие уголовного процессуального законодательства, в 

том числе формирования организационно-правовых 

форм деятельности прокуратуры, внесли известные 

юристы конца XІX-начала XX столетия: С.И. Викторский, 

М.В. Духовский, К.Б. Калиновский, Н.Г. Муравьев, М.М. 

Розин, О.В. Смирнов, Д.Г. Тальберг, И.Я. Фойницкий и др. 

Выдающейся личностью был приват-доцент Киевского 

университета Н.Н. Паше-Озерский, который особое 

внимание уделил исследованию проблем уголовного 

права и процесса. Весомым примером демократично-

сти его взглядов и гуманизма является работа «О пре-

дании суду» [2]. Как следствие, теоретико-правовые ос-

новы деятельности прокурора на досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства в дореволюционные 

времена были детально урегулированы и определя-

лись характером политического режима, а также ме-

стом и ролью прокуратуры в механизме государства. 

Вместе с тем, представление о законности, которые 

распространялись монархической властью России, 

кардинально отличались от тех, которые утвержда-

лись гражданским обществом и к тому времени стали 

чуть ли не классическими в практике западных стран.  

Вместе с тем указанные выше исследования  охватыва-

ют относительно небольшой период развития проку-

ратуры и органов предварительного расследования, а 

именно, дореволюционный период (XIX век - октябрь 

1917г.). В советский период (октябрь 1917 г. - конец 

80-х гг. XX века) доминирующими в доктринальных 

подходах к основным институтам советского уголов-

ного процесса, были взгляды М.С. Строговича, автора 

известного фундаментального исследования «Курс со-

ветского уголовного процесса» [3] с выходом которого 

в 1968 году уголовно-процессуальная наука обогати-

лась фундаментальными исследованиями, многочис-

ленными научными статьями, а в процессуальной те-

ории появились новые идеи и направления. Особенно 

после того, как в 1965 году прокурорский надзор стал 

самостоятельной областью правовой науки и самосто-

ятельной учебной дисциплиной. В Советской Украине 

в то время указанная проблематика не оставалась вне 

границ научных исследований. Вместе с тем опубли-

кованные исследования охватывали или основные 

проблемы функциональной структуры прокурорской 

деятельности В.С.Зеленецкий (1978), или лишь процес-

суальную деятельность прокурора, обусловленную 

его функцией надзора за соблюдением и исполнени-

ем законов, соблюдение прав и законных интересов 

участников уголовного процесса С.А. Альперт (1974), 

Ю.М. Грошевой (1979). 

Становление современной уголовно-процессу-
альной науки Украины (конец 80-х гг. XX в. - по на-

стоящее время) характеризуется тем, что со второй 
половины 1990-х годов появляются публикации, каса-
ющиеся теоретико-правовых проблем организации 
деятельности прокуратуры Украины, сквозь призму 
ее векового исторического опыта, государственной 
политики в области прокурорского надзора, обеспе-
чении эффективной прокурорской деятельности. 

В этот период исследовались преимущественно 
проблемы прокурорского надзора как вида государ-
ственной деятельности и как правовой науки, роль и 
место системы органов прокуратуры в структуре го-
сударственных органов, соотношение прокурорско-
го надзора за соблюдением законов органами пред-
варительного расследования и непосредственного 
надзора за соблюдением законов. Отмечалось особое 
положение прокурора на досудебных стадиях уголов-
ного судопроизводства, статус которого определяется 
социальным и политико-правовым предназначением 
прокуратуры, сущностью и содержанием ее надзор-
ных и других функций в уголовном судопроизводстве, 
характером взаимоотношений с другими субъектами 
правоохранительной деятельности. По результатам 
проведенного исследования была установлена пре-
емственность процессуального законодательства от 
периода Петровских преобразований, что является 
характерным для правовой системы в целом. Однако, 
ряд других проблем (соотношения запретительного и 
ограничительного правового регулирования проку-
рорской деятельности, процессуальных полномочий 
по руководству досудебным расследованием и.т.п.) 
остались в большинстве случаев невыясненными. 

Следует также отметить, что большинство науч-
ных исследований по указанной теме  в Украине были 
проведены на основании прежде действующего уго-
ловного процессуального законодательства и поэто-
му в них не анализировались новые требования к ре-
формированию органов прокуратуры и современные 
концепции прокурорского надзора. Целью настоя-
щей работы является необходимость проанализиро-
вать становление и развитие прокурорского надзора 
за исполнением законов органами, осуществляющи-
ми предварительное расследование в исторической 
перспективе, проверить наличие закономерностей 
развития теории и практики организации деятель-
ности прокурора на досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства, а также правового регулирования 
прокурорского надзора за уголовно-процессуальной 
деятельностью органов, осуществляющих предвари-
тельное расследование. 

Изложение основного материала. Генезис раз-

вития института прокурорского надзора в уголовном 

процессе свидетельствует о том, что права прокурора 

на различных стадиях уголовного судопроизводства 

претерпели значительную эволюцию. Каждый но-

вый этап реформирования системы государственной 

службы отражал место и роль прокуратуры в систе-

ме государственных органов, которое определялось 

законодателем в соответствии с доминирующими в 

обществе представлениями о правах и свободах че-
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ловека, а также соотношении публичного и частного 

начал в уголовном судопроизводстве. Обращение к 
системно-историческому анализу эволюции систе-
мы прокурорского надзора за соблюдением законов 
во время проведения досудебного расследования 
позволяет предложить классификацию (периодиза-
цию) ее генезиса, становления и последовательно-
го развития. При этом предлагается выделить пять 
основных исторических этапов, каждый из которых 
оставил заметный след в жизни украинского госу-
дарства и  характеризуется своими историческими 
особенностями. 1. Этап становления и развития про-
куратуры в Украине как составной части территории 
Российской империи времен Петра І (до 1864 г.), когда 
органы прокуратуры осуществляли общенадзорные 
функции, руководили следствием, осуществляли над-
зор за судом.   2. После 1864 г., когда прокуроры стали 
осуществлять только обвинительную функцию в су-
дах. 3. Этап развития прокуратуры Украины времен 
существования: Украинской Центральной Рады (но-
ябрь 1917 г. - апрель 1918 г.), Украинского гетманата 
(апрель 1918 г. - ноябрь 1918 г.), Директории (ноябрь 
1918 г. - февраль 1919 г.). 4. Советский период (1921—
1991). 5. Постсоветский этап деятельности прокурату-
ры в Украине с 1990 г. по настоящее время, началом 
которого принято считать принятие Верховным Со-
ветом УССР 16.07.1990 года «Декларации о государ-
ственном суверенитете Украины» в соответствии с ко-
торой система органов прокуратуры Украинской СCP 
была выведена из подчинения прокуратуры СССР. 

И все же при всей условности периодизации исто-
рического процесса становления прокуратуры Укра-
ины, размещения ключевых событий в определенной 
точке хронологической шкалы, анализ исторических 
источников свидетельствует о том, что историки пра-
ва, чаще всего выбирали для своих исследований в 
качестве отправной точки период судебной рефор-
мы 1864 года. Более ранний период истории разви-
тия уголовного процессуального законодательства 
исследован лишь в самых общих чертах. К примеру, 
важной вехой становления института прокуратуры 
в качестве органа уголовного преследования на до-
судебных стадиях уголовного судопроизводства, был 
период Великой французской революции и буржуаз-
ных революций 1848—1849 годов в Европе. 

Именно в этот период были заложены правовые 
основы для принятия европейских законов, которые 
впервые целостно определили предварительное рас-
следование как отдельную самостоятельную стадию 
уголовного судопроизводства. Такими законами были: 
Кодекс уголовного расследования Франции (Code 
d›instruction criminelle,  1808 год), Устав уголовного су-
допроизводства Российской империи (1864 год), Устав 
уголовного судопроизводства Австрии (1873 год) и 
Устав уголовного судопроизводства Германии (1877 

год). Источники и историография науки прокурорско-

го надзора дают основания полагать, что достижения 

западноевропейских стран в сфере организации дея-

тельности органов прокуратуры в тех или иных фор-

мах заимствовались и на украинских землях, которые 
входили в состав Речи Посполитой, что в значитель-
ной мере было обусловлено функционированиям во 
многих украинских городах Магдебургского права. 

Так, например, в образованном в 1578 г. Луцком 
трибунале Речи Посполитой, действие которого рас-
пространялось на Киевское, Волынское и Брацлав-
ское воеводства, была предусмотрена должность про-
курора (инстигатора), который осуществлял надзор за 
законностью исков, которые поступали на рассмотре-
ние трибунала. Аналогичная должность существова-
ла в Украинском трибунале в резиденции гетманов 
Левобережной Украины Батурине. Важными для по-
нимания своеобразия философско-правовых и тео-
ретико-юридических аспектов генезиса организации 
прокурорской деятельности, с которыми связывается 
зарождение функций, присущих современной проку-
ратуре, выяснение обстоятельств ее возникновения, 
становление и развития, является период создания 
в 1579 году на северных украинских землях казацко-
гетманской Украины Украинского Трибунала - выше-
стоящего органа гетманского правления в Украине. В 
западной Украине и Галиции нормативное регулиро-
вание организации и деятельности органов прокура-
туры имело свою специфику, исходя из пребывания 
этих земель в составе Австро-Венгерской империи, а 
после ее распада и до 1939 года в составе Польши. 

Не подлежит сомнению, что главный вектор раз-
вития органов прокуратуры восточной Украины, был 
определен тем, что начиная с ХVІІІ ст., они входили в 
состав Российской Царской императорской прокура-
туры. В контексте этих исторических условий содер-
жание полномочий прокурора, а также его процес-
суальный статус на досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства на протяжении всего времени ста-
новления, развития и существования института укра-
инской прокуратуры постоянно менялись. И все же, 
одним из определяющих периодов развития проку-
ратуры Украины является время возрождения укра-
инского государства в начале ХХ столетия. 

В Украинской Народной Республике Центральной 
Рады, и в Украинском государстве гетмана Павла Ско-
ропадского, и в период Директории Украинской На-
родной Республики, прокуратура действовала при 
судебных органах. Объем прав и обязанностей про-
куроров Государственного Сената и их товарищей 
устанавливался согласно  бывшим обер-прокурорам 
и их товарищей российского «Правительствующего 
Сената». Продолжением начатой работы по созданию 
органов прокурорского надзора Украинской Народ-
ной Республики стало принятие в январе 1918 года 
Центральной Радой Закона « Об учреждении проку-
раторского надзора на Украине» [4] . 

Согласно вышеупомянутому Закону все прокура-
торы назначались Генеральным секретарем судебных 
дел. Вместе с тем отменялись должности прокуроров 
и товарищей прокурора окружных судов. В марте это-
го же года Центральная Рада утвердила Гетманское 
реформирование «гражданского ведомства» юсти-
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ции, которое состояло в приспособлении соответ-
ствующего царского аппарата к уменьшению общей 
территории его юрисдикции. Реформа не затрагива-
ла общие принципы российского судоустройства и 
судопроизводства, сохранив такие обязанности про-
курора как: 1) в надзор за единым и точным соблю-
дениям законов; 2) изобличение и преследование 
перед судом любого нарушения законного порядка 
и требование распоряжений к его восстановлению; 
3) предоставление суду предварительных выводов в 
случаях, указанных в уставах гражданского и уголов-
ного судопроизводства. 

Возможность прокуроров передавать дознание 
о происшествиях из полицейских мест судебным 
следователям, опротестовывать приговоры и реше-
ния суда, а также права по надзору за дознанием и 
следствием и поддержанием обвинения в суде были 
определены еще так называемыми Облегчительны-
ми правилами от 11 октября 1865 г., установивших 
право прокурора посещать следственные учрежде-
ния и требовать материалы их делопроизводства, 
требовать у следствия проведения ревизии, предла-
гать восстановить надлежащую подсудность, вносить 
представления о производстве следствия, предании 
суду или наложении административного взыскания и 
другие. Вместе с тем, Законами Правительства Украи-
ны 1918-1919 годов на прокуратуру были возложены 
ряд административных функций в том числе надзор 
за уголовными полицейскими отделениями. Непро-
должительный опыт деятельности Прокуратории УНР 
и Государственной прокуратуры ЗУНР не дает воз-
можности убедиться в целесообразности того или 
другого варианта с точки зрения эффективности де-
ятельности этих учреждений. 

Вместе с тем, следует признать, что объективным 
результатом этой деятельности явилось отсутствие 
четкой концепции развития государственных орга-
нов, в том числе и органов прокуратуры, отсутствие 
последовательности в их реформировании, что не 
могло не повлиять на эффективность функциониро-
вания самого украинского государства в 1918-1919 
годах. Становление Советской власти на Украине 
сопровождалось решительными революционными 
преобразованиями во всех областях жизни и форми-
рованием основ социализма. 

Как известно, Советская власть сначала вообще 
отказалась от прокурорского надзора, введя понятие 

революционной законности. Как не парадоксально, 

но внедренная в царской России модель законности 

была воспринята и углублена властью Советов. После 

установления на большинстве территории Украины 

Советской власти, были созданы новые органы про-

куратуры, сначала в составе суда, согласно Декрету от 

14 февраля 1919 года «О суде», а с 28 июня 1922 г., со-

гласно Постановлению ВУЦК и СНК УССР, «Об утверж-

дении Положения о прокурорском надзоре в УССР» в 

составе Наркомюста УССР. С 10 мая 1925 года, а имен-

но со дня принятия 2-й Конституции УССР (первая 
1919 г.) прокуратура начала действовать как самосто-

ятельный орган. В 30-е годы завершилось создание 
централизованной системы органов прокуратуры 
в составе: прокуратуры СССР; прокуратур союзных 
республик; прокуратур административно-территори-
альных единиц. В юридической науке и, в частности, 
в уголовно-процессуальном праве, утверждалась 
марксистско-ленинская методология, создавался те-
оретический фундамент новой правовой системы. \

Между тем, нам и сегодня приходится учитывать 
тот факт, что большинство современных правоведов 
пришло именно из советской науки. Деятельность 
прокурора по осуществлению надзора за соблюде-
нием законов во время проведения досудебного 
расследования рассматривается ими зачастую лишь 
только как предупреждение, выявление, устранение 
нарушений законов, допущенных органами дознания 
и предварительного расследования. 

Так, Шадрин В.С. полагает, что «отечественное рас-
следование, в том числе в форме предварительного 
следствия, оказалось сегодня гораздо ближе к про-
курорскому дознанию по германскому УПК, чем к 
предварительному следствию по Уставу уголовного 
судопроизводства»[5 С. 58]. Ю. Деришев настаивает 
на ошибочности расширения в УПК возможности про-
курора влиять на ход и результаты предварительно-
го следствия, отстаивая свою точку зрения в том, что 
полномочия прокурора если и не отменяют, то силь-
но ограничивают «процессуальную самостоятель-
ность» следователя. «Процессуальное руководство» 
предварительным следствием он считает продуктом 
советского уголовного судопроизводства, когда про-
курор в любой момент мог вмешаться в ход предва-
рительного следствия, склонить следователя к своей 
позиции, что, по его мнению, делало процессуальную 
самостоятельность следователя весьма призрачной 
и, рано или поздно, приводило следователя «в стан» 
стороны обвинения. 

Та деятельность, которую закон продолжал назы-
вать предварительным следствием, все больше пре-
вращалась в разновидность уголовного преследова-
ния, в дознание под руководством прокурора. Успех 
расследования прокурор всегда мог объяснить «своим 
чутким руководством», но, допусти следователь ошиб-
ку, отвечал он один.[6] И все же, нам представляется, 
что прав В.М. Савицкий, отмечая, что «процессуальное 
руководство расследованием служит единственным 
способом обеспечить законность действий соответ-
ствующих органов, без руководства невозможен пол-
ноценный надзор за исполнением законов».[7]. 

Новый Уголовный процессуальный кодекс Укра-
ины подводит черту под этой научной дискуссией, 
определив приоритеты украинского государства в 
вопросах, касающихся уголовного судопроизводства 
на ближайшие годы. В статье 37 УПК Украины[8] (да-
лее УПК), закреплен принцип «единого прокурора», 
в соответствии с которым прокурорский надзор за 

соблюдением законов во время производства пред-
варительного расследования и такая его форма как 
процессуальное руководство досудебным расследо-
ванием, начинается с момента поступления сообще-



45

R evista Institu tului  Naţional al Justiţiei  nr.3 ,  2013

4 5I n s t i t u t u l  N aţ i o n a l  a l  J u s t i ţ i e i

ния о совершенном уголовном правонарушении и 
продолжается до окончания уголовного судопроиз-
водства. Осуществление полномочий прокурора в 
этом же уголовном производстве другим прокурором 
возможно лишь в случаях, предусмотренных частями 
четвертой и пятой статьи 36, частью третьей статьи 
313, частью второй статьи 341 УПК и частью третьей 
указанной статьи. Тем самым, УПК четко определил 
предмет надзора, круг задач, объект и содержание 
организационной деятельности прокурора, которые 
он должен решать на досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства, осуществляя непрерывный кон-
троль в форме процессуального руководства пред-
варительным расследованием. Соблюдение этих 
принципов служит залогом законности отправления 
правосудия, соответствует принципу  верховенства 
права и является одной из гарантий защиты прав и 
свобод человека и гражданина, общества, интересов 
государства от преступных посягательств.

Выводы. С точки зрения исторических процес-
сов реформирования прокуратуры Украины, изуче-
ние опыта ее становления и развития ее подлинной 
истории, которую следует хранить и оберегать, дает 
нам шанс не осуществлять непродуманных реформ, 
которые не только могут снизить эффективность де-
ятельности органов прокуратуры, но и негативным 
образом повлиять на стабильность развития Украи-
ны. Сегодня сложно сказать, как будет реализована 
совместная программа Европейского Союза и Сове-
та Европы под названием «Содействие правовой ре-
форме в странах Восточного партнерства», которая 
направлена на поддержку и способствование про-
цессу реформирования системы уголовной юстиции 
в Армении, Азербайджане, Грузии, Молдове, Украине 
и Белоруссии. Новый Уголовный процессуальный ко-
декс Украины, вступивший в силу 20 ноября 2012 года, 
выписанный в качественно новой форме и признан-
ный «революционным» во многих ранее не известных 
уголовно-процессуальному законодательству Украи-
ны процессуальных положениях,  в значительной сте-
пени ликвидировал пробелы и недостатки правового 
регулирования деятельности прокурора на досудеб-
ных стадиях уголовного судопроизводства, которые 
имели место в УПК 1960 года. 

Вместе с тем, появился ряд новых дискуссионных 
положений. Однако базовый, главный вывод, который 
следует из проведенного нами анализа, заключается 
в том что, не смотря на интеграционные процессы на 

постсоветском пространстве, в настоящее время еди-

ной модели прокуратуры, как с организационной, так 

и с функциональной точки зрения, не существует. 

Это связано и с национальными особенностями, 

и с определенным законодателем курсом государ-

ственного строительства, что естественно находит 

свое отражение и в структурных характеристиках ор-

ганов прокуратуры. 

В то же время, исторический опыт однозначно сви-

детельствует о том, что простое заимствование даже 

самых передовых форм организации деятельности 

прокуратуры не ведет к автоматическому повышению 

эффективности прокурорского надзора за соблюде-

нием прав и свобод человека и гражданина на досу-

дебной стадии уголовного судопроизводства. Вот по-

чему, по нашему мнению, законодательные изменения 

правового статуса прокуратуры должны опираться, 

прежде всего, на имеющиеся традиции конкретного 

государства и сложившуюся в ней правовую систему. 

В этой связи весьма полезной представляется 

цитата из доклада министра юстиции и генерал-

прокурора Российской Империи Н.В. Муравьева «О 

пересмотре законоположений по судебной части», 

опубликованного в 1894 году, в котором, среди про-

чего, содержалось упоминание о том, что «…общее 

увлечение теоретическими построениями и западно-

европейскими образцами не остались без влияния и 

на составителей судебных уставов. Благодаря этому 

влиянию, Россия получила весьма стройный процес-

суальный кодекс, вполне пригодный для действия в 

любом государстве Западной Европы, но недостаточ-

но приспособленный к условиям нашего отечества[8]. 

Безусловно, целью модернизации является соз-

дание в Украине справедливой судебной системы, 

неотъемлемой частью которой является система ор-

ганов прокуратуры. Эффективная работа правоохра-

нительной системы  способствует укреплению обще-

ственного доверия и прививает уважение граждан 

к законности и правопорядку. Вот почему особенно 

актуальными в настоящее время являются предпри-

нятые усилия по определению именно тех ключевых 

реформ прокуратуры Украины, которые необходимо 

предпринять в соответствии со стандартами Совета 

Европы, заимствуя прежде всего полезные и эффек-

тивные правовые институты, обеспечивающие верхо-

венство закона в деятельности прокурора.

Список использованной литературы:

1. Гегель Г.В.Ф. Наука логики.- СПБ.: Наука, 1997.-800с.

2. Паше-Озерский Н. Н. О предании суду / Н. Н. Паше-

Озерский . – К., 1916. – 36 с.

3. Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса 

/ М. С. Строгович. Отв. ред. Н. Н. Полянский. Академия наук 

ССР. Институт права им. И.Я. Вышинского. – М. : Изд-во АН 

ССР, 1958. – 703 с.

4. Закон «Об учреждении прокураторского надзора на 

Украине»// Законодательные акты Украинской Державы. № 

VI, Одесса, 1918.

5. Шадрин B.C. Обеспечение прав личности при рас-

следовании преступлений. Монография. Волгоград: Изд-во 

Волгогр. юрид. ин-та, 1997. - 220 с.

6. Ю.Деришев. Предварительное следствие: исследова-

ние или преследование? // Российская юстиция. - 2002. - № 10.

7. Савицкий В.М. Очерк теории прокурорского надзора 

в уголовном судопроизводстве. М., 1975. С. 45.

8. Уголовный процессуальный кодекс Украины. ВР Укра-

ины. Кодекс уголовный процессуальный  от 13.04.2012 

№ 4651-VI.// Официальный вестник Украины. 2012, № 37 

(25.05.2012), ст. 1370. [электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://kodeksy.com.ua/ka/upku-2012/statja-37.html.

9. Звягинцев А. Г., Орлов Ю. Г. Неизвестная Фемида. До-

кументы, события, люди — М.: Олма-пресс, 2003. — с.176-178



R evista Institu tului  Naţional al Justiţiei  nr.3 ,  2013

4 6 I n s t i t u t u l  N aţ i o n a l  a l  J u s t i ţ i e i

Dreptul părții vătămate în cazul examinării 

de către instanţa de judecată a acordului 

de recunoaştere a vinovăţiei  

 Sergiu FURDUI,

doctor în drept, 

conferențiar universitar, 

judecător la Curtea de Apel 

Chișinău 

Rezumat

Dreptul de a participa în şedinţă de judecată, de a ataca 

sentinţa primei instanţe şi, după caz, decizia instanţei de recurs 

în cazul acordului de recunoaştere a vinovăţiei trebuie să apar-

ţină și părţii vătămate, respectiv - succesorului ei. Acest drept, 

prin manifestarea sa practică, dispune de un conţinut de acti-

vităţi specifi ce şi complexe, menite să contribuie la examinarea 

justă şi corectă de către instanţa de judecată a acordului de 

recunoaştere a vinovăţiei.

Cuvinte-cheie: parte vătămată, instanţa de judecată, 

acord de recunoaştere a vinovăţiei, cauză penală, sentinţa 

judecăţii.

Summary

The right of taking part in a law session, of fi ling against the 

decree of the fi rst trial court and, depending on the case, the 

court’s decision of appeal in the case of willingness to recognize 

the guilt, must also belong to the aggrieved party, respectively 

- to its successor. This right, by its practical manifestation, has a 

content of specifi c and complex activities, meant to contribute 

to the correct examination of the guilty plea by the court. 

Key-words: aggrieved party, law court, guilty plea, penal 

cause, law decree.

1. O hotărâre recent adoptată de Colegiul Penal al 

Curții de Apel Chișinău, ca instanță de recurs (Dosarul 

penal nr.1r-310/13), semnalizează o problemă extrem 

de importantă pentru jurisprudență, prin prisma drep-

tului părții vătămate sau, după caz, reprezentantului 

părții vătămate, de a declara recurs împotriva sentinței 

în cazul acordului de recunoștere a vinovăției.

Deși, în practica judiciară s-a statuat soluția privind 

respingerea, ca fi ind inadmisibil, a recursului decla-

rat de partea vătămată sau, dupa caz, de succesorul 

părții vătămate împotriva sentinței în cazul acordu-

lui de recunoștere a vinovăției, totuși, prin ineditul ei 

și implicațiile teoretico-practice, această soluție apare 

sensibilă și discutabilă, motiv pentru care se impune a 

fi  scoasă în evidență sub aspectul problemei de drept 
abordate.

 În această ordine de idei, considerăm oportun și util 
să fi e redat textul de concluzii motivate, în care am un 
alt punct de vedere asupra acestei soluții, astfel încât să 
fi e declanșat procesul de discuții și polemici practico-
științifi ce asupra problematicii juridice enunțate.

2. Cauza penală a fost judecată în procedura acor-
dului de recunoaștere a vinovăției și, conform sentinței 
Judecătoriei Criuleni din 04 aprilie 2013: A. A. este re-
cunoscut vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute 
de articolul 264 alin. (3), lit. b) Cod penal, fi ind pedepsit 
cu 4 ani și 6 luni închisoare cu privarea de dreptul de a 
conduce mijloace de transport pe un termen de 1 an 
și, în temeiul articolului 90 Cod penal, cu suspendarea 
condiționată a executării pedepsei principale pe un ter-
men de probă de 2 ani; este încetată procedura privind 
soluționarea acțiunii civile înaintată de succesorul păr-
ţii vătămate C. V. împotriva inculpatului A. A. 

2.1. Prima instanță a reținut starea de fapt: „Inculpa-
tul A. A., la data de 19 august 2012, aproximativ la ora 
21.15, conducând automobilul de model „Honda CRV» 
cu numărul de înmatriculare CR AP 845, pe traseul din 
satul Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni, nerespectând 
prevederile pct. 40 (1) al Regulamentului Circulaţiei Ru-
tiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului R. Moldova nr. 
357 din 13 mai 2009, potrivit căruia „înaintea virării la 
stânga sau întoarcerii, conducătorul vehiculului trebu-
ie: a) să se apropie din timp de axa drumului, în cazul 
circulaţiei dublu sens sau de marginea stângă a caro-
sabilului cu circulaţia în sens unic; b) să cedeze trece-
rea vehiculelor care vin din sens opus ce urmează să se 
deplaseze înainte sau la dreapta, precum și pietonilor». 
La intersecţia cu drumul de acces din apropierea gos-
podăriei lui P. C. a virat la stânga, nu a cedat trecerea 
motocicletei de model „Fekon FK 150-8», condusă regu-
lamentar de către C.C. din sens opus, pe partea dreaptă 
a aceluiași carosabil, conform direcţiei sale de depla-
sare, în rezultatul căruia ambele mijloace de transport 
s-au tamponat. Ca urmare a tamponării, conducătoru-
lui motocicletei de model „Fekon FK 150-8», C.C., din 
imprudenţă, i-au fost cauzate leziuni corporale sub 
formă de traumă cranio-cerebrală deschisă cu fractură 
cominutivă a oaselor craniului și dilacerării pronunţate 
a creierului, care ulterior au provocat decesul acestuia”. 

2.2. Fapta constatată de prima instanță este califi ca-
tă în baza articolului 264 alin.(3), lit. b) Cod penal - încăl-
carea regulilor de securitate a circulaţiei rutiere sau de 
exploatare a mijlocului de transport de către persoana 
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care conduce mijlocul de transport, încălcare ce a cau-

zat, din imprudenţă, decesul unei persoane. 

3. Sentința este atacată cu recursul declarat la 

18.04.2013 de către succesorul părţii vătămate - C. V. 

3.1. În recurs se solicită: „Admiterea recursului. Ca-

sarea parţială a sentinţei Judecătoriei r-lui Criuleni din 

04.04.2013 în privinţa pedepsei stabilite faţă de incul-

pat. Rejudecarea cauzei cu adoptarea unei noi hotărâri, 

în sensul aplicării unei pedepse reale, cu privare de li-

bertate, precum și stabilirea unei pedepse complemen-

tare echitabile acţiunilor inculpatului, pe un termen 

maxim al sancţiunii prevăzute de art. 264, alin. (3) Cod 

Penal”.

3.2. În susținerea recursului, se invocă: 

– pedeapsa aplicată inculpatului este greșit individua-

lizată, astfel fi ind încălcate prevederile articolelor 7, 

61,75-77 Cod penal; 

– este neîntemeiată aplicarea prevederilor articolu-

lui 90 Cod penal, nefi ind constatate circumstanțele 

cauzei ce justifi că condamnarea cu suspendarea 

condiționată a executării pedepsei;

– la stabilirea pedepsei nu s-a luat în considerație că 

inculpatul nu s-a căit sincer, precum si rezultatul 

infracțional - că în urma săvârșirii infracțiunii a dece-

dat fi ul în vârstă de 16 ani;

– acțiunea civilă n-a fost soluționată corect, prejudiciul 

cauzat prin infracșiune nu este reparat.

4. Conform deciziei Colegiului penal al Curții de 

Apel Chișinău din 10 iunie 2013, s-a respins, ca fi ind 

inadmisibil, recursul succesorului părții vătămate – C.V. 

, fi ind menținută sentința Judecătoriei Criuleni din 04 

aprilie 2013, cea privindu-l pe A.A. 

4.1. Instanța de apel, la baza deciziei, a relevat ur-

mătoarele temeiuri: „După cum rezultă din conținutul 

recursului, este atacată sentința în partea pedepsei 

penale, latură care, conform legii, în procedura acordu-

lui de recunoaștere a vinovăţiei nu poate fi  contestată 

cu recurs de persoana respectivă. Inculpatul A. A. și-a 

recunoscut integral comiterea infracțiunii incriminate, 

încheind acordul de recunoaștere a vinovăţiei cu acu-

zatorul de stat.

Conform art. 504 alin.(l) CPP, acordul de recunoaște-

re a vinovăţiei este o tranzacţie încheiată între procuror 

și inculpat, care și-a dat consimțământul de a-și recu-

noaște vina în schimbul unei pedepse reduse.

Condiţiile de iniţiere și încheiere a acordului de re-

cunoaștere a vinovăţiei sunt reglementate în art.505 

CPP. Astfel, în cazul în care acordul respectiv este iniţiat 

de procuror, se ia în consideraţie interesul public de a 

obţine o judecare mai operativă, cu cheltuieli mai re-

duse, având în vedere că inculpatul își recunoaște pe 

deplin vina în săvârșirea infracţiunii imputate lui.

Conform art.507 alin. (3) și art.508 CPP, după accep-

tarea de către inculpat a judecării cauzei în această pro-

cedură redusă, instanţa de judecată audiază inculpatul 

și admite baza faptică a infracţiunii în legătură cu care 

inculpatul își recunoaște vinovăţia, ulterior procedează 

la dezbaterile judiciare privitor la măsura de pedeapsă, 

dezbateri judiciare care se compun din discursurile pro-

curorului, apărătorului și inculpatului. 

Potrivit art.509 alin.(6) CPP, sentinţa adoptată în pro-

cedura acordului de recunoaștere a vinovăţiei poate fi  

atacată cu recurs numai de către inculpat, avocatul său 

și de procuror în ceea ce privește măsura de pedeapsă 

ori referitor la unele erori procesuale esenţiale, comise 

la judecarea cauzei. 

Evidențiind aceste prevederi legale referitoare la 

judecarea cauzei în procedura acordului de recunoaș-

tere a vinovăţiei, instanța conchide că părţi în proces, în 

acest caz, sunt procurorul, care reprezintă partea învi-

nuirii (inclusiv interesele părţii vătămate și ale succeso-

rului părții vătămate) și inculpatul cu apărătorul său, iar 

succesorul părții vătămate sau apărătorul său nu este 

parte în această procedură. Astfel, succesorul părții vă-

tămate nu este în drept să atace sentința, dat fi ind că 

este pronunțată în procedura specială a acordului de 

recunoaștere a vinovăţiei. 

Călăuzitoare - în sensul concluziei formate, potrivit 

căreia, în procedura acordului de recunoaștere a vino-

văţiei, partea vătămată și partea civilă nu sunt în drept 

să atace sentința dată - este Hotărârea explicativă a Ple-

nului Curții Supreme de Justiție din 24.12.2000 „Privind 

judecarea cauzelor penale în procedura acordului de 

recunoaștere a vinovăţiei”, precum și practica judiciară 

stabilită prin deciziile pronunțate de instanța supremă 

la judecarea recursurilor în cauzele privind acordul de 

recunoaștere a vinovăției (Jurisprudența Curții Supre-

me de Justiție în materie penală, 2008-2010, pag.906-

909). 

Vis-à-vis de considerentele relevate, se impune res-

pingirea recursului declarat de succesorul părţii vătă-

mate C.V. ca fi ind inadmisibil, cu menținerea sentinței.

5. Am semnat cu respect decizia instanței de apel, 

însă chestiunea deliberată n-a fost obținută în unani-

mitate, deoarece optez pentru judecarea fondului re-

cursului declarat de către succesorul părții vătămate 

- C.V., adică nu sunt de acord cu soluția privind respin-

gerea acestui recurs, ca fi ind inadmisibil, din motivul că 

persoana respectivă nu dispune de dreptul de a ataca 

sentința nominalizată. 

Opinia expusă rezidă în raţionamentul potrivit căru-

ia pentru instanţa de judecată în procedura acordului 

de recunoaștere a vinovăţiei sunt direct incidente pre-

vederile constituţionale și ale dreptului procesual-pe-

nal privind respectarea și protejarea drepturilor și inte-

reselor legitime ale tuturor persoanelor participante la 

procesul penal.

Găsindu-mă în postura de a concura cu majorita-

tea completului de judecată, în rezultatul examinării și 

aprecierii aspectelor de fapt și de drept ale cauzei abor-

date în cuprinsul hotărârii, conform conștiinţei juridi-

ce și propriei convingeri, formate în urma cercetărilor 
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practice și teoretice, pledez pentru judecarea fondului 

recursului declarat de succesorul părții vătămate, adică 

să fi e verifi cată legalitatea și temeinicia sentinței ataca-

te pe baza materialului din dosarul cauzei și a oricăror 

documente noi prezentate în instanța de recurs în ra-

port cu motivele invocate de recurent. 

5.1. Conform articolului 509, alin.(7) CPP, recursul 

împotriva sentinței în cazul acordului de recunoaștere 

a vinovăției se judecă în conformitate cu prevederile 

articolelor 447 și 448, care reglementează procedura 

judecării recursului împotriva hotărârilor judecătorești 

pentru care nu este prevăzut apelul ca o cale de atac și, 

respectiv, judecarea acestui recurs.

Conform articolului 438 CPP, recursul împotriva 

hotărârilor judecătorești pentru care nu este prevăzu-

tă calea de atac apelul poate fi  declarat de persoanele 

menționate în articolul 401, unde sunt reglementate 

persoanele care pot declara apel.

Conform articolul 401 alin.(1), pct.3) CPP, poate de-

clara apel partea vătămată în ce privește latura penală.

Conform articolului 81 alin.(4) CPP, succesorul părții 

vătămate sau al părții civile participă la procesul pe-

nal în locul părții vătămate sau al părții civile. Prin ur-

mare, în procedura recursului împotriva hotărârilor 

judecătorești pentru care nu este prevăzută calea de 

atac apelul, care include și procedura acordului de 

recunoaștere a vinovăției, partea vătămată sau, după 

caz, succesorul părții vătămate este în drept să atace 

sentința, adică, în cazul dat, succesorul părții vătămate 

este titular legal al recursului împotriva sentinței date 

de prima instanță. 

5.2 Judecarea recursului în procedura acordului de 

recunoaștere a vinovăţiei ca fază distinctă a procesului 

penal reprezintă activitatea instanţei de judecată în ca-

drul unei proceduri speciale prevăzute în capitolul III, 

titlul III, Partea specială din Codul de procedură penală. 

Una din funcţiile esenţiale a fazei procesual- penale re-

spective, prin prisma art.1 CPP, este de a realiza actul de 

justiţie în interesul tuturor părţilor și persoanelor parti-

cipante la procesul penal, deoarece în ședinţa de jude-

cată atât partea acuzării, cât și partea apărării dispun 

de drepturi egale, ele fi ind investite de legea procesual 

penală cu posibilităţi egale pentru susţinerea poziţiilor 

și intereselor lor.

Lecturând textul normativ din titlul III, Partea gene-

rală a Codului de procedură penală, se observă că, de 

rând cu procurorul, inculpatul și apărătorul acestuia, 

există și alte persoane participante la procesul penal, 

care, la fel, se bucură de un statut juridic autonom, cu 

drepturi și obligaţii individuale bine conturate. Astfel, 

victima (art.58 CPP), partea vătămată (art.art.59-60 

CPP), partea civilă (art.art.61-62 CPP), partea civilmente 

responsabilă (art.art.73-74 CPP), precum și reprezen-

tanţii legali și succesorii acestora (art.art.77-81 CPP), 

conform prevederilor respective, dispun de drepturi și 

garanţii procesuale care necesită a fi  respectate pe tot 

parcursul procesului penal, inclusiv la examinarea de 

către instanţa de judecată a acordului de recunoaștere 

a vinovăţiei.

Conform articolului 81 alin. (4) CPP, succesorul părții 

vătămate sau al părții civile participă la procesul penal 

în locul părții vătămate sau al părții civile, adică per-

soana respectivă, care a manifestat dorința să exercite 

drepturile și obligațiile părții vătămate decedate, este 

în drept să participe în procesul penal, exercitând drep-

turile și obligațiile părții vătămate prevăzute la articolul 

60 CPP.

În conformitate cu prevederile art.60 alin.(1) CPP, 

partea vătămată, de rând cu altele, are următoarele 

drepturi: 1) să participe la ședinţa de judecată, inclusiv 

la examinarea materialelor cauzei; 2) să se împace cu 

inculpatul în cazurile prevăzute de lege; 3) să participe 

la judecarea cauzei pe cale ordinară de atac; 4) să ple-

deze în dezbateri judiciare privitor la prejudiciul cauzat; 

5) să exercite căile de atac împotriva hotărârilor jude-

cătorești.

Prin urmare, independent de procedura în care este 

judecată cauza, în ședinţa de judecată, partea vătăma-

tă, respectiv - succesorul ei, se bucură de un tratament 

juridico-procedural distinct și egal, instanța de judeca-

tă fi ind obligată să-l respecte în mod necondiţionat și 

integral. 

5.3. În aceasă ordine de idei, nu pot fi  acceptate ar-

gumentele potrivit cărora interesele părţii vătămate 

sau ale părţii civile în procedura acordului recunoașterii 

vinovăției sunt prezentate de către procuror, conform 

Legii cu privire la procuratură și articolelor 51-53 CPP. 

Ele nu sunt fondate, deoarece, în virtutea principiilor de 

bază ale procesului penal, egalitatea în faţa legii și a au-

torităţilor, asigurarea dreptului la apărare și contradic-

tualitatea în procesul penal, accesul liber la justiţie, toa-

te părţile din procesul penal, inclusiv partea vătămată, 

dupa caz - succesorul ei, benefi ciază de drepturi și li-

bertăţi autonome, proprii statutului lor juridic legiferat. 

Procurorul, potrivit articolului 53 CPP, nici nu dispu-

ne de atribuţii privind reprezentarea intereselor părţii 

vătămate sau ale părţii civile în ședinţa de judecată, iar 

faptul că în decizie nu se indică concret și precis nor-

ma procesual-penală, de blanchetă, denotă că procu-

rorul nu este abilitat cu dreptul de a reprezenta partea 

vătămată în procedura acordului de recunoaștere a 

vinovăției. 

Se evidențiază că, în speță, succesorul părții vă-

tămate a participat în ședința instanței de fond, iar 

procurorul, deși a participat, n-a atacat sentința, astfel 

între persoanele respective, participante la procesul 

de judecată în acordul de recunoaștere a vinovăției ce 

reprezintă partea acuzării, existând opinii diferite, când 

o persoană (procurorul) este de acord cu sentința și, 

respectiv, nu declară recurs, iar alta (succesorul părții 

vătămate) nu este de acord cu sentința și, respectiv, de-

clară recurs. 

 În atare situație, prin soluția dată de instanța de 

recurs, sentința nu poate fi  supusă controlului judiciar 
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din inițiativa părții acuzării, dat fi ind că procurorul n-a 

declarat recurs, ceea ce este inadmisibil, în timp ce C. 

V., persoana recunoscută în procesul penal ca succesor 

al părții vătămate, inclusă în partea acuzării, dispune 

de drepturi și obligații distincte, inclusiv de dreptul să 

atace sentința (capitolul 1, titlul 3, Partea generală din 

Codul de procedură penală). 

5.4. Pe de altă parte, constatăm că acest caz gene-

rează o situație de colizie juridică apărută între nor-

mele procesual-penale generale și normele procesu-

al-penale speciale, caracterizate prin faptul că primele 

norme prevăd dreptul tuturor părţilor și persoanelor 

afl ate în procesul penal de a participa în ședinţa de ju-

decată, respectiv - și la examinarea de către instanţa 

de judecată a acordului de recunoaștere a vinovăţiei, 

iar ultimele norme nu prevăd expres acest drept, ci 

chiar îl restricţionează, dacă pornim de la prevederile 

din art.508 CPP, potrivit cărora dezbaterile judiciare se 

compun din discursurile procurorului,apărătorului și 

inculpatului care pot lua încă o dată cuvântul în formă 

de replică. 

Între partea generală și partea specială există o uni-

tate organică, acestea fi ind indisolubil legate între ele 

ca părţi componente ale unui act normativ, de aceea 

aplicarea normelor procesual-penale speciale este de 

neconceput fără aplicarea concomitentă a normelor 

procesual-penale generale. În această ordine de gândi-

re, nu pot fi  solidar cu concluziile puse la baza deciziei, 

potrivit cărora la examinarea acordului de recunoaște-

re a vinovăţiei participă numai procurorul, inculpatul și 

apărătorul acestuia și, astfel, numai aceste persoane ur-

mează a fi  citate legal și asigurate cu dreptul de a parti-

cipa în ședinţa de judecată, respectiv - numai ele având 

dreptul de a ataca cu recurs sentinţa adoptată în cazul 

acordului de recunoaștere a vinovăţiei. 

Din conținutul articolului 504, alin.2) CPP rezultă că 

doar la încheierea acordului de recunoaștere a vino-

văţiei este obligatorie participarea procurorului, incul-

patulului și apărătorului acestuia, ceea ce nu semnifi -

că interzicerea participării și a altor persoane admise 

în procesul penal respectiv. Din analiza textuală a art.

art.506-509 CPP, în sens îngust, rezultă că aceste norme 

conţin modalităţi contradictorii de restrângere a drep-

tului la accesul liber la justiţie și la un proces echitabil 

a unei părţi, deoarece prevede că „Dezbaterile judiciare 

se compun din discursurile procurorului, apărătorului și 

inculpatului.....” (art.508 CPP). 

Totodată, analizând în sens larg, redacţia articole-

lor 506-509 CPP în colaborare cu principiile generale 

ale procesului penal, cu prevederile Constituţiei și cu 

normele dreptului comunitar și ale tratatelor interna-

ţionale la care Republica Moldova este parte, apreciem 

că aceste norme nu limitează dreptul persoanei partici-

pante în procesul penal de a participa în ședinţa de ju-

decată cu privire la examinarea acordului de recunoaș-

tere a vinovăţiei, deoarece nu există o interdicţie de a fi  

citată legal persoana respectivă sau de a fi  restrânsă în 

drepturile procesuale prevăzute de lege.

Conform art. 314 alin. (2) CPP, instanţa de judeca-

tă, la judecarea cauzei, creează părţii acuzării și părţii 

apărării condiţiile necesare pentru cercetarea multila-

terală și în deplină măsură a circumstanţelor cauzei, iar 

reieșind din prevederile art. 315 CPP, aceste părţi sunt 

egale în drepturi în faţa instanţei. Normele respective, 

de rând cu altele din capitolul 1, titlul2, Partea Specială, 

al Codului de procedură penală, reglementează condi-

ţiile generale ale judecării cauzei, care se aplică în mod 

corespunzător atât în procedura deplină, cât și în pro-

cedura specială stabilită. 

Prin urmare, în toate cauzele penale, inclusiv cele cu 

privire la examinarea acordului de recunoaștere a vino-

văţiei, instanţa de judecată urmează să aplice prevede-

rile menţionate cu privire la nemijlocirea, oralitatea și 

contradictorialitatea judecării cauzei, precum și la egali-

tatea în drepturi a părţilor în faţa instanţei. În atare situ-

aţie, considerăm că la judecarea recursului declarat de 

părțile vătămate este obligatoriu să fi e create părţilor 

respective condiţii necesare de a benefi cia de drepturi 

egale în faţa instanţei de judecată în ce privește parti-

ciparea în ședinţa de judecată și, respectiv, în vederea 

soluționării fondului recursului, instanța să se pronunțe 

asupra tuturor motivelor invocate de recurenți.

5.5. O interpretare rigidă a articolelor 506-509 CPP, 

în sensul că partea vătămată nu dispune de dreptul de 

a ataca cu recurs sentinţa adoptată în cazul acordului 

de recunoaștere a vinovăţiei, este inacceptabilă și sub 

aspectul că prin asemenea interpretare judiciară se 

utilizează doar o singură metodă de interpretare a nor-

melor juridice enunţate - metoda gramaticală, care nu 

este îndeajuns efi cientă pentru stabilirea conţinutului 

normativ, fără a fi  plasate în ansamblul actului normativ 

și al întregii legislaţii în vigoare. 

Consider că activitatea propriu-zisă trebuie să răs-

pundă cât mai precis unei interpretări practico-știinţifi -

ce riguroase, clare și coerente, astfel încât să fi e utile și 

de un real folos la darea actului de justiție, motiv pentru 

care, în cazul dat, pledez să fi e aplicate toate metodele 

de interpretare judiciară recunoscute în doctrină, adică: 

metoda gramaticală; metoda sistematică; metoda isto-

rică; metoda logică și metoda teleologică și, respectiv, 

să se efectuieze o analiză juridică dealectică a soluţiilor 

elaborate.

Este cazul ca, din punctul de vedere al limitelor 

interpretării normelor juridice prevăzute la articolele 

506-509 CPP, să fi e aplicată, alături de interpretarea li-

terală și interpretarea restrictivă, și cea extensivă. Inter-

pretarea extensivă lărgește conţinutul normei în raport 

cu formularea ei textuală, ea stabilește că voinţa legiui-

torului are de fapt un caracter mai cuprinzător în raport 

cu acel întrevăzut în libertatea primară a normelor în 

cauză.

5.6. În cazul dat, consider că instanța de recurs avea 

competenţa și posibilitatea de a extinde sensul norme-
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lor de procedură penală care reglementează judecarea 

recursului în procedura de judecată a acordului de re-

cunoaștere a vinovăţiei până la limita unde socotește 

că se potrivește cu spiritul legii și cu intenţia legiuitoru-

lui, deoarece exprim convingerea că, în textul normativ 

enunţat, norma spune mai puţin decât a voit legiuitorul 

și decât este prevăzut în Constituţie, în normele drep-

tului internaţional și ale tratatelor internaţionale la care 

Republica Moldova este parte. Altfel spus, se impunea 

ca, în urma judecării recursului declarat de succesorul 

părții vătămate, să fi e aplicate, în cumul, metodele și 

procedeele de analiză juridică și interpretare a normelor 

ce reglementează procedura de judecată a acordului de 

recunoaștere a vinovăţiei în raport cu situaţia litigioasă 

privind soluţia dată de prima instanță. În acest context, 

în baza prvederilor din articolele 448-450 CPP, era nece-

sar și oportun a fi  sistematizate, evidenţiate, dezbătute 

și soluţionate motivele invocate în recursul respectiv, 

iar, în consecinţă, aceste activităţi trebuiau să fi e refl ec-

tate în decizie, lucru care nu s-a făcut din cauza con-

cluziei privind inadmisibilitatea bazată pe argumentul 

că partea vătămată nu este în drept să atace sentința 

dată în procedura acordului de recunoaștere a vinovăţi-

ei. Resping acest argument, exprimând convingerea că 

dreptul de a participa în ședinţă de judecată, de a ataca 

sentinţa primei instanţe și, după caz, decizia instanţei 

de recurs în cazul acordului de recunoaștere a vinovă-

ţiei, trebuie să aparţină și părții vătămate, respectiv - 

succesorului ei. Dreptul respectiv, prin manifestarea sa 

practică, dispune de un conţinut de activităţi specifi ce 

și complexe, menite să contribuie la examinarea justă și 

corectă de către instanţa de judecată a acordului de re-

cunoaștere a vinovăţiei. În vederea abordării practico-

știinţifi ce a acestui drept procesual-penal, precizez că 

legalitatea judecării recursului în procedura acordului 

de recunoaștere a vinovăției presupune, în primul rând, 

respectarea cu stricteţe a drepturilor și intereselor pro-

cesuale a tuturor părţilor și persoanelor participante la 

procesul penal, inclusiv a părții vătămate.

Scopul procedurii privind acordul de recunoaștere 

a vinovăţiei trebuie să derive din conţinutul art.1 CPP 

coroborat cu art. 19 CPP, care reglementează noţiunea 

și scopul procesului penal, precum și accesul liber la 

justiţie. Din esența acestor prevederi legale rezultă că, 

prin respectarea dreptului privind accesul liber la jus-

tiţie, procesul penal are ca scop protejarea persoanei, 

societăţii și statului de infracţiuni. Concluziile că partea 

vătămată nu este în drept să atace sentința dată în pro-

cedura privind acordul de recunoaștere a vinovăţiei nu 

se acordă cu scopul enunțat, precum și cu principiile 

generale, cu normele dreptului internaţional și ale tra-

tatelor internaţionale la care Republica Moldova este 

parte, care constituie elemente integrante ale dreptului 

procesual penal și, nemijlocit, dau naștere drepturilor și 

libertăţilor omului în procesul penal (art.2 alin.(2) CPP). 

Conform articolului 6 alin.(1) din Convenţia pentru 

Apărarea Drepturilor Omului și Libertăţilor Fundamen-

tale, orice persoană are dreptul la judecarea în mod 

echitabil, în mod public și într-un termen rezonabil a 

cauzei sale, de către o instanţă independentă și impar-

ţială, instituită de lege, care va hotărî fi e asupra încăl-

cării drepturilor și obligaţiilor sale cu caracter civil, fi e 

asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală 

îndreptată împotriva sa. Deși acest text nu consacră 

expres dreptul de a participa la ședinţa de judecată, re-

spectiv - de a ataca sentința, însăși termenii utilizaţi în 

art.6 parag.1 din Convenţie impun concluzia că acest 

drept este unul evident, necesar a fi  luat în consideraţie, 

dat fi ind locul preeminent pe care-l ocupă dreptul la un 

proces echitabil într-o societate democratică. „Din mo-

ment ce orice persoană are un asemenea drept (dreptul 

de a fi  pledată cauza), el nu poate fi  conceput altfel, de-

cât subsecvent dreptului de a se adresa tribunalului în 

faţa căruia îi va fi  pledată cauza persoanei respective...” 

(a se vedea C. Bârsan, Convenţia Europeană a Dreptului 

Omului, vol.1, Editura All Beck, București, 2005, p.257).

Este regretabil faptul că deseori, cu ocazia discuţii-

lor practico-judiciare, se exploatează la maximum su-

biectul cu privire la importanța jurisprudenţei CtEDO 

pentru cea naţională, totuși, în cazul dat, nu s-au făcut 

eforturile necesare pentru a concepe ideea că dreptul 

părţii vătămate, după caz - succesorului ei, la judecarea 

recursului declarat nu trebuie să fi e iluzoriu și formal, 

dat fi ind că acest drept este o creaţie a practicii juris-

dicţionale europene, reprezentând o garanţie implicită 

a desfășurării echitabile a judecării cauzei respective. 

De altfel, Curtea Europeană de la Strasbourg a elaborat 

acest principiu fundamental, cu caracter general, de-

venit aproape o clauză de stil în exercitarea justiţiei, în 

conformitate cu Convenţia Europeană pentru Drepturi-

lor Omului, sunt apărate drepturile omului concrete și 

efective, dar nu teoretice și iluzorii. 

Efectivitatea și efi ciența dreptului fundamental pri-

vind accesul la justiţie impune ca exercitarea concretă 

a acestui drept să nu fi e afectată de existenţa unor im-

pedimente de drept sau de fapt, care ar fi  de natură să 

pună sub semnul întrebării, iar uneori chiar să anihileze 

dreptul persoanei de a ataca sentința ce o vizează. În 

acest sens, Curtea Europeană a subliniat necesitatea 

asigurării oricărei persoane participante la proces „o 

posibilitate clară și concretă de a ataca un act ce consti-

tuie o ingerinţă în drepturile sale” (a se vedea hotărârea 

CtEDO din 16.12.1992, în cauza De Geouff re de la Ardel-

le contra Franţei, par.34). 

Principiul cu privire la egalitatea în faţa legii și a au-

torităţilor, prevăzut în art.9 CPP, dă concomitent expre-

sie enunţului solemn din art.1 al Declaraţiei Universale 

pentru Drepturile Omului din 10 decembrie 1948: „Toa-

te fi inţele umane se nasc libere și egale în demnitate 

și drepturi”. În articolul 10 din Declaraţia respectivă se 

prevede: „Orice persoană are dreptul la deplină egali-

tate de a fi  audiată în mod echitabil și public de către 

un tribunal independent și imparţial, care va hotărî fi e 

asupra drepturilor și obligaţiilor sale, fi e asupra temei-
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niciei oricărei acuzări în materie penală îndreptată îm-

potriva sa”. 

Aceste principii, care, în esenţă, presupun că la si-

tuaţii juridice egale să se aplice un tratament juridic 

egal, dă satisfacţie și principului statuat în articolul 14 

din Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului, 

potrivit căruia exercitarea drepturilor și libertăţilor re-

cunoscute în Convenţie trebuie să fi e asigurată de rând 

cu criteriile enumerate și în orice altă situaţie.

În corespundere cu acest principiu fundamental 

ce se aplică la judecarea cauzelor, egalitatea părţilor și 

persoanelor participante la procesul penal presupune 

următoarele cerinţe și exigenţe:

– dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea drep-

turilor, a libertăţilor cetăţenești și a celorlalte intere-

se legitime ocrotite de legislaţie. Nici o lege nu poate 

îngrădi ori înlătura acest drept constituţional;

– dreptul la un tratament juridic egal al părţilor pe tot 

parcursul procesului penal de către instanţa de jude-

cată;

– imparţialitatea instanţei de judecată faţă de părţile și 

persoanele participante la procesul penal;

– același sistem de instanţe competente să judece ca-

uza penală și același sistem al gradelor de jurisdicţie 

în procesul penal pentru toate părţile și persoanele 

participante în procesul penal. 

5.7. La fel, prin limitarea dreptului părții vătămate 

de a ataca sentința dată în procedura acordului de re-

cunoaștere a vinovăţiei, nu se acordă deplină efi cienţă 

principiilor fundamentale consfi nțite în Constituţia Re-

publicii Moldova, care are supremaţie asupra legislaţiei 

procesual-penale (art.2 alin.(3) CPP).

Conform articolului 20, alin.(1) din Constituţie, orice 

persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea 

instanţelor judecătorești competente împotriva acte-

lor care violează drepturile, libertăţile și interesele sale 

legitime și nici o lege nu poate îngrădi accesul la jus-

tiţie, iar conform alin.(2) din același articol, nici o lege 

nu poate îngrădi accesul la justiţie. Conform art.16 alin.

(1) din Constituţie, respectarea și ocrotirea persoanei 

constituie o îndatorire primordială a statului. Principiile 

constituționale enunțate se confi gureză în legătură ca-

uzală directă cu principiile contradictorialității și drep-

tul la apărare, puse la baza procesului de judecată, in-

clusiv în cadrul acordului de recunoaștere a vinovăției. 

Codul de procedură penală consacră expres, în vir-

tutea art.art.17 și 24 CPP, aceste principii, fi ind regle-

mentată asigurarea dreptului la apărare și contradic-

tualitatea în procesul penal oricărei părți sau persoane 

participante la procesul respectiv. Conform art.17 alin.

(2) CPP, instanţa de judecată este obligată să asigure 

participanţilor la procesul penal deplina exercitare a 

drepturilor lor procesuale, în condiţiile prezentului cod, 

iar conform art.24 alin.(4) CPP, părţile în procesul penal 

își aleg poziţia, modul și mijloacele de susţinerea a ei 

de sine stătător, fi ind independente de instanţă, de alte 

organe ori persoane.

În aplicarea acestor principii, Curtea de la Strasburg 

a decis că fi ecărei părţi trebuie să i se acorde posibili-

tatea de a prezenta obiecţii la argumentele celeilalte 

(CtEDO, 29 mai 1986, cauza Feldbrugge vs Ţara de Jos). 

O mare parte a jurisprudenţei Curţii Europene a Drep-

turilor Omului privește protecţia drepturilor omului în 

cadrul procesului penal. Aportul Curţii Europene con-

stă, pe de o parte, în a releva slăbiciunile reglementări-

lor penale sau procesual-penale naţionale și, pe de altă 

parte, în a învedera o anumită concepţie europeană în 

materie penală (a se vedea: M. Delmas-Marty, Procedu-

res penales d’Europe, Presses Universitaores de France, 

1995 p.29).

Principiile egalităţii în faţa legii și a autorităţilor, asi-

gurării dreptului la apărare și contradictualităţii în pro-

cesul penal se înglobează în art.6 al Convenţiei pentru 

apărarea drepturilor omului și a libertăţilor fundamen-

tale, care prevede și garantează dreptul la un proces 

echitabil. Această normă garantează în integralitatea sa 

dreptul oricărei persoane la un proces echitabil, ceea 

ce presupune de a-i crea condiţii optime pentru partici-

parea efectivă în cadrul procesului penal, inclusiv de a 

participa în ședinţa de judecată. Relevant în acest sens 

este, de pildă, că două din cele trei paragrafe ale artico-

lului 6 din Convenţie, care garantează dreptul persoa-

nei la proces echitabil, se referă la protecţia unor drep-

turi fundamentale în cadrul procesului penal.

În acest cadru, Convenţia Europeană are nu numai 

rolul de a compatibiliza normele europene cu cele na-

ţionale, ci și pe acel de a îndeplini o funcţie proprie de 

legitimare, pornind de la ansamblul valorilor ce se im-

pun atât judecătorului, cât și legiuitorului, care, având 

o forţă juridică superioară normelor interne, constituie 

pentru acestea un punct de referinţă (a se vedea: M. 

Delmas-Marty, Pour un droit commun, Edition du Seuil, 

1994, p. 243).

În jurisprudenţa sa, Curtea de la Strasburg a reţinut 

că și victimele infracţiunilor benefi ciază de aplicarea 

art.6, §1 din Convenţia Europeană (CEDO, hotărârea 

Marei Camere din 12.02.2004 în cauza Perez vs Fran-

ţa). Protecţia drepturilor victimei infracţiunii în cadrul 

procesului penal (prin garantarea dreptului de acces la 

justiţie, a dreptului la un proces echitabil, a dreptului de 

a benefi cia de protecţie din partea statului, a dreptu-

lui la despăgubire) reprezintă o preocupare constantă 

a jurisprudenţei CEDO, deoarece importanţa protecţiei 

drepturilor ei în cadrul justiţiei penale este evidentă faţă 

de consecinţele deosebit de grave pe care deschiderea 

ori închiderea unui proces penal le poate avea asupra 

unor drepturi fundamentale ale persoanei respective.

Prin urmare, drepturile persoanei participante la 

procesul penal - accesul la justiție și la un proces echi-

tabil - se aplică în relaţiile dintre aceasta și instanţa de 

judecată, ultima fi ind obligată a oferi fi ecărei persoane 
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șanse și posibilităţi egale de a-și susţine poziţia proce-

suală. 

5.8. În contextul concluziei expuse, împărtășesc 

punctul de vedere potrivit căruia la etapa de iniţiere 

și încheiere a acordului de recunoaștere a vinovăţiei 

participă procurorul, inculpatul și apărătorul, dar sunt 

în imposibilitate să fac o asemenea constatare la urmă-

toarele etape ale procedurii respective: examinarea de 

către instanţa de judecată a acordului de recunoaște-

re a vinovăţiei și dezbaterile judiciare în cazul accep-

tării acordului de recunoaștere a vinovăţiei, atacarea 

sentinței de către toate părțile procesului penal și obli-

gativitatea instanței de recurs de a judeca fondul recur-

sului etc.

De aceea, nu susțin refuzul apriori al judecătorului 

de a judeca fondul recursului declarat de partea vătă-

mată sau, dăpă caz, a succesorului ei, pentru simplul 

motiv că procedura acordului de recunoaștere a vino-

văţiei nu prevede expres dreptul acestora de a partici-

pa în cadrul procedurii respective, inclusiv de a ataca 

sentința, fără a fi  identifi cate incidenţele dreptului, în 

ansamblu, asupra prevederilor ce reglementează pro-

cedura privind acordul de recunoaștere a vinovăţiei și, 

respectiv, fără a fi  analizate eventualele ipoteze de con-

fl ict între norma juridică naţională și cea internaţională.

Semnifi cative, în acest sens, sunt prevederile art.7 

alin.(5) CPP, din care rezultă că, dacă în procesul judecă-

rii cauzei instanţa stabilește că norma juridică naţională 

ce urmează a fi  aplicată contravine prevederilor tratate-

lor internaţionale în domeniul drepturilor și libertăţilor 

fundamentale ale omului la care Republica Moldova 

este parte, instanţa va aplica reglementările internaţio-

nale în direct, motivând hotărârea sa și informând des-

pre aceasta autoritatea care a adoptat norma naţională 

respectivă și Curtea Supremă de Justiţie. Totodată, în 

art.2 alin.(2) CPP este stipulat că princiipile generale și 

normele dreptului internaţional și ale tratatelor interna-

ţionale la care Republica Moldova este parte constituie 

elemente integrante ale dreptului procesual penal și, 

nemijlocit, dau naștere drepturilor și libertăţilor omului 

în procesul penal, iar alin.(5) al acestui articol prevede 

că în desfășurarea procesului penal nu pot avea putere 

juridică legile și alte acte normative care anulează sau 

limitează drepturile și libertăţile omului, încalcă inde-

pendenţa judecătorească, principul contradictorialită-

ţii, precum și contravin normelor unanim recunoscute 

ale dreptului internaţional la care Republica Moldova 

este parte.

5.9. Aderând în anul 1997 la Convenţia Europeană 

pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăţilor 

Fundamentale, Republica Moldova și-a asumat obliga-

ţia de a garanta protejarea drepturilor și a libertăţilor 

proclamate de CEDO ale tuturor persoanelor afl ate sub 

jurisdicţia sa. Din prevederile Constituţiei Republicii 

Moldova (art.4 alin.2), precum și din hotărârea Curţii 

Constituţionale nr.55 din 14 octombrie 1999 “Privind 

interpretarea unor prevederi ale art.4 din Constituţia 

Republicii Moldova” rezultă că CEDO constituie o par-

te integrantă a sistemului legal intern și, respectiv, ur-

mează a fi  aplicată direct ca oricare altă lege a RM cu 

deosebirea că CEDO are prioritate faţă de restul legilor 

interne care îi contravin.

În Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie 

nr.17 din 19.06.2000, modifi cată prin hotărârea Plenu-

lui CSJ nr.10 din 22.12.2008 „Privind aplicarea în prac-

tica judiciară de către instanţele judecătorești a unor 

prevederi ale Convenţiei pentru apărarea drepturilor 

omului și libertăţilor fundamentale”, se menţionează 

că“…sarcina primordială cu privire la aplicarea Conven-

ţiei revine instanţelor naţionale și nu Curţii Europene 

a Drepturilor Omului de la Strasbourg. Astfel, în cazul 

judecării cazurilor, instanţele de judecată urmează să 

verifi ce dacă legea sau actul care urmează a fi  aplicat 

și care reglementează drepturi și libertăţi garantate de 

CEDO sunt compatibile cu prevederile acesteia. În caz 

de incompatibilitate, instanţa va aplica direct preve-

derile Convenţiei, menţionând acest fapt în hotărârea 

sa. Concomitent se va ţine cont de faptul că prevede-

rile Convenţiei și ale protocoalelor sale sunt obligatorii 

pentru Republica Moldova doar din momentul intrării 

lor în vigoare pentru R. M., adică de la 12 septembrie 

1997. Astfel, normele Convenţiei se extind doar asu-

pra încălcărilor (pretinselor încălcări) ulterioare acestei 

date și nu pot avea efect retroactiv. Aceasta nu se extin-

de însă asupra încălcărilor (pretinselor încălcări) care au 

un caracter continuu. 

Aceste din urmă încălcări sunt acele stări de fapt 

și de drept care au început înainte de 12 septembrie 

1997, dar au continuat și după această dată. Se aten-

ţionează instanţele judecătorești asupra faptului că, 

pentru aplicarea corectă a Convenţiei, este necesară 

studierea prealabilă a jurisprudenţei Curţii Europene a 

Drepturilor Omului de la Strasbourg, care unica este în 

drept, prin intermediul deciziilor sale, să dea interpelări 

ofi ciale aplicării CEDO și, deci, obligatorii. Instanţele ju-

decătorești sunt obligate să se călăuzească de aceste 

interpretări”.

5.10. În susținerea opiniei promovate, subliniem că, 

într-o situaţie asemănătoare, Curtea Constituţională a 

Republicii Moldova, prin Hotărârea nr.9 din 20.05.2008 

asupra excepţiei de neconstituţionalitate a prevederii 

pct.3 alin.(1) art.401 din Codul de procedură penală 

al Republicii Moldova, a hotărât: „Se declară neconsti-

tuţională prevederea: „...în ce privește latura penală în 

cazurile în care procesul penal se pornește doar la plân-

gerea prealabilă a acesteia în condiţiile legii din pct.3) 

alin.(1) art.401 din Codul de procedură penală”.

În cazul dat, drept temei pentru examinarea dosaru-

lui a servit sesizarea Curţii Supreme de Justiţie asupra 

excepţiei de neconstituţionalitate depusă la 21 februa-

rie 2008, în conformitate cu prevederile art.24 și art.25 

din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.38 și 

art.39 din Codul jurisdicţiei constituţionale. În ședinţa 

plenară a Curţii Constituţionale, reprezentantul Curţii 
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Supreme de Justiţie a concretizat obiectul sesizării, so-

licitând exercitarea controlului constituţionalităţii pre-

vederii pct.3) alin.(1) art.401 CPP în procedura excep-

ţiei de neconstituţionalitate. În articolul 401 CPP sunt 

specifi cate persoanele care pot declara apel. Potrivit 

prevederii contestate a pct.3) alin.(1) art.401 CPP, poate 

declara apel partea vătămată, în ce privește latura pe-

nală în cazurile în care procesul penal se pornește doar 

la plângerea prealabilă a acesteia în condiţiile legii. 

Din sesizare rezultă că la Curtea Supremă de Justiţie 

se afl ă în proces de judecare recursul în anulare înaintat 

de reprezentantul părţii vătămate, Grigoriev Eugenia, 

împotriva hotărârilor irevocabile pronunţate de Cole-

giul lărgit penal al Curţii Supreme de Justiţie la 6 iunie 

2007 și de Curtea de Apel Chișinău la 28 noiembrie 

2006. La judecarea recursului în anulare, Plenul Curţii 

Supreme de Justiţie urma să aplice art.452 CPP în coro-

borare cu pct.3) alin.(1) art.401 CPP. 

În ședinţa Plenului Curţii Supreme de Justiţie, repre-

zentantul părţii vătămate a invocat neconstituţionalita-

tea pct.3) alin.(1) art.401 CPP, arătând că norma respec-

tivă contrazice dispoziţiile constituţionale cuprinse în 

art.16 privind egalitatea în drepturi, art.20 privind ac-

cesul liber la justiţie, art.26 privind dreptul la apărare, 

art.54 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi 

sau al unor libertăţi, art.119 privind exercitarea căilor 

de atac, deoarece prin neadmiterea introducerii apelu-

lui sau recursului partea vătămată este pusă în condiţii 

inegale în raport cu alţi participanţi la procesul penal. 

Prin încheierea din 17 decembrie 2007, Plenul Curţii Su-

preme de Justiţie a ridicat în faţa Curţii Constituţionale 

excepţia de neconstituţionalitate, suspendând judeca-

rea recursului în anulare.

Deoarece întrevedem o situaţie similară și în cazul 

judecării recursului părților vătămate în cauza respec-

tivă, consider oportun de reprodus integral motivele 

și aprecierile Curţii Constituţionale, care au stat la baza 

hotărârii nr.9 din 20.05.2008, dat fi ind că sunt relevante 

și aplicabile în sprijinul opiniei pentru care pledăm:

„Republica Moldova a proclamat protejarea și pro-

movarea drepturilor omului drept principii democrati-

ce fundamentale. Conform art.1 alin.(3) din Constituţie, 

Republica Moldova este un stat de drept, democratic, 

în care demnitatea omului, drepturile și libertăţile lui, 

libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea și 

pluralismul politic reprezintă valori supreme și sînt ga-

rantate. 

Dispoziţiile constituţionale privind drepturile și li-

bertăţile omului se interpretează și se aplică în concor-

danţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu 

pactele și cu celelalte tratate la care Republica Moldova 

este parte (art.4 alin.(1) din Constituţie). Potrivit preve-

derii contestate a pct.3) alin.(1) art.401 CPP, partea vă-

tămată nu este în drept să introducă apel sau recurs în 

anulare conform prevederilor art.452 CPP decît în cazu-

rile în care procesul penal a fost pornit în baza plîngerii 

sale. 

Curtea consideră această normă drept neconstitu-

ţională din următoarele motive: un principiu de bază 

al statului de drept este principiul universalităţii drep-

turilor și libertăţilor consacrate prin Constituţie și prin 

alte legi și al obligaţiilor prevăzute de acestea (art.15 

din Constituţie). Potrivit art.59 alin.(1) CPP, parte vătă-

mată este considerată persoana fi zică căreia i s-a cauzat 

prin infracţiune un prejudiciu moral, fi zic sau material, 

recunoscută în această calitate, conform legii, cu acor-

dul victimei. Minorul căruia i s-a cauzat prejudiciu prin 

infracţiune va fi  considerat parte vătămată fără acordul 

său. 

În Recomandarea nr.(85) 11 a Comitetului de Mi-

niștri al Consiliului Europei cu privire la poziţia victimei 

în cadrul dreptului penal și procedurii penale, adoptată 

la 28.06.1985, se subliniază că funcţia de bază a justiţiei 

penale trebuie să fi e soluţionarea cererilor victimelor 

și apărarea intereselor acestora, victima trebuie să dis-

pună de dreptul de a cere organelor competente ree-

xaminarea deciziei privind neurmărirea penală sau de 

dreptul de a iniţia urmărirea individuală. 

Conform CPP, partea vătămată este parte în proce-

sul penal. Procesul penal are ca scop protejarea per-

soanei, societăţii și statului de infracţiuni, precum și 

protejarea persoanei și societăţii de faptele ilegale ale 

persoanelor cu funcţii de răspundere în activitatea lor 

legată de cercetarea infracţiunilor presupuse sau săvâr-

șite, astfel ca orice persoană care a săvârșit o infracţiune 

să fi e pedepsită potrivit vinovăţiei sale și nici o persoa-

nă nevinovată să nu fi e trasă la răspundere penală și 

condamnată (art.1 alin.(2). Potrivit defi niţiei expuse în 

pct.29) art.6 CPP, parte în proces sunt persoane care în 

procesul penal exercită funcţii de acuzare sau apărare 

în baza egalităţii în drepturi și a principiului contradic-

torialităţii. 

Art.24 CPP stipulează că părţile participante la jude-

carea cauzei au drepturi egale, fi ind investite de legea 

procesuală penală cu posibilităţi egale pentru susţi-

nerea poziţiilor lor. Instanţa de judecată pune la baza 

sentinţei numai acele probe la cercetarea cărora părţile 

au avut acces în egală măsură. Părţile în procesul penal 

își aleg poziţia, modul și mijloacele de susţinere a ei de 

sine stătător, fi ind independente de instanţă, de alte or-

gane ori persoane. Curtea Constituţională relevă că la 

etapa urmăririi penale drepturile părţii vătămate sunt 

asigurate, inclusiv dreptul de a ataca ordonanţa privind 

refuzul de a începe urmărirea penală. 

Art.20 din Constituţie stipulează că orice persoană 

are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor 

judecătorești competente împotriva actelor care vio-

lează drepturile, libertăţile și interesele sale legitime. 

Codul de procedură penală, de asemenea, prevede, 

în alin.(1) art.19, că orice persoană are dreptul la exa-

minarea și soluţionarea cauzei sale în mod echitabil, în 

termen rezonabil, de către o instanţă independentă, 

imparţială, legal constituită, care va acţiona în confor-

mitate cu Codul. Limitând dreptul unei părţi în procesul 
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penal de a exercita căile de atac, prevederea pct.3) alin.

(1) art.401 CPP încalcă principiul constituţional al acce-

sului liber la justiţie. 

Conform art.54 din Constituţie, în Republica Mol-

dova nu pot fi  adoptate legi care ar suprima drepturile 

și libertăţile fundamentale ale omului și cetăţeanului. 

Exerciţiul drepturilor și libertăţilor nu poate fi  supus al-

tor restrângeri decât celor prevăzute de lege, care co-

respund normelor unanim recunoscute ale dreptului 

internaţional și sunt necesare în interesele securităţii 

naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării economice 

a ţării, ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor 

în masă și infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţi-

lor și demnităţii altor persoane, împiedicării divulgării 

informaţiilor confi denţiale sau garantării autorităţii și 

imparţialităţii justiţiei. Restrângerea trebuie să fi e pro-

porţională cu situaţia care a determinat-o și nu poate 

atinge existenţa dreptului sau a libertăţii. Prevederile 

alin.(2) al art.54 din Constituţie nu admit restrângerea 

drepturilor proclamate în art.20-24 din Constituţie. 

Prin urmare, așa cum stipulează art.20 din Consti-

tuţie, nici o lege nu poate îngrădi accesul persoanei la 

justiţie, fi e persoană fi zică sau juridică, fi e inculpat sau 

parte vătămată. Convenţia europeană pentru apărarea 

drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale admi-

te stabilirea prin legislaţia internă a limitărilor dreptului 

de acces la o instanţă judiciară cu condiţia ca limitările 

să nu afecteze dreptul în substanţa sa, să urmărească 

un scop legitim, să existe un raport de proporţionalita-

te între măsurile restrictive și scopul urmărit.

Curtea reţine că această condiţie nu este respectată 

prin prevederea pct.3) alin.(1) art.401 CPP și subliniază 

că este responsabilitatea statului ca prin legislaţia sa să 

instituie toate garanţiile necesare pentru ca persoana 

să se simtă protejată, oferindu-i șansa sigură de a-și re-

vendica în justiţie un drept constituţional lezat, indife-

rent de faptul dacă este inculpat sau parte vătămată, 

dacă procesul a fost declanșat la iniţiativa sa sau a altei 

persoane. 

Potrivit art.26 din Constituţie, dreptul persoanei la 

apărare este garantat, fi ecare om având dreptul să re-

acţioneze independent, prin mijloace legitime, la încăl-

carea drepturilor și libertăţilor sale. Fiind un element 

esenţial al dreptului la un proces echitabil, dreptul la 

apărare este un drept fundamental, care nu poate fi  

îngrădit. Curtea relevă că prevederea contestată din 

CPP oprește în realitate partea vătămată de a apela la 

instanţele judecătorești, de a fi  apărată și de a se pre-

vala de toate garanţiile procesuale, care într-o societate 

democratică condiţionează procesul echitabil. 

Folosirea căilor de atac este garantată de art.119 

din Constituţie, părţile interesate și organele de stat 

competente fi ind în drept să exercite căile de atac, în 

condiţiile legii, împotriva hotărârilor judecătorești. Prin 

prevederea pct.3) alin.(1) art.401 CPP partea vătămată 

este lipsită de acest drept constituţional. Curtea relevă 

că nu există o justifi care obiectivă și rezonabilă pentru 

condiţionarea exercitării de către partea vătămată a că-

ilor ordinare de atac exclusiv cu privire la latura penală 

și numai în cazul în care procesul penal a fost iniţiat la 

plângerea prealabilă a acesteia. Prevederile CPP abili-

tează procurorul cu atribuţia de a contesta necondiţio-

nat sentinţele judecătorești. 

În cazurile nespecifi cate în art.276 „Pornirea urmări-

rii penale în baza plângerii victimei” din CPP, apărarea 

drepturilor și intereselor legitime ale părţii vătămate 

este lăsată în exclusivitate la discreţia procurorului. 

Dacă procurorul, din anumite motive, nu exercită căi-

le ordinare și extraordinare de atac, interesele legitime 

ale părţii vătămate, care, potrivit prevederii criticate, nu 

este în drept să introducă apel sau recurs, rămân ne-

protejate. În cazul abţinerii procurorului de a folosi căile 

de atac, se reduce controlul judiciar asupra instanţelor 

inferioare, crește riscul neremedierii erorilor judiciare. 

De remarcat în contextul acestei cauze că Curtea 

Constituţională s-a pronunţat asupra necesităţii ga-

rantării și protejării dreptului persoanei la satisfacţie 

efectivă din partea instanţelor judecătorești compe-

tente împotriva actelor care violează drepturile, liber-

tăţile și interesele sale legitime (art.20 din Constituţie) 

și a dreptului său la apărare (art.26 din Constituţie) în 

multiple hotărâri ale sale (nr.20 din 16 iunie 1973, nr.22 

din 30 iunie 1974, nr.10 din 17 martie 1985, nr.16 din 28 

mai 1986, nr.8 din 15 februarie 2007, nr.7 din 13 februa-

rie 2008, nr.46 din 24 noiembrie 209, nr.12 din 19 iunie 

2010, nr.2 din 19 februarie 2011)”.

5.11. Solidarizându-mă integral cu concluziile din 

Hotărârea nominalizată, consider necesar de evidenţi-

at și unele puncte de vedere exprimate în doctrină cu 

privire la problema participării și a altor persoane, alte-

le decât procurorul, inculpatul și apărătorul acestuia la 

examinarea de către instanţa de judecată a acordului 

de recunoaștere a vinovăţiei. 

 Astfel, se invocă că participarea victimei în procesul 

de încheiere a acordului de recunoaștere a vinovăţiei 

trebuie acceptată și din cauza că „este necesară o astfel 

de abordare a fenomenului răspunderii penale, în urma 

căruia victima să simtă că s-a făcut dreptate” (a se ve-

dea: Igor Dolea, Un nou concept în procedura penală, 

Revista Naţională de Drept, nr.4, 2003, paj.4).

În susţinerea acestei idei știinţifi ce, relevăm o altă 

sursă informaţională, potrivit căreia afl ăm că în SUA, 

unde tradiţional victima nu are practic nici un rol în ca-

drul procedurii penale, în ultimul timp se întrevede o 

mișcare ce optează pentru acordarea unor drepturi vic-

timei în cadrul acordului de recunoaștere a vinovăţiei (a 

se vedea, Mc Coy Candace Politics and plea bargaining: 

victims rights in California/ Publisher: Philadelphia: Uni-

versity of Pennsylvania Press, 1993, 221 p.). Tot la aceas-

tă dimensiune se menţionează că societatea benefi ci-

ază de la participarea victimei în două feluri. În primul 

rând, prin participarea victimei, mai multă informaţie 

va fi  disponibilă pentru persoana responsabilă de a lua 

o decizie. Mai multă informaţie înseamnă, teoretic, o 
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decizie mai bună. Al doilea benefi ciu pe care îl obţine 

societatea este că participarea acesteia promovează o 

funcţionare efi cientă a sistemului justiţiei penale. Ipo-

teza este că, dacă victimele nu vor fi  consultate refe-

ritor la încheierea unui acord și, în așa fel, se vor simţi 

irelevante și străine, ele nu vor coopera în declararea și 

cercetarea infracţiunilor. Ca rezultat, sistemul care de-

pinde, într-o măsură, de ele va funcţiona mai puţin efi -

cient (a se vedea: Sarah N.Welling Victim Participation 

in Plea Bargains, Washington University Law Quarterly 

1987, no.65, pag.308-309).

În această ordine de idei, știinţa juridică autohtonă 

invocă următoarele argumente „... considerăm util de a 

se prevedea participarea obligatorie a părţii vătămate 

în cadrul procedurii de acceptare a acordului. În acest 

sens, partea vătămată ar putea fi  de un ajutor real jude-

cătorului în verifi carea bazei faptice a acordului și astfel 

ar preîntâmpina posibilele abuzuri din cadrul încheie-

rii unui acord”. De asemenea, judecătorul ar trebui să 

asculte și opiniile părţii vătămate în ce privește cores-

punderea compensaţiei pentru pagubele materiale sau 

vătămările pe care le-a avut de suferit. 

Pentru asigurarea drepturilor părţii vătămate, care 

este și parte civilă, considerăm că judecătorul poate 

respinge un acord, dacă nu s-a ajuns la o înţelegere în 

privinţa restituirii pagubelor materiale produse prin in-

fracţiune... Practicienii acordă un rol important părţii vă-

tămate în cazul acordului de recunoaștere a vinovăţiei. 

Fiind întrebaţi în cadrul sondajului efectuat dacă partea 

vătămată ar trebui să aibă drept de veto la încheierea 

acordului de recunoaștere a vinovăţiei sau dacă înche-

ierea acordului trebuie să fi e condiţionată de consim-

ţământul părţii vătămate, 41,16% din respondenţi au 

răspuns afi rmativ, iar alţii 23,52% au indicat că „partea 

vătămată ar trebui să aibă drept de veto, dar nu în toa-

te cazurile” (a se vedea: Vasile Rotaru, teza de doctorat 

„Acordul de recunoaștere a vinovăţiei ca formă specială 

a procedurii penale, 2004, p.113).

6. În consecinţă, concluzionăm că, în rezultatul 

analizei și interpretării judiciare efectuate cu privire la 

normele din legislaţia procesual penală în vigoare, care 

reglementează: accesul liber la justiţie, dreptul persoa-

nei de a fi  citată și de a participa în ședinţa de judeca-

tă, dreptul la apărare, dreptul la o dezbatere judiciară 

contradictorie, dreptul la recuperarea despăgubirilor 

cauzate prin infracţiune, dreptul la exercitarea căilor de 

atac, precum și în rezultatul examinării jurisprudenţei 

internaţionale și cercetării doctrinei dreptului procesu-

al-penal, se impune ca în speță, depusă instanței de re-

curs, să fi e judecat, în fond, recursul declarat de părțile 

vătămate. Garantarea și respectarea acestui drept pro-

cesual-penal pune în evidenţă raportul juridic din ca-

uza penală, direct proporţional, ce există între acest 

drept cu celelalte drepturi ale părților vătămate: drep-

tul la viaţă și sănătate al persoanei, dreptul la recupera-

rea despăgubirilor cauzate prin infracţiune, dreptul la 

un proces echitabil etc.

 Pe această linie de considerente, pledăm pentru 

judecarea fondului recursului declarat de succesorul 

părții vătămate și, în funcție de prevederile articolului 

449 alin. (1) pct. 2) CPP, de pronunțat soluția corespun-

zătoare. 

Analizând conținutul sentinței, se apreciază că nu 

sunt întemeiate motivele condamnării cu suspendarea 

condiționată a executării pedepsei aplicate inculpatu-

lui. 

În circumstanțele stabilite de instanța de judeca-

tă în raport cu consecințele ireparabile produse prin 

infracțiune - infracțiunea a provocat decesul unui copil, 

ținând seama de opinia succesorului părții vătămate cu 

privire la pedeapsa stabilită inculpatului, de compor-

tamentul postinfracțional al inculpatului, se consideră 

că, în speță nu se întrunesc condițiile stipulate în arti-

colul 90 Cod penal și, astfel, nu se justifi că suspendarea 

condiționată a executării pedepsei aplicate.

 Prin urmare, în partea pedepsei, sentința atacată 

este lovită de nulitate, impunîndu-se aplicarea închiso-

rii și, respectiv, înlăturarea dispozițiilor privind suspen-

darea condiționată a executării pedepsei, cu aplicarea 

pedepsei complementare prevazute de sancțiunea 

normei penale în baza căreia inculpatul este condam-

nat.

7. În consecinţă, vis-à-vis de temeiurile si conside-

rentele relevate, în temeiul art. 340 alin.(3) din Codul de 

procedură penală, am expus o opinie separată, care se 

anexează la decizia Colegiului penal al Curții de Apel 

Chișinău din 10 iunie 2013 privindu-l pe A. A. 

8. Încheiem cu precizarea că în publicația dată am 

semnalizat o problemă juridică importantă ce persis-

tă în doctrina juridică și practica judiciară. Astfel, în-

demnăm sa fi e prelungite activitățile privind analiza 

legislației și evaluarea contribuțiilor teoretice și prac-

tice în domeniul problematicii juridice vizate, fi ind 

conștienți că opinia expusă este susceptibilă de noi 

dezvoltări și căutări practico- științifi ce. 

Deci, manifestînd dorința și speranța ca ideile și 

gândurile comune să contribuie la elaborarea și pro-

movarea hotărârilor judecătorești legale și întemeiate, 

rămânem în așteptarea dezbaterilor practico-științifi ce 

pe marginea problematicii juridice abordate - cu privi-

re la judecarea recursului declarat de partea vătămată 

sau, după caz, de succesorul părții vătămate împotriva 

sentinței în cazul acordului de recunoștere a vinovăției. 
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Rezumat

În procesul de armonizare a legislaţiei interne cu reglemen-

tările UE, alături de metode de drept privat, la noi se aplică deja 

şi metode de drept public. Sunt sufi ciente temeiuri de a afi rma 

că, pe măsura realizării obiectivelor de integrare europeană, 

metodele de drept public se vor amplifi ca. Aceasta rezultă din 

caracterul imperativ al Directivelor pentru ţările-membre ale 

UE şi din practica implementării prevederilor lor în legislaţia 

naţională a fi ecărei ţară-membră a UE. 

Cuvinte-cheie: Codul civil, Dreptul privat roman, Progra-

mul de la Bologna, funcţii sociale, concluzie.

Summary

In the process of harmonizing internal legislation with the 

EU regulations, besides the  private law methods, we already 

apply public law methods as well. There are enough reasons 

to affi  rm that, while implementing the objectives of European 

integration, the methods of public law will be amplifi ed. This 

results from the imperative character of the Directives for the 

EU member countries and from the practice of implementing 

their stipulations in the national legislation of each EU mem-

ber state.

Key-words: Civil code, Romanian private law, the Bologna 

Process, social functions, conclusion.

Denumirea acestui articol aproape coincide cu 

cea a referatului prezentat de mine la cea de a cincea 

aniversare de la intrarea în vigoare a Codului civil al 

Republicii Moldova1, dar conţinutul este altul. Mai co-

rect spus, e o continuare a aceluiași proces de recepţi-

onare, însă a altor instituţii și norme din Dreptul privat 

roman.

Dacă ne referim la realităţile noastre, multe princi-

pii, instituţii și norme juridice din Dreptul privat roman 

sunt folosite în actualul Cod civil moldovenesc, căruia 

i-a fost consacrată o conferință internațională cu oca-

zia unui deceniu de la adoptare. Pentru a le găsi, nu 

trebuie să depunem multe eforturi, ele sunt evidente 

şi stau la baza structurii acestui Cod civil. De exemplu, 

principiul bunei credinţe (bonae fi des) îl găsim și în art.9, 

care se referă la exercitarea drepturilor și executarea 

obligaţiilor, asemănări găsim în articolele 307-309 şi 

311, care se referă la posesiunea de bună-credinţă, în 

articolele 332 şi 333, care se referă la uzucapiune, în 

art.375(1), consacrate protecţiei drepturilor dobân-

ditorului de bună-credinţă etc. Iar dacă ne referim la 

instituţii juridice, ele sunt și mai multe - începând cu 

cea a subiectului de drept (persoana fi zică și persoa-

na juridică), cu tutela și curatela (art.32-47), cu dreptul 

de posesiune (art.303-314), cu dreptul de proprieta-

te (art.315-376). Pe lângă toate acestea, Codul civil al 

Republicii Moldova a recepţionat din Dreptul privat 

roman și drepturile reale asupra lucrurilor altuia (iura 

in re aliena), prevăzute de Digestele lui Iustinian (D.7. 

1-9 și D.8. 1-6).

Drepturile reale menţionate sunt recepţionate în 

Codul civil moldovenesc cu aceleași denumiri: Uzu-

fructul (art.395-423), Uzul și Abitaţia (art.424-427), 

Servitutea predială (art.428-442), Superfi cia (art.443-

453), Gajul și Ipoteca (art.454-465) și încă multe altele.

Instituţiile juridice nominalizate coincid cu cele din 

Dreptul privat roman nu numai după denumiri, ele co-

incid și după natura lor juridică, având la baza consti-

tuirii lor aceleași acte și fapte juridice. Au aproape ace-

lași conţinut al raporturilor juridice apărute în cadrul 

acestora. Spun „aproape”, dat fi ind că în Codul civil al 

Republicii Moldova drepturile și obligaţiile părţilor din 

aceste raporturi juridice sunt mai concret determinate 

și mai profund caracterizate.

De exemplu, gajul și ipoteca, pe lângă articolele 

indicate din Codul civil, mai conţin la ora actuală și 

reglementări prin legi concrete2. Rădăcinile acestui 

fenomen juridic conduc în adâncul istoriei societăţii 

Romei Antice din perioada de trecere de la orânduirea 

gentilică la structura statală şi a familiei monogame. 

Gajul apare odată cu apariţia dreptului de proprietate 

privată, odată cu primii paşi ai relaţiilor de schimb3 și 

ale celor de împrumut4. Deci, gajul a fost constituit în 

scopul asigurării intereselor creditorilor, dat fi ind că 

el garantează creditorilor posibilitatea de a-și întoar-

ce sumele împrumutate din costul bunurilor gajate în 

cazurile în care debitorii nu-și exercită în mod cuvenit 

obligaţiile.

În evoluţia sa, gajul a cunoscut mai multe forme, 

care se deosebeau între ele prin denumirea lor și prin 

conţinutul raportului juridic dintre creditorul gajist și 

debitorul gajist, una din care este și ipoteca5. Ultima, 

apărută în antichitate ca formă a gajului fără depose-
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dare atât pentru bunurile mobile, cât și pentru bunuri-

le imobile6, o găsim astăzi în art.455(3) al Codului civil 

al Republicii Mpoldova, din conţinutul căruia rezultă 

că ipoteca este specializată actualmente pentru gaja-

rea bunurilor imobile7.

Dacă e să ne referim la evoluţia scopului gajului, 

apoi el, păstrându-și, în fond, esenţa din antichitate 

- asigurarea în mod exclusiv a intereselor creditorilor 

-, a deviat cu timpul spre a ţine cont și de protecţia 

intereselor debitorilor. Lucrul acesta devine evident, 

dacă urmărim atent evoluţia situaţiei juridice a debi-

torului în raportul juridic de gaj, începând cu Nexum, 

până la Hipotheca din antichitate8 și până la articolele 

476-483 ale Codului civil al Republicii Moldova, care 

prevăd drepturile și obligaţiile părţilor raportului ju-

ridic de gaj.

Toate aceste metamorfoze prin care a trecut con-

ţinutul raportului juridic de gaj, în general, și situaţia 

juridică a debitorului gajist, în special, au fost condi-

ţionate de nevoile reale ale vieţii social-economice, 

politice și culturale la diferite etape istorice de dezvol-

tare a societăţii, inclusiv și ale celei în care trăim noi 

astăzi. Totuși, în pofi da tuturor reînnoirilor pe care le-a 

suportat pe parcursul secolelor, dreptul de gaj și-a 

păstrat esenţa, funcţiile sociale și rolul său ca mod real 

de asigurare a executării obligaţiilor.

Prin urmare, analizând evoluţia dreptului de gaj și 

a altor instituţii juridice, ajungem la concluzia că drep-

tul, ca fenomen social, este o funcţie (o valoare varia-

bilă) care depinde de realităţile vieţii socio-umane și 

se afl ă în permanentă dezvoltare, atrăgând după sine 

și modifi cările respective în acest fenomen social.

Privit fi ind prin prisma celor spuse și a realităţilor 

actuale, se poate afi rma că în literatura de specia-

litate dreptul de gaj mai continuă să rămână obiect 

al discuţiilor sub aspectul defi nirii, al naturii sale 

juridice9, precum și sub cel al obiectului dreptului su-

biectiv de gaj10. În privinţa obiectului, există discuţii 

și la celelalte drepturi reale asupra lucrurilor altuia11.

Soarta dreptului de gaj însă nu constituie o excep-

ţie, ci mai degrabă este o evoluţie tipică, la fel ca și a 

multor altor instituţii juridice ale Dreptului privat ro-

man. Fiind concepute de nevoile societăţii din Roma 

Antică, slujind nevoilor societăţii umane la diferite 

etape de dezvoltare a acesteia, ele își obţin defi niti-

varea, își îmbogăţesc conţinutul și funcţiile sociale. 

Acestea își găsesc expresia în legislaţia fi ecărei etape 

de dezvoltare a diferitelor tări ale Europei continenta-

le. Nu face excepţie în acest context nici Codul civil al 

Republicii Moldova. 

De la realităţi, să trecem la perspective. Remar-

căm de la bun început că, tinzând spre perspective, nu 

trebuie să ne rupem de realităţi, pentru că ele crează 

premisele, iar acestea fi ind conștientizate, ne ajută să 

trasăm căile, să conturăm obiectivele perspectivelor 

și să determinăm mijloacele de realizare a lor. Asta-i 

dialectica dezvoltării.

Volumul prezentului material însă nu ne permite 

să analizăm toate componentele acestui proces de 

dezvoltare, să determinăm toate legăturile și condiţi-

onările reciproce dintre ele. Ne vom opri doar la ana-

liza unora, fără de care nu ne-am putea imagina per-

spectivele dezvoltării legislaţiei civile a ţării noastre, 

în general, și ale Codului civil, în special. Poate că pe 

unele dintre ele vom izbuti doar să le punem în aten-

ţia colegilor.

Așadar, noi suntem astăzi conștienţi că:

a) Nici un popor și nici o ţară nu poate să supravie-

ţuiască și să prospere, fără a se încadra în procesul 

divizării internaţionale a muncii şi cel al relaţiilor de 

schimb de valori, atât materiale, cât și spirituale;

b) Avem sufi cientă inteligenţă pentru a estima care 

comunităţi internaţionale au la baza constitui-

rii lor principii și metode de integrare mai adec-

vate, mai efi ciente, mai echitabile și mai umane. 

Cu atât mai mult că avem experienţa integrării 

în fosta Uniune Sovietică și ne afl ăm încă în Co-

munitatea Statelor Independente (CSI). Pentru 

ultima, avem adoptat și un Cod civil model, reco-

mandat statelor membre ale CSI spre utilizare în 

procesul de elaborare a proiectelor codurilor civi-

le proprii. Nu știu cum au procedat alte state din 

cadrul CSI, dar Codul civil moldovenesc a preluat 

puțin din acest Cod civil model sau chiar nimic.                                                                                                                               

c) Suntem o ţară independentă, suverană și putem 

să ne exprimăm liber opinia și să ne manifestăm vo-

inţa.

Ţinând cont de cele relatate - şi nu numai -, ţara 

noastră și-a trasat calea spre integrare în Uniunea 

Europeană, sistemul de drept al căreia conţine nu mai 

puţine concepte din Dreptul privat roman, adaptate 

la necesităţile contemporane. Republica Moldova este 

încadrată deja în unele tratate și acorduri de colabo-

rare cu Uniunea Europeană. În luna noiembrie anul 

curent se va încadra în alte tratate și acorduri de co-

laborare care vor aprofunda și vor diversifi ca compo-

nentele procesului de colaborare și integrare a Repu-

blicii Moldova în Uniunea Europeană (UE).

Dat fi ind acest deziderat, care sunt obiectivele și 

mijloacele de realizare, privite prin prisma perspecti-

velor dezvoltării legislaţiei civile naţionale și ale Co-

dului civil actual? Unul din cele mai de vază obiective 

la etapa actuală este armonizarea legislaţiei civile și a 

Codului civil cu reglementările din cadrul UE. În pro-

cesul de realizare a acestui obiectiv, ar trebui de ţinut 

cont, mai întâi, de practica armonizării legislaţiei inter-

ne a ţărilor-membre ale UE, realizată prin implemen-

tarea în legislaţia internă a prevederilor din Directivele 

și Regulamentele adoptate de Parlamentul și Consiliul 

European. Deci, ne sunt cunoscute și mijloacele de re-
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alizare a obiectivului dat. În al doilea rând, trebuie să 

ţinem cont de principiul conform căruia practica fără 

teorie este oarbă, iar teoria fără practică este sterilă.

Prin urmare, în acest proces, teoria civilisticii ar pu-

tea sluji în egală măsură și practicii implementării no-

ilor reglementări din Directivele și Regulamentele UE, 

și practicii aplicării acestora. Efectiv, ea deja își consa-

cră eforturile în aceste direcţii. Dacă luăm orice mono-

grafi e sau, mai ales, disertaţie în domeniul dreptului 

privat, alături de analizele legislaţiei, a practicii și doc-

trinei autohtone, vom găsi acolo și analize de drept 

comparat, și analize ale prevederilor din Directivele și 

Regulamentele UE, precum și a practicii Curţii Europe-

ne de Justiţie, acestea toate fi nisându-se cu concluzii 

și multiple propuneri de lege ferenda. Ba mai mult, la 

unele din disertaţii sunt anexate certifi cate eliberate 

de organele statale care au pregătit anumite proiecte 

de acte legislative sau chiar de Parlament, care con-

fi rmă preluarea concluziilor și propunerilor de lege fe-

renda din disertaţiile respective la elaborarea și adop-

tarea anumitor acte legislative. E un lucru bun și fi resc.

Dar ne rămâne să constatăm cu regret că toate 

acestea, în fond, sunt realizate din iniţiativa proprie a 

autorilor acestor lucrări, dar din grija organelor auto-

rităţii publice care elaborează proiecte de legi și ad-

optă acte legislative. Aceste organe ar trebui să aibă 

structuri speciale, completate cu cadre califi cate, care 

să adune, să analizeze, să sistematizeze și să selecteze 

concluziile și propunerile de acest făcute prin interme-

diul lucrărilor știinţifi ce, pentru a asigura o dinamică a 

reînnoirilor legislaţiei, adecvată dinamicii dezvoltării 

relaţiilor economice, comerciale, sociale și culturale 

din societate.

Cât despre slujirea practicii aplicării legislaţiei civi-

le, reprezentanţii teoriei civilisticii contribuie prin avi-

zarea proiectelor de hotărâri ale Plenului Curţii Supre-

me de Justiţie, prin participarea la lucrările Consiliului 

știinţifi co-consultativ de pe lângă colegiul respectiv al 

Curţii Supreme de Justiţie.

Pentru o realizare și mai bună a acestui obiectiv, 

ar trebui editate în limba română Directivele și Re-

gulamentele UE, pentru ca ele să devină cunoscute 

comunităţii juridice naţionale din domeniu. Spre re-

gret, aceasta încă nu se face, ba chiar nici proiectele 

de legi nu sunt publicate în presă, spre a fi  cunoscute 

şi apreciate de către întreaga societate. Prin aceasta 

se neglijează un principiu bine cunoscut - o lege își 

atinge scopul și își îndeplinește funcţiile sociale atunci 

când ea este bine cunoscută și acceptată de masele 

largi ale populaţiei.

Un alt obiectiv important care rezultă din vec-

torul integrării europene îl constituie armonizarea 

conţinuturilor planurilor de studii și curriculumurilor 

procesului de pregătire a specialiștilor juriști. Noi am 

aderat deja la Comunitatea Universitară Europeană, 

ne conducem de Programul de la Bologna12. Am ierar-

hizat disciplinele din planurile de studii prin indicarea 

numărului de credite, în funcţie de ponderea fi ecăreia 

în procesul formării aptitudinilor profesionale la stu-

denţi, am determinat etapele de studii și durata lor. 

Toate acestea au menirea de a crea tineretului studi-

os posibilitatea de a-și realiza studiile în instituţiile 

universitare ale diferitelor state europene – ceea ce 

e bine, fi resc și progresist. Dar tot atât de fi resc este 

să ne întrebăm: în ce măsură conţinutul curriculumu-

rilor disciplinelor de studii de la specialitatea noastră 

crează condiţii reale tineretului studios din Republica 

Moldova de a benefi cia de posibilităţile prevăzute de 

Programul de la Bologna? Da, s-au făcut multe, dar ar 

fi  mai bine să ne oprim la ceea ce nu am reușit încă să 

facem. Mai întâi, trebuie să recunoaștem că discipli-

nele de studii nu se predau în plan comparat, inclusiv 

și la „foniile” pe care le avem la facultate (francofonie, 

anglofonie și altele). Din aceasta rezultă că noi specia-

lizăm juriștii în domeniul dreptului intern.

Consider că nu predarea disciplinelor juridice cu 

același accent asupra dreptului intern din cadrul „fo-

niilor” contribuie la realizarea posibilităţilor create de 

către Programul de la Bologna, ci din contra - predarea 

disciplinelor de studii în plan comparat, chiar și în lim-

ba maternă, alături de studierea unei sau mai multor 

limbi străine, ar deschide mai mari perspective pentru 

tineretul studios de a benefi cia de posibilităţile oferite 

de Programul de la Bologna.

Dar dacă toate acestea le privim prin prisma per-

spectivei integrării europene și armonizării profun-

de a legislaţiei naţionale a statelor care fac parte din 

această comunitate, atunci ce rost are studierea în 

plan comparat a disciplinelor de studii? Răspunsul 

poate fi  doar unul: dacă există diversitatea în procesul 

unifi cării, există și necesitatea studierii în plan compa-

rat a disciplinelor juridice în procesul de pregătire a 

specialiștilor.

În procesul de armonizare relevantă sunt nu doar 

mijloacele, ci și metodele de utilizare a acestora, ul-

timele fi ind condiţionate în mod normal de natura 

privată a legislaţiei civile și a coloanei ei vertebrale - 

Codului civil. La ora actuală, putem afi rma că, pentru 

noi, metodele de implementare a mijloacelor de ar-

monizare a legislaţiei naţionale cu reglementările eu-

ropene corespund, în fond, cu natura privată a acestei 

legislaţii. Cu alte cuvinte, Republica Moldova, din pro-

prie iniţiativă și prin libera manifestare a propriei vo-

inţe, efectuează această armonizare, motivată fi ind de 

calea aleasă spre integrarea europeană și de condiţiile 

obiective pentru realizarea acestui proces.

În acelaşi timp, nu putem trece cu vederea nici 

art.4(2) și nici art.8(2) din Constituţia Republicii Mol-

dova. Dacă primul se referă la stabilirea corelaţiei 

dintre reglementările interne privind protecţia drep-

turilor omului, normele din pactele și tratatele inter-

naţionale la care Republica Moldova este parte, dând 
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prioritate ultimelor, apoi cel de al doilea dă priorita-

te normelor din pactele și tratatele internaţionale la 

instituirea relaţiilor Republicii Moldova cu alte state, 

inclusiv cu UE. Rezultă că în procesul de armonizare a 

legislaţiei interne cu reglementările UE, alături de me-

tode de drept privat, la noi se aplică deja și metode 

de drept public. Sunt sufi ciente temeiuri de a afi rma 

că, pe măsura realizării obiectivelor de integrare eu-

ropeană, metodele de drept public se vor amplifi ca. 

Aceasta rezultă din caracterul imperativ al Directive-

lor pentru ţările-membre ale UE și din practica im-

plementării prevederilor lor în legislaţia naţională a 

fi ecărei ţară-membră a UE. 

Pe de altă parte, Directivele au un caracter pur 

pragmatic, sunt consacrate realizării unor probleme 

economice, sociale sau culturale concrete și, în fond, 

nu depășesc limitele unei anumite instituţii juridice. 

Cu alte cuvinte, se pune accentul pe abordarea func-

ţională a reglementărilor: ele se referă la problemele 

contractelor de transport sau de vânzare-cumpăra-

re , sau la protecţia consumatorilor, sau la aspectele 

concurenţei comerciale, sau la altele de asemenea 

gen. Prin urmare, Directivele injectează în sistemele 

naţionale de drept privat ale ţărilor-membre anumite 

novelle instituţional-fragmentare, concret funcţionale, 

prin metode de drept public, fără a ţine cont de con-

ceptele general-sistemice ale acestora. Şi atunci ne 

întrebăm: care este perspectiva păstrării aspectului 

naţional şi a naturii private a legislaţiilor naţionale din 

ţările-membre? Răspunsul corect și argumentat poate 

fi  găsit prin investigarea profundă și sistemică a ten-

dinţelor evoluţiei acestor fenomene. La ora actuală 

însă, perspectivele le vedem în felul următor: 

a) prin armonizarea sistemelor legislative ale ţărilor-

membre, spre omogenizarea (unifi carea) defi nitivă a 

acestora;

b) de la codurile civile ale fi ecărei ţări-membre a UE - 

spre unicul Cod civil al UE;

c) de la sistemul pandectist integrant - la sistemul insti-

tuţionalist-funcţional dispersant13.

Dar, dacă privim perspectivele evoluţiei legislaţiei 

civile și a Codului civil al Republicii Moldova prin pris-

ma practicii ţărilor-membre ale UE și a concluziilor for-

mulate în punctele a) - c), nu ne rămâne altceva decât 

să exclamăm: „Înainte, prin armonizare, spre lichidarea 

sau, mai precis, spre negarea Codului civil al Republicii 

Moldova!”. 

Pare să fi e o concluzie paradoxală, dar ea apare 

doar la prima vedere.

Mai întâi, negarea nu este sinonimă cu lichidarea. 

Dacă ultima duce spre dispariţia (inexistenţa) fenome-

nului, apoi cea dintâi aduce la evoluţia fenomenului 

de la o fază calitativă inferioară la alta - mai superioa-

ră. Să ne amintim de dialectica dezvoltării fenomene-

lor din fi lozofi e și de rolul negării, al negării negaţiei în 

acest proces.

În al doilea, trebuie să fi m conştienţi de faptul 

că Dreptul nu există prin sine însuși și pentru sine 

însuși. Încă romanii au conştientizat acest adevăr, 

exprimându-l prin formula „Ubi societas, ibi ius” - un-

de-i societatea, doar acolo poate să existe și dreptul. 

Și dacă mai ţinem cont și de altă maximă a romani-

lor antici: „Ius est ars boni et equi” - dreptul este arta 

binelui și a echităţii – vom conchide că Dreptul este 

creat de societate, pentru societate și are menirea de a 

sluji binelui societăţii. Din aceasta rezultă că principa-

lul în Drept este scopul social, pentru buna și optima 

realizare a căruia dreptul are menirea de a sluji, dar 

nu de a-și păstra integritatea structurală sau specifi ci-

tatea naţională, chiar dacă şi acestea au fost valori la 

o anumită etapă de dezvoltare a gândirii juridice, ele 

păstrându-se, în sine, şi azi.

Dar dacă principalul în Drept este scopul social 

pentru optima realizare a căruia trebuie să slujească, și 

dacă mai ţinem cont de faptul că, după cum am subli-

niat anterior, Dreptul este o funcţie (o valoare variabi-

lă) a proceselor ce au loc în mod obiectiv în societate, 

nu ar trebui să ne îngrijoreze atât de mult remanierile 

în domeniul dreptului naţional al ţărilor-membre ale 

UE (armonizare spre unifi care) şi perspectivele negării 

Codului civil al Republicii Moldova. Ultimele depind 

de realizarea procesului de integrare a Moldovei în 

Uniunea Europeană. Dreptul este doar un instrument 

de realizare a scopurilor care stau în faţa societăţii. Și 

dacă relaţiile sociale, care evoluează spre atingerea 

acestor scopuri, se simt incomod în „haina lor juridi-

că” la o anumită etapă a acestei evoluţii, trebuie „răs-

croită” haina juridică în conformitate cu îndemânările 

relaţiilor sociale, creându-le astfel condiţii optime de 

realizare a acestor scopuri.

Principalul este conţinutul și natura scopurilor ur-

mărite: cine le formulează și le pune în faţa societăţii, 

din numele cui și în binele cui ele urmează a fi  realiza-

te. În plus, este necesar să fi m vigilenţi, ca aceste sco-

puri să nu degenereze de la binele societăţii la binele 

unor grupuri birocratice, la satisfacerea unor ambiţii 

politice de grup sau ale unor indivizi. Pentru aceasta 

se cer investigaţii serioase și complexe.

O veche zicală a poporului nostru spune: „Tot păţi-

tu-i priceput”. Deci, noi trebuie să fi m cei pricepuţi, dat 

fi ind faptul că venim dintr-o Uniune și mergem spre o 

altă Uniune. Și în Uniunea de unde venim se vorbea 

doar de binele poporului, dar în realitate totul se făcea 

pentru binele corpului partido-administrativ-birocra-

tic și pentru ambiţiile lui politice mondiale. Și acolo se 

armoniza și se unifi ca în mod imperativ legislaţia re-

publicilor unionale prin decretarea „bazelor legislati-

ve” din diferite domenii. Și acolo se afi rma că în dome-

niul economiei nimic nu este de drept privat, că totul 

e de drept public. Și încă multe altele se declarau într-

un fel, dar se realizau altfel, deși omenirea cunoștea 

istoria societăţii romane antice, care a evoluat de la 
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principiul „Vox populi - suprema lex” - vocea poporului 

este legea supremă - spre principiul „Vox Domini - vox 

Deus” - vocea Împăratului este vocea lui Dumnezeu… 

Eu sunt departe de a face analogie între aceste 

două Uniuni, dat fi ind faptul că ele aparţin diferitor 

epoci istorice, diferitor formaţiuni social-economice și 

politice cu diferite scopuri. Dar, totuși, omiterile au și 

mai au loc în societate, deoarece societatea nu s-a în-

văţat a ţine cont de ele. Am recurs la această compara-

ţie pentru a nu ne rupe de realitate, pentru a ţine cont 

de greșelile comise la etapele istorice precedente de 

dezvoltare a societăţii, pentru a nu permite repetarea 

lor. 

Estimând principiile de organizare și scopurile spre 

realizarea cărora tinde Uniunea Europeană, pentru noi 

nu există la ora actuală o alegere mai bună, decât ite-

grarea în această Uniune.

În concluzie, putem afi rma cu certitudine că trebu-

ie: 

a) să ţinem nestrămutat calea spre integrarea euro-

peană;

b) să studiem atent, profund și în mod sistemic toate 

formele, mijloacele și metodele de armonizare a le-

gislaţiilor naţionale din ţările-membre ale UE cu re-

glementările comunitare, pentru a le folosi raţional 

în procesul de integrare;

c) să contribuim la realizarea tuturor posibilităţilor 

create pentru tineretul studios de către Programul 

de la Bologna;

d) să nu ne speriem de transformările ce au loc în le-

gislaţia ţării noastre, inclusiv în Codul civil, dacă 

acestea au loc în numele creării unor condiţii mai 

optime pentru realizarea scopurilor urmărite în 

procesul de integrare europeană;

e) să fi m vigilenţi și să nu admitem mutilarea scopuri-

lor formulate în actele de constituire a Uniunii Euro-

pene.
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