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invitatul noStRu

– Doamnă Valeria Şterbeţ, puţini reprezentanţi 
ai sistemului judecătoresc se pot mândri cu realizări 
precum ale Dumneavoastră: judecător, președinte de 
instanţă, vicepreședinte al Curţii Supreme de Justiţie, 
ministru al justiţiei, Președinte al Curţii Supreme de 
Justiţie, Președinte al Consiliului Superior al Magis-
traturii, judecător la Curtea Constituţională, doctor 
în drept constituţional, deţineţi Ordinul „Gloria Mun-
cii” și Ordinul Republicii. Cineva vă numea, pe drept 
cuvânt, prima doamnă a justiţiei moldovenești. Ei 
bine, din acest „turn de fildeș” al Dumneavoastră, 
cum apreciaţi transformările la care este supus în 
ultimii ani sistemul de justiţie moldovenesc? 

– În perioada în care am exercitat funcţiile pe care le-
aţi numit sistemul judecătoresc a fost mereu în transfor-
mare. A trebuit ca noi să creăm un sistem de justiţie na-
ţional. Iniţial, am avut un sistem format din patru trepte. 
Modificările Constituţiei din 2002 au dus la crearea unui 
sistem judecătoresc din trei trepte – transformare consi-
derată atunci drept o revoluţie, căci se susţinea dreptul 
justiţiabililor de a ajunge şi la Curtea Supremă de Justi-

Valeria șteRbeţ,
ex-președinte al Curţii Supreme de Justiţie,
șefa Secţiei didactico-metodică și formare  
formatori a INJ

„ÎN sistemul judecătoresc e Nevoie  
Nu Numai de profesioNişti,  

dar şi de caractere”
ţie, după instanţele de primă treaptă şi curţile de apel. În 
sistemul format din patru trepte, aproximativ 80 la sută 
din dosare obţineau hotărâri definitive la Curtea de Apel, 
unica de drept comun în R. Moldova. Aceste dosare pu-
teau ajunge la CSJ doar pe căi extraordinare de atac, care 
nu întru totul erau conforme Protocolului 7, adiţional la 
CeDO, şi s-a considerat necesar ca justiţiabilii să aibă ac-
ces la CSJ pe căi ordinare de atac.

Au fost adoptate noile coduri – civil, penal, de pro-
cedură civilă şi penală, al muncii – care au fost puse în 
aplicare în iunie-iulie 2003, iar celelalte, pe parcurs, au 
fost readuse în conformitate cu noile prevederi constitu-
ţionale, fiind ajustate şi la cerinţele convenţionale. Atunci 
credeam că, gata, sistemul de justiţie a fost reorganizat, 
reformat şi intrăm într-o perioadă de activitate normală. 
Orice reformă perturbează activitatea oricărui organ, cu 
atât mai mult – a sistemului judecătoresc. De fapt, în ul-
timii vreo 25 de ani, toate forţele politice care au venit 
la conducere şi-au început activitatea cam cu asemenea 
fraze: „Vom reforma sistemul judecătoresc!”, „Vom lupta 
cu corupţia din sistemul judecătoresc!”. În perioada la 
care mă refer am avut o sumedenie de crize politice, in-
clusiv interimat şi interimat al interimatului şefului statu-
lui, încât aproape toate structurile statului activau haotic. 
Numai justiţia şi-a făcut permanent datoria, ca, până la 
urmă, tot justiţia să fie criticată. Regretatul Pavel Barbalat, 
primul preşedinte al Curţii Constituţionale, aşa şi spunea: 
„Justiţia, toată vremea, a fost ca o cenuşăreasă în cadrul 
puterilor de stat. Primele două puteri s-au străduit mereu 
s-o apostrofeze”. Din păcate, lucrul acesta se simte şi azi. 

Am o opinie aparte referitor la optimizarea sistemu-
lui judecătoresc. Orice modificare în cadrul structural al 
sistemului judecătoresc trebuie să ţină cont şi de drep-
turile justiţiabililor, căci rolul suprem al sistemului este 
apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului. Nu ştiu 
cât de optim va fi accesul la justiţie după reorganizare 
pentru cetăţenii din, bunăoară, raionul Rezina, care vor 
trebui să meargă după dreptate tocmai la judecătoria 
din Orhei. Pe când lucram la Ungheni, cel mai îndepărtat 
sat era la 40 kilometri de centrul raional. Asta se conside-
ra ceva ieşit din comun, căci justiţiabilul întâmpina im-
pedimente de acces spre centrul raional. e problematică 
această optimizare structurală, de cumulare, a instanţe-
lor judecătoreşti în situaţia în care ea nu este susţinută şi 
de reforma administrativ-teritorială. Majoritatea oame-
nilor din zonele rurale se află în pragul sărăciei şi e ca şi 
cum unora li s-ar bloca accesul la justiţie. 

O altă problemă e că nu mai avem instanţe speciali-
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zate. Se cereau păstrate măcar instanţele economice din 
centrul republicii, unde se află organele centrale ale ma-
jorităţii agenţilor economici. Litigiile economice sunt mai 
complexe şi nu oricare judecător va fi în stare, prompt, 
să instrumenteze un asemenea dosar. Totuşi, consider că 
optimizarea sistemului judecătoresc şi mărirea numărului 
de judecători într-o instanţă vor da posibilităţi de specia-
lizare a judecătorilor. Optimizarea va permite constituirea 
unor structuri specializate în cadrul aceloraşi instanţe. 
Vom trăi şi vom vedea cu ce o să ne alegem…

– În context, cum apreciaţi activitatea sistemului 
nostru judecătoresc în comparaţie cu cel din ţările 
Uniunii Europene, spre care tindem și noi? 

– Dacă e să ne referim la cadrul legislativ, noile coduri 
au fost elaborate şi expertizate cu participarea experţilor 
europeni, acomodate la jurisprudenţa Curţii europene 
pentru Drepturile Omului, la alte acte internaţionale la 
care, în acea vreme, R. Moldova era parte. Se consideră 
că avem un cadru legislativ adecvat cerinţelor europene. 
Sigur că actuala reformă instituţională va cere numaide-
cât şi reforma legislativă, mai ales cea care ţine de proce-
dură, de competenţă…

Poate aceste aspecte de reformă, inclusiv legislativă, 
vor asigura drepturile justiţiabililor printr-o justiţie mai 
simplificată, mai puţin anevoioasă decât cea actuală. 

Da, noi avem o legislaţie şi un sistem de justiţie care, 
în principiu, corespund rigorilor europene şi internaţi-
onale. Totodată, în ultimii ani, aproape o jumătate din 
corpul judecătoresc a fost renovat. Şi condiţiile de lucru 
au devenit mai bune. Pe când eram ministru al justiţiei, 
bugetul sistemului judecătoresc constituia vreo 21 mili-
oane, dintre care 18 milioane erau numai pentru salarii 
şi pensii. Acum, bugetul instanţelor judecătoreşti este 
de aproximativ 400 milioane lei. Au fost renovate sediile 
instanţelor judecătoreşti, judecătoriile dispun de tehni-
că modernă, de sistem informaţional, au apărut asistenţii 
judiciari, care acordă judecătorilor un suport considera-
bil alături de grefieri. Toate aceste schimbări au dus la 
îmbunătăţirea actului de justiţie.

 – Ce se întâmplă, totuși: oare reformele afectea-
ză și negativ sistemul sau cum se explică faptul că, 
în ultimul timp, tot mai mulţi judecători se concedi-
ază? Bunăoară, din 2014 până acum s-au pensionat 
cu mult peste 100 de magistraţi…

– Dacă analizăm categoriile persoanelor care pleacă 
din sistem, vedem că majoritatea dintre ele sunt la finele 
activităţii, unii ating plafonul de 65 de ani.

Totuşi, aşi vrea să menţionez şi cerinţele mari impuse 
azi sistemului judecătoresc, ceea ce necesită o perfecţi-
onare a judecătorilor rapidă, în creştere. Unii nu rezistă 
şi pleacă. Dar o ultimă influenţă asupra fenomenului a 
avut-o proiectul de lege privind modificarea sistemu-
lui de pensionare, care afectează şi judecătorii. Acum, 
fiecare judecător îşi face calculele sale: dacă pensia pe 
care o are îi permite un trai decent, el preferă să plece 
din serviciu înainte de a atinge plafonul de pensionare. 

Or, proiectul privind pensionarea, impune judecătorul să 
decidă între cuantumul pensiei pe care ar primi-o, dacă 
se concediază acum, şi cuantumul pensiei pe care o va 
primi după intrarea în vigoare a prevederilor noii legi pri-
vind sistemul de pensionare… 

– În perioada în care aţi activat la Curtea Supre-
mă de Justiţie aţi participat și la elaborarea legis-
laţiei naţionale. Sunteţi mulţumită azi de funcţiona-
rea acelei legislaţii? 

– Chiar pe când se lucra la pregătirea noii Constituţii 
erau atraşi şi experţi din exterior, inclusiv din România. 
Legile cu privire la organizarea judecătorească, cu privire 
la statutul judecătorului, cu privire la instanţele judecă-
toreşti şi cea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie au 
fost primele patru la care s-a lucrat împreună cu Ministe-
rul Justiţiei. În cadrul comisiilor de lucru erau încorporaţi 
şi judecători, preponderent – din fosta Judecătorie Su-
premă. Bunăoară, Legea cu privire la organizarea judecă-
torească o pregătea Ministerul Justiţiei, Legea cu privire 
la statutul judecătorului o pregătea Curtea Supremă de 
Justiţie. eu am fost în grupul de lucru care a elaborat Le-
gea cu privire la statutul judecătorului. S-au inclus atunci 
şi Raisa Botezatu, şi Ana Pascari. Asta se făcea în confor-
mitate cu prevederile Constituţiei din 1994, dar a venit 
reforma constituţională din 2002 şi a trebuit să refacem 
aceleaşi acte legislative în conformitate cu noile cerinţe 
constituţionale, pentru un sistem judecătoresc format 
din trei trepte. A trebuit să restructurăm, din mers, com-
pletamente şi codurile de procedură. Bunăoară, codurile 
de procedură au apărut în Monitorul Oficial chiar în ziua 
în care au fost puse în aplicare. Închipuiţi-vă, judecătorii 
de la periferie încă nu aveau textul, dar trebuiau să acţi-
oneze conform noilor coduri. Într-o zi, au fost amânate 
toate dosarele, fiindcă judecătorii trebuiau să le exami-
neze conform noilor coduri. 

De două ori s-a amânat punerea în aplicare a Codului 
penal, după care s-a decis: va fi pus în aplicare odată cu 
adoptarea şi punerea în aplicare a Codului de procedură 
penală. 

Iată, am trecut şi prin asemenea reforme. Atunci, co-
durile de procedură au fost adoptate şi puse în aplicare 
rapid, deoarece R. Moldova urma să preia preşedinţia în 
Comitetul de Miniştri al Consiliului europei, iar pentru 
aceasta trebuia să îndeplinească un şir de obligaţiuni, 
inclusiv reforma cadrului legislativ şi a sistemului de jus-
tiţie, obligaţii asumate odată cu aderarea la Ce în 1995. 

Ar fi de vorbit multe şi despre reforma Procuraturii. 
Pe când eram ministru al justiţiei, conduceam grupul 
pentru elaborarea noii legi cu privire la Procuratură – un 
proiect PNUD, finanţat de Guvernul Olandei. Am avut şi 
experţi din Olanda. Atunci am elaborat proiectul Legii cu 
privire la Procuratură şi cel al Legii cu privire la Consiliul 
Superior al Magistraturii, prin care se prevedea încorpo-
rarea procurorilor în sistemul magistraţilor, ca în Româ-
nia. Deşi atunci nu s-a reuşit susţinerea acestei propu-
neri, a fost, totuşi, instituit prin lege Consiliul Superior al 
Procurorilor, care a preluat autoadministrarea organelor 
Procuraturii. 
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– Care a fost cel mai problematic dosar în activi-
tatea Dumneavoastră de judecător și de ce l-aţi con-
siderat astfel? 

– Pe când eram la Judecătoria Ungheni examinam 
toate categoriile de dosare, iar la Judecătoria Supremă 
devenisem judecător penalist. examinam cauze penale 
în ordine de recurs, dar şi cauze penale de primă instan-
ţă: omoruri săvârşite cu circumstanţe grave, delapidarea 
avutului obştesc în proporţii mari şi săvârşirea violurilor 
de către minori împotriva minorilor care n-au împlinit 
vârsta de 14 ani. 

Peste un an am devenit membru al Colegiului speci-
alizat în privinţa minorilor şi examinam dosare în casa-
ţie/de recurs, în privinţa minorilor. Iată, anume cauzele 
în privinţa minorilor m-au marcat. În aspect psihologic, 
erau foarte greu de suportat. 

Un caz mi-a rămas în memorie pentru toată viaţa: 
cinci minore, de vârstă preşcolară, au fost ademenite 
în perioade diferite de către o persoană de peste 40 de 
ani pe acoperişul casei şi acolo săvârşea cu ele acţiuni 
perverse. Dosarul a ajuns la Curtea Supremă în prima 
instanţă, deoarece inculpatul a fost învinuit de violarea 
unei persoane care nu împlinise încă vârsta de 14 ani. 
În realitate, fetiţele aveau doar 5-6 ani/vârstă preşcola-
ră. Am fost nevoiţi ca la şedinţa de judecată să invităm 
alături de părinţi/reprezentanţii lor legali şi victimele. În 
şedinţă, ele urmau să povestească în faţa inculpatului ce 
s-a întâmplat. Printre fetiţe, era una care, în urma celor 
întâmplate, a fost atât de stresată încât nu vorbea nici cu 
părinţii. Am invitat şi un medic psihiatru, ca asesor popu-
lar, să ne ajute în deblocarea situaţiei, dar n-a fost nevo-
ie de implicarea lui, deoarece, împreună cu procurorul 
(tot o femeie), am descătuşat comportamentul copiilor: 
ne-am făcut şi noi un fel de copii, am coborât la nive-
lul lor, am vorbit pe limba lor. La un moment dat, chiar 
şi fetiţa cu vorbirea blocată a şoptit: „Şi eu vreau să vă 
spun…”. Toată sala a rămas uimită, iar maică-sa a izbucnit 
în plâns… Iată un caz care demonstrează că munca de 
judecător te impune în anumite situaţii să fii şi psiholog.

– A încercat cineva vreo dată să vă influenţeze de-
cizia, ca judecător? Există în sistemul justiţiei cazuri 
în care e imposibil ca judecătorul să contracareze 
încercările cuiva de a-i influenţa decizia?

– Sigur că n-o să mă credeţi, dar adevărul e că, în pes-
te 30 de ani de lucru în calitate de judecător, deşi mai 
mult de zece ani în funcţii de conducere, n-am avut ca-
zuri ca cineva să-mi influenţeze deciziile. Întotdeauna 
le-am spus colegilor mei: atunci când ai o poziţie fermă, 
clară, cu argumente şi contraargumente, nimeni nu poa-
te să te influenţeze. 

Nu-i secret că în perioada când eram în fruntea între-
gului sistem judecătoresc au existat mai multe tentati-
ve în acest sens. Dacă dosarele erau în procedură, spu-
neam că judecătorii vor decide în camera de deliberare, 
iar acolo e imposibil să-i influenţezi. După decizie, dacă 
apăreau nemulţumiri din partea celor care încercaseră să 
influenţeze, le aduceam argumente: chiar dacă aş fi vor-

bit cu judecătorul, în camera de deliberare el ia decizia 
pe care o consideră corectă. 

Am avut şi cazuri de avertizare, iar o şefă de Parla-
ment mi-a spus direct: „Valeria, la tine nu se chiar pri-
meşte…”. erau şi cazuri când unele persoane încercau 
să influenţeze judecătorii prin intermediul unor oficiali 
din conducerea republicii. Am prins că asta se întâmpla 
cu dosare slab instrumentate sau cu dosare pornite la 
comandă şi atunci auzeai numaidecât o frază de felul 
„Bratvaua strânge bani pentru judecător şi procuror…”. 
În asemenea cazuri îmi dădeam seama că dosarul deţine 
probe foarte vagi, insuficiente şi găseam posibilităţi să 
avertizez judecătorul care instrumenta acel dosar pre-
cum că poate fi o provocare. 

– Justiţia are nevoie de personalităţi puternice, 
care să respecte Constituţia, să dea dovadă de profe-
sionalism în domeniu, de caracter, voinţă, curaj civic 
și responsabilitate. Este astăzi sistemul capabil să 
furnizeze asemenea personalităţi? 

– După cum ştiţi, sistemul judecătoresc a trecut prin 
diferite perioade, unele foarte grele. Cei de vârsta mea 
suntem numiţi, deseori, reprezentanţi ai secolului trecut. 
Mie nu mi-au ajuns 24 de zile ca să împlinesc 40 de ani 
de lucru ca judecător. Ca să rezişti în faţa tuturor proble-
melor cu care se confruntă un judecător, trebuie să ai un 
caracter puternic, să fii principial, să-ţi impui nişte limite, 
dar şi anumite cerinţe faţă de sine, să fii corect în toate, 
să cunoşti profund legislaţia şi practica judiciară, să ştii 
a-ţi argumenta poziţia. Totuşi, în ziua de azi, judecătorul 
se află într-o situaţie mai bună decât în anii de vârf ai ac-
tivităţii noastre. 

Se spune că azi judecătorii au de examinat prea mul-
te dosare. O fi, dar îmi amintesc raportul pe care eu l-am 
făcut: 240 mii de dosare într-un sistem cu 445-450 de 
judecători. ei bine, raportul din 2015 vorbeşte de vreo 
270-280 mii de dosare, dar s-au îmbunătăţit condiţiile de 
lucru, iar judecătorii au acum şi asistenţi judiciari. Consi-
der, totuşi, că s-a complicat procedura, în plus – a apărut 
cerinţa de a face imprimări audio ale şedinţelor de ju-
decată… Toate acestea duc la întinderea termenului de 
examinare. O altă problemă e migraţia oamenilor peste 
hotare, găsirea şi chemarea unor martori sau victime duc 
la amânarea examinării dosarelor…

Consider că simplificarea procedurii va uşura activita-
tea judecătorilor. 

Generaţia judecătorilor tineri are mai multe posibili-
tăţi de perfecţionare, inclusiv formarea continuă în ca-
drul Institutului Naţional al Justiţiei. Noi, în fond, ne au-
toperfecţionam. În sistemul nostru e nevoie nu numai de 
profesionişti, dar şi de caractere. Sunt sigură că ele există 
şi vor da de ştire.

– Aţi lucrat vreo 15 ani la Judecătoria Ungheni, 
inclusiv președinte de instanţă. Ce înseamnă să fii 
judecător „în provincie” și ce sfaturi aveţi, ca decan 
al sistemului judecătoresc, pentru tinerii magistraţi 
care fac justiţie departe de capitală?

– Cu timpul, dorinţa de a lucra în capitală este aban-
donată de absolvenţii Institutului Naţional al Justiţiei. 
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ei s-au convins că poţi fi un bun judecător şi în regiuni 
rurale ale republicii: acolo găseşti mereu o stare de auto-
purificare, dar şi influenţa politică este mult mai slabă la 
periferie, şi cauzele sunt mai puţin complicare decât cele 
din oraşe sau din capitală. 

În alte ţări, în primul an de activitate, judecătorilor 
li se repartizează un număr mai mic de dosare. Acolo 
şi salariul judecătorului începător e mai mic faţă de al 
colegilor lor cu stagiu. Spre exemplu, în primul an, un 
începător primeşte 80 la sută din salariul de bază, apoi 
este evaluat, ca să treacă în altă categorie, cu 90 la sută 
din salariul judecătorului cu stagiu. Perioada de stator-
nicire a judecătorului începător e de 3 ani, după care el 
are dreptul să examineze toate categoriile de dosare şi 
primeşte salariul integral. La noi, judecătorii începători 
tocmai peste cinci ani de activitate pot fi numiţi în func-
ţie până la atingerea plafonului de vârstă, deşi, în urma 
repartizării aleatorii, lor le revin şi în această perioadă do-
sare extrem de complicate.

În timpul sovietic se acorda o atenţie mare mentora-
tului. Tinerii judecători aveau îndrumători. După obţine-
rea independenţei, mentoratul dispăruse, iar noi, printr-
o hotărâre a Plenului CSJ, l-am restabilit şi am adoptat 
regulamentul cu privire la acordarea asistenţei metodice 
judecătorilor până la un an de zile şi până la trei ani de 
zile. exista şi o anexă în care se indicau judecătorii men-
tori pentru judecătorii noi numiţi. Fiecare mentor avea 
un jurnal în care înregistra orice dosar al judecătorului 
tutelat, care trecea prin CSJ. Mentorii erau obligaţi să 
meargă la faţa locului, să studieze dosarele examinate 
de discipolii lor şi, dacă era nevoie, să le acorde suport în 
privinţa aplicării legislaţiei şi practicii judiciare…

Deosebirea dintre generaţia mea de judecători şi cea 
a judecătorilor tineri de azi e ca între cer şi pământ. Noi 
deveneam judecători direct din aulele studenţeşti, fără o 
pregătire prealabilă în domeniu. eu, de exemplu, am fost 
luată în rezervă la funcţia de judecător din anul patru de 
studenţie. Tot aşa se forma rezerva de cadre a Ministeru-
lui Afacerilor Interne şi a Procuraturii. 

În schimb, atunci legislaţia era mult mai constantă. 
Până prin anii ’90, am lucrat numai cu Codul penal din 
1961, ştiam orice articol la care pagină începe şi la care 
se termină. Şi practică judiciară era constantă. În prezent, 
cadrul legislativ e ca într-o moară a modificărilor…

Generaţia actuală este foarte avansată în domeniul 
cunoaşterii ramurilor de drept, care sunt influenţate de 
actele şi practica internaţională, de jurisprudenţa CeDO. 
Din acest punct de vedere, se cer eforturi mai mari pen-
tru cunoaşterea practicii judiciare şi ţinerea la control a 
evoluţiilor din cadrul legislativ. Azi, Curtea Supremă de 
Justiţie depune multe eforturi pentru emiterea unor ho-
tărâri explicative, atunci când este vorba de unificarea 
practicii judiciare, emite avize consultative şi recoman-
dări ad-hoc atunci când apare o nouă prevedere legis-
lativă, care trebuie aplicată, dar nu este clară. Totodată, 
judecătorii au posibilitate să facă demersuri la colegiile 
Curţii Supreme de Justiţie pentru a obţine o anumită cla-
ritate în aplicare.

– Mulţi dintre tinerii judecători, absolvenţi ai In-
stitutului Naţional al Justiţiei, sunt discipolii Dum-
neavoastră, inclusiv din simplul motiv că sunteţi for-
mator, iar de câţiva ani – șefa Secţiei didactico-me-
todică și formare formatori la INJ. Urmăriţi evoluţia 
absolvenţilor INJ? Cum apreciaţi cunoștinţele lor în 
comparaţie cu cele ale magistraţilor din generaţia 
Dumneavoastră?

– La etapa iniţială, audienţilor INJ nu li se cerea la ad-
mitere să posede şi vechime în muncă. Azi, candidaţii 
la studii pentru funcţia de judecător trebuie să aibă şi o 
vechime în muncă de doi ani. Astfel, ei posedă o pregă-
tire teoretică, dar şi o pregătire practică. Cu aceştia, ca 
formator, lucrezi mult mai productiv. Am observat că, din 
an în an, la INJ vin să studieze tineri mult mai pregătiţi, 
dar şi cerinţele din timpul studiilor la institut sunt mult 
mai drastice. Pentru examene, elaborăm speţe şi teste 
mai complicate decât în primii ani de activitate a INJ şi 
ne bucură faptul că şi rezultatele la examene sunt foarte 
bune. În plus, audienţii de la formare iniţială participă ac-
tiv în activităţi extra-curriculare, li se acordă posibilităţi de 
studii suplimentare, învaţă limbi străine, se angajează în 
diferite concursuri, participă la elaborarea proiectelor de 
hotărâri chiar cu participare la şedinţe de judecată. De al-
tfel, conducătorii de practică ai audienţilor noştri aprecia-
ză foarte bine rezultatele studiilor la INJ. Asta se datorea-
ză şi selectării mai minuţioase a formatorilor institutului. 

– Abilităţile profesorale le-aţi deprins încă la 
Şcoala Pedagogică din Soroca, pe care aţi absolvit-o 
în 1966 cu diplomă de merit și aţi lucrat un an ca 
profesoară la școala medie din satul Rădenii Vechi, 
raionul Ungheni, apoi aţi studiat la Facultatea de 
drept a Universităţii de Stat din Moldova, pe care 
aţi absolvit-o tot cu diplomă de merit. Între acele di-
plome de merit și Ordinul Republicii, primit în 2006, 
care bucurie v-a marcat cel mai mult viaţa? 

– În perioada ceea doar una-două persoane termi-
nau facultatea cu diplomă de merit. Notele eminente la 
studii îţi garantau şi o bursă majorata, dar îţi ofereau şi 
facilităţi la selectarea rezervei de judecători. 

Mai mare bucurie am avut atunci când mi s-a oferit 
medalia Meritul Civic, deoarece era prima şi eu eram la 
vârsta de 50 ani. Ordinul Republicii mi-a încununat activi-
tatea de judecător, fiindcă mi-a fost dat la 60 de ani, atunci 
când mă pregăteam să trec la Curtea Constituţională.

Pe când lucram la Judecătoria Ungheni, care, după 
Chişinău, avea cea mai mare încărcătură de dosare, în 
toată seara îmi luam acasă torba cu dosare. Intram, iar 
feciorul se uita în torbă şi zicea: ,,Iar dosare…”. Copilul 
aştepta să-i aduc de mâncare sau nişte jucării, dar eu – 
dosare. Lucrul acesta l-a marcat atât de tare, încât nici 
n-a vrut apoi să facă studii la juridică. De fapt, lucrând 
ca judecător, eu mi-am sacrificat familia, dar am lucrat 
cu dragoste faţă de ceea ce fac şi aprecierile pozitive din 
partea organului de autoadministrare judecătoreasca au 
fost printre primele cele mai mari satisfacţii în activitatea 
mea de magistrat. 
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Pe 19 octombrie, de Ziua Juristului, Institutul 
Național al Justiției a încheiat o acțiune de caritate, 
care a constat din colectarea de fonduri bănești pentru 

susținerea casei de copii de la Școala-internat din satul 
Cărpineni, raionul Hâncești. Acțiunea a demarat în luna 
iulie curent și la ea au reacționat cu depuneri de bani 

angajații instituției, formatori și audienții de la cursurile 
de formare inițială – viitori procurori și judecători. Lor li 
s-a alăturat un grup de studenți de la Universitatea de 

Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemițanu” și 
de la Universitatea Liberă Internațională din Moldova. 

Suma adunată a fost de peste 30 mii de lei, bani din 
care micuților de la Școala-internat din satul Cărpineni 
li s-a organizat o vizită la Institutul Național al Justiției, 
unde, într-o atmosferă de sărbătoare, li s-au înmânat 
cadouri, inclusiv hăinuțe și încălțăminte, au participat 
la un spectacol cu clovni, li s-a oferit o masă cu pizza, 
după care au mers să viziteze Delfinariul din Chișinău.

Din partea Institutului Național al Justiției, casa de 
copii de la Școala-internat din satul Cărpineni a primit 
o donație specială: un televizor, un magnetofon, un 
centru muzical și un aparat de divertisment muzical 
karaoke.

Inițial, copii au fost întâmpinați de către audienții 
de la formare inițială, care i-au condus în Sala de 
conferințe, unde, într-o atmosferă desfășurată pe pla-
cul lor, li s-a făcut cunoștință cu activitatea Institutului 
Național al Justiției. Îndată după aceasta, știind că eve-
nimentul are loc în Ziua profesională a juristului, copiii 
au prezentat un program artistic pregătit special cu 
această ocazie.

Copiii au aplaudat acțiunea de caritate  organizată de Institutul 
Național al Justiției

VIaţa INJ: cRoNIca eVeNIMeNteloR
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Cu ocazia sărbătorii profesionale Ziua Juristului, In-
stitutul Național al Justiției și-a deschis larg ușile pen-
tru mai mulți vizitatori. Pe 20 octombrie, la Institut au 

sosit 23 de elevi ai clasei a cincea de la 
Liceul Teoretic „ORIZONT” din Chișinău, 
instituție care, pe parcursul a 22 de ani, 
și-a extins activitatea în cinci filiale pe 
teritoriul republicii: filiala Buiucani din 
Chișinău, filiala Bălţi, filiala Ceadîr-Lun-
ga, filiala Ciocana din Chișinău și filiala 
Durleşti. 

Pe parcursul activității sale, Liceul 
teoretic „ORIZONT” a atins apogeul în 
dezvoltarea învăţământului primar, 
gimnazial şi liceal. Medaliile obţinu-
te la olimpiade, concursuri naţionale 
şi internaţionale sunt dovada muncii 

La sfârșitul manifestărilor, Tudor Țenu, directorul ca-
sei de copii de la Școala-internat din satul Cărpineni, 
a insistat să menționeze că ideea acestei acțiuni de 

caritate a fost realizată foarte reușit: „Micuții au ră-
mas încântați de invitație, mai ales că pentru prima 
dată au auzit despre Institutul Național al Justiției. 
e plăcut să vezi atâta dragoste și dăruire în timpuri 
dominate de multe probleme”. Reacția Dianei Sco-
bioală, Directorul Institutului Național al Justiției, 
a fost una de gazdă care își vede oaspeții fericiți: 
„De Ziua Juristului, evenimentul a fost o adevărată 
sărbătoare de suflet pentru personalul și audienții 
Institutului Național al Justiției. Spun aceasta, fiind 
mulțumită de faptul că am reușit să ne mobilizăm 
și să facem tot posibilul ca să aducem zâmbete pe 
chipurile unor copii orfani”.

Menționăm că acțiunea de caritate Să susținem 
copiii orfani de la Școala-internat din Cărpineni, a fost 

organizată cu prilejul aniversării a X-ea de la înființarea 
Institutului Național al Justiției.

profesorilor de aici, dar și străduința elevilor în scopul 
obținerii studiilor de calitate. Obiectivul de bază al li-
ceului este de a asigura un nivel înalt de instruire con-

form standardelor europene.  
Vizitatorilor le-a fost organizată o excursie prin 

incinta instituției, în sala de computere, dar și în 
sălile în care sunt instruiți viitorii procurori și jude-
cători. La întrunire au participat Diana Scobioală, 
Directorul Institutului Național al Justiției, Valentina 
Conțescu, consilierul Directorului, și Iulia Gorbaten-
co, șefa Secției formare inițială. Ca invitați pentru a 
răspunde la unele dintre întrebările elevilor au fost 
Dorel Mustață, judecător, membru CSM, formator 
INJ, și Andrei Negru, formator INJ.

Ziua ușilor deschise la Institutul Național al Justiției
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Conferință regională dedicată accesului femeilor la justiţie

Pe 24 și 25 octombrie, la Institutul Național al 
Justiției și-a desfășurat lucrările conferința regională 
„Consolidarea capacităţii sistemelor judiciare de a asi-
gura accesul femeilor la justiţie”. În cadrul evenimen-
tului au fost analizate situaţia curentă şi măsurile ce 
urmează a fi întreprinse pentru integrarea domeniilor 
drepturile femeilor, egalitatea de gen şi accesul egal 
la justiţie în procesul de formare a profesioniştilor din 
sectorul justiţiei.

Conferința regională, organizată de 
Consiliul europei în parteneriat cu In-
stitutul Național al Justiției, a avut loc în 
cadrul Proiectului „Îmbunătăţirea accesu-
lui femeilor la justiţie în cinci ţări ale Parte-
neriatului Estic” (Armenia, Azerbaidjan, 
Georgia, Republica Moldova şi Ucraina) și 
a reunit reprezentanţi ai guvernelor sta-
telor beneficiare, ai instituţiilor de forma-
re iniţială şi continuă a judecătorilor, pro-
curorilor şi avocaţilor, experţi juridici din 
statele membre ale Consiliului europei, 
inclusiv experţi ai societăţii civile şi repre-
zentanţi ai altor organizaţii regionale sau 
internaţionale.

În discursul rostit la deschiderea con-
ferinței, Anatolie Munteanu, viceminis-
tru al justiției din R. Moldova, a relevat că „problema 
accesibilității femeilor la justiție constituie o temă spe-
cială inclusă pe agenda zilei în Republica Moldova. Rea-
lizând sarcinile sale, Ministerul Justiției este autoritatea 
care constant a menținut ideea că R. Moldova, în calita-
tea sa de stat independent și suveran, trebuie să-și ra-
cordeze politicile interne la standardele internaționale, 
astfel încât să existe o reală, și nu iluzorie, egalitate de 
genuri”.

Stela Grigoraș, ministru al muncii, protecției sociale 
și familiei, a calificat evenimentul ca fiind unul foarte 
important atât pentru R. Moldova, cât și pentru celelal-
te patru state ale Parteneriatului estic: „Apreciind înalt 
contribuțiile proiectului pe cele două arii de intervenții 
– egalitatea de gen și combaterea violenței față de fe-
mei – considerăm că rezultatele activităților implemen-
tate vor avea impact de ordin practic în viața femeilor, 
în accesul femeilor la justiție în Republica Moldova”.

Gazda conferinței, Diana Scobioală, Directorul In-
stitutului Național al Justiției, a salutat participanții, 
subliniind că este pentru prima dată când opt școli de 
formare profesională a judecătorilor și procurorilor se 
reunesc la Chișinău pentru a-și împărtăși experiența 
în materie de instruire într-un domeniu sensibil, care 
necesită multe eforturi pentru a găsi soluții optime în 
îmbunătățirea accesului femeilor la justiție. „Vom tota-

liza, dar și vom reflecta asupra noilor perspective de 
conlucrare în domeniul instruirii judecătorilor și pro-
curorilor. Cooperarea noastră poate avansa în forme 
și metode de instruire. Vom putea împărtăși cele mai 
bune și interactive practici. Proiectul a avut și o latu-
ră instructivă. Grație lui, anul acesta am organizat un 
ciclu de trei seminare pentru judecătorii și procurorii 
naționali dedicat tematicii respective, care, pe de o 

parte, ne-a permis să realizăm un diagnostic al prac-
ticii interne de implementare efectivă a standardelor 
internaționale în materie, iar pe de altă parte, am avut 
posibilitatea să măsurăm felul în care barierele și ste-
reotipurile se opun acestui exercițiu”, a afirmat dum-
neaei.

În sesiunea de deschidere a conferinței au mai vor-
bit Victor Micu, Președintele Consiliului Superior al Ma-
gistraturii din R. Moldova, și Ian Feldman, Președintele 
Consiliului pentru Prevenirea și eliminarea Discrimină-
rii și Asigurarea egalității din R. Moldova.

Pe parcursul celor două zile de dezbateri s-a urmă-
rit prezentarea realizărilor în domeniul promovării şi 
respectării drepturilor femeilor; semnalarea barierelor 
şi a provocărilor existente în calea asigurării egalităţii 
de gen; împărtăşirea bunelor practici în materia asi-
gurării accesului egal al femeilor la justiţie, în special, 
pe segmentul formării profesioniştilor din sectorul 
justiţiei. Agenda evenimentului a mai inclus prezen-
tarea manualului „Asigurarea accesului femeilor la jus-
tiţie”, destinat judecătorilor şi procurorilor. Conferința 
a marcat și Ziua europeană a Justiției Civile, care este 
celebrată anual pe 25 octombrie, cu scopul de a crește 
gradul de transparență a procedurilor judiciare, așa în-
cât acestea să fie accesibile fiecărui cetățean în parte.
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Ședința Consiliului de coordonare a proiectului PNUD

La 31 octombrie a avut loc ședința Consi-
liului de coordonare a proiectului PNUD „Con-
solidarea capacităților tehnice ale instituțiilor 
naționale pentru protecția și promovarea 
drepturilor omului”, finanțat de Guvernul Da-
nemarcii. Obiectivul general al proiectului – în 
care Institutul Național al Justiției este par-
tenerul strategic și beneficiarul-cheie – este 
îmbunătățirea protecției drepturilor omu-
lui și a supremației legii prin consolidarea 
capacităților instituționale ale actorilor-cheie 
în relația cu justiția și grupurile vulnerabile. 

În cadrul ședinței au vorbit Diana Scobioală, 
Directorul Institutului Național al Justiției, Stefan Lillier, 
reprezentant permanent adjunct la PNUD Moldova, și 
Alexandru Cocârță, managerul proiectului menționat. 
Dumnealor s-au referit la rezultatele înregistrate pe 
parcursul lunilor ianuarie-octombrie 2016 și la per-
spectivele de implementare a următoarelor activități. 

Datorită proiectului, Institutul Național al Justiției a 
realizat o nouă modalitate de admitere, care a inclus 
depunerea dosarului de admitere online și lansarea 
programului de testare electronică a candidaților la 
studii, cu scopul de a crea comoditate doritorilor de a 
studia pentru a deveni candidați la funcția de judecă-
tor sau procuror, de a asigura transparența, a elimina 
factorul uman și suspiciunile de fraudare a examenelor.

Sprijinul pentru creșterea accesibilității INJ s-a ex-

tins și la capitolul informațiilor furnizate pe pagina 
instituțională, care a fost ajustată pentru a permite navi-
garea pe site-ul INJ a persoanelor cu dizabilități vizuale.

În cadrul proiectului comun cu PNUD Moldova, INJ 
a inițiat implementarea standardelor ISO 9001:2015 și 
ISO 29990:2010. La momentul actual, datorită modifi-
cării Legii cu privire la INJ, toate subdiviziunile Institu-
tului sunt implicate în aplicarea sistemului de manage-
ment integrat, fiind în faza de elaborare a procedurilor 
conform cerințelor standardelor, după care vor urma 
efectuarea auditului intern și etapa de pregătire pen-
tru certificarea ISO.

La ședință s-a discutat și despre elaborarea unei noi 
Strategii instituționale pentru anii 2017-2020, prin care 
INJ să-și promoveze prioritățile în domeniul de instrui-
re și de consolidare a capacităților sale.

Directorul Institutului Național al Justiției, Diana 
Scobioală, și Directorul Școlii de Arte Plastice „Alexei 
Șciusev”, Olimpiada Arbuz-Spatari, au semnat, la 15 de-
cembrie curent, un Acord de colaborare între instituțiile 
pe care le reprezintă cu scopul de a promova, prin inter-
mediul expozițiilor de creație și al altor activități reali-
zate în comun, cultura, valorile estetice și creativitatea.

Încheierea acestui acord a venit din dorința și ne-
cesitatea de a ajuta tinerele talente, astfel creându-
se premise pentru o cooperare reciprocă eficientă în 

Acord de colaborare între INJ și Școala de Arte Plastice „Alexei Șciusev”

acest sens. Conform documentului, Institutul Național 
al Justiției și Școala de Arte Plastice „Alexei Șciusev” își 
propun să realizeze acţiuni îndreptate spre promova-
rea şi susţinerea copiilor înzestraţi cu capacităţi şi apti-
tudini deosebite în domeniul artelor.

Institutul Național al Justiției deja găzduiește ex-
poziția de pictură a elevilor Școlii de Arte Plastice  
„A. Șciusev”, care, prin intermediul creațiilor plastice, și-
au exprimat stările, gândurile și trăirile sufletești. Cele 
mai reușite 40 de compoziții decorative, moderniste, 
realiste și conceptuale, realizate în acuarelă și guaș de 
copii cu vârsta cuprinsă între 11 și 15 ani, au fost expu-
se pe holurile INJ. expoziția va dura până în luna martie 
a anului viitor.

De asemenea, în anul următor se preconizează 
desfășurarea unui concurs republican dedicat justiției 
prin ochii copiilor, care va avea genericul „Justiție – eu 
te văd așa”. Concurenții – elevi ai școlilor de arte plas-
tice din Moldova – vor participa la cele două etape 
ale concursului. Premianții vor fi cunoscuți de Ziua 
internațională a copilului și se vor alege cu ustensile și 
materiale necesare pentru dezvoltarea în continuare a 
pasiunii lor.



10 Institutul Naţional al Justiţiei

Revista Institutului Naţional al Justiţiei NR. 4 (39), 2016

FoRMaRe INIţIală

Trei audienți ai Institutului Național al Justiției 
– Vasile Buzu și Andrei Iepure, ambii candidați la 
funcția de procuror, și Aliona Sârbu, candidat la 
funcția de judecător, au revenit recent de la un trai-
ning internațional care a reunit ofiţeri, procurori, ju-
decători şi alţi reprezentanţi ai instituţiilor de drept 
din mai multe țări: Georgia, Muntenegru, Bosnia și 
Herțegovina, Rusia, Ucraina și Republica Moldova. 
Din grupul moldovenesc au făcut parte și procurori 
anticorupție.

Seminarul dedicat investigării și combaterii cazu-
rilor de corupție a funcționarilor a avut loc la Insti-
tutul CeeLI din Praga, în perioada 14-18 noiembrie 
curent.

În timpul cursului, participanții au examinat, în 
grupuri mici, cazuri ipotetice de corupție pentru a-și 
dezvolta propria strategie de investigare, a utiliza 
corect instrumentele de investigație și a-și dezvolta 
abilități în domeniu. 

Pe parcursul a cinci zile, ghidați de cei mai buni 
experți, audienții au învățat să identifice și să evalue-
ze posibile cazuri de corupție; să analizeze informațiile 
disponibile publicului larg pentru a detecta semnele 
de corupție; să elaboreze un plan de investigație și să 
aplice legea pentru a avea acces la înregistrările conta-

Audienții INJ au participat la un curs internațional de instruire  
în domeniul corupției

bile, probe electronice ș.a; să folosească mai multe teh-
nici la desfășurarea eficientă a intervievării martorilor; 
să se pregătească pentru o bună prezentare a cazului 
în instanță, luând în considerare provocările cu care se 
pot confrunta la proces etc.

Participarea audienților INJ la respectivul curs a fost 
posibilă grație suportului Ambasadei Statelor Unite ale 
Americii în Republica Moldova.

Joi, 24 noiembrie, excelența Sa Domnul Pascal Va-
gogne, Ambasador Plenipotenţiar şi extraordinar al Re-
publicii Franceze în Republica Moldova, a fost prezent, 
pentru prima dată, la deschiderea unui seminar desti-
nat audienților formării inițiale la Institutul Național al 
Justiției. 

Seminarul intitulat „Actori și instrumente juridice 
europene de asistență penală” l-a avut în calitate de 
formator pe dna Mona Popescu Boulin, magistrat de 

Ambasada Franței în R. Moldova a prezentat un curs 
de instruire pentru audienții formării inițiale

legătură în cadrul Ambasadei Republicii Franceze la 
București cu competențe pentru Republica Moldova și 
România.

evenimentul a fost un bun prilej pentru participanți 
de a se familiariza cu convențiile internaționale și eu-
ropene aplicabile în cazurile de cooperare judiciară în 
materie penală, precum și cu noțiuni generale privind 
Rețeaua Judiciară europeană, echipele comune de an-
chetă, mandatul european de arestare, decizia anche-
tei europene etc.

Accentul a fost pus pe drepturile, obligațiile și 
atribuțiile magistratului de legătură între două state 
pentru facilitarea funcționării mecanismelor de coope-
rare judiciară bilaterală. Un alt subiect care a trezit inte-
res a fost cel privind sarcina, misiunea și competențele 
eurojust – un centru de expertiză judiciară a activităţilor 
de combatere eficientă a formelor de criminalitate or-
ganizată şi transfrontalieră din cadrul Uniunii europene.

Programul de instruire a fost organizat în partene-
riat cu Ambasada Franței în Republica Moldova.
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FoRMaRe coNtINuă

La 10 octombrie, 30 de asistenți judiciari și grefieri 
au audiat, la Institutul Național al Justiției, cursul de for-
mare continuă „Standarde internaționale și naționale 
în domeniul nediscriminării”.

Seminarul a început cu mesaje de salut din partea 
Alexandrei Nica, șefa Direcției instruire și cercetare a 
INJ, și Veaceslav Balan, coordonator național pentru 
drepturile omului din cadrul Oficiului Înaltului Comisar 
ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR).

Programul de instruire a fost divizat în patru mo-
dule – „Nediscriminarea și egalitatea în legislația 
internațională și națională: definiții și prevederi de 
bază”, „Atribuțiile Consiliului pentru prevenirea și eli-
minarea discriminării și asigurarea egalității”, „Adju-
decarea cazurilor, proceduri, provocări și dificultăți în 
implementarea jurisdicțiilor naționale, inclusiv inver-
sarea sarcinii probei”, „Prevederi naționale referitor la 
combaterea crimelor bazate pe ură (legislația actuală 

Standarde internaționale și naționale în domeniul nediscriminării

și propuneri de amendamente)”. În calitate de experți 
au fost invitați Veaceslav Balan, coordonator național 
pentru drepturile omului, OHCHR, Carolina Bagrin, șefa 
Direcției protecție împotriva discriminării de la Consi-
liul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asi-
gurarea egalității, Dumitru Russu, avocat în domeniul 
drepturilor omului, Igor Meriacre, director executiv 
al Asociației „Motivație”, Olga Dorul, doctor în drept, 
conferențiar universitar, formator INJ, și Xenofon Uli-
anovschi, judecător, vicepreședinte al Curții de Apel 
Chișinău, formator INJ.

În cadrul seminarului, participanţii au fost antrenaţi 
în activităţi practice pentru a examina şi discuta studii 
de caz ce țin de discriminare. 

evenimentul a fost organizat de Institutul Național 
al Justiției în parteneriat cu Oficiul Înaltului Comisar 
ONU pentru Drepturile Omului.

Gestionarea timpului judiciar și managementul 
instanțelor de judecată este o tematică necesară pen-
tru dezvoltarea profesională a judecătorilor aflați în 
funcții. Astfel, în vederea eficientizării activității judecă-
toriilor și a calității actului de justiție, Institutul Național 
al Justiției (INJ), în parteneriat cu Consiliul europei 
(Coe), a desfășurat la 12 octombrie seminarul pentru 
judecători „Managementul timpului și al calității servi-
ciilor judiciare. Instrumente CePeJ și implementarea lor 
în activitatea cotidiană a judecătorului”.

Formatorii programului de instruire – Andrei Ne-
gru, dr. hab. în drept, conferențiar la Universitatea de 
Stat din Moldova, Dorel Musteață, judecător, mem-
bru al Consiliului Superior al Magistraturii, Lilia Gri-
malschi, șefa Secției expertiză juridică de la Curtea 
Constituțională, și Petru Balan, avocat, – au abordat 

Managementul timpului și al calității serviciilor judiciare

următoarele subiecte: evaluarea calității justiției; apli-
carea metodologiei și a instrumentelor elaborate de 
CePeJ privind gestionarea timpului judiciar; rolul jude-
cătorului la gestionarea timpului judiciar; monitoriza-
rea şi evaluarea duratei procedurilor judiciare; analiza 
duratei procedurilor judiciare prin prisma jurispruden-
ţei CteDO etc.

Până la sfârșitul anului au mai avut loc încă patru 
seminare cu această tematică: două destinate judecă-
torilor și alte două – șefilor secretariatelor instanțelor 
de judecată.

Activitățile au fost parte a Proiectului „Consolidarea 
eficienței justiției și acordarea sprijinului profesiei de 
avocat în Republica Moldova” implementat prin inter-
mediul Cadrului Programatic de Cooperare al Uniunii 
europene și al Consiliului europei.

Institutul Național al Justiției continuă seria de se-
minare în domeniul discriminării. Pe 27 și 28 octombrie 
mai mulți judecători și procurori au participat la cursul 
de dezvoltare profesională „Discriminarea pe criteriu 
de gen prin prisma Convenției europene a Drepturilor 
Omului și a legislației naționale”.

Subiectele abordate în cadrul programului de in-
struire de către experţii Consiliului europei Olesea 
Perean și Ivana Roagna au reflectat conceptul discri-
minării, formele discriminării și criteriile protejate; ne-
discriminarea din perspectiva Convenției pentru apă-

Discriminarea pe criteriu de gen prin prisma CEDO și a legislației naționale

rarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale; 
legislația națională în domeniul asigurării egalității de 
gen; violența bazată pe gen; cazuistica Consiliului pen-
tru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea 
egalității etc. 

Activitățile de instruire au fost organizate de Insti-
tutul Național al Justiției în cooperare cu Consiliul eu-
ropei în cadrul Proiectului privind susținerea eforturilor 
naționale în prevenirea şi combaterea discriminării în  
Republica Moldova.
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În perioada 3-4 noiembrie, la Institutul Național al 
Justiției au avut loc lucrările seminarului subregional 
„Dezvoltarea respectului pentru proprietatea intelec-
tuală” destinat reprezentanților sistemului judecăto-
resc. evenimentul s-a desfășurat în parteneriat cu Or-
ganizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale în coope-
rare cu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectua-
lă, Institutul Național al Justiției și Oficiul european de 
Brevete. Organizatorii seminarului și-au pus drept scop 
promovarea și dezvoltarea respectului pentru proprie-
tatea intelectuală.

În sesiunea de deschidere a evenimentului au vor-
bit Diana Scobioală, Directorul INJ, Octavian Apostol, 
Director general al AGePI, Xavier Vermandele, consilier 
juridic principal în Secţia dezvoltarea respectului pen-
tru proprietatea intelectuală a Organizaţiei Mondiale a 
Proprietăţii Intelectuale (Geneva) și Vasile Plămădeala, 
consilier pe probleme de comerț în Delegația Uniunii 
europene în Republica Moldova.

Din agenda seminarului, menționăm subiectele: 
Abordarea echilibrată a respectării drepturilor de propri-
etate intelectuală, Cadrul juridic internaţional (Acordul 
TRIPS) şi cadrul juridic al Uniunii Europene privind respec-
tarea DPI, Evoluţii în jurisprudenţa legislaţiei privind măr-
cile şi dreptul de autor, dar și panelul de discuții Provo-
cări în materie de protecţie a proprietății intelectuale prin 
intermediul instanţelor de judecată.

Dezvoltarea respectului pentru proprietatea intelectuală

La eveniment au participat reprezentanți de la 
Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, Oficiul 
european de Brevete, Agenția de Stat pentru Proprie-
tatea Intelectuală, Cutea Supremă de Justiție a Repu-
blicii Moldova, Institutul Național al Justiției, Curtea de 
Apel Chișinău, Procuratura Generală, Serviciul Vamal 
al Republicii Moldova, Consiliul Concurenței, Agenția 
pentru Protecția Consumatorilor, Delegația Uniunii eu-
ropene în Republica Moldova.

Pentru aprofundarea cunoştințelor în domeniul 
proprietății intelectuale, Academia Organizației Mondi-
ale a Proprietății Intelectuale (Geneva, Elveția) a pus la 
dispoziția tuturor doritorilor un curs teoretico-practic la 
distanță, prin intermediul Internetului (www. Wipo.int/
academy).

Institutul Național al Justiției și Consiliul europei 
au organizat, în perioada 14-17 noiembrie, la Vadul 
lui Vodă, prima ediție a Școlii de toamnă pentru ju-
decători și procurori – „Drepturile omului, libertățile 
fundamentale și internetul”. evenimentul s-a înscris în 
cadrul Proiectului comun al Uniunii europene și Coe 
„Consolidarea respectării drepturilor omului în con-
textul implementării Agendei Digitale a Republicii 
Moldova”. Proiectul are drept scop creșterea gradului 
de conștientizare și de respectare a drepturilor omului, 
în special a libertății de exprimare și a vieții private, în 
contextul dezvoltării societății informaționale din Re-
publica Moldova, iar activitatea propriu-zisă a urmărit 
îmbunătățirea aplicării corespunzătoare a instrumen-
telor juridice europene în domeniu.

Prima Școală de toamnă în domeniul drepturilor omului și internet

Participanții – 27 de judecători și 10 procurori – au 
fost pregătiți, timp de patru zile, pentru implementa-
rea în activitatea lor a standardelor privind drepturile 
omului și internetul, rolul statului de drept în era digi-
tală și sistemul Coe de protecție a drepturilor omului 
în spațiul internet, viața privată, protecția datelor cu 
caracter personal etc.

Lucrările Școlii de toamnă s-au desfășurat sub în-
drumarea atât a experților Coe/Ue, cât și a formatorilor 
naționali în opt sesiuni: I. Noțiuni introductive în dome-
niul reglementărilor în spațiul internet și al protecției 
drepturilor omului online; II. Accesul și nediscrimina-
rea; III. Articolul 8: dreptul la protecţia vieţii private şi a 
datelor cu caracter personal; IV. Articolul 10: libertatea 
de exprimare şi informare; V. Articolul 11: reuniune, 
asociere şi participare online; VI. Securitatea ciberneti-
că şi supravegherea; VII: Protecţia dreptului de autor și 
a mărcii comerciale; VIII: Remedii eficiente. 

Pe lângă prezentarea reglementărilor legislative 
naționale și internaționale în domeniu, formatorii au 
urmărit o abordare practică și interactivă prin organi-
zarea unor activități în grup și studii de caz.
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În perioada 23-25 noiembrie, la Institutul 
Național al Justiției, 23 de mediatori au participat 
la cursul de dezvoltare profesională privind pre-
starea serviciilor de mediere în cauzele penale cu 
implicarea copiilor aflați în conflict cu legea.

Programul de instruire a urmărit formarea mai 
multor competențe ale participanților, printre 
care: 

– să poată distinge și identifica conceptele de 
bază cu care să opereze în procesul de medi-
ere a cauzelor cu implicarea copiilor aflați în 
conflict cu legea;

– să poată stabili, în mod imperativ, acțiunile 
de intervenție, care ar crea premise pe termen 
lung în susținerea copiilor;

– să posede abilități de instrumentare a cazurilor în 
care sunt implicați atât copiii, cât și alte persoane;

– să posede abilități de gestionare și autogestionare 
a situațiilor critice într-un proces de mediere;

„Cooperarea instituțională între curțile supreme 
francofone și sistemul francez de recuperare a produ-
sului infracțional” a fost genericul cursului inițiat de 
Institutul Național al Justiției în colaborare cu Amba-
sada Franței în Republica Moldova și Curtea Supre-
mă de Justiție (CSJ). evenimentul din 25 noiembrie a 
avut ca scop favorizarea cunoașterii reciproce a siste-
melor juridice și îmbunătățirea colaborării judiciare 
internaționale.

Medierea în cauzele penale cu implicarea copiilor aflați în conflict cu legea

– să delimiteze funcţiile procesuale ale mediatorului 
în raport cu alte funcţii procesuale;

– să distingă interacţiunile în urma cărora este admi-
să împăcarea părţilor în cadrul unui proces penal;

– să aplice cunoştinţele specifice/profesionale în re-
zolvarea unor situaţii-problemă, precum şi în ana-
lizarea posibilităţilor personale de dezvoltare etc.

Activitatea a fost organizată, în parteneriat, de 
Institutul Național al Justiției și Institutul de Refor-
me Penale (IRP) în cadrul proiectului „Consolida-
rea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a 
cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta 
răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea”, 
implementat de către IRP, cu susținerea financiară 
a UNICeF Moldova.

Cooperare instituțională între curțile supreme francofone

La deschidere au fost prezenți Ambasadorul extra-
ordinar și Plenipotențiar al Republicii Franceze în țara 
noastră, Pascal Vagogne, și Directorul INJ, Diana Sco-
bioală.

Sesiunile de instruire, ai căror beneficiari au fost 
judecători și asistenți judiciari de la Curtea Supremă 
de Justiție, au fost ținute de formatorul Mona Popes-
cu Boulin, magistrat de legătură în cadrul Ambasadei 
Republicii Franceze la București cu competențe pentru 

Republica Moldova și România. 
În cadrul cursului de formare 

continuă au fost puse în discuție su-
biecte privind organizarea și func-
ționarea Curții franceze de casație, 
a Asociației curților de casație din 
țările ce utilizează limba franceză și 
la care Curtea Supremă de Justiție 
din Republica Moldova este parte, 
precum și aspecte privind sistemul 
francez de recuperare a produsului 
infracțional.
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RelaţII INteRNaţIoNale

Aflați într-o misiune de studiu în Republica Moldo-
va, o delegație din Armenia a efectuat, pe 22 noiembrie 
curent, o vizită de documentare la Institutul Național al 
Justiției, scopul căreia a fost de a face cunoștință cu cele 
mai bune practici de asistență și protecție a victimelor 
traficului de ființe umane din Republica Moldova.

Din delegație au făcut parte reprezentanți ai di-
feritor structuri din Armenia, precum specialiști an-
titrafic din instituțiile guvernamentale, organizații 
internaționale și din sectorul neguvernamental – Mi-
nisterul Muncii și Afacerilor Sociale, Procuratura Gene-
rală, Poliția, OSCe, UMCOR, ONG „Hope and Help”, ONG 
„Democracy Today”.

La întrevedere, din partea Institutului Național al 
Justiției au participat Svetlana Novac, Director adjunct, 
Alexandra Nica, șefa Direcției instruire și cercetare, eca-
terina Popa, șefa Secției formare continuă, și Cristina 
Hadârcă, șefa Secției relații internaționale. Dumnealor 

Pe 9 decembrie curent, Directorul Institutului 
Național al Justiției, Diana Scobioală, a participat la 
cea de-a patra conferință internațională „Standardele 
naționale de formare judiciară și cele mai bune prac-
tici mondiale în acțiune”, conferință organizată la Kiev 
de Școala Națională de Judecători din Ucraina în coo-
perare cu proiectul Ucraina-Canada „Formare judiciară 
pentru dezvoltare economică”.

evenimentul, care a avut drept scop schimbul de 
opinii și de experiențe privind formarea judiciară, a 
întrunit judecători, reprezentanți ai instituțiilor de ma-

Specialiști antitrafic de ființe umane din Armenia au efectuat  
o vizită de studiu la INJ

INJ a semnat un memorandum de înțelegere cu Școala Națională  
de Judecători din Ucraina

au prezentat informaţii despre Institutul Național al 
Justiției, inclusiv despre activităţile curente, sarcinile 
INJ. În cadrul vizitei membrii delegaţiei s-au familiarizat 
cu programele de instruire la INJ, în special – cu cele ce 
ţin de pregătirea cadrelor de procurori şi de judecători, 
cu sesiunile de perfecţionare şi recalificare în domeniul 
contracarării traficului de fiinţe umane.

gistratură din țara gazdă, din Canada, Germania, Italia, 
Azerbaidjan și Republica Moldova, dar și cadre univer-
sitare, reprezentanți ai organizațiilor internaționale și 
non-guvernamentale. 

La conferința care a fost structurată în trei sesiuni 
(Formarea judiciară, ca factor de îmbunătățire a calității 
justiției, Experiența şcolilor europene de magistratură, 
Practici internaționale în contextul actualelor provocări 
în formarea judiciară) Diana Scobioală a făcut o prezen-
tare a activității Institutului Național al Justiției din R. 
Moldova, accentul fiind pus pe formarea inițială și con-
tinuă a judecătorilor și procurorilor, pe beneficiile siste-
mului e-admitere și ale testării electronice.

Totodată, în cadrul vizitei, Diana Scobioală, Directo-
rul INJ, și Mykola Onishchuk, Rectorul Scolii Naționale 
de Judecători din Ucraina, au semnat un memoran-
dum de înțelegere între cele două instituții. Scopul 
acestui document constă în stabilirea unui cadru ge-
neral de cooperare între cele două părți și promovarea 
unei formări de calitate a judecătorilor, a candidaților 
la funcția de judecător și a personalului de speciali-
tate din instanțele judecătorești, dar și consolidarea 
capacităților instituționale de a furniza o formare judi-
ciară conform celor mai înalte standarde în domeniu.

Participarea Directorului INJ la lucrările conferinței 
a fost posibilă grație suportului Consiliului europei.

mai multe informații vezi pe www.inj.md
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SuMaR

Realizarea oricărei adopţii internaţionale este con- 
diţionată de existenţa unei structuri instituţionalizate 
a cooperării internaţionale în materia adopţiei inter-
naţionale.
Adopţia poate fi considerată definitivată din momentul 
recunoaşterii efectelor ei pe teritoriul statului unde va 
locui în continuare familia nou formată.
În cazul în care adopţia internaţională se realizează 
între ţări semnatare ale Convenţiei de la Haga asupra 
protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei 
internaţionale, procedura ce trebuie urmată este cea 
impusă de Convenţie.
A asigura recunoaşterea deciziei adopţiei nu este sufi-
cient pentru a garanta coerenţa internaţională a statu-
tului adoptatului. Mai este necesar ca efectele legăturii 
de adopţie să fie echivalente, măcar în esenţă, în toate 
statele chemate să o recunoască.
În acest caz, survine o dificultate care derivă din faptul 
că Convenţia nu se referă la o singură formă de adopţie. 
Instituţia adopţiei comportă aspecte diferite, potrivit 
legislaţiilor lor naţionale.
Cuvinte-cheie: adopţie, recunoaştere, Convenţie, efecte.

Actualmente, internaționalizarea dreptului privat se 
manifestă prin extinderea şi intensificarea acţiunii aces-
tuia, prin dezvoltarea reglementărilor juridice naţionale 
în raport cu elementele străine, prin unificarea dreptului 
etc. [1]. 

Un rol semnificativ în procesul de internaţionalizare a 
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dreptului îi revine şi adopţiei internaţionale, esenţa aces-
teia fiind protejarea interesului superior al copilului, prin 
identificarea unei familii potrivite pentru minorul rămas 
fără îngrijire părintească.

Deşi nu este prevăzut în mod expres, adopţia are un 
caracter irevocabil, în sensul că, odată încuviinţată, ea 
dobândeşte statutul de fapt judecat. Acesta reprezintă 
un principiu de interes general, potrivit căruia, ceea ce 
s-a hotărât printr-un act de jurisdicţie nu poate fi preluat 
pentru reexaminare de către instanţa de judecată.

Obiectivul esenţial al dispoziţiilor convenţionale este 
de a asigura copilului adoptat un statut cât mai coerent 
posibil pe plan internaţional. Aceasta presupune, mai 
întâi, să fie asigurată recunoaşterea internaţională a  
adopţiei, efectuată conform Convenţiei asupra protecţiei 
copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale 
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de la Haga, în scopul de a evita anumite situaţii negative 
(exemplu: trafic de fiinţe umane) şi apoi să fie garantată 
o oarecare echivalenţă a adopţiei în toate statele în care 
sunt recunoscute efectele acestei Convenţii.

În cazul în care adopţia internaţională se realizează în-
tre ţări semnatare ale Convenţiei de la Haga asupra pro-
tecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei interna-
ţionale, procedura care trebuie urmată este cea impusă 
de Convenţie.

Regimul privilegiat al eficacităţii internaţionale acor-
dat hotărârii de adopţie prin Convenţia nominalizată su-
pra reprezintă opusul condiţiilor de fond şi al încadrării 
procedurale stricte cărora este supusă realizarea adopţiei. 
Or, regulile convenţionale garantează o anumită calitate, 
în special privind interesul copilului, a pregătirii adopţiei 
şi accesibilitatea acesteia pentru cele două ordini juridi-
ce direct interesate, care pot impune o recunoaştere de 
drept, aproape necondiţională, a adopţiei în toate statele 
contractante [2].

Adopţia este o instituţie juridică care, odată consti-
tuită, are efecte în timp şi, eventual, în mai multe state. 
A asigura recunoaşterea deciziei adopţiei nu este sufici-
ent pentru a garanta coerenţa internaţională a statutu-
lui adoptatului. Mai este necesar ca efectele legăturii de  
adopţie să fie echivalente, măcar în esenţă, în toate state-
le chemate să o recunoască.

În acest caz, survine o dificultate care derivă din faptul 
că Convenţia nu se referă la o singură formă de adopţie. 
Instituţia adopţiei comportă aspecte diferite, potrivit le-
gislaţiilor. Unele legi nu recunosc decât un singur tip de 
adopţie, în altele – adopţia simplă şi cea deplină coexistă. 

O armonizare a regulilor de conflict ar fi fost incapa-
bilă să remedieze eficient incertitudinea statutului adop-
tatului care rezultă, pe plan internaţional, din diversitatea 
drepturilor materiale, în afară de a supune crearea legă-
turii adoptive cu efectele sale unei legi unice şi nesupuse 
riscurilor conflictului mobil şi ar fi fost nesatisfăcătoare 
din punct de vedere practic. În aceste condiţii, elaborarea 
de reguli materiale, menite să garanteze o echivalenţă 
minimă a efectelor adopţiei, a devenit necesară cu atât 
mai mult, cu cât acestea reprezintă cel mai bun procedeu 
pentru atingerea obiectivului scontat. În contextul dat, 
prin efectele adopţiei înţelegem ansamblul consecinţe-
lor juridice pe care încuviinţarea adopţiei le antrenează 
la starea civilă a adoptatului, raporturile sale de rudenie, 
diferitele drepturi şi obligaţii, de ordin personal, patrimo-
nial şi nepatrimonial, legate direct sau indirect de aceste 
raporturi de rudenie.

Consecinţele juridice ale adopţiei survin odată cu 
hotărârea de încuviinţare a acesteia, care are un caracter 
constitutiv, ceea ce înseamnă că din ziua în care a rămas 
definitivă şi irevocabilă, efectele juridice se produc pentru 
viitor. Adopţia nu are efecte retroactive. În conformitate 
cu art.292 din Codul de procedură civilă al Republicii Mol-
dova, ,,în cazul admiterii cererii de încuviinţare a adopţiei, 
instanţa recunoaşte adopţia de către persoane concrete 
şi indică în hotărâre datele despre adoptat şi adoptatori, 
necesare înregistrării adopţiei în organele de stare civilă. 
În 5 zile de la data rămânerii irevocabile a hotărârii jude-

cătoreşti privind adopţia, instanţa trimite o copie auten-
tificată de pe hotărâre organului de stare civilă de la locul 
pronunţării hotărârii pentru a se efectua înregistrarea de 
stat a adopţiei şi o altă copie autorităţii centrale cu atri-
buţii în domeniul adopţiei, în cazul încuviinţării adopţiei 
internaţionale” [3].

Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în 
materia adopţiei internaţionale de la Haga, în termenii 
art.26 alin.(1), prevede că recunoaşterea adopţiei implică 
legătura de filiaţie adoptivă şi cea privind ,,responsabilită-
ţile parentale” a adoptanţilor.

În schimb, dispoziţiile art.26 alin.(1) lit.c) şi ale art.26 
alin.(2) ale Convenţiei, mai ales în Franţa, necesită ajus-
tări ale soluţiilor actualmente în vigoare. Aceste dispoziţii 
vizează numai adopţia care are ca efect, în statul unde a 
avut loc, ruperea legăturii preexistente de filiaţie. ele tind, 
pe de o parte, ca acest efect particular al adopţiei să nu 
poată fi reluat în statul solicitat (art.26 alin.(1) lit.c)), iar 
pe de altă parte, ca copilul care beneficiază de adopţie, 
punându-se capăt filiaţiei de origine, să se bucure în ori-
ce stat contractant de ,,drepturi echivalente” cu cele care 
decurg în statul respectiv, specifice adopţiei, producând 
acelaşi efect (art.26 alin.(2)).

Fără a viza în mod expres legea aplicabilă efectelor  
adopţiei, art.26 alin.(2) din Convenţie impune schimbări 
ale regulilor de conflict în materie. De fapt, el stipulează 
că fiecare stat în care o adopţie plenară îşi desfăşoară 
efectele trebuie să acorde copilului ,,drepturi echivalen-
te” cu cele ce decurg din dispoziţiile propriilor sale legi 
relative la adopţia plenară, oricare ar fi legea aplicabilă 
efectelor adopţiei în acest stat. În mod normal, legea apli-
cabilă nu trebuie să prevaleze lex fori, dacă aceasta este 
favorabilă copilului.

De altfel, ne putem întreba: care va fi deschiderea 
acestor dispoziţii în statele care nu cunosc decât adopţia 
simplă?

În virtutea stipulărilor art.26 alin.(1) lit.c), în cazul în 
care este invocată o adopţie plenară, ruptura legăturii 
de filiaţie preexistente va trebui să fie recunoscută. Dar, 
întrucât legea statului impus, prin definiţie, nu cunoaşte 
decât adopţia simplă, art.26 alin.(2) pare inaplicabil. Con-
venţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia 
adopţiei internaţionale de la Haga ar fi trebuit să prevadă 
ca, în asemenea cazuri, drepturile copilului adoptat să fie 
determinate prin referire la legea creării legăturii adoptive 
sau ca acesta se bucură de ,,drepturi echivalente” cu cele 
ce decurg în statul impus din filiaţia de sânge. Dispoziţiile 
articolelor 26 alin.(1) lit.c) şi art.26 alin.(2) generează şi ele 
dificultate în statele care, practicând adopţia plenară, au o 
concepţie diferită de cea postulată de Convenţie [4].

De exemplu, în dreptul francez este admis că, pentru 
a putea produce efectele proprii atribuite adopţiei plena-
re de dreptul francez, îndeosebi în materie de naţionalita-
te, o adopţie străină trebuie să includă două caracteristici 
fundamentale: ea trebuie să antreneze ruptura legături-
lor cu familia de origine şi să fie irevocabilă. Prin urmare, 
numai o adopţie, consacrând o ruptură definitivă a legă-
turii preexistente de filiaţie, poate fi asimilată adopţiei 
plenare şi (poate) produce efectele care îi sunt conferite. 
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O astfel de adopţie străină nu poate fi considerată drept 
o adopţie plenară franceză. Prin urmare, ea nu poate pro-
duce decât efectele unei adopţii simple.

Situaţia privind adopţiile plenare străine, care nu co-
respund concepţiei franceze a instituţiei, pare greu com-
patibilă cu art.26 alin.(1) lit.c) şi art.26 alin.(2) ale Conven-
ţiei nominalizate.

Pentru început, necesitatea de a califica o decizie străi-
nă de adopţie în funcţie de criteriile franceze nu se im-
pune decât dacă legea franceză este aplicabilă efectelor 
adopţiei, adică dacă ea este legea personală a adoptantu-
lui (sau legea efectelor căsătoriei la adoptanţii căsătoriţi). 
În caz contrar, va trebui să se acorde copilului ,,drepturi 
echivalente” cu cele care decurg dintr-o adopţie plenară 
franceză, din momentul în care vor fi îndeplinite condiţii-
le de aplicare a articolului 26 alin.(2). 

În cazul Finlandei, efectele încuviinţării adopţiei rezi-
dă în ruperea legăturilor dintre copil şi familia lui biologi-
că, părinţii biologici pierzând orice drept şi obligaţie faţă 
de copiii daţi spre adopţie, iar în situaţia în care existau 
obligaţii materiale şi financiare stabilite prin hotărârea in-
stanţei (exemplu: pensie alimentară), acestea devin nule 
în urma adopţiei [5].

În Grecia, în urma finalizării procedurii de adopţie, 
copilul adoptat dispune de aceleaşi drepturi de care se 
bucură copilul biologic. După finalizarea adopţiei, părinţii 
adoptivi pot cere schimbarea numelui copilului adoptat, 
iar în cazul în care copilul adoptat a împlinit vârsta de 12 
ani, audierea lui în acest sens este obligatorie [6].

În cazul adopţiei internaţionale, în Spania, pentru a 
produce efecte juridice, rezoluţia de adopţie a ţării de ori-
gine a copilului trebuie înregistrată în Registrul civil de la 
Consulatul Spaniei al ţării de origine a copilului.

În Portugalia, la fel ca şi în Franţa, coexistă cele două 
tipuri de adopţii. În adopţia parţială, copilul adoptat nu-şi 
pierde total relaţia cu familia de origine, atât din punct de 
vedere legal, cât şi din punct de vedere emoţional, însă 
unele limitări şi restricţii pot fi clar stabilite de Tribunalul 
pentru Familie şi Minori. În adopţia totală, legăturile cu 
familia biologică se rup, iar relaţiile de familie între copi-
lul adoptat şi familia adoptatoare sunt complete şi totale, 
copilul adoptat având aceleaşi drepturi şi responsabilităţi 
ca ale unui copil biologic [7].

În literatura de specialitate nu găsim o clasificare teo-
retică a efectelor adopţiei, dar le putem sistematiza în fe-
lul următor: 

I. În funcţie de tipurile de adopţie, efectele acesteia 
pot fi clasificate în:

· naţionale – care apar pe teritoriul statului care a în-
cuviinţat adopţia;

· internaţionale – care apar după recunoaşterea ho-
tărârilor de încuviinţare a adopţiei, acestea producând 
efecte pe teritoriul statului care a încuviinţat adopţia şi 
pe teritoriul altor state.

II. În funcţie de ramurile de drept, adopţia produce 
efecte:

· efectele adopţiei în domeniul dreptului civil:
– filiaţia şi rudenia civilă;
– numele şi prenumele copilului adoptat;

– înscrierea adoptatorilor în calitate de părinţi adop-
tivi;

– domiciliu şi locuinţa adoptatului;
– vocaţia succesorală legală.
· efectele adopţiei în domeniul dreptului familiei:
– rudenia civilă – impediment la căsătorie;
– drepturile şi obligaţiile părinţilor adoptivi;
– obligaţia legală de întreţinere;
– impediment pentru divorţul în baza acordului de 

voinţă al soţilor adoptatori;
– confidenţialitate.
· efectele adopţiei în domeniul dreptului constituţio-

nal:
– criteriul cetăţeniei.

· efectele adopţiei în domeniul dreptului muncii şi 
dreptului protecţiei sociale:

– acordarea indemnizaţiilor;
– concediu de maternitate sau pentru îngrijirea copi-

lului.
· efectele adopţiei în domeniul dreptului fiscal.
III. Legislaţia Franţei şi, până de curând, a României re-

glementează două tipuri de adopţie:
· adopţia cu efecte restrânse;
· adopţia cu efecte depline.
Adopţia cu efecte restrânse se caracterizează prin ur-

mătoarele:
– legăturile de rudenie dintre adoptat şi descendenţii 

săi, pe o de o parte, şi părinţii fireşti şi rudele acestora, pe 
de altă parte, se menţin;

– între adoptat şi descendenţii săi, pe de o parte, şi 
adoptator, pe de altă parte, se stabilesc raporturi de rude-
nie asemănătoare celor dintre părinţi şi copii.

Adopţia cu efecte depline se caracterizează prin ur-
mătoarele:

– între cel care adoptă şi copil se stabileşte filiaţia;
– între copil şi rudele adoptatorului se stabileşte ru-

denia, dar şi între descendenţii copilului adoptat şi rudele 
adoptatorului. În baza hotărârii judecătoreşti irevocabi-
le de încuviinţare a adopţiei, serviciul de stare civilă va ]
ntocmi competent în condiţiile legii, un nou act de naşte-
re al copilului, în care adoptatorii vor fi trecuţi ca părinţii 
săi fireşti;

– filiaţia între copilul adoptat şi părinţii săi fireşti în-
cetează;

– încetează şi rudenia dintre copilul adoptat şi rudele 
sale fireşti, precum şi rudenia dintre descendenţii copilu-
lui adoptat şi rudele sale fireşti;

– este interzisă căsătoria şi între descendenţii adop-
tatului şi rudele sale fireşti, cu toate că legea nu prevede 
expres aceasta [8].

În cele ce urmează, vom analiza efectele pe care le 
produce adopţia internaţională în Republica Moldova şi 
în alte state, prin prisma dreptului civil (filiaţia şi rudenia 
civilă, numele de familie şi domiciliul adoptatului, dreptul 
la moştenire), al dreptului familiei (drepturile şi îndatoriri-
le părinteşti, obligaţia legală de întreţinere, impedimente 
la căsătorie), al dreptului constituţional (cetăţenia adop-
tatului), al dreptului muncii şi protecţiei sociale (indem-
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nizaţia pentru creşterea copilului sau îngrijirea copilului 
bolnav, concediul paternal, impozitul, alocaţia de stat).

Efectele adopţiei în dreptul civil
filiaţia şi rudenia civilă. Din momentul încuviinţă-

rii adopţiei, se stabileşte filiaţia între copilul adoptat şi 
adoptator, precum şi legăturile de rudenie între copil şi 
rudele adoptatorului. 

În sens larg, filiaţia desemnează un şir neîntrerupt de 
naşteri care leagă o persoană de un strămoş al ei, un şir 
neîntrerupt de persoane între care faptul naşterii a stabi-
lit legătura de la părinte la copil. 

În sens restrâns, filiaţia reprezintă raportul de descen-
denţă dintre un copil şi fiecare din părinţii lui, legătură 
întemeiată pe descendenţa unei persoane dintr-o alta. 
Sunt rude în linie directă tatăl, fiul, nepotul de fiu [9].

Nu se prevede expres că descendenţii adoptatului 
devin rude cu rudele adoptatorului. Soluţia se impune în 
sens afirmativ, deoarece numai astfel rudenia creată prin 
adopţie este asimilată cu rudenia firească, iar un text care 
să prevadă contrariul din acest punct de vedere nu exis-
tă. Prin urmare, descendenţii adoptatului devin rude cu 
rudele adoptatorului. Faţă de ascendenţii adoptatorului, 
descendenţii adoptatului sunt rude în linie directă des-
cendentă.

În contextul celor expuse, deducem că rudenia care 
se stabileşte prin adopţie, dacă termenul de filiaţie este 
folosit în sens restrâns, există între adoptat şi descenden-
ţii lui, pe de o parte, şi rudele adoptatorului, pe de altă 
parte [10].

În concluzie, putem afirma că rudenia din adopţie 
se substituie rudeniei fireşti, care nu mai persistă decât 
pentru a constitui un impediment la căsătorie. În mo-
mentul stabilirii filiaţiei prin adopţie, rudenia naturală 
dintre copilul adoptat şi descendenţii săi, pe de o parte, 
şi părinţii săi biologici şi rudele acestora, pe de altă parte, 
încetează, cu excepţia adopţiei copilului de către soţul 
părintelui biologic. 

Raporturile de filiaţie şi de rudenie care se stabilesc în 
baza hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei în 
Republica Moldova pot fi:

a) între adoptat, pe de o parte, şi adoptatori şi rudele 
acestora, pe de altă parte, se stabilesc raporturi de filiaţie, 
respectiv – de rudenie, deoarece adoptatul este conside-
rat ca un copil firesc al adoptatorilor. Rudenia civilă este 
asimilată cu rudenia firească, descendenţii adoptatului 
devenind rude cu adoptatorii şi cu rudele acestora. Cu 
alte cuvinte, prin voinţa legiuitorului şi în baza hotărârii 
judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei, filiaţia firească 
bazată pe legătura de sânge este înlocuită cu un artificiu 
juridic, respectiv – cu filiaţia adoptivă;

b) între adoptat, pe de o parte, şi părinţii săi fireşti şi 
rudele acestora, pe de altă parte. Rudenia firească, baza-
tă pe legătura de sânge încetează ca efect al încuviinţă-
rii adopţiei. Această rudenie se păstrează numai în cazul  
adopţiei cu efecte restrânse;

c) soţul adoptă copilul firesc al celuilalt soţ. În acest 
caz, avem ambele tipuri de filiaţie şi rudenie, atât cea fi-
rească, cât şi cea civilă; 

d) soţul adoptă copilul adoptat al celuilalt soţ (adopţie 
succesivă). Raporturile de rudenie civilă se vor crea între 

adoptat şi descendenţii săi, pe de o parte, şi soţul adop-
tator şi rudele sale, pe de altă parte, menţinându-se ra-
porturile de rudenie civilă create în urma primei adopţii.

În concluzie, adopţia produce un efect constitutiv 
de rudenie civilă şi un efect extinctiv în ceea ce priveşte 
rudenia firească. excepţiile de la această regulă vizează 
efectul extinctiv al adopţiei şi presupun fie un efect ex-
tinctiv parţial numai în raport cu unul dintre părinţii fi-
reşti ai adoptatorului, în cazul în care un soţ adoptă copi-
lul firesc al celuilalt soţ, fie absenţa efectului extinctiv, în 
cazul în care un soţ adoptă copilul adoptat al celuilalt soţ.

Numele şi prenumele copilului adoptat. La adop-
ţie copilului i se asigură dreptul de a-şi păstra numele şi 
prenumele. 

La cererea adoptatorilor, instanţa de judecată poate 
schimba numele copilului adoptat, dacă acest fapt nu 
afectează interesul superior al copilului şi dreptul lui la 
nume, atribuindu-i numele adoptatorilor sau al unuia 
dintre adoptatori (soţ ori soţie), în cazul în care aceştia 
poartă nume diferite. Din motive temeinice, instanţa, 
încuviinţând adopţia, poate dispune, la cererea adopta-
torului, schimbarea prenumelui copilului adoptat. Pentru 
schimbarea numelui şi/sau prenumelui, se cere şi acordul 
copilului adoptat care a împlinit vârsta de 10 ani [11].

În cazul schimbării numelui şi/sau prenumelui copi-
lului adoptat, menţiunea respectivă se face în hotărârea 
judecătorească privind încuviinţarea adopţiei,  iar oficiul 
de stare civilă competent operează aceste modificări în 
actul de naştere al copilului, potrivit normelor stabilite în 
legislaţia cu privire la actele de stare civilă.

Înscrierea adoptatorilor ca părinţi adoptivi. Adop-
tatorii se înscriu în actul de naştere al copilului adoptat ca 
părinţi ai lui, în conformitate cu hotărârea judecătorească 
de încuviinţare a adopţiei.

În caz de necesitate, la cererea adoptatorilor sau a co-
pilului adoptat care a împlinit vârsta de 10 ani, instanţa 
de judecată păstrează datele despre părinţii biologici ai 
copilului adoptat, fapt consemnat în hotărârea judecăto-
rească de încuviinţare a adopţiei. 

În baza hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a  
adopţiei, la solicitarea adoptatorilor, oficiul de stare civilă 
competent operează modificările de rigoare în actul de 
naştere al copilului.

efectele adopţiei nu survin din momentul înscrierii 
adoptatorilor la oficiul stării civile, ci din momentul când 
hotărârea instanţei de judecată rămâne irevocabilă [12].

domiciliul şi locuinţa adoptatului. În lipsa unei re-
glementări speciale a domiciliului şi locuinţei adoptatu-
lui, se vor aplica dispoziţiile dreptului comun în materie, 
se va face distincţie între adoptatorul minor sau major. 
Dacă adoptatul este minor, el se bucură de un domiciliu 
legal. Astfel, fiind considerat descendentul firesc al adop-
tatorilor, domiciliul adoptatului minor este la părinţii săi. 
Dacă părinţii adoptivi nu au un domiciliul comun, domi-
ciliul minorului adoptat este acela la care dintre părinţi el 
locuieşte statornic, iar în caz de neînţelegere, instanţa de 
judecată sesizată decide cu o acţiune de stabilire a domi-
ciliului minorului.

În viaţa cuplului adoptator pot interveni o serie de in-
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cidente ce pot avea impact asupra domiciliului minorului 
adoptat şi anume:

– desfacerea căsătoriei adoptatorilor. Prin hotărârea 
de divorţ, instanţa judecătorească decide căruia dintre 
părinţi este încredinţat minorul pentru creştere şi educare.

– decesul, decăderea din drepturile părinteşti, pune-
rea sub interdicţie a unuia dintre adoptatori, situaţie în 
care domiciliul copilului se stabileşte ca fiind la celălalt 
părinte adoptator care îl reprezintă sau îi încuviinţează 
actele juridice civile.

vocaţia succesorală legală. Odată stabilită filiaţia 
între adoptator şi adoptat şi rudenia între aceştia din 
urmă şi rudele adoptatorului, se produc efecte juridice şi 
în materia dreptului succesoral. Astfel, adoptatul, asimi-
lat cu descendentul firesc al adoptatorului, are dreptul, 
în condiţiile Codului civil, atât la moştenirea adoptatoru-
lui, cât şi la cea a rudelor adoptatorului. Legea stabileşte 
ordinea de preferinţă între rudele cu vocaţie succesorală 
generală, în funcţie de clasa de moştenire din care face 
parte fiecare dintre aceste rude, precum şi de gradul de 
rudenie. Art.1500 din Codul civil al Republicii Moldova 
prevede că, ,,În cazul succesiunii legale, moştenitori cu 
drept de cotă egală sunt:

a) de clasa I – descendenţii (fiii şi fiicele celui ce a lăsat 
moştenirea, la fel şi cei născuţi după decesul lui, precum 
şi cei înfiaţi), soţul supravieţuitor şi ascendenţii privile-
giaţi (părinţii, înfietorii) celui ce a lăsat moştenirea” [13].

Bineînţeles, încetând rudenia firească, adoptatorul şi 
descendenţii săi nu mai au dreptul legal la moştenirea 
lăsată de părinţii fireşti sau rudele acestora (excepţie fă-
când acele situaţii în care legătura de rudenie firească şi 
cea adoptivă coexistă), nefiind exclus dreptul la moşteni-
rea acestora, în baza unui testament.

Efectele adopţiei în dreptul familiei
rudenia civilă – impediment la căsătorie. În acest 

sens, art.15 alin.(1), pct.c), d) din Codul familiei al Repu-
blicii Moldova prevede că impedimentul la căsătorie ge-
nerat de rudenie există atât între adoptat şi descendenţii 
săi, pe de o parte, şi rudele sale fireşti, pe de altă parte 
(raţiunea consacrării acestui impediment se găseşte în 
legătura de sânge între aceste persoane) până la gradul 
II, cât şi între adoptat şi descendenţii acestuia, pe de o 
parte, şi persoanele cu care a devenit rudă prin efectul 
adopţiei, pe de altă parte (cauza o reprezintă impedi-
mentul de ordin moral) [14].

Mai mult, rudenia civilă constituie un impediment ex-
pres pentru încheierea căsătoriei.

drepturile şi obligaţiile părinţilor adoptivi. Pă-
rintele adoptiv are faţă de copilul adoptat drepturile şi 
obligaţiile pe care le are părintele biologic faţă de copilul 
său [15].

În situaţia în care părintele adoptiv este soţul părin-
telui biologic al copilului adoptat, drepturile şi obligaţiile 
părinteşti le exercită părintele adoptiv şi părintele biolo-
gic căsătorit cu acesta.

În cazul adopţiei unui minor, îndatoririle şi drepturile 
părinteşti trec de la părinţii fireşti ai minorului la părinţii 
adoptivi. Părinţii au aceleaşi drepturi şi îndatoriri faţă de 

copiii lor minori, fără a face deosebire dacă aceştia sunt 
din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptaţi. 

Când un soţ adoptă copilul celuilalt soţ, în scopul 
menţinerii unităţii familiei şi, drept consecinţă, se stabi-
leşte filiaţia adoptivă, drepturile şi îndatoririle părinteşti 
cad şi asupra adoptatorului, nu numai asupra părintelui 
firesc. De altfel, este singura excepţie în care drepturile şi 
obligaţiile părinteşti sunt exercitate împreună de adop-
tator şi de părintele firesc al adoptatului, copilul rămâ-
nând în raporturi de rudenie firească cu acesta din urmă, 
iar legăturile de rudenie încetează doar faţă de celălalt 
părinte (dacă este stabilită filiaţia) şi rudele acestuia.

Dacă părinţii adoptatori divorţează, copilul adoptat 
este asimilat celui din căsătorie. Astfel, în cazul desfacerii 
căsătoriei, instanţa judecătorească decide cărui părinte îi 
încredinţează copilul adoptat pentru creştere şi educa-
re, stabilind, la cererea celuilalt părinte adoptiv şi numai 
dacă este în interesul acestui copil, un program de vizită 
pentru a fi menţinute şi dezvoltate legăturile personale 
dintre minor şi părinte.

Copilul are dreptul de a menţine legături personale şi 
contacte directe cu părinţii, rudele (bunicii, fraţii şi suro-
rile ori alte rude), precum şi cu alte persoane faţă de care 
copilul a dezvoltat legături de ataşament şi s-a bucurat 
de viaţa de familie, cu excepţia cazului în care instanţa 
judecătorească apreciază că există motive temeinice de 
natură a primejdui dezvoltarea fizică şi psihică.

Mai mult, e posibil ca în familia firească copilul să 
fi avut o viaţă frumoasă alături de părinţi, bunici, fraţi, 
surori, iar, dacă adopţia este realizată la o vârstă când 
amintirile sunt puternice, pentru interesul copilului exis-
tă posibilitatea ca aceste legături personale cu rudele 
de sânge să fie menţinute. Bineînţeles, această situaţie 
presupune fie că adoptatorul sau familia adoptatoare 
cunoaşte familia de origine a copilului (exemplu: există 
o legătură de rudenie sau sunt vecini, sau chiar prieteni), 
fie nu o cunoaşte, dar în interesul copilului sunt de acord 
cu stabilirea acestor relaţii personale. 

O astfel de adopţie o găsim, ca alternativă, în Austria. 
În acest stat, adopţiile pot fi închise, semideschise şi des-
chise. În cazul adopţiilor deschise, rudele biologice ale 
copilului adoptat efectuează vizite la copil, fiind la curent 
cu dezvoltarea lui în familia care l-a adoptat. În cadrul 
adopţiei semideschise, legătura dintre familia biologică 
şi adoptatoare este menţionată de către specialişti sau 
persoanele care reprezintă interesele familiei, cu prezen-
tarea periodică a fotografiilor şi rapoartelor despre creş-
terea şi educarea copilului în noua sa familie.

obligaţia legală de întreţinere. Obligaţia de între-
ţinere îşi găseşte izvorul în căsătorie, filiaţie, rudenie,  
adopţie şi afinitate.

Printre persoanele îndreptăţite şi îndatorate, în mod 
reciproc, la întreţinere, se află părinţii şi copiii, fără a se 
face distincţie dacă aceştia sunt din afara căsătoriei, din 
căsătorie sau din adopţie, adoptatorul şi adoptatul, în 
cazul adopţiei cu efecte restrânse, bunicii şi nepoţii, stră-
bunicii şi strănepoţii, fraţii şi surorile, indiferent dacă ru-
denia este firească sau civilă. Odată stabilită filiaţia adop-
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tivă între părintele sau părinţii adoptatori, pe de o parte, 
şi copilul adoptat, pe de altă parte, se stabileşte dreptul 
respectiv la obligaţia legală de întreţinere.

impediment pentru divorţul în baza acordului de 
voinţă al soţilor adoptatori. Datorită efectelor adopţiei, 
adoptatul este asimilat cu copilul firesc al adoptatorilor, 
astfel încât, atâta vreme cât acesta este minor, părinţii 
divorţează doar prin instanţa judecătorească. Cu certitu-
dine, în acest caz avem în vedere numai situaţiile în care 
adopţia a fost făcută de soţi, simultan sau succesiv, ori 
copilul e adoptat de soţul părintelui său firesc. În situaţia 
unui copil adoptat numai de unul dintre soţi, întrucât faţă 
de celălalt soţ copilul este afin, o cerere de desfacere a 
căsătoriei în baza acordului soţilor este admisibilă.

drepturile şi obligaţiile copilului adoptat. Din 
momentul încuviinţării adopţiei, copilul adoptat pier-
de drepturile personale patrimoniale, nepatrimoniale 
şi este exonerat de îndeplinirea obligaţiilor faţă de pă-
rinţii săi biologici şi de rudele acestora. Copilul adoptat 
are faţă de părinţii adoptivi drepturi şi obligaţii de orice 
natură, similare cu cele pe care le are o persoană faţă de 
părinţii săi biologici [16].

monitorizarea
După încuviinţarea adopţiei, copilul adoptat se află 

la evidenţa autorităţii centrale în domeniul adopţiei din 
statul primitor, în cazul adopţiei internaţionale, până la 
împlinirea vârstei de 18 ani a acestuia. Monitorizarea si-
tuaţiei post-adopţie a copilului se efectuează de către 
autorităţile la a căror evidenţă se află copilul, timp de 5 
ani de la încuviinţarea adopţiei, cu următoarea periodi-
citate:

a) în primul an – 3 rapoarte (la 3, la 6 şi la 12 luni);
b) în al doilea an – 2 rapoarte (la 6 şi la 12 luni);
c) în anii 3, 4 şi 5 – 1 raport anual (la 12 luni). 
În cazul adopţiei internaţionale, rapoartele de evalua-

re post-adopţie se prezintă autorităţii centrale din Repu-
blica Moldova de către autoritatea centrală în domeniul 
adopţiei din statul primitor sau prin intermediul organi-
zaţiilor străine din statul primitor, acreditate şi înregis-
trate în Republica Moldova. Autoritatea centrală din Re-
publica Moldova solicită, în caz de necesitate, misiunilor 
diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova 
în statele primitoare, informaţii privind monitorizarea 
post-adopţie efectuată [17].

Serviciile post-adopţie sunt definite ca fiind servicii 
oferite după finalizarea adopţiei, atât de către profesio-
nişti ai autorităţilor publice, cât şi de organizaţii private. 
Majoritatea statelor au prevăzute în lege servicii post-
adopţie, deşi în unele ţări aceste servicii nu sunt de sine 
stătătoare, ci sunt parte a serviciilor variate oferite de in-
stituţiile implicate în procesul de adopţie sau în protec-
ţia copilului, în general. În Belgia şi Grecia serviciile sunt 
oferite de către autorităţile publice, iar în Finlanda, Spania 
şi Franţa – atât de autorităţi publice, cât şi de organizaţii 
private, fără a exista diferenţe semnificative în ceea ce pri-
veşte adopţia naţională şi internaţională.

În ţări precum Grecia şi Portugalia, serviciile post- 
adopţie sunt oferite ocazional, deseori la cerere, iar tribu-

nalul decide cine şi cum va oferi aceste servicii. Motivaţia 
derivă, pe de o parte, din încercarea de a sprijini familia 
adoptivă, fără a-i invada viaţa privată, intimitatea şi de a 
oferi timp pentru dezvoltarea relaţiilor dintre părinţi şi 
copii, iar pe de altă parte – de a acorda, când situaţia o 
impune, servicii profesioniste în cazul în care survin im-
pedimente. Durata serviciilor post-adopţie este preciza-
tă doar în cazul a câtorva ţări: Grecia – unde copii sunt 
monitorizaţi timp de 2 ani de la data adopţiei (în cazul 
adopţiei internaţionale), Franţa – serviciile post-adopţie 
au o durată de la 6 luni (specific pentru adopţia naţională) 
până la o perioadă neprecizată concret, necesară finali-
zării sentinţei de adopţie în cazul adopţiilor internaţio-
nale. În celelalte ţări, serviciile post-adopţie sunt flexibile 
pentru adopţia naţională, iar în ceea ce priveşte adopţia 
internaţională, ţara de origine a copilului poate cere ra-
poarte post-adopţie pe o durata determinată. 

În Belgia, monitorizarea situaţiei copilului adoptat are 
loc mai mulţi ani (fără a fi precizată o durată limită) şi este 
asigurată de organismele de adopţie.

În Grecia, responsabil pentru oferirea acestor servicii 
este sistemul public, prin departamentul de servicii so-
ciale din cadrul fiecărei prefecturi de la nivelul judeţului, 
dar şi instituţiile rezidenţiale publice pentru protecţia co-
pilului.

În Spania, odată cu pronunţarea adopţiei, doar anu-
mite regiuni autonome oferă servicii post-adopţie. În 
ceea ce priveşte adopţiile internaţionale, decretele auto-
nome prevăd ca, printre alte responsabilităţi ale organi-
zaţiilor private autorizate, să existe şi aceea de a sprijini 
acomodarea copilului adoptat în familia adoptivă, când 
ţara de origine o cere.

În general, serviciile post-adopţie sunt oferite de asis-
tenţi sociali şi psihologi cu experienţă în domeniu şi, doar 
la necesitate – de jurişti, de grupuri ale familiilor adopti-
ve, grupuri profesionale şi organizaţii autorizate în vede-
rea oferirii de suport, informare şi consiliere [18].

confidenţialitatea adopţiei
Persoanele competente cărora le este cunoscut fap-

tul adopţiei sunt obligate să păstreze confidenţialitatea 
informaţiilor obţinute în procesul de adopţie, inclusiv în 
ceea ce priveşte datele de identificare ale adoptatorului, 
precum şi ale părinţilor biologici. În caz contrar, ele poar-
tă răspundere juridică, conform legislaţiei în vigoare.

Părintele adoptiv va informa copilul că este adoptat 
de îndată ce vârsta şi gradul lui de maturitate o permit. 
Părintele adoptiv şi copilul adoptat au dreptul să obţină 
din partea autorităţii centrale extrase din Registrul de stat 
al adopţiilor al căror conţinut atestă faptul, data şi locul 
naşterii, dar nu dezvăluie în mod expres adopţia şi nici 
identitatea părinţilor biologici ai adoptatului. 

Identitatea părinţilor biologici ai copilului adoptat 
poate fi dezvăluită înainte ca acesta să dobândească ca-
pacitate deplină de exerciţiu numai din motive medicale, 
cu autorizarea instanţei de judecată, la cererea oricăruia 
dintre părinţii adoptivi, a copilului adoptat, a autorităţii te-
ritoriale ori a reprezentantului unei instituţii medicale [19].

Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în 
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materia adopţiei internaţionale de la Haga, în art.7 şi 8, ca 
şi alte documente internaţionale ce ţin de drepturile omu-
lui sau ale copilului, stipulează clar drepturile unui copil 
de a primi la naştere un nume şi o naţionalitate sau preci-
zează dreptul de a fi îngrijit şi crescut de părinţii săi, ceea 
ce presupune că, inclusiv în cazul adopţiei, el are dreptul 
de a şti cine sunt părinţii săi şi care îi este originea. De ase-
menea, Convenţia de la Haga prevede dreptul copilului 
de a-şi păstra identitatea: nume, naţionalitate şi relaţii de 
familie. În acest sens, autorităţile fiecărei ţări au obligaţia 
de a avea grijă ca aceste informaţii să fie păstrate şi, de 
asemenea, să creeze cadrul necesar accesului la ele [20].

Efectele adopţiei în dreptul constituţional
În cazul în care adoptatorii şi adoptatul sunt cetăţeni 

ai Republicii Moldova, adopţia nu produce niciun efect 
în ceea ce priveşte cetăţenia adoptatului. Alta este situa-
ţia în cazul adopţiei internaţionale, întâlnită în cele două 
situaţii, şi anume: adoptatul este cetăţean străin sau apa-
trid, iar adoptatorul ori soţii adoptatori sunt cetăţeni ai 
Republicii Moldova, cetăţeanul Republicii Moldova este 
adoptat de un cetăţean străin sau de doi soţi cetăţeni 
străini. În aceste ipoteze, încuviinţarea adopţiei de către 
instanţa judecătorească poate să producă efecte în pla-
nul cetăţeniei adoptatului.

Unul dintre efectele adopţiei pentru copil este do-
bândirea cetăţeniei părinţilor. În acest context, Legea 
privind regimul juridic al adopţiei face trimitere la Legea 
nr.1024 din 02.06.2000 privind cetăţenia Republicii Mol-
dova. Conform art.13 al Legii nominalizate, se prevăd 
următoarele: copilul apatrid dobândeşte automat cetă-
ţenia Republicii Moldova prin înfiere, dacă înfietorii (în-
fietorul) sunt cetăţeni ai Republicii Moldova.

Asupra cetăţeniei copilului apatrid înfiat de soţi, unul 
dintre care este cetăţean al Republicii Moldova, iar celă-
lalt cetăţean străin, hotărăsc, de comun acord, înfietorii. 
În cazul în care înfietorii nu cad de comun acord asupra 
apartenenţei copilului Republicii Moldova, va decide in-
stanţa de judecată, ţinând cont de interesele acestuia. În 
situaţia în care copilul a împlinit vârsta de 14 ani, se cere 
consimţământul lui, autentificat de notar.

Copilul, cetăţean străin, înfiat de soţi, ambii sau numai 
unul dintre ei fiind cetăţean al Republicii Moldova sau 
unul fiind cetăţean al Republicii Moldova, iar celălalt cetă-
ţean străin sau apatrid, poate deveni cetăţean al Republi-
cii Moldova, dacă renunţă la cetăţenia statului străin, cu 
excepţia cazurilor prevăzute de acordurile internaţionale 
la care Republica Moldova este parte [21].

Republica Moldova face parte din sistemul ţărilor 
unde cetăţenia se poate dobândi, urmând unul din ur-
mătoarele criterii: dreptul sângelui, atunci când noul năs-
cut dobândeşte cetăţenia părinţilor, indiferent de locul 
de naştere, şi dreptul solului, atunci când noul născut va 
dobândi cetăţenia statului pe teritoriul căruia se naşte, 
indiferent de cetăţenia părinţilor.

Legea naţională este legea statului a cărui cetăţenie 
o are persoana în cauză. Conform Codului de procedură 
civilă, art.461 alin.(2) b), ,,Instanţele judecătoreşti ale Re-
publicii Moldova examinează pricinile în procedură spe-

cială, dacă persoana în a cărei privinţă se solicită încuviin-
ţarea adopţiei este cetăţean al Republicii Moldova sau are 
domiciliul în Republica Moldova” [22].

Adopţia copiilor domiciliaţi pe teritoriul Republicii 
Moldova de către persoane cu domiciliul în străinătate 
are loc în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, 
ţinându-se cont şi de legislaţia statelor în care aceştia din 
urmă îşi au domiciliul la data depunerii cererii de adop-
ţie, precum şi în conformitate cu tratatele internaţionale 
sau cu tratatele bilaterale la care Republica Moldova este 
parte. În acelaşi mod, se procedează şi în cazul încetării 
adopţiei internaţionale prin desfacere sau prin declarare 
a nulităţii ei.

Astfel, adopţia copiilor, cetăţeni ai Republicii Mol-
dova, cu domiciliul în afara ţării, efectuată de organele 
abilitate ale statului străin pe al cărui teritoriu adopta-
torul îşi are domiciliul, este recunoscută ca fiind valabilă 
în Republica Moldova doar dacă statul străin este parte 
la Convenţia de la Haga sau parte la un tratat bilateral 
în domeniul adopţiei încheiat cu Republica Moldova şi 
dacă autoritatea centrală din Republica Moldova şi-a  
exprimat anticipat acordul la adopţie.

Copiii domiciliaţi pe teritoriul Republicii Moldova pot 
fi adoptaţi de adoptatori cu domiciliul în străinătate doar 
dacă, potrivit legislaţiei statelor în care urmează să plece, 
li se vor asigura garanţii şi norme juridice echivalente ce-
lor de care s-ar fi bucurat în cazul adopţiei naţionale.

Efectele adopţiei în domeniul dreptului muncii şi se-
curităţii sociale

Conform Codului muncii nr.154 din 28.03.2003, pu-
blicat în Monitorul Oficial nr. 159-162, ,,Salariatului care a 
adoptat un copil nou-născut nemijlocit din maternitate 
sau l-a luat sub tutelă i se acordă un concediu plătit pe o 
perioadă ce începe din ziua adopţiei (luării sub tutelă) şi 
până la expirarea a 56 de zile calendaristice din ziua naş-
terii copilului (în caz de adopţie a doi sau mai mulţi copii 
concomitent – 70 de zile calendaristice) şi, în baza unei 
cereri scrise, un concediu parţial plătit pentru îngrijirea 
copilului până la vârsta de 3 ani. Indemnizaţiile pentru 
concediile menţionate se plătesc din bugetul asigurărilor 
sociale de stat” [23].

În Belgia, casele de compensaţie pentru alocaţiile 
familiale acordă o primă de adopţie pentru fiecare copil 
adoptat. Valoarea acestei prime corespunde alocaţiei de 
naştere oferite pentru primul copil. În plus, angajaţii sta-
tului, fie este vorba de funcţionari sau nu, pot beneficia 
de un concediu de primire, atunci când adoptă un copil 
care nu a împlinit vârsta de 10 ani, în funcţie de vârsta co-
pilului (sub/peste 3 ani). Beneficiarul îşi păstrează salariul 
pe toată durata concediului. Noile decrete ale comunită-
ţilor instituie prevederi financiare speciale, printre care 
– posibilitatea intervenţiei asigurărilor sociale în supor-
tarea parţială a costurilor de adopţie pentru familiile cu 
venituri limitate [24].

În Finlanda, datorită faptului că există o diferenţă 
mare între costurile legate de adopţia naţională com-
parativ cu cea internaţională, statul garantează o contri-
buţie financiară oricărei persoane/familii care doreşte să  
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adopte un copil străin tocmai pentru a compensa costuri-
le ce le comportă adopţia internaţională [25].

În Spania, începând cu anul 1992, persoanele care  
adoptă un copil mai mic de 5 ani au posibilitatea de a 
beneficia, din momentul intrării copilului în familie, de 
un concediu de 6-8 săptămâni, în funcţie de vârsta co-
pilului. Atunci când adopţia este realizată de un cuplu, 
doar unul dinte părinţii adoptivi poate beneficia de con-
cediu. Pe toată durata concediului, părintele are parte 
de indemnizaţiile şi alocaţiile legale de care beneficiază 
orice persoană (în general, mama) aflată în concediu de 
maternitate, adică 100% din salariul de referinţă [26].

În scopul uniformizării legislaţiei statelor în materia 
adopţiilor internaţionale şi cooperării în acest domeniu, 
pe plan internaţional au fost adoptate mai multe con-
venţii dintre care: Convenţia ONU cu privire la drepturile 
copilului, încheiată la New York la 20 noiembrie 1989, în 
vigoare pentru Republica Moldova din 25.02.1993; Con-
venţia privind protecţia copiilor şi cooperării în materia 
adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993, 
ratificată de Republica Moldova la 10 aprilie 1998; Con-
venţia europeană în materia adopţiei de copii, semnată 
de statele membre ale Consiliului europei la 24 aprilie 
1967 la Strasbourg (la care Republica Moldova nu este 
parte). Toate aceste convenţii au un scop bine determi-
nat – de a ajusta normele de drept material şi internaţio-
nalizarea dreptului în domeniul adopţiei internaţionale. 
Divergenţele care cel mai des apar se oglindesc anume 
la recunoaşterea şi efectele încuviinţării adopţiei, cu im-
pact negativ la implementarea principiului interesului 
superior al copilului – de a locui în familie.
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CONDIȚIILE DE ADMISIBILITATE A CERERILOR LA CURTEA EUROPEANĂ A 
DREPTURILOR OMULUI (I)

SuMaR

Curtea Europeană a Drepturilor Omului reprezintă 
o şansă de a obţine dreptatea, îndeosebi pentru per-
soanele care se consideră lezate în drepturi de către o 
instanţă de nivel naţional. Adresarea la Curte se face, 
de regulă, prin depunere de recurs împotriva unei ho-
tărâri judecătoreşti naţionale irevocabile. Totodată, se 
poate de adresat Curţii şi în alte cazuri, spre exemplu 
- atunci când legislaţia naţională nu oferă posibilitatea 
exercitării unui recurs efectiv. Prezentul studiu vine să 
identifice şi să analizeze diversitatea condiţiilor de for-
mă, de conţinut şi de procedură, precum şi condiţiile 
prealabile obligatorii sesizării, necesare de urmat pen-
tru a asigura admisibilitatea cererii la Curte.
Cuvinte-cheie: drepturile omului, cerere individuală, ad-
misibilitate, inadmisibilitate, hotărâre definitivă, recurs, 
recurs efectiv, recurs individual, recurs intern, victimă.

Dreptul la recurs efectiv este unul dintre cele mai 
efective mijloace de protecție a drepturilor omu-
lui, fiind elementul-cheie al sistemului de control 
stabilit de CeDO. Pentru prima dată în istoria drep-
tului internațional a fost creat dreptul unui individ 
de a trage la răspundere statele, în fața unui tribu-
nal internațional, pentru presupusele încălcări ale 
obligațiilor lor internaționale asumate. Nicio altă pro-
cedură internațională n-a permis vreodată indivizilor 
să aibă acces direct la un tribunal internațional înzes-
trat cu puterea de a pronunța hotărâri care să aibă un 
caracter obligatoriu din punct de vedere al dreptului 
internațional [2, 56-57].

Principala sarcină a Curții este de a asigura respec-
tarea angajamentelor care decurg pentru statele părți 

olga PiSaRenco,
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formator INJ, 
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THE ADMISIBILITY CRITERIA TO THE  
EUROPEAN COURT OF HUMAN  
RIGHTS (1)

SuMMaRy

European Court of Human Rights is a chance to 
be heard, especially for people who consider 
themselves wronged in their rights by a national 
court. Addressing the Court is usually done by fi-
ling an appeal against a judgment of the national 
final. However, it can be referred to the Court in 
other cases, for example where national legislati-
on does not offer the possibility of exercising an 
effective remedy. That is why this study comes 
to identify and analyze the diversity of formal, 
content and procedure criteria, and mandatory 
referral preconditions needed to be followed to 
ensure admissibility in court.
Keywords: human rights, individual application, 
eligibility, admissibility, final judgment, appeal, 
appeal effectively appeal individually, domestic 
remedy, victim.

la Convenție. Sesizarea Curții privind încălcarea drep-
turilor și a libertăților garantate de Convenție se poa-
te face fie de un stat parte, prin înaintarea unei cereri 
interstatale, fie de un particular – prin înaintarea unei 
cereri individuale.

În prima parte a acestui studiu vom face o prezen-
tare a parcursului cererii la Curte sub aspectul exa-
minării admisibilității și vom analiza particularitățile 
introducerii cererilor individuale, sub aspectul respec-
tării condițiilor de formă și de conținut, inclusiv unele 
cerințe de procedură, care trebuie urmate/respectate 
în procedura Curții. În cea de a doua parte a studiului 
(va fi publicată în numărul următor al Revistei INJ) vom 
analiza condițiile prealabile obligatorii sesizării, nece-
sare de urmat pentru a asigura admisibilitatea cererii 
la Curte.

Scrisoarea inițială adresată Curții trebuie să cuprin-
dă elementele esențiale ale cererii și, dacă este posibil, 
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să nu aibă un volum mai mare de trei sau patru pagini.* 
ea trebuie să conțină numele, adresa, data și locul nașterii 
reclamantului, să exprime, cât se poate de succint, 
esența încălcării și articolele din Convenție care pretind 
că ar fi fost încălcate. este esențial ca în cererea inițială 
să fie explicat, într-un limbaj simplu și clar, de ce situația 
litigioasă duce la o încălcare a Convenției. Atunci când 
scrisoarea sau formularul cererii inițiale seamănă cu o 
masă de informații brute, judecăți de valoare și susțineri 
neîntemeiate, juristul Curții cu greu o poate parcurge 
și identifica o problemă ce ține de Convenție. Se poate 
întâmpla ca juristul să nu reușească să identifice vreo 
chestiune de fond și, din acest motiv, să recomande ca 
cererea respectivă să fie respinsă de către comitetul con-
stituit din trei judecători. În acest caz, culpa nereușitei de 
a explica limpede problema legată de Convenție revine 
reclamantului/reprezentantului reclamantului.

Răspunsul Curții va consta în transmiterea formula-
rului-tip de cerere, precizând dacă vreunul din aspectele 
cererii ar putea fi declarat inadmisibil sau dacă vreo ce-
rere similară este pendinte pe rolul Curții. La fel, Curtea 
oferă un termen, de obicei de șase săptămâni, pentru 
returnarea formularului de cerere completat, respecta-
rea căruia face ca cererea să se considere depusă la data 
înregistrării inițiale. Dacă reclamantul comunică prin in-
termediul unui reprezentant, Curtea îi va trimite acestuia 
un formular de procură, care trebuie semnat și returnat. 
La fel, Curtea îi amintește reclamantului de obligația de 
a informa Curtea despre orice schimbare de adresă sau 
alte date relevante pentru cerere [2, 97-99].

Urmează expedierea formularului de cerere com-
pletat integral, conform cerințelor indicate în art. 46 
pentru cererile interstatale și, respectiv, pentru cererile 
individuale în art.47 din CeDO. Nerespectarea acestor 
cerințe va duce la neînregistrarea cererii.

Primirea/înregistrarea cererii de către grefa Curții 
se dispune oficial la primirea formularului completat, 
reținând data înregistrării primei scrisori** adresate 
Curții și se alocă un număr de referință dosarului.

Scrisoarea grefei, care confirmă primirea cererii, in-
dică numărul de referință, care trebuie citat în întreaga 
corespondență viitoare, și data la care se consideră că a 
fost introdusă cererea [2, 107].

Reclamantul trebuie să dea dovadă de diligență în 
purtarea corespondenței cu grefa Curții, deoarece o în-
târziere de 6 luni în a răspunde la o anumită solicitare 
sau absența unui răspuns va fi considerată ca un semn 
ce indică faptul că el nu mai înțelege să-și mențină ce-
rerea, după cum nerespectarea exigențelor față de cu-
prinsul cererii și nefurnizarea informațiilor solicitate de 
grefă pot antrena neexaminarea cererii de către Curte, 
care va proceda la distrugerea dosarului respectiv [1, 
1205].

efectul introducerii cererii constă în învestirea 
Curții cu examinarea unui recurs individual, nu și în 
apariția efectului suspensiv asupra hotărârii interne. 

Însă, Curtea poate dispune aplicarea măsurilor pro-
vizorii până la soluționarea cauzei.***

Cererea primită și înregistrată este transmisă ace-
lei secții a Curții care are drept atribuție administrarea  
cauzelor din statul reclamantului. Cauzele evident in-
admisibile sunt examinate de un judecător unic și pot 
fi radiate de pe rol, declarate inadmisibile sau înaintate 
unui comitet în vederea examinării suplimentare. Dacă 
este admisibilă, cauza poate fi examinată în continua-
re, fiind transmisă formațiunilor jurisdicționale superi-
oare, după caz.

Grefa poate solicita reclamantului să furnizeze 
informații sau documente suplimentare. Neîndepli-
nirea acestei cerințe poate atrage următoarele:

 neexaminarea cererii;
 declararea cererii ca inadmisibilă;
 radierea de pe rolul Curții.
Răspunsul cu întârziere la corespondența cu partea 

Curții sau absența unui răspuns pot fi considerate indi-
cii că reclamantul nu mai este interesat de introduce-
rea cererii.

admisibilitatea poate fi stabilită de un judecător 
unic sau de un comitet și, în aceste cazuri, nu au loc au-
dieri. Cu privire la admisibilitate și fond, se poate deci-
de separat de o cameră sau de Marea Cameră. Se poate 
decide cu privire la ambele aspecte deodată, conform 
art.19 alin.(3) din CeDO, și în acest caz poate avea loc 
o audiere, pentru a ajuta în cadrul unei problematici 
complexe sau dacă se preconizează că hotărârea va 
avea un impact semnificativ asupra legislației naționale 
sau asupra practicii juridice dintr-un stat pârât.

De regulă, o decizie negativă privind admisibilita-

_______________________
*De regulă, cererea se adresează pe un formular special, 

care poate fi luat de pe site-ul Curții: www.echr.coe.int; totuși, 
un reclamant își poate expune plângerile sale printr-o scrisoare 
obișnuită, iar dacă aceasta nu cuprinde toate informațiile ne-
cesare conform art.47 din Regulament, grefa poate invita re-
clamantul să completeze formularul pertinent. Instrucțiunile 
practice privitoare la cererea introductivă de instanță, emise de 
președintele Curții la 1 noiembrie 2003 [5], permit trimiterea 
cererii prin fax (+00 33 (0)388412730); totuși, într-o asemenea 
situație, reclamantul trebuie să trimită prin poștă exemplarul 
original al scrisorii semnat în termen de 5 zile de la expedierea 
faxului; data la care cererea ajunge la grefa Curții este aplicată 
pe originalul cererii cu o ștampilă specială a grefei [1, 1204].

**Data primei comunicări prin care este expus obiec-
tul cererii reclamantului este luată în considerare pentru a 
se verifica îndeplinirea condiției termenului de 6 luni de la 
data rămânerii definitive a ultimei hotărâri interne obținute 

în cauză. Din momentul acestei prime comunicări, grefa des-
chide un dosar al cărui număr trebuie menționat pe toată 
corespondența ulterioară purtată cu instanța europeană [1, 
1204].

***Pentru detalii a se vedea: Bîrsan C. op.cit., p.1212-1213.
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tea este adoptată din motivele cele mai evidente. Prin 
urmare, faptul că unele aspecte nu au fost tratate expli-
cit nu constituie o indicație că acestea nu au prezentat, 
la rândul lor, probleme. Decizia de admisibilitate luată 
de o cameră sau de Marea Cameră va fi motivată și pu-
blicată în baza de date HUDOC. Împotriva unei decizii 
de inadmisibilitate nu se poate face recurs [4].

particularitățile care vizează introducerea cere-
rilor individuale. Potrivit art.34 din CeDO, Curtea poate 
fi sesizată printr-o cerere de către orice persoană fizică, 
orice organizaţie neguvernamentală sau de orice grup 
de particulari care se pretinde victimă a unei încălcări de 
către una dintre înaltele părţi contractante a drepturilor 
recunoscute în Convenţie sau în protocoalele sale. Înalte-
le părţi contractante se angajează să nu împiedice prin 
nicio măsură exerciţiul eficace al acestui drept [3, 34].

Acest articol reglementează posibilitatea intentării 
unei acțiuni specifice în justiție, ce tinde la apărarea 
unui drept stabilit de Convenție și care poate fi denu-
mită „recurs individual”, iar cererea individuală formula-
tă de reclamant în condițiile prevăzute de Convenție 
reprezintă punerea în valoare a dreptului subiectiv pro-
cesual de a acționa, adică a dreptului de a introduce un 
recurs individual, materializat în cererea de chemare în 
judecată în fața instanței europene [1, 1149].

Obiectul cererilor individuale îl formează raportu-
rile dintre indivizi și state, prin recunoașterea capacității 
procesuale active a individului în „acțiunea” pe care 
acesta o poate formula împotriva unui stat contractant 
pentru încălcarea de către autoritățile acestuia a unui 
drept pe care el îl garantează [1, 33].

Subiectele cu drept de sesizare sunt: orice persoa-
nă fizică, orice organizaţie neguvernamentală sau ori-
ce grup de particulari care se pretinde victimă a unei 
încălcări de către una dintre înaltele părţi contractante. 

Reclamant poate fi un particular, iar pârât întotdeau-
na va fi un stat parte la Convenție. În calitate de inter-
venient, prezentând observații scrise și/sau luând parte 
la audieri, la procedură poate participa statul al cărui 
cetățean este reclamantul, dacă dorește (intervenție 
voluntară), precum și orice stat parte la Convenție sau 
persoană interesată, alta decât reclamantul, în interesul 
bunei administrări a justiției, la inițiativa președintelui 
Curții (intervenție la invitație).

Lipseşte condiția capacității juridice a reclamantului, 
specifică dreptului civil. Minorul, incapabilii și deținuții 
pot sesiza instanța europeană în aceleași condiții cu 
persoanele care au capacitatea civilă deplină. 

Este irelevantă cetățenia reclamantului, deoarece 
pot formula cereri în fața Curții atât cetățenii statului 
pârât, cât și cetățeni străini și apatrizi, cu condiția să se 
fi aflat sub jurisdicția acestui stat.

Persoanele juridice – asociații, fundații, sindicate, 
partide politice, societăți comerciale – pot adresa ce-
reri Curții, cu excepția autorităților publice. La fel, nu 

pot formula cereri individuale colectivitățile teritoriale 
locale, deoarece sunt organisme de drept public cu 
atribuții oficiale conferite de Constituție și de legi, fiind, 
evident, organizații guvernamentale. În schimb, per-
soanele juridice de drept public, care nu exercită prero-
gative de putere publică, având o autonomie completă 
față de stat, pot sesiza CteDO.

Statutul de victimă a unei violări a Convenției 
presupune existența interesului de a sesiza Curtea. 
Pentru a se considera „victimă” în sensul art.34, o per-
soană trebuie să fi suferit o atingere efectivă și concre-
tă a drepturilor sale prevăzute de CeDO prin decizii ale 
autorităților naționale (act sau omisiune legislativă) 
și trebuie să existe o legătură suficient de directă în-
tre reclamant și violarea suferită. În cazul persoanelor 
juridice, trebuie să se pretindă o violare a drepturilor 
proprii persoanei juridice și nu ale membrilor acesteia, 
care pot introduce o cerere în nume propriu. Noțiunea 
de „victimă” presupune conceptul de „victimă reală” 
(persoană direct afectată), dar cunoaște și conceptul 
de „victimă indirectă” și cel de „victimă potențială”.

Cereri grupate şi mai mulți reclamanți. Dacă un 
reclamant sau un reprezentant introduce în numele 
mai multor reclamanți cereri referitoare la fapte dife-
rite, trebuie utilizat un formular separat pentru fiecare 
reclamant în parte, indicând toate informațiile și do-
cumentele necesare referitoare la fiecare reclamant în 
formularul corespunzător. Atunci când există mai mult 
de cinci reclamanți, reprezentantul trebuie să trimită, 
pe lângă formularele de cerere și documentele cores-
punzătoare, un tabel recapitulativ, care conține nume-
le și coordonatele fiecărui reclamant.

În cazul în care reprezentantul este avocat, acest ta-
bel trebuie trimis și pe suport electronic (CD-ROM sau 
suport USB). În situația în care cazul se referă la un nu-
măr mare de reclamanți sau de cereri, grefa poate soli-
cita reclamanților sau reprezentanților lor să transmită 
textele observațiilor și declarațiilor sau documentele 
lor pe cale electronică sau pe o altă cale. Mai mult, Cur-
tea poate solicita reclamanților sau reprezentanților lor 
să întreprindă alte măsuri care să faciliteze procesarea 
eficace și rapidă a cererilor. Consecința nerespectării 
instrucțiunilor grefei cu privire la forma și prezentarea 
cererilor grupate sau cererilor introduse de către mai 
mulți reclamanți poate fi neexaminarea acestora de că-
tre Curte (a se vedea articolul 47 paragrafele 5.1 și 5.2 
din Regulament [8]) [6].

Reprezentanții victimelor. Cererile pot fi făcute 
personal sau prin reprezentant. Atunci când victima 
este lipsită de discernământ, Curtea va accepta spre 
examinare cererile făcute de reprezentanții autorizați 
în numele ei, dar va cere confirmarea împuternicirii 
reprezentanților de a acționa astfel. Instanța europeană 
a decis că, în principiu, o persoană care nu are dreptul 
de a reprezenta o altă persoană potrivit normelor inter-
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ne poate, totuși, în anumite circumstanțe, să acționeze 
în fața Curții în numele acelei persoane [1, 1154].

Copiii pot formula cereri ei înșiși sau prin mijloci-
rea părintelui în custodia căruia se află, prin mijlocirea 
unui tutore sau a unui funcționar oficial desemnat să-i 
reprezinte, sau pur și simplu prin mijlocirea avocatului 
lor. Regulile sunt mult mai flexibile, decât cum se în-
tâmplă în general în cadrul legislației naționale.

În afară de cazul în care reprezentantul este un pă-
rinte în custodia căruia se află copilul sau un tutore 
legal, Curtea va solicita dovada autorității persoanei 
respective de a acționa în calitate de reprezentant. În 
consecință, un părinte care, după divorț, nu are nici cus-
todia, nici grija sau controlul asupra copiilor, nu poate 
introduce o cerere în numele acestora, fără a dovedi că 
dispune de împuternicirea specială de a proceda astfel.

Deși copiii sunt prea mici ca să dea instrucțiuni, 
Curtea recunoaște vulnerabilitatea copiilor și necesita-
tea de a le asigura protecția specifică conferită lor prin 
Convenția ONU pentru drepturile copiilor și Convenția 
europeană pentru exercitarea drepturilor copiilor. Mai 
mult ca atât, copiii trebuie să se bucure de sprijinul al-
tei persoane, care să înainteze cererile în numele lor și 
să le reprezinte interesele [2, 60-61].

Instanța europeană a decis că, în principiu, o per-
soană care nu are dreptul de a reprezenta o altă per-
soană potrivit normelor interne poate, totuși, în anu-
mite circumstanțe, să acționeze în fața Curții în numele 
acelei persoane. În privința minorilor, Curtea a arătat 
că ei i se pot adresa în mod direct, și cu atât mai mult 
atunci când sunt reprezentați de mamă, care se află 
în conflict cu autoritățile, deoarece ea critică deciziile 
luate de acestea și conduita lor în privința drepturilor 
garantate de Convenție. În cazul unei situații conflic-
tuale privitoare la interesele minorului între părinte-
le biologic și persoana învestită de către autorități cu 
tutela copilului minor există riscul ca anumite interese 
ale minorului să nu fie niciodată aduse în fața Curții, 
ajungându-se astfel la situația ca minorul să fie lipsit 
de protecția efectivă a unui drept pe care Convenția i-l 
garantează. Așa fiind, chiar dacă mama a fost privată 
de autoritatea părintească, de altfel – una din fapte-
le generatoare ale litigiului pe care ea l-a adus în fața 
instanței europene, tocmai calitatea sa de mamă biolo-
gică este suficientă pentru a-i conferi „calitatea proce-
suală activă” de a acționa în numele copiilor ei, spre a le 
proteja interesele [1, 1154].

 Decesul reclamantului sau al victimei. Rudele cele 
mai apropiate pot depune o cerere în numele persoa-
nei decedate sau să menţină o cerere în numele unei 
persoane care a decedat în timpul procedurilor. Atunci 
când reclamantul a decedat după ce a introdus o cere-
re, aceasta din urmă nu este radiată automat de pe lista 
cauzelor pendinte pe rolul Curții. Dacă urmașii doresc 
să menţină cererea, atunci ei pot face acest lucru în ca-

zul în care natura specifică a cererii demonstrează că 
urmașii au un interes legal sau dacă Curtea consideră 
cererea de importanță generală ori de o relevanță mai 
largă. În cazul în care urmașii nu pot dovedi un interes 
material specific în ceea ce privește cererea (sau faptul 
că aceasta este de interes general), atunci ea va fi ra-
diată de pe rolul Curții, în mod special – dacă urmașii 
nu sunt „rude apropiate” (părinți, soți ori copii). Deseori, 
problema dacă o cerere poate fi continuată de către un 
urmaș este determinată de faptul dacă, în urma dece-
sului, urmașul poate fi considerat, într-o măsură oare-
care, ca având calitatea de victimă [2, 61-62].

Calitatea de pârât o pot avea doar statele, deoa-
rece numai statele sunt părți la Convenție și numai 
ele pot comite încălcări. În cereri trebuie să se susțină 
că un stat, care este parte la Convenție, nu și-a onorat 
obligațiile asumate. Nu pot fi făcute cereri împotriva 
atitudinii persoanelor sau instituțiilor de drept privat, 
deoarece Curtea nu este o curte de apel împotriva ho-
tărârilor instanțelor naționale [2, 66-67].

Conținutul cererii individuale este precizat de 
art.47 din Regulament [8], potrivit căruia ea trebuie să 
cuprindă:

1. Numele, data naşterii, naţionalitatea, sexul, pro-
fesia şi adresa reclamantului. Aceste date trebuie obli-
gatoriu a fi indicate, chiar și atunci când reclamantul 
nu doreşte dezvăluirea identităţii sale. În acest caz, re-
clamantul trebuie să precizeze dorința de a fi păstrat 
anonimatul şi să prezinte o expunere a motivelor care 
justifică derogarea. În cazuri excepţionale şi temeinic 
justificate, preşedintele camerei poate autoriza anoni-
matul.

2. Numele, profesia şi adresa reprezentantului său, 
dacă este cazul.

3. Partea sau Părţile contractante împotriva căreia 
(cărora) este îndreptată cererea.

4. Expunere succintă a faptelor. În acest comparti-
ment se oferă detalii clare și concise asupra faptelor, 
descriind evenimentele în ordinea în care s-au produs. 
Dacă este posibil, vor fi prezentate date exacte, iar dacă 
cererea se referă la câteva puncte ale Convenției, atunci 
fiecare chestiune se prezintă separat.

5. Expunere succintă a pretinsei sau a pretinselor vio-
lări ale Convenţiei şi a argumentelor pertinente. În aceas-
tă secțiune se oferă o explicație limpede asupra modu-
lui în care faptele detaliate mai sus conduc la încălca-
rea unuia sau a mai multor articole din Convenție sau 
protocoalele sale. În cazul în care se pretinde încălcarea 
mai multor articole, fiecare articol trebuie analizat se-
parat. Dacă reclamantul nu indică un anumit articol din 
Convenție în formularul de cerere, atunci nu-l va mai 
putea preciza ulterior.

6. Expunere succintă privitoare la respectarea de că-
tre reclamant a criteriilor de admisibilitate prevăzute de 
art.35 alin.(1) al Convenţiei (epuizarea căilor interne de 



27Institutul Naţional al Justiţiei

Revista Institutului Naţional al JustiţieiNR. 4 (39), 2016

atac şi respectarea termenului de 6 luni). În formular se 
solicită detalii, în special – date cu privire la toate de-
ciziile relevante ale instanțelor judiciare interne, cât și 
alte decizii administrative semnificative, inclusiv deci-
zia definitivă. În plus, reclamantul trebuie să precizeze 
dacă există vreo altă cale de recurs sau apel pe care n-a 
folosit-o și, dacă este așa, de ce aceasta n-a fost urmată.

7. Expunerea obiectului cererii, adică ce dorește să 
obțină reclamantul prin introducerea cererii. În gene-
ral, secțiunea include detalii sub următoarele titluri se-
parate:

a) nefinanciare (abrogarea unei legi sau modifica-
rea unei practici administrative etc.);

b) despăgubire pecuniară sau nepecuniară;
c) cheltuieli de judecată.
8. Declarația privitoare la alte proceduri internațio-

nale, în care se menţionează dacă reclamantul a supus 
cererea sa unei alte instanţe internaţionale de anche-
tă sau de reglementare. Dacă același reclamant a fost 
supus anterior unei alte proceduri de anchetă sau de 
reglementare internațională, atunci numele instituției 
internaționale și informații complete în privința proce-
durilor respective trebuie furnizate în această rubrică a 
formularului. În plus, Curtea va solicita copii ale hotărâ-
rilor relevante și ale altor documente, dacă există.

9. Anexe. La formularul cererii urmează a se anexa 
copii de pe toate documentele pertinente şi, în special, 
de pe deciziile judiciare sau de altă natură privitoare la 
obiectul cererii. Curtea nu posedă o bibliotecă atotcu-
prinzătoare care să conțină legislația fiecărui stat, așa 
că trebuie să i se pună la dispoziție copii lizibile ale legi-
lor, culegerilor de jurisprudență etc. Întrucât aceste do-
cumente ar putea fi voluminoase, ele trebuie aranjate, 
indexate și numerotate cu grijă, dacă este posibil. Deși 
e necesar de furnizat copii ale tuturor documentelor 
relevante, este important să se acționeze rațional și do-
cumentele să fie restrânse la cele strict relevante. Dacă 
unele documente colaterale devin importante, atunci 
acestea pot fi întotdeauna depuse ulterior, la necesita-
te. Bineînțeles, este esențial ca reclamantul să păstreze 
o copie a documentelor și a indexului.

10. Declararea limbii care se preferă. Limbile oficia-
le ale Curții sunt engleza și franceza. Grefa redactează 
corespondența în toate principalele limbi ale statelor 
părți la Convenție, astfel cererea poate fi scrisă și în 
limba română. Într-un stadiu ulterior al procedurii, mai 
precis: dacă guvernul pârât este invitat de către Curte 
să prezinte observații scrise cu privire la capetele de 

cerere, toată corespondența trimisă de către Curte va fi 
redactată în franceză sau engleză. În plus, reclamantu-
lui sau reprezentantului acestuia i se va cere să utilizeze 
franceza sau engleza în observațiile trimise [7]. Hotă-
rârile Curții sunt întotdeauna publicate în una din cele 
două limbi oficiale. În practică, va fi pusă la dispoziție 
și o traducere în limba statului împotriva căruia a fost 
introdusă cererea. 

11. Declarația şi semnătura. Dacă cererea este sem-
nată de către un reprezentant al reclamantului, atunci 
ea trebuie să fie însoțită de o procură semnată de recla-
mant, în afara cazului în care procura a fost deja remisă.

Nerespectarea cerințelor înaintate față de formula-
rul cererii ar putea duce la neînregistrarea și neexami-
narea cererii de către Curte.*

În concluzie, menționăm că de corectitudinea 
completării, formulării și depunerii cererii în fața 
instanței europene depinde dacă cererea va fi primită 
și înregistrată de către grefa Curții. Parcurgerea cu suc-
ces a acestei etape va duce la examinarea cererii sub 
aspectul respectării condițiilor prealabile obligatorii 
sesizării, necesare de urmat pentru a asigura admisibi-
litatea cererii la Curte. 
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DRePt PRivat

SuMaR

Activitatea de întreprinzător duce la apariţia unor efec-
te ce se cristalizează în drepturi şi obligaţii ale între-
prinzătorilor. În articolul de mai jos arătăm că drep-
turile şi obligaţiile întreprinzătorului nasc mai multe 
întrebări decât răspunsuri.
Cuvinte-cheie: activitatea de întreprinzător, întreprin-
zători, drepturi ale întreprinzătorilor, obligaţiile între-
prinzătorilor.

La momentul actual, economia Republicii Moldo-
va este una de piaţă, având ca principali factori libera 
iniţiativă şi concurenţa loială. Statul declară libertate 
comerţului şi activităţii de întreprinzător (Constituţia, 
art. 126 alin.(2) lit. b) [1]), rezervându-şi dreptul de a 
interveni în activitatea economică a privaţilor. Activita-
tea de întreprinzător este utilă şi necesară societăţii. ea 
presupune din partea autorului ei implicarea propriilor 
resurse: bunuri, capital, forţă de muncă şi capacităţi or-
ganizatorice. Activitatea de întreprinzător trebuie des-
făşurată liber şi nestingherit atâta timp cât reprezintă o 
valoare socială, nu contravine normelor de drept şi nu 
limitează drepturile altor persoane. 

Fiind cea mai sigură cale de acumulare a avuţiei, ea 
a generat concurenţă între cei care o practică, ceea ce 
a avut drept consecinţă un şir de acţiuni contrare inte-
reselor concurenţilor şi beneficiarilor (consumatorilor) 
de produse şi de mărfuri puse în circuit. Având nobilul 
scop de a contribui la binele social, afacerile au dat naş-
tere şi unor manifestări păgubitoare, cum ar fi produce-
rea de mărfuri şi prestarea de servicii necalitative, chiar 
periculoase pentru viaţa şi sănătatea omului, pentru 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ÎNTREPRINZĂTORILOR: ÎNTREBĂRI FĂRĂ 
RĂSPUNSURI
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RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE 
ENTREPRENEURS: UNANSWERED 
QUESTIONS

SuMMaRy

Entrepreneurial activity has effects that are crystal-
lized in rights and obligations of the entrepreneurs. 
In the article below, we show that the rights and 
obligations of the entrepreneur raise more ques-
tions than answers.

Key-words: entrepreneurship, entrepreneurs, entre-
preneurs’ rights, obligations of the entrepreneurs.

mediu şi pentru bunurile unor alte persoane. Cu scop 
de a reduce şi chiar de a exclude astfel de manifestări, 
au fost elaborate norme juridice prin care statul orga-
nizează înregistrarea obligatorie a întreprinzătorilor, 
stabileşte reguli de comportament pe piaţă, condiţii 
de desfăşurare a unor genuri de activitate, standarde 
privind calitatea mărfurilor şi serviciilor, alte exigenţe 
obligatorii. 

Dispoziţii exprese în acest sens, incluse atât în art.7 
din Legea nr.845/1992, cât și în alte acte legislative spe-
ciale, se referă la:

1. respectarea regulilor de comportament pe piaţă 
în condiţii de concurenţă liberă;

2. respectarea drepturilor consumatorilor;
3. obţinerea licenţelor de stat pentru genul de acti-

vitate practicată;
4. ţinerea evidenţei contabile;
5. efectuarea la timp a plăţilor obligatorii la bugetul 

de stat;
6. onorarea obligaţiilor contractuale;
7. respectarea legislaţiei muncii;
8. asigurarea protecţiei mediului înconjurător;
9. alte obligaţii ale întreprinzătorilor.

În continuare, intervenţia statului în economie este 
dictată de necesitatea protejării intereselor majore 
ale societăţii, precum şi de respectarea următoarelor 
condiții: respectarea ordinii de drept în activitatea eco-
nomică; protecţia investitorilor; protecţia consumato-
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rilor; asigurarea populaţiei cu locuri de muncă; asigu-
rarea statului cu resurse materiale; formarea bugetului 
de stat; apărarea şi securitatea statului; protecţia me-
diului.

De exemplu, referitor la respectarea drepturilor 
consumatorilor, vom menţiona că în Republica Moldo-
va protecţia consumatorilor se realizează printr-o serie 
de dispoziţii ale Codului civil, Legii nr.105 din 13 martie 
2003 privind protecţia consumatorilor şi o multitudine 
de alte acte cu caracter normativ (hotărâri ale Guver-
nului, instrucţiuni, norme tehnice etc.) Dintre acestea: 
Legea nr. 422 din 22 decembrie 2006 privind securita-
tea produselor [2], Hotărârea Guvernului nr. 1465 din 
8 decembrie 2003 cu privire la aprobarea regulilor de 
înlocuire a produselor nealimentare şi a termenelor de 
garanţie [3] etc. Pe lângă acestea, drepturile consuma-
torilor sunt reglementate prin tratate internaţionale. 
În cazul în care convenţiile internaţionale la care R.M. 
este parte conţin alte norme decât cele prevăzute de 
legislaţia R.M. cu privire la protecţia consumatorilor, se 
aplică prevederile tratatelor internaţionale [4]. 

Pct.4 al Hotărârii Plenului CSJ nr. 24 indică faptul 
că, soluţionând problemele privind caracterul relaţiilor 
dintre consumatori şi agenţi economici, temeiurile şi 
condiţiile apariţiei lor, drepturile şi obligaţiile părţilor, 
este necesar să se ţină cont atât de normele Legii şi ale 
altor acte adoptate conform ei, cât şi de normele re-
spective ale Codului civil al R. Moldova şi ale altor legi, 
în măsura în care ele reglementează protecţia dreptu-
rilor consumatorilor. Dacă prevederile actelor normati-
ve subordonate legii (instrucţiuni, regulamente) vin în 
contradicţie cu legile în vigoare, urmează să ne condu-
cem de cele din urmă.

În general, protecţia juridică a consumatorilor este 
asigurată prin dreptul acestora de a introduce acţiuni 
în justiţie împotriva agenţilor economici care le preju-
diciază drepturile şi interesele legitime. Pentru elimi-
narea riscurilor, importatorii, producătorii şi vânzătorii 
au obligaţia de a comercializa numai produse sigure, 
certificate şi omologate conform condiţiilor specifi-
ce de calitate înscrise în actele normative. Produsele 
plasate pe piaţă trebuie să fie însoţite de certificare de 
conformitate sau de declaraţii de conformitate, de alte 
documente conform legii. Producătorii au obligaţia să 
pună pe piaţă numai produse care respectă condiţiile 
prescrise sau declarate, să oprească livrările şi să retra-
gă de pe piaţă sau de la consumatori produsele la care 
organele abilitate sau specialiştii proprii au constatat 
neîndeplinirea caracteristicilor prescrise, declarate sau 
care ar putea afecta sănătatea, viaţa sau securitatea 
consumatorilor [5].

Aceste obligaţii se incumbă producătorilor și agen-
ţilor economici deoarece ei sunt animaţi de dorinţa de 
a spori profiturile, în detrimentul consumatorilor, scop 

pentru care, deseori, apelează la cele mai variate teh-
nici de vânzare, la practici abuzive în domeniul concu-
renţei, la publicitate înşelătoare. Nu putem nega faptul 
că anume consumatorul este partea slabă în raporturi-
le juridice existente, iar diversificarea bunurilor şi servi-
ciilor pe o piaţă în continuă expansiune poate duce la 
noi provocări în adresa sănătăţii şi securităţii acestora. 
Consumatorul în zilele de azi a devenit o unealtă pen-
tru producători, ei având scopul obţinerii profiturilor. 
Pe de altă parte, consumatorul este principalul desti-
natar al celei mai mari părţi din volumul de produse şi 
servicii utilizate de societate.

Cererea consumatorilor determină oferta produ-
cătorilor (prestatorilor), care, pentru a supraviețui pe 
piaţă, trebuie să-şi adapteze permanent performanţele 
şi preţurile produselor (serviciilor) oferite la exigenţele 
consumatorilor. Deci, consumatorul are un rol princi-
pal în stimularea concurenţei, contribuind la îmbună-
tăţirea funcţionării pieţei prin alegerile pe care le face, 
alegeri raţionale bazate pe informaţiile de care dispun. 
Consumatorul stipulează pe acei producători (presta-
tori) care reuşesc să se apropie cel mai mult de nevoile 
lui de consum. Pe măsură ce ţara cunoaşte o dezvoltare 
economică mai accentuată, rolul consumatorului devi-
ne din ce în ce mai complex.

Pe de altă parte, considerăm că, pentru a veni în în-
timpinarea consumatorilor, agenţii economici, pentru 
produsele şi serviciile furnizate, sunt obligaţi prin lege 
să remedieze deficienţele apărute în cadrul termenului 
de garanţie la produsele de larg consum, inclusiv ale 
celor de folosinţă îndelungată (deficienţe neimputabi-
le consumatorilor). Producătorii sau prestatorii de ser-
vicii sunt răspunzători pentru viciile ascunse ale produ-
selor sau serviciilor care pot afecta viaţa, sănătatea sau 
securitatea consumatorilor.

Prin „garanţie” se înţelege orice angajament luat de 
un vânzător sau de un producător faţă de consumator 
de a restitui preţul primit sau de a înlocui, de a repara 
sau a remedia în orice formă deficienţele, fără a solicita 
costuri suplimentare, în cazul în care bunul nu cores-
punde condiţiilor enunţate în declaraţia de garanţie 
sau în publicitatea aferentă [6]. Conform art.10 al Legii 
privind protecţia consumatorilor, consumatorul este în 
drept să pretindă vânzătorului, prestatorului remedie-
rea sau înlocuirea gratuită ori restituirea contravalorii, 
serviciilor, precum şi despăgubiri pentru pierderile su-
ferite ca urmare a deficienţelor constatate în cadrul ter-
menului de garanţie sau termenului de valabilitate, cu 
condiţia respectării de către consumator a instrucţiu-
nilor de utilizare, de instalare şi a regulilor de păstrare 
incluse în documentul de însoţire. 

Dacă vânzătorul, prestatorul refuză să satisfacă re-
clamaţia consumatorului, aceştia sunt obligaţi să do-
vedească vina consumatorului în ceea ce priveşte de-
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ficienţele apărute la produsul vândut, serviciul prestat, 
prin expertiza tehnică efectuată de un expert compe-
tent în domeniu, abilitat în conformitate cu legislaţia, 
într-un termen de cel mult 14 zile calendaristice de 
la data înaintării pretenţiei de către consumator. În 
caz contrar, ei sunt obligaţi să îndeplinească cerinţele 
consumatorului, prevăzute de art.13 alin.(1) din Legea 
privind protecţia consumatorilor. În cazul unor vicii as-
cunse, apărute după expirarea termenului de garanţie, 
termenul de 14 zile sau termenul stabilit prin contract 
curge de la data finalizării expertizei tehnice efectua-
te de o terţă parte competentă în domeniu, abilitată 
conform legislaţiei. Reieşind din faptul că expertiza 
enunţată se efectuează în afara cadrului procesual civil, 
această expertiză are natura juridică a unei expertize 
extrajudiciare.

Art.13 al legii nominalizate prevede remedierea, în-
locuirea, restituirea contravalorii produsului/serviciului 
necorespunzător şi reducerea preţului în cadrul ter-
menului de garanţie sau termenului de valabilitate [7]. 
Prin termen de valabilitate se înţelege o perioadă de 
timp stabilită de către agentul economic care fabrică 
un produs perisabil sau un produs care, în scurt timp, 
poate deveni periculos pentru sănătatea consumatori-
lor şi în cadrul căreia produsul trebuie să-şi păstreze ca-
racteristicile specifice, cu condiţia respectării regulilor 
de transport, manipulare, depozitare, păstrare, utilizare 
şi consum. Pentru produsele alimentare şi medicamen-
te, termenul de valabilitate este data-limită de consum.

Deficienţele care au fost depistate la produsul achi-
ziţionat trebuie să fie înlăturate fără întârzieri de către 
producător (vânzător) sau de către o organizaţie care 
îndeplineşte funcţiile de producător (vânzător) în baza 
contractului încheiat cu acesta. În sensul dat, opinăm 
că în cazul în care se depistează un defect de fabrica-
ţie sau de funcţionare, cumpărătorul, în conformitate 
cu clauzele din contractul de vânzare-cumpărare, are 
tot dreptul legal de a pretinde remedierea, înlocuirea 
sau returnarea banilor de către agentul economic, în 
cazul nostru – vânzătorul. Dreptul consumatorului de 
a pretinde remedierea gratuită a deficienţelor, înlocui-
rea ori restituirea contravalorii produsului/serviciului 
este reglementat art. 13 din Legea privind protecţia 
consumatorilor. În cazul în care a fost cauzat un pre-
judiciu consumatorului în urma utilizării unui produs 
defectuos, fie că acesta este cumpărătorul, fie o terţă 
persoană, dreptul de a pretinde repararea prejudiciului 
este prevăzut de art. 15 alin.(1) din Legea nr. 105-XV din 
13.03.2003 privind protecţia consumatorilor. Răspun-
derea juridică civilă pentru prejudiciul cauzat de pro-
duse cu defecte (legea respectivă îl numeşte „necores-
punzător”) este prevăzută de dispoziţiile Codului civil 
la secţiunea „Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de 
produse defectuoase”.

Din prevederile art.15 alin.(2) al Legii privind pro-
tecţia consumatorului [8], putem trage concluzia că 
din dispoziţia art. 15 alin.(2) reiese o normă generală 
- „prejudiciul se repară de către vînzător, prestator...” - 
şi una specială: „...şi în cazul în care livrarea produsului, 
prestarea serviciului se fac în mod gratuit sau la un preţ 
redus ori dacă produsul a fost comercializat ca piese de 
schimb sau distribuit sub o altă formă”.

Art.1425 alin.(1) Cod Civil prevede că „producătorul 
răspunde pentru prejudiciul cauzat de un produs de-
fectuos”, iar potrivit art. 1426 alin.(4), în cazul în care 
producătorul nu poate fi stabilit, „orice persoană care 
a livrat produsul poate fi considerat producător, dacă 
în termen de o lună din momentul în care a luat cunoş-
tinţă de pretenţiile ce decurg din viciile produsului nu 
indică producătorul ori persoana care i-a livrat produ-
sul”. Totodată, conform art. 7 lit. d) şi art.8 lit. i) obligaţia 
de a răspunde pentru prejudiciul cauzat de produsul 
necorespunzător pe toată durata de funcţionare sau a 
termenului de valabilitate stabilit, cu condiţia respectă-
rii de către consumator a regulilor de transport, depo-
zitare, păstrare, utilizare şi consum, revine atât produ-
cătorului, cât şi vânzătorului.

Deci, vânzătorul poate repara un prejudiciu cauzat 
de un produs defectuos (necorespunzător), după care 
are dreptul la acţiunea în regres împotriva producăto-
rului (în temeiul art. 1415 CC). Totodată, menţionăm 
că vânzătorul nu poate răspunde pentru defectul de 
design (concepţie), de fabricare sau de funcţionare. 
Răspunderea vânzătorului poate fi angajată în cazul în 
care producătorul demonstrează că a pus în circulaţie 
un produs fără defect, iar defectul se datorează unei 
depozitări necorespunzătoare, în condiţii de păstrare 
neadecvată a produsului în magazin sau depozit

În general, domeniul produselor alimentare este 
unul sensibil atât pentru ţările dezvoltate, cât şi pentru 
ţările cu o economie în tranziţie. În categoria produse-
lor alimentare intră tot ce ne asigură acoperirea nevoi-
lor noastre de hrană. W. Kollah, cercetător german care 
s-a remarcat prin efectuarea unor studii aprofundate 
privind igiena alimentară, arată că, excepţie făcând 
maladiile provocate de accidente generate de micro-
organisme extrem de virulente, bolile cunoscute îşi au 
originea, direct sau indirect, în substanţele dăunătoare 
pe care le consumăm. În acest scop, sub egida Orga-
nizaţiei Mondiale a Sănătăţii a fost adoptat Codex Ali-
mentarius, recunoscut ca punct de referinţă pentru rea- 
lizarea disputelor referitoare la securitatea alimentară 
a consumatorilor. Codex Alimentarius este o colecţie 
de standarde alimentare adoptate la nivel internaţio-
nal care au ca scop declarat protecţia sănătăţii consu-
matorilor şi asigurarea practicilor corecte în comerţul 
alimentar. Menţionăm că R. Moldova este membră a 
acestei organizaţii constituită în 1962.
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Cu referire la subiectul pus în discuție, există şi o 
serie de reglementări specifice pentru produse alimen-
tare, produse cosmetice etc. Dintre ele, enumerăm: Le-
gea privind produsele alimentare nr.78 din 18.03.2004 
[9], Legea cu privire la medicamente nr. 1409 din 
17.12.1997 [10], Legea cu privire la regimul produselor 
şi substanţelor nocive [11], Hotărâre cu privire la apro-
barea regulilor de înlocuire a produselor nealimentare 
şi a termenelor de garanţie nr.1465 din 08.12.2003, Ho-
tărâre despre aprobarea Normelor privind etichetarea 
produselor alimentare şi Normelor privind etichetarea 
produselor chimice de menaj nr. 996 din 20.08.2003 
etc. Reglementările în domeniu au drept obiectiv sta-
bilirea unui mecanism funcţional de apărare a consu-
matorilor, de a creşte nivelul calitativ al produselor şi 
serviciilor, dar și de a ridica nivelul de trai al populaţiei.

Standardizarea constituie un element important 
în acţiunea de stabilire a unor reguli în scopul realiză-
rii ordinii într-un domeniu dat. Principala preocupare 
a standardizării este indisolubil legată de promovarea 
progresului tehnic, de ridicarea permanentă a parame-
trilor tehnici şi calitativi ai produselor şi a gradului lor 
de competitivitate. Standardizarea se bazează pe rezul-
tate sigure, obţinute atât de ştiinţă şi tehnică, cât şi de 
experienţă, ceea ce reprezintă activitatea de elaborare 
şi implementare a unor documente de referință, numi-
te standarde [12].

Declaraţia de conformitate se face de către furni-
zorul produsului pe propria răspundere, în baza unor 
dovezi exhaustive şi veridice. În lipsa unor reguli adec-
vate economiei de piaţă referitor la responsabilitatea 
producătorului față de produsul livrat, certificarea este 
procedura dominantă pe piaţa noastră internă. 

În consecinţă, pe parcursul anilor s-a cristalizat opi-
nia că, după certificarea produsului, răspunderea trece 
în întregime pe seama organismului care a efectuat 
certificarea, ceea ce nu corespunde realităţii, fiindcă 
organismul de certificare evaluează o dată în an pro-
dusul şi/sau procesul de producţie şi nu poate controla 
respectarea în permanenţă a procesului tehnologic, nu 
poate răspunde de calitatea materiei prime utilizate în 
procesul de fabricaţie, precum şi de respectarea regi-
mului de păstrare şi transportare a produsului.
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SuMaR

Teoria separaţiei celor trei puteri în stat există de 
peste două secole. În diferite ţări ea a evoluat într-un 
mod diferit. Autorul menţionează faptul că, chiar şi în 
cadrul aceluiaşi stat, separaţia puterilor poate evolua 
cu preponderenţă fie spre puterea legislativă, fie spre 
puterea executivă. Astfel, nu putem vorbi de o separaţie 
strictă sau rigidă a puterilor. Autorul invocă numeroase 
exemple de deformare a acestui principiu, menţionând 
faptul că, în prezent, se consideră că rolul puterii exe-
cutive este  primordial, comparativ cu cel al puterii le-
gislative.
Cuvinte-cheie: puterea de stat, teoria separaţiei pute-
rilor, partide politice, putere executivă, delegare legisla-
tivă.

Prof. Ioan Muraru susţine că formarea mecanismu-
lui puterii în stat cuprinde aspecte cum ar fi: definirea 
conţinutului teoriei separației puterilor în stat; critica 
acestei teorii clasice; continuitatea importanţei şi rezo-
nanţei sale sociale şi politice.

Cât priveşte conţinutul şi sensurile separaţiei pute-
rilor în stat, tot mai des s-a afirmat şi se afirmă faptul 
că este vorba mai puţin de separare decât de echilibrul 
puterilor. Importantă în organizarea statală este inde-
pendenţa autorităţilor statale, care nu poate fi totală, 
dar trebuie să fie foarte largă. Organele de stat trebuie 
să depindă unele de altele numai atât cât este necesar 
formării sau desemnării lor şi, eventual, exercitării unor 
atribuţii. Se mai consideră că, de fapt, există două pu-
teri, şi anume: puterea legislativă şi puterea executivă. 

Critica teoriei clasice a separaţiei puterilor se înscrie 
în contextul evoluţiei acesteia. S-a mers până acolo în-
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MECHANISM OF STATE POWER: 
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SuMMaRy

The theory of separation of the three powers in the 
state has been for over two centuries. In different 
countries it has evolved in a different way. The au-
thor mentions the fact that even in the framework of 
the same state the separation of powers can evolve 
with preponderance either towards the legislative 
or the executive power. Thus, we cannot speak of a 
strict or rigid separation of powers. The author ad-
duces numerous examples of deformation of this 
principle, mentioning the fact that at present in they 
consider the role of the executive power to be pri-
mordial to the legislative one.

Key-words: state power, the theory of separation of 
powers, political parties, executive power, legislative 
delegation.

cât se afirmă că teoria clasică nu mai exprimă realitatea 
politică, deoarece ea a fost înlăturată de regimurile to-
talitare, apare depăşită şi învechită de regimurile plura-
liste [1; p.269-270].

Are dreptate prof. Ioan Muraru atunci când susţine 
că lupta pentru putere se dă, de regulă, între două par-
tide politice, iar inadaptarea teoriei separaţiei puterilor 
în regimurile pluraliste are cauzele şi explicaţiile sale. 
Deşi afirmată, separaţia puterilor este contrazisă de 
realităţi în chiar regimuri cunoscute ca democratice, 
unde se manifestă o anumită „concentrare” a puterii. 
De exemplu, în sistemul parlamentar englez, cabinetul 
concentrează în mare măsură puterea, pentru că el dis-
pune, în principiu, de majoritatea absolută în Camera 
Comunelor (de altfel, adevărata putere o deţine comi-
tetul dirigent al partidului învingător la alegeri). „Fiind 
vorba de unul din regimurile cele mai liberale din lume, 
trebuie să admitem că liberalismul său ţine de alte cau-
ze decât separaţia puterilor” (Pierre Pactet). Asemenea 
exemple se pot regăsi şi în alte sisteme constituţionale 
democratice. 

În ştiinţa dreptului constituţional se menţionează 
că nu întotdeauna legislativul ar fi o stavilă eficientă în 
faţa eventualelor excese ale executivului. O asemenea 
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frână există numai în regimurile prezidenţiale autenti-
ce, pure, dar asemenea regimuri constituţionale sunt 
foarte rare. 

În regimurile parlamentare, în care Guvernul răs-
punde în faţa Parlamentului, această răspundere tre-
buie văzută prin realitatea că Guvernul este al majo-
rităţii parlamentare şi este puţin probabil (desigur, nu 
imposibil) ca proiectele sale să nu fie adoptate. Deşi 
prin excelenţă reprezentativ, Parlamentul nu este con-
siderat ca o garanţie solidă pentru guvernaţi [1].

Teoria separaţiei puterilor în stat se explică prin 
faptul că a fost elaborată într-o perioadă în care nu se 
înfiinţaseră încă partidele politice şi când principalele 
probleme puse de putere erau de ordin instituţional. 
După cum susţine Ioan Muraru, apariţia partidelor po-
litice, rolul lor deosebit în configurarea instituţiilor juri-
dice şi politice determină ca astăzi separarea sau echi-
librul să nu se realizeze între Parlament şi Guvern, ci 
între o majoritate, formată dintr-un partid sau partide 
învingătoare la alegeri şi care dispun în acelaşi timp de 
Parlament şi de Guvern, şi o opoziţie (sau opoziţii) care 
aşteaptă următoarele alegeri pentru „a-şi lua revanşa”. 

O asemenea schemă este, în principiu, aplicabilă 
peste tot, desigur, mai evident în sistemele constitu- 
ţionale bipartide. 

Din aceste considerente, teoria clasică a separaţiei 
puterilor în stat trebuie privită cu unele rezerve. Conco-
mitent, nu trebuie să se interpreteze că ea şi-a pierdut 
din importanţă şi actualitate şi că rămâne o teorie a tre-
cutului. Marea forţă a teoriei separaţiei puterilor constă 
în fantastica sa rezonanţă socială, politică şi morală. ea 
a intrat în conştiinţa mulţimilor, care au receptat-o, ca 
cea mai eficientă reţea contra despotismului şi în fa-
voarea libertăţii şi democraţiei. 

Sintetizând acest paradox, Pierre Pactet arată că se 
constată un decalaj important între declinul unei teorii, 
care pierde progresiv din forţa şi valoarea sa explicati-
vă, pentru că ea nu mai corespunde cu adevărat reali-
tăţii, şi recepţionarea sa de către opinia publică, care 
continuă să creadă în ea, şi clasa politică care persistă 
în a o evoca. 

Teoria separaţiei celor trei puteri în stat a împlinit 
vârsta de mai mult de două secole. ea a evoluat în dife-
rite ţări în mod diferit. Nu vom întâlni două ţări identice 
în care mecanismele de guvernare să funcţioneze la fel. 

De menţionat că, chiar în cadrul aceluiaşi stat, sepa-
raţia puterilor poate evolua cu preponderenţă fie spre 
puterea legislativă, fie spre puterea executivă. Despre 
preponderenţa executivului vorbeşte teoria de „raţio-
nalizare a Parlamentului”; despre sporirea puterii Pre-
şedintelui vorbeşte teoria „personalizării puterii”.

Aşadar, principiul separaţiei puterilor în diferite ţări 
ia diferite forme. Nu putem vorbi despre o separaţie 
strictă, rigidă a puterilor. Ba mai mult, se aduc nume-
roase exemple de deformare a acestui principiu.

O deformare în practică a principiului separaţiei ce-
lor trei puteri este „delegarea legislativă”, care constă 
în transmiterea (legală şi legitimă) de către Parlament 
puterii executive a unora dintre prerogativele sale le-
gislative. În felul acesta, executivul dobândeşte o pu-
tere proprie de reglementare, constând în dreptul de 
a emite în anumite condiţii norme general obligatorii, 
având forţa juridică a legii, susţine Cristian Ionescu [2; 
p. 128-129].

Delegarea legislativă îşi are „prietenii” şi „adversarii” 
săi. ea se impune atât prin operativitatea reacţionării 
Guvernului la cerinţele zilei, cât şi prin specializarea 
strictă a chestiunilor delegate, spre deosebire de dez-
baterile interminabile din Parlament asupra unui pro-
iect de lege. Iată de ce delegarea legislativă este folosi-
tă în majoritatea ţărilor. 

De remarcat că în constituţiile moderne se recu-
noaşte nu numai delegarea legislativă, dar şi o pute-
re de reglementare proprie a Guvernului: art.196 din 
Constituţia Portugaliei; art.49 din Constituţia Franţei; 
art.112 din Constituţia Spaniei etc. 

În practica de edificare a construcţiei statale a me-
canismului puterii, în multe state europene executivul 
a luat măsuri pentru raţionalizarea puterii legislative; în 
unele situaţii s-a mers chiar la suspendarea sau dizol-
varea Parlamentului. Într-un astfel de Parlament multi-
color, în care niciun partid nu avea o majoritate abso-
lută, jocul politic se desfăşura pe arena parlamentară, 
guvernele minoritare nefiind în stare să guverneze fără 
un suport parlamentar consistent.

Constituţia Franţei din 1946 a consacrat o astfel de 
realitate politică, cu grave repercusiuni asupra proce-
sului de guvernare. Puterile Parlamentului erau teore-
tic substanţiale, dar fragmentarea forţelor politice din 
interiorul său împiedicau buna guvernare. De aceea, 
constituantul din 1958 a căutat să găsească un antidot 
la atotputernicia Parlamentului, prevăzând o serie de 
mecanisme pentru raţionalizarea acestuia [3; p.119].

După cum susţine Jean-Louis Quermonne, unul 
dintre mecanismele de raţionalizare a Parlamentului 
este cel de atribuire a prerogativelor de jurisdicţie con-
stituţională Consiliului Constituţional. De menţionat în 
acest sens că, în timp ce Guvernul poate ridica în dez-
baterile legislative excepţia de neconstituţionalitate 
a unei proceduri de lege sau a unui amendament de 
origine parlamentară, forul legislativ nu are nicio cale 
de atac împotriva exceselor puterii de reglementare a 
Guvernului [4; p.571].

Raţionalizarea Parlamentului în Franţa s-a terminat 
datorită segmentării forului legislativ într-o majoritate 
parlamentară stabilă şi opoziţia s-a diminuat în fapt. În 
practica parlamentară, membrii forului legislativ fran-
cez, în special deputaţii, au contrabalansat deprecie-
rea rolului puterii legislative în raporturile acesteia cu 
executivul, prin amplificarea de facto a dreptului lor la 
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informare şi de control asupra membrilor Guvernului, 
precum şi prin creşterea influenţei lor asupra deciziei 
luate de puterea executivă [5; p.916].

Cu toate acestea, în prezent se consideră că rolul 
puterii executive este primordial faţă de cel al puterii 
legislative. Raporturile puterii judecătoreşti (reprezen-
tată de curţi şi tribunale) cu celelalte autorităţi publi-
ce par a fi însă neglijate, deşi justiţia este un domeniu 
esenţial, atent monitorizat, în procesul de aderare la 
Ue. De fapt, acest subiect, al independenţei justiţiei, 
nu este unul nou, el fiind abordat în mod constant sub 
forma presiunilor la care magistraţii sunt supuşi din 
partea politicului, atât din sfera executivă, cât şi din cea 
legislativă. De multe ori el a reprezentat o temă impor-
tantă a conflictului politic (dintre putere şi opoziţie), 
un element de atac al adversarilor, dar şi un domeniu 
speculat de actorii politici pentru a acumula capital de 
imagine pozitivă şi pentru a obţine simpatia popula-
ţiei. Altfel spus, pe fondul unei nemulţumiri populare 
faţă de activitatea justiţiei şi a unui nivel scăzut de în-
credere într-un sistem considerat în mare parte corupt, 
tema este politizată. 

În contextul în care  prezumţia de nevinovăţie nu 
este una funcţională, iar distincţia dintre sfera publică 
şi cea privată, în multe cazuri, este greu de stabilit, orice 
discuţie dintre un om politic (ce exercită o funcţie pu-
blică) şi un magistrat poate fi bănuită de imixtiune în 
treburile justiţiei. Mai mult, existenţa unui conflict de 
interese în cazul parlamentarilor avocaţi, deci al celor 
care exercită atribuţii specifice şi puterii legislative, par-
ticipând la elaborarea legilor, dar şi puterii judecăto-
reşti (speculând în această calitate acele prevederi ale 
legii sau lipsuri ale ei care îi sunt favorabile clientului 
său), alimentează suspiciunea.

Prof. Cristian Ionescu accentuează că din evoluţia 
modernă a principiului separaţiei puterilor în stat nu ar 
trebui să excludem şi alţi factori noi: 

a) participarea maselor la conducere prin referen-
dum şi iniţiative legislative populare, restrângân-
du-se astfel principiul reprezentării; 

b) instituţionalizarea în Constituţii a unor autorităţi 
noi, având rolul şi funcţiile ombudsmanului; apar 
astfel noi forme de control asupra autorităţilor 
administraţiei publice centrale şi locale; 

c) recurgerea la justiţia constituţională, înfăptuită de 
o autoritate politică jurisdicţională independentă 
(Curţile Constituţionale), în condiţiile în care pu-
terea executivă deţine dreptul de sesizare a aces-
teia (prevederi constituţionale în Franţa, România 
etc.); 

d) înfiinţarea unor organisme auxiliare ale diferitelor 
puteri, cum ar fi Consiliul Legislativ, care funcţio-

nează pe lângă Parlament, Consiliul Suprem de 
Apărare, afiliat executivului, Consiliul Suprem al 
Magistraturii, cu atribuţii în organizarea puterii 
judecătoreşti, Curţile de Conturi etc.; 

e) raportul între formalismul legal existent în cadrul 
fiecărei puteri şi funcţionalismul actului de guver-
nare, din care ar rezulta procese de decizie ce nu 
pot fi încadrate cu uşurinţă în niciuna dintre cele 
trei puteri în stat; 

f ) instituţionalizarea unor cvasiforme de „control 
cetăţenesc” asupra unor departamente ale exe-
cutivului prin sesizarea instanţelor de contencios 
administrativ, în legătură cu acte administrative 
ilegale şi abuzuri ale administraţiei; 

g) dublarea principiului separaţiei puterilor, corapor-
turile politice între majoritatea parlamentară (Gu-
vernul majoritar) şi opoziţie, din care pot să rezul-
te transpunerea regulilor jocului politic specifice 
separaţiei puterilor în confruntări între partidele 
politice parlamentare; 

h) controlul societăţii civile, îndeosebi prin mijloace 
de presă, asupra mecanismelor de decizie guver-
namentală şi transparenţa procesului de guver-
nare, ceea ce duce la desacralizarea puterii şi la 
sporirea responsabilităţii autorităţilor legislati-
ve, executive şi judecătoreşti faţă de cetăţeni [2; 
p.133-134].

concluzii
Teoria separaţiei celor trei puteri în stat, formulată 

acum peste două secole, a evoluat între timp şi nu mai 
putem vorbi de o separaţie strictă sau rigidă a puterilor. 
Deformarea acestui principiu are loc în mod diferit în 
diferite ţări şi este cauzat de un şir de factori specifici. 
Analiza efectuată a arătat că, în prezent, rolul puterii 
executive pare să fie primordial, comparativ cu cel al 
puterii legislative.
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În articol, autorul face o analiză a valorilor precum 
onoarea şi probitatea profesională, care presupun ca-
pacitatea judecătorului şi a procurorului de a-şi înde-
plini responsabilităţile judiciare cu bună-credinţă, co-
rectitudine, decenţă, imparţialitate şi independenţă de 
o asemenea manieră încât să creeze în conştiinţa unui 
observator rezonabil percepţia că acesta îşi exercită 
prerogativele pe care le presupune funcţia exclusiv în 
interesul administrării eficiente a justiţiei, cu menţine-
rea autorităţii instituţiei pe care o reprezintă.
Respectarea de către magistraţi a acestor standarde 
de conduită reprezintă un factor determinant pentru 
prestigiul justiţiei şi pentru consolidarea încrederii 
cetăţenilor în actul de justiţie.
Cuvinte-cheie: onoare, probitate profesională, integri-
tate, Codul de etică şi conduită, drept disciplinar.

Principiile de la Bangalore care reprezintă un Cod 
internațional de conduită judiciară al magistraților, 
consacră ca valori fundamentale ale profesiei de jude-
cător și procuror „integritatea” și „eticheta”, pornind de 
la ideea că încrederea publicului în sistemul de justiţie, 
în autoritatea morală şi în integritatea judecătorilor și 
procurorilor este de maximă importanţă într-o societa-
te democratică modernă și, prin urmare, este esenţial 
ca judecătorii şi procurorii, fiecare individual şi toţi în 
colectiv, să respecte şi să onoreze funcţia judiciară ca 
fiind un mandat public şi să se străduiască în a spori şi 
a menţine încrederea publicului în sistemul judiciar [1]. 

Valoarea denumită „integritate” îi cere magistratului 
pe de o parte, să se asigure că în ochii unui observator 
rezonabil conduita sa apare ca fiind ireproşabilă, iar pe 
de altă parte, să reafirme, prin manifestările şi acţiunile 
sale, încrederea oamenilor în integritatea corpului ju-
diciar.   

ATITUDINEA NEDEMNĂ ÎN EXERCITAREA PROFESIEI DE JUDECĂTOR  
SAU DE PROCUROR

dr. tamara MaNea,
inspector judiciar,
formator INM din România

UNDIGNIFIED CONDUCT OF JUDGES 
OR PROSECUTORS IN THE EXECISE 
THEIR PROFESSIONAL DUTIES

SuMMaRy

In the article, the author analyzes values such 
as honor and professional conduct that invol-
ves the ability of the judge and the prosecutor 
to carry out their judicial responsibilities in 
good faith, fairness, decency, impartiality and 
independence, so that in the conscience of a re-
asonable observer it creates the perception that 
they use their prerogatives of the position in the 
interests of an efficient administration of justi-
ce and maintain the authority of the institution 
they represent.
Compliance with these standards of conduct by 
the magistrates is a key factor to the prestige of 
the judiciary system and for the strengthening 
of citizens’ confidence in justice.
Key-words: honor, probity, integrity, Code of 
Ethics and Conduct, disciplinary law.

Valoarea intitulată „eticheta” impune magistratului 
bunele maniere şi aparenţa respectării acestora în înde-
plinirea tuturor activităților pe care le desfăşoară.  

Respectarea de către magistrați a acestor standar-
de de conduită reprezintă un factor determinant pen-
tru prestigiul justiției și pentru consolidarea încrederii 
cetățenilor în actul de justiție.

Din aceste considerente, atât legiuitorul român cât 
și cel moldovean au apreciat ca fiind necesară institui-
rea unei răspunderi disciplinare a judecătorului și pro-
curorului atunci când sunt încălcate aceste standarde 
de conduită.   

Astfel, în legislația română, Legea 303/2004 privind 
statutul judecătorilor și procurorilor [2] în articolul 99 
încriminează două abateri disciplinare, respectiv cea 
prevăzută de art. 99 lit. a) „manifestările care aduc atin-
gere onoarei sau probităţii profesionale, ori prestigiului 
justiţiei săvârşite în exercitarea sau în afara exercitării 
atribuțiilor de serviciu” şi cea  prevăzută de art. 99 lit. c) 
„atitudinile nedemne în timpul exercitării atribuțiilor de 
serviciu faţă de colegi, celălalt personal al instanţei sau 
al parchetului în care funcţionează, inspectori judiciari, 
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avocaţi, experţi, martori, justiţiabili ori reprezentanţii al-
tor instituţii”.

Abateri disciplinare cu conținut asemănător se re-
găsesc și în legislația Republicii Moldova.

În articolul art. 4 lit. k) din Legea 178/2014 [3] cu 
privire la răspunderea judecătorilor este încriminată 
„atitudinea nedemnă în procesul de înfăptuire a jus-
tiţiei faţă de colegi, avocaţi, experţi, martori sau alte 
persoane”, iar în articolul 36 lit. f )  din Legea cu privire 
la procuratură nr. 3 din 25.02.2016 [4] este incriminată 
„atitudinea nedemnă, manifestările sau mod de viaţă 
care aduc atingere onoarei, integrităţii, probităţii pro-
fesionale, prestigiului Procuraturii sau care încalcă Co-
dul de etică al procurorilor”.   

elemente comune ale abaterilor disciplinare din 
cele două legislații

În ambele legislații, legiuitorii operează cu con-
ceptele de onoare, probitate profesională şi prestigiul 
justiţiei. Prin urmare, apreciem că se impune definirea 
acestora [5].  

Onoarea reprezintă reflectarea, însoţită de o apreci-
ere pozitivă, a calităţilor persoanei în conştiinţa socială.

Onoarea este reputaţia pozitivă a omului 
recunoscută de societate.  

Conceptul de „onoare”, punând în discuţie apre-
cierea publică a individului, poate fi analizat numai în 
raport de principiile morale impregnate în conştiinţa 
comunităţii sociale. 

Onoarea profesională a judecătorului sau procuro-
rului implică obligaţia acestuia de a nu pune în peri-
col, prin conduita sa profesională şi morală, imaginea 
publică a magistratului [6].

Probitatea profesională, presupune ca magistratul 
să se abţină de la orice comportament care este con-
trar legii, lipsit de tact sau bună-cuviinţă [7].

Valorile precum onoarea și probitatea profesională 
presupun capacitatea judecătorului și a procurorului 
de a-şi îndeplini responsabilităţile judiciare cu bu-
nă-credinţă, corectitudine, decenţă, imparțialitate şi 
independență de o asemenea manieră încât să creeze 
în conştiinţa unui observator rezonabil percepţia că 
acesta îşi exercită prerogativele pe care le presupune 
funcţia exclusiv în interesul administrării eficiente a 
justiţiei cu menţinerea autorităţii instituţiei pe care o 
reprezintă. 

Situaţia premisă, în cazul abaterilor disciplinare pre-
văzute de art. 4 lit. k) din Legea 178/2014 și art. 99 lit. 
c) din Legea 303/2004, cere ca atitudinea nedemnă, 
ce presupune o conduită care afectează demnitatea 
şi prestigiul funcţiei de magistrat, să se manifeste în 
exercitarea atribuţiilor de serviciu. În cazul abaterilor 
disciplinare prevăzute de art. 36 lit. f ) din Legea cu pri-
vire la procuratură și art. 99 lit. a) din Legea 303/2004, 
manifestările care aduc atingere onoarei, integrității, 
probității profesionale și prestigiului justiției se regă-

sesc atât în exercitarea atribuțiilor de serviciu, cât și în 
afara acestora. 

Elementul material al laturii obiective al acestor aba-
teri disciplinare constă: în adoptarea de către magistrat 
a unei atitudini contrare normelor de conduită civiliza-
tă, care impun decenţă şi bună-credinţă în exercitarea 
atribuţiilor de serviciu și în afara acestora, în încălcarea 
standardelor de conduită impuse de statutul profesiei, 
precum și a celor universal acceptate de comunitatea 
în care trăieşte și în implicarea în activităţi ce prejudi-
ciază reputaţia instanţelor ori a parchetelor sau a siste-
mului de drept în ansamblul său. 

Sub aspectul laturii subiective, stabilirea vinovăției 
magistratului se apreciază prin prisma dispoziţiilor le-
gale care impun acestuia o obligaţie de rezervă în în-
treaga sa conduită profesională, ce constă  în abţinerea 
de a săvârşi acte sau fapte ori de a avea manifestări care 
ar putea aduce atingere demnităţii profesiei sau presti-
giului acesteia. 

Principiile generale ale deontologiei profesionale 
ale judecătorului și procurorului, în legislația română, 
sunt înscrise în Statutul judecătorului şi procurorului 
[8] şi în Codul deontologic al judecătorilor şi procuro-
rilor [9], iar în legislația Republicii Moldova - în Legea 
privind statutul judecătorului [10] și Codul de etică şi 
conduită al procurorului [11]. 

Valoarea etică lezată este decența care trebuie să 
caracterizeze întreaga conduită a magistratului.

Consecinţa imediată a unui comportament nedemn 
al judecătorului și procurorului atât în exercitarea atri-
buţiilor sale de serviciu, cât și în afara acestora este 
aceea a diminuării încrederii opiniei publice în justiţie, 
întrucât publicul pretinde judecătorului şi procurorului 
să aibă o conduită mai înaltă decât cea cerută cetăţe-
nilor obişnuiţi.

În cazul abaterilor disciplinare prevăzute de art. 36 
lit. f ) din Legea cu privire la procuratură și art. 99 lit.  
a) din Legea 303/2004 cu privire la statutul judecăto-
rilor si procurorilor, ce încriminează și manifestările în 
afara exercitării profesiei sau modul de viață care adu-
ce atingere onoarei și prestigiului justiției – în opinia 
noastră, o problemă ce trebuie pusă în discuție este 
aceea a găsi justul echilibru între necesitatea respec-
tării dreptului magistratului la viaţa privată, de familie, 
precum şi la libertatea de exprimare – consacrate de 
art. 28 și art. 32 din Constituția Republicii Moldova, de 
art. 26 şi art. 30 din Constituţia României și art. 28, dis-
poziţiile art. 8 şi 10 din Convenţia europeană a Drep-
turilor Omului și necesitatea antrenării răspunderii dis-
ciplinare a judecătorului și procurorului în cazul unor 
manifestări incompatibile cu demnitatea funcției.     

În această problematică, chemată să decidă dacă 
s-a realizat un echilibru just între dreptul fundamental 
al individului la respectarea vieții private şi libertatea 
de exprimare, pe de o parte, şi interesul legitim al unui 
stat democratic de a veghea ca funcţia publică să se 
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conformeze scopurilor enunțate în art. 8  paragraf. 2 
şi art. 10 paragraf. 2 din Convenţie, pe de altă parte, 
Curtea europeană a Drepturilor Omului a considerat 
„legitim ca persoanelor ce exercită funcţii publice sau 
magistraţilor să li se impună, din cauza statutului lor, 
obligaţia de rezervă referitoare la art. 10 din Convenţie 
sau de discreţie privind exprimarea în public a convin-
gerilor religioase, referitoare la art. 9. Aceste principii 
se aplică mutatis mutandis şi la art. 8 din convenţie”. În 
acest sens, Curtea „a luat notă de faptul că îndatoririle 
de ordin deontologic ale unui magistrat pot influența 
viaţa privată, în cazul în care magistratul, prin compor-
tament – chiar în viaţa privată - aduce atingere imaginii 
sau reputaţiei instituţiei judiciare” [12].

Din analiza raportului dintre dreptul fiecărui individ 
la respectarea vieţii private şi îndatoririle impuse de 
statutul de magistrat, apreciem că se desprinde  con-
cluzia că, deși aspectele ce vizează viaţa privată şi de 
familie nu intră în sfera răspunderii disciplinare, prin 
excepție, acestea pot atrage răspunderea disciplinară 
a judecătorului și procurorului în condiţiile art. 99 lit. a) 
din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorului și 
procurorului și art. 36 lit. f ) din Legea nr. 3/2016 cu pri-
vire la procuratură numai în situaţia în care au ajuns la 
cunoştinţa publicului şi au fost de natură să creeze în-
doieli cu privire la seriozitatea, independenţa, imparţi-
alitatea sau integritatea magistratului, aducând, astfel, 
atingere onoarei, probităţii profesionale şi prestigiului 
justiţiei. De asemenea, și în ceea ce priveşte exercitarea 
dreptului fundamental înscris în art. 32 din Constituția 
Republicii Moldova, art. 30 din Constituţia României şi 
art. 10 din Convenţia europeană a Drepturilor Omului, 
calificarea opiniilor exprimate public de un magistrat 
ca fiind manifestări care pun în discuţie onoarea, probi-
tatea profesională sau prestigiul justiţiei se va face prin 
raportare la obligaţia de rezervă impusă magistraţilor.

În jurisprudenţa Curţii europene a Drepturilor Omu-
lui s-a statuat că  o persoană care îndeplineşte o funcţie 
publică a acceptat anumite restricţii ale exerciţiului li-
bertăţii de exprimare, restricţii care sunt inerente însăşi 
acestei funcţii [13].

Prin urmare, apreciem că intră în sfera manifestări-
lor care aduc atingere onoarei, probităţii profesionale 
sau prestigiului justiţiei exprimarea de către magistrat 
a acelor opinii care unui observator rezonabil (persoa-
nă de bună-credinţă, dezinteresată şi informată) îi pot 
crea îndoieli cu privire la independenţa, imparţialitatea  
şi integritatea sa [14]. 

elemente de drept comparat
Încă din  anul 1996, Consiliul europei a contribuit, 

în mare măsură, la analizarea problematicii deontolo-
giei magistraţilor. În 1998, la Strasbourg, a fost întocmi-
tă Carta europeană privind Statutul Magistraţilor [15]. 
Ulterior, în 2000, Comitetul de Miniştri al Consiliului 
europei a elaborat Recomandarea nr. 19 privind rolul 
Procurorului Public în justiţia penală [16].

Tot în cadrul Consiliului europei, Consiliul Consulta-
tiv al Judecătorilor europeni (CCJe), în raportul asupra 
întâlnirii din data de 13-15 noiembrie 2002, a subliniat 
existenţa unei deosebiri între deontologie ca element 
propulsiv – fără nici un înţeles sancţionator – şi răspun-
derea individuală a magistratului, apoi a stăruit asupra 
analizei numărului mare de cetăţeni care apelează la 
sistemul judiciar, reliefând importanţa credibilităţii de 
care trebuie să se bucure magistratul pentru a răspun-
de cerinţelor.

În cele ce urmează vom prezenta câteva dintre re-
glementările în materie deontologică și disciplinară 
adoptate de unele state europene cu privire la atitudi-
nea nedemnă a  magistraţilor.

spania. Independenţa internă şi externă a judecă-
torilor şi a magistraţilor este garantată de dispoziţia 
înscrisă în articolul 11 din Constituţia Spaniei şi de cea 
prevăzută de articolele 378 şi următoarele din Legea 
Organică a Puterii Judecătoreşti [17].

În exercitarea funcţiilor lor, magistraţii trebuie să 
se conformeze următoarelor principii: independenţă, 
imparţialitate, responsabilitate, loialitate, integritate, 
decenţă, echitate şi proporţionalitate.

În viaţa particulară, ei trebuie să respecte principiile 
etice generale (fundamentele etice şi principiile mora-
le ale societăţii). 

Abaterile disciplinare sunt limitativ prevăzute de 
lege. Acestea se împart în: abateri foarte grave, care 
sunt în număr de 16, abateri grave, care sunt în număr 
de 18, și abateri uşoare, care sunt în număr de 5.

În categoria abaterilor grave se regăsește lipsa de 
respect faţă de superiorii ierarhici și lipsa gravă de res-
pect faţă de justiţiabili sau alte instituţii, iar în catego-
ria abaterilor ușoare se regăsesc lipsa de respect faţă 
de superiorii ierarhici, atunci când nu sunt îndeplinite 
condiţiile pentru ca aceasta să fie calificată ca o faptă 
gravă și lipsa de atenţie sau desconsiderarea colegilor 
de muncă, a personalului auxiliar, justiţiabililor sau al-
tor instituţii.

În italia, la data de 13 noiembrie 2010, a fost apro-
bat noul Cod de etică al sistemului judiciar. 

În articolul 2 din acest Cod, intitulat „relațiile cu insti-
tuțiile, cu cetățeni și utilizatori ai justiției” se prevede că 
magistrații, în relațiile cu cetățenii și cu utilizatorii jus-
tiției, trebuie să aibă un comportament corespunzător 
care să respecte personalitatea și demnitatea altuia” [18].

Încălcarea acestui standard de conduită se reflectă 
şi în răspunderea disciplinară a magistraţilor prin incri-
minarea comportamentului frecvent sau grav necores-
punzător față de părți, apărători, martori, orice persoa-
nă care are relații cu magistratul în biroul judiciar sau 
faţă de alţi magistraţi sau colaboratori [19]. 

În franța, Consiliul Superior al Magistraturii a ela-
borat un set de obligații deontologice ale magistraților 
[20]. Printre obligațiile deontologice ce incumbă 
magistraților se regăsesc și acelea care vizează probi-
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tatea, demnitatea, reţinerea și prudența în exercitarea 
atribuțiilor de serviciu.

În general, în ceea ce priveşte viaţa particulară, este 
sancţionat orice comportament care, văzut din afară, 
poate prejudicia imaginea justiţiei şi, implicit, instituţia.

În legislaţia franceză, incriminarea în materie disci-
plinară este de ordin general [21], faptele ce constituie 
abateri disciplinare fiind stabilite de jurisprudență [22].

Tipurile de comportament sancționate sunt: atin-
gerile aduse onoarei, delicateței sau demnității, relații 
incompatibile (de exemplu, magistrați care frecven-
tează anumite persoane – delincvenți notorii, prosti-
tuate, toxicomani etc), comportamentul reprehensibil, 
nedemn (magistrații care comit infracțiuni, chiar și cele 
comise anterior intrării în profesie, un limbaj excesiv, fie 
în timpul audierilor, fie în viața privată, prin publicarea, 
de exemplu, a unor articole rasiste), lipsa de probita-
te, obligația de rezervă (magistratului îi sunt interzise 
orice expresii sau critici de natură să aducă atingere în-
crederii și respectului pe care funcția sa trebuie să le in-
spire justițiabililor, atâta vreme cât obligația de rezervă 
ce-i este impusă nu îl obligă pe acesta la conformism și 
nu-i aduce atingere libertății de gândire și de expresie).

Sunt excluse din câmpul dreptului disciplinar aspec-
tele vieții private ale judecătorului cu precizarea că pot 
face obiectul răspunderii disciplinare acele elemente de 
comportament care aduc atingere demnității funcției 
atunci când acestea ajung la cunoștința publicului. 
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АннотАция

Общесоциальное предупреждение преступности 
заключается в воздействии не столько на преступ-
ность, сколько на оздоровление ситуации в различ-
ных сферах жизни общества, в частности – в эконо-
мической и социальной сферах, общественной идео-
логии и психологии, правоохранительной системе и 
тому подобное. В своей статье автор демонстрирует 
что, как правило, общесоциальное предупреждение 
преступности осуществляют не правоохранительные 
органы, а другие государственные органы и обще-
ственные организации.

Ключевые слова: предупреждения преступлений, 
правоохранительные программы, военно-граждан-
ские администрации, представители органов госу-
дарственной власти, Верховный Совет Украины.

Предупреждение насильственным преступлени-
ям против представителей органов государственной 
власти украины должно осуществляться на общесо-
циальном и специально криминологические уровнях. 
При этом такое предупреждение, как справедливо 
указывают криминологи, должно быть комплексным 
[1, с. 263]. Первоочередным является общесоциаль-
ное предупреждения преступлений. Ведь с самого 
начала следует пытаться использовать возможности 
общего характера или убедиться, что их развитие и 
интенсивность в конкретной ситуации не производят 
желаемого эффекта. Общие меры являются основой 
других методов воздействия, создают условия для их 
осуществления, облегчают их реализацию [1, с. 95].

Криминологи разработали определение понятия 
«общесоциальное предупреждение». В частности,  
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И. М. Гальперин и В. И. Курляндский понимают под 
ним систему экономических, социальных, политичес-
ких, идеологических, культурных и организацион-
ных мер, направляемых государством и обществом 
на развитие экономики, повышение благосостояния 
народа, совершенствование культурного уровня, ук-
репление правопорядка, создание благоприятных 
условий для труда, быта и отдыха всех граждан [2, с. 
5–28]. Таким образом, общесоциальное предупреж-
дение преступности заключается в воздействии не 
столько на преступность, сколько на оздоровление 
ситуации в различных сферах жизни общества, в 
частности – в экономической и социальной сферах, 
общественной идеологии и психологии, правоохра-
нительной системе и тому подобное. Как правило, 
общесоциальное предупреждение преступности 
осуществляют не правоохранительные органы, а 
другие государственные органы и общественные ор-
ганизации.

Центральной идеей общесоциальнoго предуп-
реждения преступлений является идея воздействия 
на детерминационный комплекс преступности [3, 
с. 8]. Как правильно указывал Е. И. Петров, особеннос-
тью общесоциального предупреждения это, что оно 

SOCIAL PREVENTION OF VIOLENT 
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THE AUTHORITY IN UKRAINE: SIGNS 
AND CONCEPTS

SuMMaRy

Social crime prevention consists not only in in-
fluence on criminality, but also in improving the 
situation in various spheres of society’s life, par-
ticularly social and economic spheres, ideology 
and social psychology, law enforcement system 
etc. In the article, the author demonstrates that 
usually social crime prevention is carried out not 
by law enforcement, but by other state agencies 
and public organizations.
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не непосредственно направлено на преодоление 
негативных явлений, а только этому способствует [4,  
с. 122].

По содержанию общесоциальные меры предуп-
реждения преступности могут быть экономически-
ми, социальными, идеологическими, техническими, 
организационными, правовыми. По нашему мнению, 
несмотря на общий характер таких мер, они все же 
должны быть направлены на те сферы жизнедеятель-
ности, в которых формируются негативные черты 
социопатических личностей, совершающих насильс-
твенные преступления против представителей орга-
нов государственной власти украины.

Субъектами общесоциального предупреждения 
совершения этих преступлений выступают централь-
ные и местные органы государственной власти укра-
ины. Таким органом, прежде всего, является Верхов-
ный Совет украины. Как отметил В. В. Голина, парла-
мент разрабатывает основные направления борьбы 
с преступностью, создает законодательную базу для 
существенного влияния на криминологическую по-
литику государства, а вообще своей деятельностью 
способствует снижению количественно-качествен-
ных показателей преступности [5, с. 63]. Так, согласно 
ч. 1 ст. 3 Закона украины «Об основах внутренней и 
внешней политики» одним из основных принципов 
политики в сфере развития государственности при-
знано борьба с преступностью путем улучшения ко-
ординации работы правоохранительных органов, 
оптимизации их структуры, надлежащего обеспече-
ния их деятельности [6].

Важную роль в сфере предупреждения преступ-
ности играет Кабинет Министров украины. Как указа-
но в п. 4 ч. 1 ст. 2 Закона украины «О Кабинете Минис-
тров украины», одной из задач этого органа является 
разработка и выполнение общегосударственных про-
грамм экономического, научно-технического, соци-
ального, культурного развития, охраны окружающей 
среды, а также разработки, утверждение и выполне-
ние других государственных целевых программ [7]. 
В Законе украины «О государственных целевых про-
граммах» приведена такая классификация программ: 
экономические, научные, научно-технические, соци-
альные, экологические, национально-культурные, 
оборонные, правоохранительные (ст. 3) [8].

Программы по борьбе с преступностью в соот-
ветствии с этой классификацией относятся к пра-
воохранительным. При этом, в зависимости от вида 
государственных целевых программ, законодатель 
дифференцирует и субъектов, которыми они утверж-
даются. Так, согласно ст. 10 этого Закона общегосу-
дарственные программы экономического, научно-
технического, социального, национально-культур-
ного развития, охраны окружающей среды по пред-
ставлению Кабинета Министров украины утвержда-
ются законом. Таким образом, утверждает эти виды 
программ Верховный Совет украины. Это положение 
соответствует Конституции украины. Согласно п. 6 

ст. 85 Основного Закона к полномочиям Верховного 
Совета украины относится утверждение общегосу-
дарственных программ экономического, научно-тех-
нического, социального, национально-культурного 
развития, охраны окружающей среды. Что касается 
других видов целевых программ, к которым относят-
ся и правоохранительные программы, то их, по пред-
ставлению государственных заказчиков, утверждает 
Кабинет Министров украины [8].

Как удачно отмечают В. В. Голина и М. Г. Колодяж-
ный, сложно оспаривать положения Конституции 
украины, но можно предположить, что среди ее раз-
работчиков вряд ли был хотя бы один специалист-
криминолог. Считаем, что он обязательно настаивал 
бы на включении в п. 6 ст. 85 положения об утвержде-
нии общегосударственной программы в сфере наци-
ональной безопасности и борьбы с преступностью, 
которая сейчас по непонятным обстоятельствам от-
несенная к другим – второстепенным, в которых госу-
дарство и общество в лице Верховного Совета украи-
ны по сути никакого отношения не имеют. Но пробле-
мы государственной (национальной) безопасности, 
предупреждения и противодействия преступности 
на уровне украины не решаются правоохранитель-
ными органами и их деятельностью, которые не в со-
стоянии решить их самостоятельно. указанные про-
блемы связаны с социумом, экономикой, политикой, 
культурой, окружающей средой, наукой и пр., то есть 
с самым распространенным кругом негативных явле-
ний и процессов, детерминирующих преступность и 
на которые все правоохранительные органы любой 
страны положительно влиять (даже при их большом 
желании и отдачи), а тем более устранить их, не мо-
гут» [9, с. 51–52].

На самом деле, государственные программы 
предупреждения преступности должны иметь, пре-
жде всего, социальную направленность. Ведь даже 
в случае реформирования правоохранительных ор-
ганов без изменения регулирования общественных 
отношений, повышение социальных стандартов для 
населения, в том числе для лиц, являющихся пред-
ставителями органов государственной власти, уста-
новление для них дополнительных гарантий, меры 
противодействия преступности обречены на пора-
жение. Главная роль в постепенном вытеснении и 
устранении причин и условий негативных явлений 
вообще (например, безнадзорность детей, насилие 
в семье, алкоголизм, наркомания, проституция, кон-
фликтность, социальные противоречия, бедность, 
опасное имущественное расслоение людей и др.) и 
преступности в частности относится прежде всего 
к комплексу перспективных разноплановых мер, то 
есть к общесоциальному предупреждению преступ-
ности, направление которого далеко выходит за рам-
ки «правоохранительной деятельности» [9, с. 53].

Поэтому, по нашему мнению, правоохранитель-
ные государственные целевые программы должны 
быть переведены в разряд основных, а не второсте-
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пенных, как это имеет место сегодня. В связи с чем в 
корректировке нуждается ст. 10 Закона украины «О 
государственных целевых программах». Часть 1 этой 
статьи предлагаем изложить в следующей редакции: 
«Общегосударственные программы экономического, 
научно-технического, социального, национально-
культурного, правоохранительного развития, охра-
ны окружающей среды по представлению Кабинета 
Министров украины утверждаются законом».

укажем и на то, что последняя программа предуп-
реждения преступности, принятая в украине, была 
рассчитана на период до 2015 г. [10]. То есть, ее срок 
выполнения закончился, а новая Концепция или го-
сударственная программа в сфере противодействия 
преступности в украине пока не принята. Таким об-
разом, в государстве отсутствует соответствующая 
антикриминальная стратегия, что может негативно 
сказаться на предупреждении преступности (в том 
числе насильственной преступности против предста-
вителей органов государственной власти украины).

Важное место среди субъектов общесоциального 
предупреждения занимают органы местного самоуп-
равления. По мнению В. В. Голины, они, согласно сво-
им полномочиям, осуществляют организационно-
управленческие функции по предупреждению пре-
ступности, организуют и координируют работу соот-
ветствующих субъектов данного вида общественной 
деятельности и т.д. [5, с. 65–66].

учитывая то, что подавляющее большинство на-
сильственных преступлений против представителей 
органов государственной власти украины соверша-
ются на отдельных территориях Донецкой и Луганс-
кой областей, важную роль в предупреждении этому 
виду преступности играют органы местного самоуп-
равления соответствующих областей.

Так, согласно постановлению Верховного Совета 
украины «О признании отдельных районов, горо-
дов, поселков и сел Донецкой и Луганской облас-
тей временно оккупированными территориями» в 
отдельных районах, городах, поселках и селах этих 
областей вводится особый порядок местного само-
управления, до момента вывода всех незаконных 
вооруженных формирований, российских оккупаци-
онных войск, их военной техники, а также боевиков и 
наемников с территории украины и восстановление 
полного контроля украины за государственной гра-
ницей украины [11]. Этот особый порядок местного 
самоуправления регламентируется специальным За-
коном украины [12]. 

Кроме того, на территориях проведения антитер-
рористической операции законодательством украи-
ны предусмотрено создание военно-гражданских ад-
министраций, под которыми понимаются временные 
государственные органы в селах, поселках, городах, 
районах и областях, действующих в составе Антитер-
рористического центра при Службе безопасности 
украины и предназначены для обеспечения дейс-
твия Конституции и законов украины, обеспечения 

безопасности и нормализации жизнедеятельности 
населения, правопорядка, участия в противодейс-
твии диверсионным проявлениям и террористичес-
ким актам, недопущение гуманитарной катастрофы 
в районе проведения антитеррористической опера-
ции [13]. Одним из полномочий районных и облас-
тных военно-гражданских администраций, а также 
военно-гражданских администраций населенных 
пунктов на соответствующей территории является 
заслушивание информации прокуроров и руководи-
телей органов Национальной полиции о состоянии 
законности, борьбы с преступностью, охраны обще-
ственного порядка и результатах деятельности на 
соответствующей территории [13]. Таким образом, 
на военно-гражданские администрации фактически 
возложены координационные полномочия по взаи-
модействию правоохранительных органов в сфере 
противодействия преступности.

К неспециализированным субъектам предуп-
реждения преступности [14, с.  65] могут быть отне-
сены волонтеры, оказывающие волонтерскую по-
мощь индивидуально или на базе организации или 
учреждения, привлекающие к своей деятельности 
волонтеров. В то же время волонтерская деятель-
ность – это добровольная, социально направленная, 
неприбыльная деятельность, осуществляемая во-
лонтерами путем предоставления волонтерской по-
мощи, а волонтерская помощь – это работы и услуги, 
безвозмездно выполняющиеся и представляющие-
ся волонтерами [15]. Также к таким субъектам могут 
быть отнесены центральные органы исполнительной 
власти (например, Министерство образования и на-
уки украины), общественные организации, общеоб-
разовательные средние школы, средства массовой 
коммуникации и пр.

Таким образом, признаками общесоциального 
предупреждения насильственной преступности про-
тив представителей органов государственной власти 
украины являются такие:

1) система экономических, социальных, идеоло-
гических, технических, организационных, правовых 
мер, направленных на то, чтобы повлиять на причи-
ны и условия этого вида преступности, минимизиро-
вать ее проявления;

2) перспективный характер системы мер пре-
дупреждения насильственной преступности против 
представителей органов государственной власти 
украины, то есть ее целью является положительные 
последствия для уменьшения динамики этого вида 
преступности в будущем;

3) постоянный или временный характер системы 
мер предупреждения насильственной преступнос-
ти против представителей органов государственной 
власти украины. Это зависит от того, в какую про-
грамму включаются соответствующие меры. Так, уче-
ные выделяют краткосрочное (1–2 года), среднесроч-
ное (от 2 до 5 лет) и долгосрочное прогнозирование 
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предупреждения преступлений (более 5-ти лет) [15, 
с. 158–159];

4) субъектами общесоциального предупрежде-
ния насильственных преступлений против предста-
вителей органов государственной власти украины 
выступают органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, а также другие неспециа-
лизированные субъекты. Особенностью осуществле-
ния их превентивной деятельности является то, что 
такая деятельность не относится к их приоритетным 
задачам. Эти органы и организации участвуют в пре-
дупреждении преступности лишь попутно;

5) целью общесоциального предупреждения на-
сильственных преступлений против представителей 
органов государственной власти украины является 
такое воздействие на причины и условия преступ-
ности, которые порождают возникновение комплек-
са произвола и иллюзий и формирование социопати-
ческих личностей, предопределяют снижение дина-
мики этого вида преступности в будущем.

Таким образом, общесоциальное предупрежде-
ние насильственных против представителей органов 
государственной власти украины – это система пер-
спективных экономических, социальных, идеологи-
ческих, технических, организационных, правовых 
мер, осуществляемых постоянно или временно орга-
нами государственной власти, органами местного са-
моуправления и другими неспециализированными 
субъектами предупреждения преступлений, с целью 
воздействия на причины и условия этого вида пре-
ступности, которые порождают возникновение ком-
плекса произвола и иллюзий, а также формирования 
социопатических личности, предопределяющие сни-
жение динамики этого вида преступности в будущем.
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АннотАция

учитывая резкое увеличение дезертирства и са-
мовольного оставления воинской части или места 
службы, актуальными являются и научные исследо-
вания относительно уголовно-правовой характе-
ристики состава преступления, предусмотренного 
ст. 408 уК украины, что позволяет не только понять 
суть уголовно-правового запрета, но и выработать 
меры противодействия дезертирству как на обще-
социальном, так и на специально криминологичес-
ком и индивидуальном уровнях.
Целью этой статьи является анализ дезертирства 
как общественно опасного деяния по уК украины.
Ключевые слова: уголовная ответственность, 
дезертирство, УК Украины, военнослужащие, пре-
ступления, воинская часть, военная служба.

В уголовном кодексе украины (далее – УК Украи-
ны) предусмотрена уголовная ответственность за 
совершение военных преступлений (Раздел XIX 
Особенной части). Среди них – преступления про-
тив порядка прохождения военной службы (статьи 
407–409). В ст. 408 уК украины традиционно уста-
навливается ответственность за дезертирство, то 
есть за самовольное оставление воинской части 
или места службы с целью уклониться от военной 
службы, а также неявка в тех же целях на службу 
при назначении, переводе, из командировки, отпус-
ка или лечебного учреждения. Начиная с 2014 года, 
в украине наблюдается значительный рост воин-
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ской преступности в целом и дезертирства в част-
ности. Так, если в 2013 году было зарегистрировано 
5 преступлений, предусмотренных ст. 408 уК укра-
ины (3-м лицам вручено подозрение в совершении 
этого преступления) [1], то в 2015 году было учтено 
зарегистрировано 997  преступлений, предусмот-
ренных ст. 408 уК украины (901-м лице вручено по-
дозрение в его совершении) [2]. Таким образом, в 
2015 году наблюдается существенный рост темпов 
дезертирства: +99% или в 199 раз. 

учитывая такое резкое увеличение дезертирс-
тва, актуальными являются и научные исследова-
ния относительно уголовно-правовой характерис-
тики состава преступления, предусмотренного ст. 
408 уК украины, что позволяет не только понять 
суть уголовно-правового запрета, но и выработать 
меры противодействия дезертирству как на обще-
социальном, так и на специально криминологичес-
ком и индивидуальном уровнях.

В диспозиции ч. 1 ст. 408 уК украины предусмот-
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tific research regarding the characterization of 
the composition of the crime in terms of criminal 
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Ukraine has become important, which allows not 
only understanding the essence of criminal law 
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рено два альтернативных деяния: 1) самовольное 
оставление воинской части или места службы с це-
лью уклониться от военной службы; 2) неявка в тех 
же целях на службу при назначении, переводе, из 
командировки, отпуска или лечебного учреждения. 

Прежде всего укажем, что в ст. 407 уК украины 
предусмотрен смежный к дезертирству состав пре-
ступления: «Самовольное оставление части или 
места службы». Разграничительной признаком яв-
ляется названа в ч. 1 ст. 408 уК украины цель – ук-
лониться от военной службы. Если же самовольное 
оставление воинской части или места службы со-
вершается с любой другой целью, кроме указанной, 
то содеянное может быть квалифицировано по со-
ответствующей части ст. 407 уК украины [3, с. 280]. 
Некоторые ученые пытаются предложить другие 
разграничительные признаки между этими соста-
вами преступлений. Так, по мнению Н. Н. Сенька, 
непосредственный объект дезертирства по содер-
жанию отличается от непосредственного объекта 
преступления, предусмотренного ст. 407 уК украи-
ны, и определяется через субъективный признак: 
намерение виновного вообще уклониться от воен-
ной службы [4, с. 453]. По нашему мнению, непос-
редственный объект не может выступать разграни-
чительным признаком между смежными составами 
преступлений в целом, поскольку преступления, 
отличающиеся по объекту, обязательно отличаются 
по другим признакам, но это не всегда отражено в 
конструкции соответствующих составов преступле-
ний [3, с. 383].

Некоторые ученые, интерпретируя этот разгра-
ничительный признак, предлагают на его основе 
другие разграничительные признаки между де-
зертирством и самовольным оставлением воинс-
кой части или места службы, а также изменения в 
уголовное законодательство. В частности, по мне-
нию Д.  М.  Апкаева, срок самовольного отсутствия 
военнослужащего в части (по месту службы) мож-
но рассматривать как разграничительный признак 
с дезертирством. Как считает этот ученый, таким 
признаком является отсутствие военнослужащего 
в части или месте службы продолжительностью бо-
лее года (учитывая срок военной службы по призы-
ву). Этот временной период свидетельствует об ус-
тойчивом нежелании военнослужащего выполнять 
обязанности военной службы, наличие цели полно-
стью уклониться от ее прохождения [5, с. 73]. Счита-
ем, что выделение такого разграничительного при-
знака является как минимум сомнительным. Конеч-
но, длительные сроки отсутствия военнослужащего 
в воинской части или в месте службы свидетельс-
твует о цели уклониться от военной службы, однако 
не исчерпывается этим обстоятельством. Поэтому, 
по нашему мнению, единственным разграничитель-

ным признаком между составами самовольного ос-
тавления воинской части или места службы (ст. 407 
уК украины) и дезертирством (ст. 408 уК украины) 
является цель совершения преступления: в послед-
нем случае обязательным признаком состава пре-
ступления является цель уклониться от прохожде-
ния военной службы.

учитывая то, что единственным разграничитель-
ным признаком между смежными составами дезер-
тирства и самовольного оставления воинской части 
или места службы является цель совершения пре-
ступления, считаем, что суды в приговорах долж-
ны надлежаще мотивировать ее наличие или от-
сутствие. Ведь именно этот субъективный признак 
позволяет правильно квалифицировать действия 
военнослужащего. Проанализировав 50 судебных 
приговоров, постановленных судами украины из 
разных регионов по ст. 408 уК украины, констатиру-
ем, что такому аспекту в них практически внимание 
не уделяется. Цель совершения дезертирства – ук-
лониться от военной службы – в них не устанавли-
вается и не мотивируется. В отдельных судебных 
приговорах указывается, что военнослужащий, са-
мовольно оставивший воинскую часть, в течение 
определенного периода дезертирства по поводу 
любых заболеваний в медицинские учреждения 
не обращался, командование воинской части или 
органы военного управления о своем местонахож-
дении не сообщал, органами власти не задерживал-
ся, никаких препятствий для прибытия в воинскую 
часть не имел, проводя служебное время по своему 
усмотрению [6]. Но это, с нашей точки зрения, не 
является аргументом в пользу того, что лицо, ос-
тавившее воинскую часть или место службы, руко-
водствовалось целью уклониться от прохождения 
военной службы. учитывая это, квалификация в 
таких случаях действий лица по ст. 408 уК украины 
является сомнительным.

Отсутствие мотивировки цели совершения де-
зертирства в судебных приговорах является осно-
ванием подачи апелляционных жалоб. Например, 
приговором Новомосковского горрайонного суда 
Днепропетровской области от 8 декабря 2014 года 
Лицо-1 и Лицо-2 (военнослужащие) были осуждены 
по ч. 2 ст. 408 уК украины за дезертирство, совер-
шенное по предварительному сговору группой лиц. 
Согласно приговора, они 31 мая 2014 около 21.00, 
находясь в казарменном помещении воинской час-
ти, действуя по предварительному сговору, с целью 
уклониться от военной службы, осознавая обще-
ственно опасный характер своих действий, предви-
дя общественно-опасные последствия и желая их 
наступления, самовольно покинули расположение 
воинской части, чем противозаконно прекратили 
выполнять свою обязанность по защиты Отечест-
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ва, независимости и территориальной целостности 
украины. После этого обвиняемые с целью уклоне-
ния от исполнения обязанностей военной службы, 
продолжая реализовывать свой преступный умы-
сел на дезертирство, выехали в г. Донецк. 2 июня 
2014 года Лицо-1 и Лицо-2, зная о местах времен-
ной дислокации подразделений воинской части, 
которые находятся в Донецкой области, действуя 
с целью завладения стрелковым оружием и даль-
нейшего ее использования, направились к месту 
дислокации подразделения воинской части. В этот 
же день около 22.00 часов они были задержаны 
военнослужащими разведывательного взвода во-
инской части. Адвокаты в апелляционной жалобе 
указали, что у обвиняемых не было цели уклонить-
ся от прохождения военной службы и просили 
переквалифицировать их действия на ст. 407 уК 
украины. По их мнению, у суда отсутствовали над-
лежащие доказательства вины данных лиц, так как 
обвиняемые не собирались навсегда уклониться 
от военной службы, а после встречи с командова-
нием собирались вернуться. На взгляд защитников, 
основанием совершения уголовного преступления 
является то, что до настоящего времени не принято 
четкое законодательство относительно антитерро-
ристической операции, не определено, как следует 
квалифицировать состояние в антитеррористичес-
кой операции: в качестве военного положения или 
боевой обстановке. Промедление в решении этих 
вопросов негативно отражается на материально-
техническом обеспечении военных в части обеспе-
чения средствами защиты и т.д., и негативно повли-
яло на качество выполнения контрактов с Лицом-1 
и Лицом-2, уроженцами Донецкой области. С фев-
раля 2014 года и по настоящее время государство 
скрывает настоящую ситуацию на этих территори-
ях, цели и задачи, которые ставят под угрозу жизнь 
и здоровье людей. А военные контракты, которые 
заключались с обвиняемыми, рассчитаны на юри-
дически невежественных лиц.

Апелляционный суд Днепропетровской облас-
ти, по нашему мнению, правильно обосновал на-
личие у обвиняемых цели уклониться от прохожде-
ния военной службы, учитывая такие доказательс-
тва: показания военнослужащего Лица-3, согласно 
которым Лицо-1 и Лицо-2 неоднократно высказы-
вали желание уклониться от военной службы; по-
казания Лица-4, согласно которым виновные поз-
вонили ему и рассказали, что самовольно оставили 
воинскую часть и не желают туда возвращаться, а 
также предложили вместе с ними похитить стрел-
ковое оружие из воинской части, а также другие 
доказательства, которые в совокупности подтверж-
дают наличие у Лица-1 и Лица-2 цели уклониться 
от прохождение военной службы. Поэтому счита-

ем обоснованным решение этого апелляционного 
суда апелляционные жалобы защитников оставить 
без удовлетворения, а приговор Новомосковского 
горрайонного суда Днепропетровской области – 
без изменения [7].

Этот пример еще раз показывает, что разграни-
чительные признаки смежных составов преступле-
ния должны быть надлежащим образом мотивиро-
ваны в любых процессуальных документах, в кото-
рых дается уголовно-правовая оценка совершен-
ному преступлению. Особенно это касается итого-
вого судебного решения – приговора суда. В нашем 
случае, квалифицируя действия военнослужащего 
по ст. 408 уК украины, необходимо доказать и мо-
тивировать, что он совершил преступление с целью 
уклониться от прохождения военной службы. Ина-
че соответствующие решения будут оспариваться 
адвокатами в апелляционном порядке.

Самовольное оставление – это активное поведе-
ние субъекта преступления (общественно опасное 
действие), а неявка в срок без уважительных при-
чин на службу – пассивное поведение лица (обще-
ственно опасное бездействие).

Квалифицируя действия военнослужащего по 
ст. 408 уК украины, в порядке субсидиарного при-
менения норм права следует обращаться к военно-
му законодательства, регламентирующему правила 
передвижения военнослужащих по территории 
воинской части, их выезд за пределы гарнизона, на 
территории которого они проходят военную служ-
бу. В частности, устав внутренней службы (далее – 
Устав) [8].

Так, согласно п. 215 устава, военнослужащие 
срочной службы в свободное от занятий и работ 
время имеют право свободно перемещаться по 
территории воинской части, а при увольнении – и 
в пределах гарнизона. Выезд офицеров, прапорщи-
ков (мичманов), военнослужащих, проходящих во-
енную службу по контракту, за пределы гарнизона 
осуществляется с разрешения командира воинской 
части. Выезд военнослужащих срочной службы за 
пределы гарнизона (за исключением случаев отъ-
езд в отпуск или командировку) запрещается. Поря-
док освобождения этих военнослужащих из распо-
ложения воинской части определяется в п 216–222 
устава. В частности, военнослужащие срочной 
службы, не имеющие дисциплинарного взыскания 
в виде лишения очередного увольнения, пользу-
ются правом на освобождение из расположения 
воинской части. Имеет право это делать командир 
роты в определенные командиром воинской части 
день и время, а также в установленном им порядке. 
В п. 217 устава предусмотрена продолжительность 
такого увольнения. Далее в уставе регламентирует-
ся процедура такого освобождения, включающая, 
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в частности, доклад военнослужащего об увольне-
нии и возвращении после окончания освобожде-
ния, выдача записки об увольнении. 

Таким образом, самовольным оставлением во-
инской части или места службы следует считать ос-
тавление их границ по своему усмотрению без раз-
решения соответствующего командира. учитывая 
указание на самовольность оставление воинской 
части или места службы, в случае, когда разрешение 
на их оставления дает «ненадлежащий» начальник 
(лицо, не имеющее права этого делать), уголовная 
ответственность по ст. 408 уК украины исключается 
(при условии, что военнослужащий добросовестно 
заблуждался относительно принадлежности соот-
ветствующего разрешения и наличия полномочий 
у начальника, который его предоставил). В случае, 
если военнослужащий достоверно знал о том, что 
разрешение на оставление воинской части или 
места службы дает «ненадлежащий» начальник, он 
должен быть привлечен к уголовной ответствен-
ности по ст. 408 уК украины при условии, что в со-
вершенном им деянии в наличии другие признаки 
состава этого преступления.

Неявка военнослужащего на службу – это второе 
общественно опасное деяние, предусмотренное в 
ст. 408 уК украины. В отличие от самовольного ос-
тавления воинской части или места службы, это де-
яние может быть совершено в форме бездействия, 
при которой наступает уголовная ответственность 
в случае, если лицо не совершило определенных 
действий, хотя должно было и могло их совершить. 
Несмотря на сходство этого общественно опасного 
деяния в статьях 407, 408 уК украины, законодатель 
допускает определенные различия. Так, в диспо-
зиции ч. 1 ст. 407 уК украины указано, что неявка 
в срок военнослужащего должно быть совершена 
без уважительных причин, тогда как соответствую-
щее уточнение в диспозиции ч. 1 ст. 409 уК украины 
отсутствует. Также законодатель дополняет второе 
общественно опасное деяние указанием на то, в 
каких случаях (откуда) лицо не является без уважи-
тельных причин на службу. Однако делает это по-
разному: в случае увольнения из части, назначения 
или перевода, неявка из командировки, отпуска 
или лечебного учреждения (ч. 1 ст. 407 уК украины), 
в случае назначения, перевода, из командировки, 
отпуска или из лечебного учреждения (ч. 1 ст. 408 
уК украины). .

учитывая то, что соответствующие составы 
преступлений, как было указано выше, относятся 
к смежным, то совпадающие признаки составов 
должны быть сконструированы одинаково. Счита-
ем, что в диспозициях ч. 1 ст. 407 и ч. 1 ст. 408 уК ук-
раины целесообразно отказаться от перечисления 
тех случаев, когда военнослужащий не является на 

военную службу. Ведь жизнь всегда богаче закона. 
А наличие такого казуистического перечня может 
исключить квалификацию по указанным выше ста-
тьям. 

Состав преступления, предусмотренный в ст. 408 
уК украины, является длящимся. Поэтому важное 
значение приобретает установление его начально-
го и конечного моментов.

С.  О.  Харитонов считает, что дезертирство яв-
ляется оконченным преступлением с момента са-
мовольного оставления воинской части или места 
службы, а также неявки на службу в случае назна-
чении, с командировки, отпуска или лечебного за-
ведения и продолжается в течение всего времени 
нахождения вне службы [9, с. 62]. Причем такой 
подход отображен практически во всех учебниках 
по уголовному праву и в научно-практических ком-
ментариях к уК  украины. Считаем, что его следует 
уточнить с учетом общетеоретических подходов 
относительно момента определения течения пра-
вовых сроков. В теории права традиционно про-
должительность любых правовых сроков начина-
ется не с определенной календарной даты или дня 
наступления события, которое должно неизбежно 
наступить, а со следующего дня после этого [10, 
с.  232–233]. учитывая вышеизложенное, началь-
ный момент дезертирства следует исчислять, на-
чиная со следующих суток, когда военнослужащий 
самовольно покинул пределы воинской части или 
со следующих суток, или с момента, когда военно-
служащий должен был явиться для дальнейшего 
прохождения военной службы (даже в тех случаях, 
когда срок освобождения для него предполагался 
в часах). Именно с этого момента начинается так 
называемoe преступное состояние виновного (в 
нашем случае – военнослужащего). Причем с это-
го момента не только начинается преступное со-
стояние виновного лица, но и само дезертирство 
является оконченным составом преступления. Все 
последующие действия виновного значения для 
квалификации уже не имеют. После этого момента 
военнослужащий не может совершить доброволь-
ного отказа от преступления. Таким образом, де-
зертирство следует считать оконченным с момента, 
когда военнослужащий самовольно оставил во-
инскую часть или место службы, или не явился на 
службу с целью уклониться от ее прохождения. В 
отличие от самовольного оставления воинской час-
ти или места службы, для наличия в действиях лица 
состава дезертирства, продолжительность пребы-
вания военнослужащего вне военной службы для 
квалификации значения не имеет. 

Кроме того, виновный может находится в соот-
ветствующем преступном состоянии до определен-
ного времени. Таким образом, следует устанавли-
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вать и его прекращение. Заметим, что такой юри-
дический факт не влияет на определение момента 
окончания дезертирства, а, следовательно, на уго-
ловно-правовую квалификацию этого преступле-
ния как оконченного. Соответствующее преступное 
состояние может быть прекращено как по объек-
тивным, так и по субъективным причинам. В част-
ности, это может быть добровольное возвращение 
военнослужащего в воинскую часть или на место 
службы, его задержание властями. Отдельные уче-
ные именно прекращение преступного состояния 
считают момент окончанием дезертирства [11, с. 
210]. Как было указано выше, эта точка зрения явля-
ется безосновательной, поскольку не соответствует 
основным канонам уголовного права относительно 
установления окончания составов преступления.

Пребывая в преступном состоянии, военнослу-
жащий может совершить любое другое преступле-
ние. В связи с этим возникает вопрос о том, стоит ли 
в этом случае говорить о прекращении такого со-
стояния виновного. Считаем, что, если этот военно-
служащий никоим образом не проявляет факта со-
вершения преступлений, предусмотренных ст. 408 
уК украины, то это никак не влияет на прекращение 
преступного состояния. И только в том случае, когда 
он сообщает о том, что совершил дезертирство или 
правоохранительным органам становится известно 
об этом факте из других источников, то можно счи-
тать, что пребывание его в преступном состоянии 
прекращено.

Таким образом, дезертирство является уголовно 
наказуемым преступлением, общественная опас-
ность которого выше других преступлений, нару-
шающих порядок прохождения военной службы 
и которая повышается в случае совершения соот-
ветствующих деяний в особенный период, во вре-
мя военного положения или боевой обстановки. 
Во время квалификации деяний лица по ст. 408 уК 
украины надлежит учитывать целый ряд обстоя-
тельств: цель совершения преступления, наличие 
признаков общественно опасных деяний, а также 
момент окончания дезертирства. Только их нали-
чие позволяет утверждать, что военнослужащий 
совершил этот состав преступления, а поэтому ква-
лификация его действий по ст. 408 уК украины явля-
ется правильной и законной.
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SuMaR

În prezent, în conformitate cu prevederile Codului 
contravenţional, teoria şi practica în domeniul respec-
tiv se confruntă cu multiple probleme controversate 
care se răsfrâng asupra naturii ştiinţifice a actului nor-
mativ şi distorsionează activitatea ştiinţifico-didactică 
şi cea a autorităţii competente pentru identificarea şi 
examinarea contravenţiilor.
Importanţa activităţii judiciare în procesul de elabora-
re a legii contravenţionale rezultă din faptul că atât con-
ceptele, categoriile, principiile, cât şi instituţiile juridi-
ce ale acestui act normativ ar trebui să fie dezvoltate 
şi evaluate sub influenţa nemijlocită a jurisprudenţei. 
Totodată, practica judiciară trebuie să fie subiectul 
unor cercetări ştiinţifice exhaustive în domeniu pentru 
a permite elaborarea unor propuneri de lege ferenda la 
Codul contravenţional. 
În context, fiind conştient de faptul că lichidarea ca- 
renţelor din Codul contravenţional este necesară şi 
importantă, face apel către factorii de decizie din 
sectorul să susţină eforturile de reformare a legii 
contravenţionale. Este convins că punctele de vedere 
ale experţilor, chiar şi divergente, sunt nu numai bine-
venite, dar şi utile.
Cuvinte-cheie: Codul contravenţional, dreptul internaţi-
onal, prezumţia nevinovăţiei, termen de prescripţie, im-
perfecţiune, Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei, 
proiect de lege.

Codul contravenţional al Republicii Moldova, apro-
bat prin Legea  nr. 218-XVI din 25 octombrie 2008, 
întrat în vigoare la 31 mai 2009, reprezintă unul din 
obiectivele incluse în Programul de activitate al Parla-
mentului pentru realizarea prevederilor Constituţiei şi 
ale Concepţiei reformei judiciare şi de drept în Repu-
blica Moldova, aprobat prin Hotărârea Parlamentului 
Republicii Moldova nr. 219-XIII din 22.09.1994. 

DRePt PuBlic

CODUL CONTRAVENŢIONAL: PROBLEME ȘI SOLUȚII

Sergiu FuRduI,
doctor în drept, conferenţiar 
universitar, judecător la Curtea 
de Apel Chişinău

THE CONTRAVENTIONAL CODE: 
PROBLEMS AND SOLUTIONS

SuMMaRy

According to the Contraventional Code, at pre-
sent, theory and practice in the respective field 
face with multiple controversial problems and 
juridical solutions that reflect on the scientific 
nature of the normative act and distort scientific-
didactical activity and that of the authority com-
petent to find the contravention and to examine 
the contraventional cause.
The importance of judicial activity in the process 
of elaboration and training of the contravention 
law comes from the fact that the concepts, cate-
gories, principles and legal institutions of this 
normative act should be developed and evaluated 
under the direct influence of jurisprudence. In 
turn, these values of thought and judicial practice 
follow to be subject to extensive research by the 
science of the Contravention Law eventually to be 
integrated into a symmetric system by operation 
of elaborating the proposals of lege ferenda at the 
Contravention Code.
In such a situation, being aware that legal issu-
es regarding the Contraventional Code are quite 
sharp and obviously important for the society, we 
address the request to decisional factors, which 
are involved in one form or another, in the stu-
dy Contraventional Law to support the effort in 
order to reform the contraventional law. We are 
convinced that the views and the analysis of the 
experts, even divergent, are not only welcomed, 
but also necessary. 
Key-words: Contravention code, international 
law, presumption of guilt, within prescription, im-
perfection, Committee of Ministers of Council of the 
Europe, law project.

Realizarea unei opere legislative de asemenea an-
vergură a deschis şi a declanşat o adevărată acţiune de 
statut independent pentru materia juridică contraven-
ţională, considerând-o nu o simplă instituţie tutelată de 
Dreptul administrativ, ci o ramură de drept autonomă 
în măsură să ocupe, în nume propriu, locul cuvenit în 
sistemul ramurilor de drept și științe juridice. Odată cu 
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adoptarea şi aplicarea Codului contravențional, drep-
tul contravenţional se impune ca un drept autonom, 
pentru a răspunde, pe plan doctrinar, legislativ şi judi-
ciar, realităţilor politico-economice şi social-culturale 
noi şi să contribuie la reglementarea acestor raporturi 
juridice din societate.

În atare situație, jurisprudența și doctrina urmea-
ză să-şi dezvolte funcţiile de interpretare şi aplicare a 
normelor contravenţionale, dublate de prospectare şi 
prognoză, astfel, în esenţă, revenindu-le sarcina şi obli-
gaţia de a analiza şi a cerceta domeniul extrem de vast 
şi diversificat al noului regim juridic al contravenţiilor 
din Republica Moldova.  

Cu privire la Codul contravenţional, sub aspec-
tele de cercetare și interpretare practico-științifică a 
conținutului normativ, formei și structurii, precum și a 
impactului pe care îl are asupra jurisprudenței și doc-
trinei, m-am expus în literatura de specialitate, opiniile 
respective fiind  publicate în Revista Institutului Naţio-
nal al Justiţiei nr. 3-4 din 2010; Themis, nr.2, 2010; Revis-
ta Națională de Drept nr.1-6, 2010; Legea şi Viaţa nr.1-3, 
2010 și Avocatul Poporului nr.1-2/2010.

 Într-o apreciere generală, cu toate inconsecvenţele, 
deficienţele şi scăderile constatate în legătură cu adop-
tarea și aplicarea Codului contravenţional,  considerăm 
că există suficiente temeiuri care formează concluzia 
certă că procesul legislativ cu privire la reglementarea 
raporturilor juridice contravenționale nici pe departe 
nu s-a încheiat, astfel fiind nevoie de reevaluarea şi re-
formarea legislaţiei contravenţionale în vigoare.  

efectuând o sinteză a considerentelor expuse în 
publicațiile menționate, am formulat următoarea con-
cluzie: Codul contravenţional nu este un instrument 
legislativ modern, capabil să servească politica juridică 
a statului de drept Republica Moldova, motiv pentru 
care o soluție ar fi elaborarea şi adoptarea unui nou act 
legislativ – Codul contravenţiilor. 

În cazul în care în Codul contravenţional se consta-
tă că absenţa unei concepţii fundamentale, coerente şi 
compatibile cu litera şi spiritul Constituţiei şi Conven-
ţiei europene privind Drepturile Omului, neglijarea şi 
diminuarea însemnătăţii noţiunilor-cheie, a instituţiilor 
şi principiilor de bază ale unei legi contravenţionale 
moderne – prin substituirea acestora cu cele din alte 
ramuri de drept ori prin preluarea din legislaţia veche, 
deja depăşită, ori prin excluderea sau neadmiterea 
unor reglementări importante, ce se impun în cadrul 
raporturilor sociale noi; prin utilizarea incorectă şi dife-
rită a unor termeni juridici speciali de circulaţie în ma-
teria contravenţională; prin lipsa unui aspect ordonat 
şi sistematizat al materiei reglementate; prin existenţa 
coliziilor de drept, adică admiterea unor norme care 
se află în contradicţie cu altele din legislaţia în vigoa-
re; prin existenţa cazurilor de „goluri” de competenţă, 
fie de suprapuneri de competenţă; prin aplicarea unui 
limbaj şi a unor expresii juridice inadecvate, precum şi 
a unor noţiuni confuze; prin alunecarea spre un tehni-
cism juridic îngust la elaborarea şi structurarea actului 

normativ, fără a se sprijini pe o serioasă şi temeinică 
documentare ştiinţifică legislativă şi jurisdicţională; 
prin reglementări induse prin asimilări de înţelesuri și 
semnificații; prin utilizarea unor cuvinte cu mai mul-
te accepţiuni, unor exprimări necorespunzătoare, din 
cauza lipsei unei terminologii clare, precise şi specifice 
dreptului contravenţional; prin prezenţa unui vocabu-
lar inadecvat, ce determină calificarea faptei imputate 
în mai multe norme etc. - acest act legislativ generează 
probleme mari și soluţii imperfecte, ce pun sub semnul 
întrebării dacă este apt să servească politica juridică a 
statului de drept – Republica Moldova.

Sub acţiunea Codului contravenţional, în practica 
judiciară și în doctrina juridică a survenit un proces am-
plu și turbulent de interpretare şi aplicare a normelor 
ce le cuprinde, soldat cu diverse probleme dificile ivite 
cu ocazia examinării cauzelor contravenționale, astfel 
la această dimensiune s-au acumulat şi continuă să se 
acumuleze diverse puncte de vedere, deseori diverse 
și controversate, majoritatea orientate asupra încercă-
rilor de sintetizare şi ordonare a cunoştinţelor teoretice 
şi practice, în vederea soluţionării problemelor respec-
tive. 

Aceste probleme, la rândul lor, conduc la fluctuaţia 
abundentă de modificări şi completări ale Codului con-
travenţional, care, se pare, sunt infinite, astfel  depăşind 
limita credibilităţii. Această situație creează un proces 
legislativ turbulent, în faţa căruia sistemul autorităţilor 
competente este, în continuare, expus la o practică ne-
unitară și discordantă, urmare a căreia persoana este 
supusă unui risc real de a-i fi lezate drepturile şi garan-
ţiile oferite de lege, iar ca efect general – suferă imagi-
nea justiţiei, ca serviciu public.

În perioada 24 octombrie 2008 – 31 decembrie 2016, 
perioada de adoptare și acțiune a legii contravenționale 
în vigoare, au fost adoptate 116 Legi privind modifica-
re și completarea Codului contravențional, prin care au 
fost operate circa 400 intervenții legislative în acest act.

Intervenţiile legislative sectoriale şi fragmentare în 
Codul contravenţional, prin modificările şi completări-
le operate frecvent și continuu, pe lângă faptul că sânt 
voluminoase şi costisitoare,  învederează un tratament 
neunitar al normelor contravenţionale, aplicându-se 
aceeaşi semnificaţie socio-juridică, uneori în aceeaşi 
redactare ori în redactări sensibil asemănătoare, sau în 
redactări diferite, ceea ce, potrivit regulilor metodolo-
gice privind tehnica elaborării actelor normative, tre-
buie de evitat cu desăvârșire.

 Activitatea spasmodică și succesiunea rapidă a le-
gii contravenționale, multitudinea și diversitatea cu-
rentelor manifestate în legătură cu propunerile privind 
modificarea și completarea Codului contravențional, 
precum și alte activități similare, perturbează coerența 
și eficiența actului de justiție contravențională, dat fi-
ind că interpretarea și aplicarea normelor noi se face 
instantaneu, fiind de imediată aplicare, fără tatonări 
prealabile, din care să rezulte dacă modificările și com-
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pletările operate sunt, în esența conținutului norma-
tiv, încorporabile în dreptul contravențional și sunt în 
concordanță cu principiile dreptului internațional sau 
dezirabile pentru jurisprudență, și fără a lăsa un timp 
suficient pentru a le putea verifica și sedimenta în prac-
tica cu privire la examinarea cauzelor contravenționale, 
or pentru a avea răgazul și posibilitatea de a soluționa 
prin propuneri calificate de lege lata și lege ferenda con-
flictul dintre teorie și practică.

Cu privire la Partea generală din Codul contravenţi-
onal, se observă absența unei structuri logic determi-
nată, bazată pe o legătură organică între instituţiile de 
bază ale legii contravenţionale – contravenţia, răspun-
derea contravenţională, sancţiunea contravenţională, 
care să posede un conţinut normativ autonom ce ar 
cuprinde principii și noțiuni fundamentale practico-
științifice specifice dreptului contravențional.

În contextul problematicii cu privire Partea gene- 
rală din Codul contravenţional, menționăm capito- 
lele 2 și 3, ale căror denumire și conținut este total  
confuz și greșit, de vreme ce contravenția și răspun- 
derea contravențională, de rând cu sancțiunea contra- 
vențională, sunt instituții diferite de drept contraven-
țional general, iar cauzele care înlătură caracterul con-
travențional al faptei sunt diferite de cele ce liberează de 
răspunderea contravențională;  în această ordine de idei, 
se impune, în mod firesc, structurarea părții respective 
în patru capitole distincte: 1) „Legea contravențională”, 
în care să fie încorporate noțiunea și principiile de bază 
a legii contravenționale; 2) „Contravenția”, care să cu-
prindă dispoziții generale și cauzele care înlătură carac-
terul contravențional al faptei; 3) ,,Răspunderea contra-
venţională”, în care, de rând cu dispoziții generale, să-şi 
regăsească locul cauzele care exonerează răspunderea 
contravenţională și 4) „Sancțiunea”, în care, pe lân-
gă dispoziții generale și dispozițiile privind aplicarea 
sancțiunii contravenționale, v-or fi legiferate și măsu-
rile de siguranţă: expulzarea, confiscarea, desființarea 
lucrărilor neautorizate și readucerea obiectului în stare 
inițială, obligarea la tratament medical, acțiuni de pro-
filaxie aplicate minorului etc. 

Prin urmare, este necesară regândirea şi conceptua-
lizarea instituţiilor de drept, care urmează a fi legiferate 
separat în Partea generală din Codul contravenţional:  
legea contravenţională, contravenţia, răspunderea 
contravenţională şi sancţiunea contravenţională, ast-
fel încât aceste instituţii să posede o configuraţie juri-
dică proprie, în modul corespunzător, fiind bazate pe 
noțiuni și principii cu caracter fundamental ale dreptu-
lui contravenţional, având o semnificaţie juridică speci-
fică, de valoare şi aplicare universală.

Cu privire la Partea specială din Codul contravenţi-
onal, se observă că partea respectivă, în principiu, este 
o reproducere a Părţii speciale a Codului cu privire la 
contravenţiile administrative, care a fost abrogat, fi-
ind schimbată doar ordinea clasificării capitolelor şi, în 
unele cazuri, aceasta fiind completată cu noi compo-
nenţe de contravenţii.

Se atestă că la elaborarea componenţelor de con-
travenţii nu s-a ţinut seama de actele normative în 
vigoare, care reglementează raporturile juridice din 
domeniul respectiv ocrotite de legea contravenţională 
şi n-au fost consultate organele de stat specializate în 
materia supusă reglementării contravenţionale. Aceas-
ta se resimte în modul de redactare a normei contra-
venţionale speciale: uneori, formulările conţin termeni 
imprecişi (art. 310) sau cu o semnificaţie exclusiv tehni-
că (art.309), pentru ca, alteori, formulările, din dorinţa 
de a fi sintetice, să conţină doar prevederi generale şi, 
totodată, neconcrete cu privire la obiectul contravenţi-
ei (art.291). este o eroare vădită că una şi aceeaşi faptă 
contravenţională se prevede în mai multe articole; de 
exemplu, art.91 alin. (2) prevede răspunderea pentru 
comercializarea către minori a produselor din tutun şi 
a băuturilor alcoolice, iar în art.286 alin. (3) şi (4), la fel, 
pentru comercializarea către minori a băuturilor alco-
olice se prevede răspunderea contravențională. Sunt 
vădit necorespunzătoare sancţiunile prevăzute în ar-
ticolul 274 alin. (2) Cod contravenţional, care prevede 
amenda de la 50 la 500 de unităţi convenţionale, pe 
când în art.34 alin. (2) se prevede că amenda se aplică 
persoanelor fizice de la 1 la 150 de unităţi convenţio-
nale. este contrară principiului individualizării aplicării 
sancțiunii contravenționale sancțiunea articolelor 242 
alin. (1) și (2); 243; 345 alin. (2), în care se prevede o 
singură categorie și mărime de sancțiune. Lipsa unei 
colaborări cu organul de stat specializat în domeniul 
contravenţiilor se resimte atât în tehnica şi evidenţa le-
gislativă, cât şi în modul de redactare a laturii obiective: 
uneori, formulele sunt excesiv de complicate, cu ter-
meni imprecişi ori cu semnificaţie pur specializată din 
ramura tehnică, ca alteori, din dorinţa de a fi îmbinate 
cu juridicul, acestea să sfârșească prin a fi eclectice.

Aspectele problematice care vizează Partea specia-
lă din Codul contravenţional sunt, în mod firesc, mai 
numeroase, acoperind o largă diversitate de laturi te-
oretice şi practice ale reglementărilor. Între acestea se 
numără acele referitoare la o nouă concepţie în siste-
matizarea grupurilor de contravenţii, la noi contraven-
ţionalizări şi, respectiv, noi decriminalizări ale unor fap-
te socialmente periculoase, la noi posibile măsuri de 
sancţionare, precum şi la noi excluderi ale unor com-
ponenţe de contravenţii ori structurări ale acestora etc. 
Aici, la fel, se impune efectuarea unui volum apreciabil 
de analize şi o investiţie de gândire complexă, în ve-
derea elaborării unui nou sistem al Părţii speciale a le-
gii contravenţionale, bazat pe noi formule tehnice de 
identificare a normelor speciale contravenţionale, pe o 
concepție specifică  privind tratamentul sancționator 
al contravenției, pe tehnici noi de redactare a normelor 
respective şi pe judicioase soluţii cu privire la obiectul 
special al componenţelor de contravenţii.

Cu privire la partea procesuală din Codul contra-
venţional, a cărei importanţă teoretică şi practică nu 
poate fi pusă la îndoială, de vreme ce întreaga activi-
tate privind tragerea la răspundere pentru săvârșirea 
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contravenţiei gravitează în jurul ei,  de asemenea, este 
viciată, adică conţine neclarităţi, inexactităţi, lacune, 
colizii,  nefiind structurate logic şi consecutiv activită-
ţile procesuale pe faze şi etape etc. 

Procedurile pe care le cuprinde partea procesuală 
nu sunt eficiente. ele nu corespund obiectivului stipu-
lat în Planul de acţiuni pentru implementarea Strategi-
ei de reformare a sectorului justiţiei pentru anii 2011-
2016 privind simplificarea și eficientizarea procedurilor 
contravenționale. Astfel, faptul că se întocmeşte un nu-
măr mare de procese-verbale cu privire la constatarea 
şi sancţionarea contravenţiilor şi, respectiv, se rapor-
tează că s-au perceput la bugetul de stat sume mari, ce 
provin din amenzile contravenţionale, nu este relevant 
şi elocvent, deoarece un număr foarte mare de aseme-
nea hotărâri nu se execută din diferite motive, cauza 
principală fiind imperfecţiunea şi complexitatea exa-
gerată a procedurilor contravenţionale prevăzute de 
Codul contravenţional.

În contextul problemelor legate de imperfecţiunea 
părţii procesuale a Codului contravențional, evidenţi-
em carenţe precum: 

– este sofisticată şi, respectiv, total denaturată de-
finiţia noţiunii de contravenient, dată în art.384, care 
poartă denumirea „Persoana în a cărei privinţă a fost 
pornit proces contravenţional”, deoarece, prin modul şi 
caracterul relevat, este grav afectat principiul constitu-
ţional „Prezumţia nevinovăţiei” (art.21 din Constituţie);

– este incompletă şi, deci, greu realizabilă procedu-
ra privind depunerea contestaţiei împotriva procesu-
lui-verbal cu privire la contravenţie (art.448 ), de vreme 
ce nu se arată ordinea şi modalitatea examinării con-
testaţiei respective şi, culmea, nu sunt specificate solu-
ţiile ce urmează a fi adoptate de instanţa de judecată;

– este inexplicabilă soluţia prevăzută la art.473 alin.
(1), din care rezultă că, după examinarea recursului, in-
stanţa nu este în drept să pronunţe decizia prin care 
să admită recursul, să caseze hotărârea atacată şi, prin 
rejudecare, să pronunţe o nouă hotărâre. Dat fiind fap-
tul că instanţa de recurs este limitată la competenţa 
respectivă, astfel fiind posibilă doar dispunerea rejude-
cării cauzei în primă instanţă, în mod evident, se ter-
giversează soluționarea cauzei şi, respectiv, expirând 
termenului de prescripţie, persoana evită răspunderea 
contravenţională, ceea ce este inadmisibil; 

– este irealizabilă în foarte multe cazuri procedura 
contravenţională şi, practic, în toate cazurile în care 
persoana se eschivează cu rea-voinţă de la răspunde-
rea contravenţională, în special - de la executarea sanc-
ţiunii contravenţionale, din motivul că este absolut ne-
justificat regimul juridic al prescripţiei răspunderii con-
travenţionale prevăzut de art. 30. Soluţiile practice de-
fectuoase sunt determinate de termenul relativ scurt 
de tragere la răspundere contravenţională a persoanei 
– 3 luni. Această normă este anacronică şi, de aceea, 
necesită a fi revăzută cât mai curând posibil, prin pris-
ma stabilirii unui termen rezonabil, capabil să creeze 
condiţii optime pentru sancţionarea persoanei vinova-

te de săvârșirea contravenţiei, precum şi a suspendării 
prescripţiei în anumite cazuri prevăzute expres de lege. 
La această problemă se mai adaugă lipsa prevederilor 
privind suspendarea termenului de prescripție în ca-
zul în care persoana se eschivează de la răspunderea 
contravențională etc;

– este complet neargumentată şi apreciată drept o 
eschivare de la asumarea responsabilităţii pentru actul 
de justiţie în Republica Moldova fapta de excludere din 
proiectul Codului contravenţional iniţial a căii extraor-
dinare de atac – recursul în anulare, destinat reparării 
erorilor de drept comise la examinarea cauzei contra-
venţionale, astfel, absolut neîntemeiat, fiind înlăturată 
din sistemul autorităţilor competente Curtea Supremă 
de Justiţie – organul suprem al puterii judecătoreşti, 
care, fiind unica instanţă ierarhic superioară, urma să 
asigure interpretarea şi aplicarea corectă şi uniformă a 
legii contravenţionale pe teritoriul Republicii Moldova. 
Totodată, este necesar de evidenţiat faptul că, fiind sta-
bilită calea extraordinară de atac – revizuirea (Capitolul 
9) – în art.475 alin.(2) Cod contravenţional sunt indica-
te ca temeiuri de revizuire a procesului contravenţional 
temeiuri ce sunt prevăzute la articolul 453 alin.(1) pct.1) 
lit. a), b) Cod de procedură penală, care reglementează 
motivele pentru recurs în anulare, ceea ce denaturea-
ză natura juridică a căii extraordinare de atac stabilite 
de legea contravenţională;-  este contradictorie  pro-
cedura de revizuire stabilită în cartea a doua, titlul II, 
Partea specială, capitolul IX din Codul contravenţional, 
de vreme ce cazurile privind deschiderea procedurii de 
revizuire sunt confundate, în majoritatea lor, cu cele 
prevăzute în procedura penală privind recursul în anu-
lare. La fel, există diverse puncte de vedere cu privire 
la interpretarea şi aplicarea art. 476 alin. (2) Cod con-
travenţional, sub aspectul competenței, ce reglemen-
tează depunerea şi, corespunzător, examinarea cererii 
de revizuire;

– este anevoioasă și complicată activitatea siste-
mului autorităților competente să examineze cauzele 
contravenționale, care, în principiu, nu se deosebește 
de cea veche, stabilit în Codul cu privire la contravențiile 
administrative adoptat la 29.03.1985 și abrogat odată 
cu adoptarea Codului contravențional. Practica judici-
ară demonstrează că activitatea autorității competen-
te să examineze cauzele contravenționale, în special a 
agentului constatator, este greu realizabilă, iar soluţii-
le actuale din lege conduc, deseori, la imposibilitatea 
executării sancțiunii contravenţionale, motiv pentru 
care se impune simplificarea şi optimizarea procedurii 
propriu-zise, cu scopul creşterii operativităţii şi eficien-
ţei activității autorității competente să examineze cau-
zele contravenționale, dar fără a fi afectate drepturile 
şi garanţiile persoanelor participante la procesul con-
travenţional;

– este sofisticată soluţia cu privire la competența 
instanței de judecată. este imposibil de apreciat ce 
activitate desfăşoară instanţa de judecată la aplicarea 
prevederilor art.34 alin. (4)-(8) Cod contravenţional, din 
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moment ce această instanţă este transformată, în mod 
nejustificat, într-un organ de executare a sancţiunii 
contravenţionale – amenda –, astfel fiind evitată pro-
cedura de executare prin prisma activităţii organului 
de executare (Titlul VII din Codul de executare). 

Cu privire la aspectele problematice legate de com-
petenţă, evidenţiem şi alte deficienţe serioase ale Co-
dului contravenţional, şi anume absenţa prevederilor 
care să reglementeze competenţa în caz de indivizi-
bilitate sau conexitate a cauzelor contravenţionale, 
declinarea de competenţă a autorităţii competente 
să examineze cauza contravenţională şi conflictul de 
competență, strămutarea examinării cauzei contraven-
ţionale de la autoritatea competentă la o altă autori-
tate egală în grad, competenţa teritorială în materie 
contravenţională.

Iată, prin urmare, doar câteva probleme ce vizează 
Codul contravenţional, deși şirul acestora poate fi con-
tinuat şi dezvoltat, dar, din cauza că este foarte mare şi 
foarte complicat, există şanse minime că situaţia în care 
s-a pomenit politica legislativă contravenţională în Re-
publica Moldova va fi redresată prin excluderi parţiale, 
modificări şi completări operate în acest act normativ.

Situaţia complicată generată de calitatea Codului 
contravențional are un impact decisiv asupra calităţii 
actului justiţiei contravenționale, deoarece de calita-
tea actului legislativ depinde în mare măsură calitatea 
actului judiciar. Norma de drept trebuie să corespundă 
celor trei criterii de calitate: accesibilitate, previzibilita-
te şi claritate, or, de felul cât de clar şi de precis este for-
mulată de legiuitor depinde cât de corect şi de uniform 
va fi interpretată şi aplicată de instanţa de judecată. 

În această ordine de idei, considerăm că multe as-
pecte negative din jurisprudență îşi au sursa în faptul 
că în multe cazuri lipsesc reglementări clare, pertinen-
te şi precise, bazate pe concepte clare, ştiinţific funda-
mentate, care să permită interpretarea și aplicarea uni-
tară şi corectă a normelor de drept şi care să împiedice 
abordări conjuncturale, derogări nejustificate şi prac-
tici neuniforme sau chiar contradictorii. 

Necesitatea şi oportunitatea calităţii legii, sub as-
pectul că există o legătură strânsă între actul legislativ 
și hotărârea judecătorească, este evidenţiată în Hotă-
rârea CteDO Guţu v. Moldova din 7 iunie 2007, în par. 
66  fiind stipulat: „…expresia ,,prevăzută de lege” nu 
presupune doar corespunderea cu legislaţia naţională, 
dar, de asemenea, se referă la calitatea acelei legislaţii 
…Legislaţia naţională trebuie să indice cu o claritate 
rezonabilă scopul şi modalitatea de exercitare a discre-
ţiei relevante acordate autorităţilor publice, pentru a 
asigura persoanelor nivelul minim de protecţie la care 
cetăţenii au dreptul în virtutea principiului preeminen-
ţei dreptului într-o societate democratică”.

 Privită din această perspectivă, soluția propusă 
apare necesară şi oportună tocmai ca urmare a unui im-
perativ socio-juridic firesc, în sensul stabilirii unui nou 

regim normativ de reglementare a materiei contraven-
ţionale, cu conținut normativ clar, previzibil, stabil şi 
eficient, spre deosebire de cel existent. O nouă struc-
tură, cu un alt conţinut, a noului act legislativ în ma-
teria contravențiilor, se impune tocmai ca o necesitate 
a asigurării concordanţei fireşti între criteriile intrinseci 
(conţinutul) şi criteriile extrinseci (forma), în vederea 
elaborări uni nou cod în domeniul contravențiilor. 

Subliniind importanţa unui instrument legislativ 
modern, stabil şi eficient în domeniul contravențiilor, 
pledăm ca activitatea privind reevaluarea şi reformarea 
legislaţiei în vigoare să fie continuată în sensul unor 
legături permanente, de lucru, între specialişti com-
petenţi şi responsabili, ajutorul calificat oferit legiuito-
rului fiind capabil să se concretizeze în soluţii substan-
ţiale şi utile, prin îmbinarea armonioasă şi raţională a 
cercetării aplicative cu cea fundamentală a Dreptului 
contravențional.

În consecință, urmare a soluției promovate, consi-
derăm că una din cerinţele primordiale la această nouă 
etapă istorico-juridică de dezvoltare și constituire a 
Dreptului contravenţional în sistemul de drept al Re-
publicii Moldova rezidă în demararea procesului legis-
lativ cu privire la reevaluarea şi reformarea legislaţiei 
în vigoare, care să se finalizeze cu abrogarea Codului 
contravențional și, respectiv, cu adoptarea Codului 
contravențiilor. 

Prin urmare, se impune un nou ciclu de reevaluare, 
perfecţionare şi elaborare a cadrului legislativ existent 
în domeniul contravenţiilor, în cadrul căruia jurispru-
denţei, în mod special judecătorului, îi revine un rol de 
maximă importanţă, pornind de la faptul că la judeca-
rea cauzei nu numai se aplică legea, ci şi, prin hotărâ-
rea adoptată, se contribuie la elaborarea actului legis-
lativ, fiind îndeplinite, într-o împletire organică, atât o 
funcție de realizare a normelor juridice, cât şi o funcţie 
creatoare. 

pe această linie de concluzie, semnificative sunt 
considerentele cuprinse în pct. 12 din Avizul nr. 11 
(2008) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor euro-
peni (CCJe) în atenţia Comitetului de Miniştri al Consi-
liului europei: ,,CCJe consideră de asemenea că este de 
dorit ca Parlamentele naţionale să evalueze şi să con-
troleze impactul legilor existente şi în curs de elabora-
re asupra sistemului judiciar şi să introducă dispoziţii 
tranzitorii şi procedurale adecvate pentru a se asigura 
că judecătorii sunt în măsură să le aplice prin hotărâri 
judecătoreşti de calitate. Legiuitorul trebuie să acţi-
oneze în aşa fel, încât legislaţia să fie clară, simplu de 
folosit şi să fie conformă cu Convenţia. Pentru a facilita 
interpretarea, lucrările pregătitoare ale legilor trebuie 
să fie accesibile într-un limbaj inteligibil. Orice proiect 
de lege privind administrarea justiţiei şi legile proce-
durale ar trebui să facă obiectul unui aviz al Consiliu-
lui Justiţiei sau al unui organ echivalent încă înainte ca 
Parlamentul să delibereze asupra acstuia”. 
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JuRISpRudeNţă coMeNtată șI pRobleMe de pRactIcă JudIcIaRă

SuMaR

Articolul de faţă este dedicat analizei limitărilor dis-
cutabile ale dreptului la libera circulaţie în procedura 
de executare silită a Republicii Moldova prin prisma 
cadrului normativ, practicii judiciare şi a abordări-
lor doctrinare. În partea întâi, se relevă că exercitarea 
dreptului la libera circulaţie nu poate face obiectul 
unor restrângeri decât al celor care sunt prevăzute de 
lege, constituie măsuri necesare într-o societate demo-
cratică pentru securitatea naţională, siguranţa publică, 
menţinerea ordinii publice, prevenirea faptelor penale, 
protecţia sănătăţii sau a moralei, ori pentru protejarea 
drepturilor şi libertăţilor altora. Se subliniază că pot fi 
aduse atingeri dreptului la libera circulaţie şi în pro-
cedura de executare silită a hotărârilor judecătoreşti 
cu caracter civil, în cazul dispunerii: interdicţiei de a 
părăsi ţara, interdicţiei privind eliberarea actelor de 
identitate şi aducerii forţate a debitorului. De aseme-
nea, atenţia este focusată pe decelarea esenţei juridice 
şi a condiţiilor în care poate fi dispusă interdicţia de a 
părăsi ţara faţă de debitor. Nu în ultimul rând, se no-
tează că implicarea instanţei de judecată în procesul de 
limitare a dreptului la libera circulaţie, prin restricţio-
narea părăsirii ţării, vine să asigure un echilibru dintre 

ÎNGRĂDIRI ALE DREPTULUI LA LIBERA CIRCULAȚIE ÎN PROCEDURA DE 
EXECUTARE SILITĂ (I)
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LIMITATIONS OF THE RIGHT TO FREE 
MOVEMENT IN THE ENFORCEMENT 
PROCEDURE (I)

SuMMaRy

This article is dedicated to analysis of question-
able limitations of the right to free movement in 
the enforcement procedure in Republic of Moldo-
va through the judicial framework, judicial prac-
tice and doctrinal approaches. The first part of 
the study reveals that exercising the right to free-
dom of movement can not be subject to restric-
tions than those which are prescribed by law and 
are necessary in a democratic society for national 
security, public safety, public order, prevention of 
crime, protection of health or morality, or for the 
protection of other people rights and freedoms. 
The right of free movement can be res
tricted in the enforcement of judgements in civil 
procedures also, if it is disposed: ban on leaving 
the country, the ban on issuance of identity docu-
ments and forced bringing of debtor. Also, atten-
tion is focused on revealing the legal essence and 
conditions of disposing ban on leaving the coun-
try to the debtor. Not least, it is noted that the in-
volvement of the court in the process of limiting 
the right to free movement by restricting leaving 
the country comes to guarantee a balance be-
tween the general purpose of enforcement pro-
ceedings, which consists in the right of the credi-
tor recognized by an enforceable document and 
the debtor’s right to move freely.
Key-words: freedom of movement, enforcement, 
interdiction to leave the country, substantive law 
conditions, procedural law conditions, debtor, 
creditor etc. 

scopul general al procedurii de executare, ce constă în 
realizarea dreptului creditorului, recunoscut printr-un 
document executoriu, şi dreptul debitorului de a se de-
plasa liber.
Cuvinte-cheie: dreptul la libera circulaţie, executare si-
lită, interdicţia de a părăsi ţara, condiţii de drept materi-
al, condiţii de drept procedural, debitor, creditor. 
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precizări prealabile
Una dintre libertăţile fundamentale ale omului o 

constituie dreptul la libera circulaţie [1]. Reprezentând 
o vocaţie a individului de a decide independent asupra 
locului şi statului în care preferă să se deplaseze nestin-
gherit, dreptul la libera circulație a devenit consfințit, 
inter alia, în plan internațional, în art.2 din Protocolul 
nr.4 la Convenţia europeană pentru Apărarea Drepturi-
lor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale (în continua-
re – CeDO) [2], art.12 din Pactul internaţional cu privire 
la drepturile civile şi politice [3], art.13 alin.(2) din De-
claraţia Universală a Drepturilor Omului [4].

În plan național, în accepțiunea art.27 din Con-
stituția Republicii Moldova [5], dreptul la libera circula-
ţie în ţară este garantat. Oricărui cetăţean al Republicii 
Moldova îi este asigurat dreptul de a-şi stabili domici-
liul sau reşedinţa în orice localitate din ţară, de a ieşi, de 
a emigra şi de a reveni în ţară.

Aceste dispoziții cu caracter de principiu sunt dez-
voltate în Legea nr.269 din 9 noiembrie 1994 cu privire 
la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova [6].

Pornind de la ipoteze geografice diferite, libertatea 
de circulaţie are în vedere două situaţii: prima priveş-
te libertatea de circulaţie a persoanei aflată legal pe 
teritoriul unui stat, înăuntrul acestui teritoriu, adică 
în cadru intra-statal, pe când cea de-a doua consacră 
libertatea de a circula între state, într-un cadru inter-
statal [7].

Însă, dreptul analizat nu este unul absolut, ceea 
ce înseamnă că poate fi limitat în prezența anumitor 
condiții. Suportul normativ al acestei afirmații derivă 
prin prisma art.2 alin.(3) din Protocolul nr.4 la CeDO, 
care stipulează că exercitarea dreptului la libera circu-
laţie nu poate face obiectul altor restrângeri decât al 
celor care sunt prevăzute de lege, constituie măsuri ne-
cesare într-o societate democratică pentru securitatea 
naţională, siguranţa publică, menţinerea ordinii publi-
ce, prevenirea faptelor penale, protecţia sănătăţii sau a 
moralei ori pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor 
altora. În același spirit, într-un cadru mai larg, exerci-
ţiul unor drepturi sau al unor libertăţi, conform art.54 
din Constituţie, poate fi restrâns [8] numai prin lege şi 
dacă se impune, după caz, pentru: apărarea siguranţei 
naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea an-
chetei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi 
naturale ori avarii.

Trecând de la general spre particular, notăm că pot fi 
aduse atingeri dreptului la libera circulație și în procedu-
ra de executare silită [9] a hotărârilor [10] judecătorești 
cu caracter civil în cazul dispunerii: 1) interdicției de a 
părăsi ţara; 2) interdicţia privind eliberarea actelor de 
identitate; şi 3) aducerii forțate a debitorului.

În cele ce succed, ne propunem să analizăm respec-
tivele ipoteze, valorificând în acest sens cadrul de lege 
lata, abordările doctrinare și practica judiciară în do-
meniu.

interdicția de a părăsi ţara
Sediul materiei privind dispunerea interdicției de a 

părăsi ţara îl constituie prevederile art.64 din Codul de 
executare al Republicii Moldova [11].

Se cuvine să punctăm chiar de la început că 
interdicția de a părăsi ţara și-a găsit reflectare în 
legislația Republicii Moldova grație intrării în vigoare 
(la 7 septembrie 2010) a Legii nr.143 din 2 iulie 2010 
privind modificarea şi completarea Codului de execu-
tare [12] (de altfel, această lege a marcat și trecerea la 
un alt sistem de executare – privat).

Așadar, la nivel doctrinar, interdicţia de a părăsi ţara 
este percepută ca o măsură (modalitate) excepţională, 
stabilită prin lege organică, aplicată în cadrul unei pro-
ceduri de executare silită de către instanţa de judecată 
chemată să contribuie la asigurarea executării docu-
mentului executoriu [13].

La nivel normativ, în acord cu art.64 alin.(1) din 
Codul de executare, interdicţia de a părăsi ţara în cel 
mult 6 luni se aplică de către instanţa de judecată, la 
demersul executorului judecătoresc, doar după lua-
rea măsurilor de asigurare a executării documentului 
executoriu, cu obligarea executorului judecătoresc de 
a efectua periodic un control privind necesitatea men-
ţinerii acestei interdicţii.

În efortul de precizare a acestui text de lege, Ple-
nul Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova, 
în pct.22 din Hotărârea „Cu privire la aplicarea de către 
instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale Codului 
de executare în cauzele civile” nr.10 din 16 decembrie 
2013, explică: „Se va reţine că aceasta (se are în vede-
re interdicţia de a părăsi ţara – n.a.) este o măsură ex-
cepţională (sublinierea ne aparține – n.a.) şi, la aplica-
rea acesteia, instanţa trebuie să ţină cont nu numai de 
interesele creditorului, dar şi de drepturile debitorului. 
Pentru solicitarea acestei măsuri, executorul urmează să 
demonstreze că a luat toate măsurile necesare pentru 
asigurarea executării documentului executoriu” [14].

La rândul nostru, considerăm că interdicţia de a 
părăsi ţara rezidă în prohibiția impusă debitorului în 
cadrul procedurii de executare silită de a nu ieși din 
țară. Interdicţia de a părăsi ţara este o ultimă măsură, 
stabilită de lege, aplicată de către instanța de judeca-
tă în condiţiile şi conform procedurii legale, având ca 
efect limitarea în libera circulaţie în afara țării (care nu 
înglobează și limitarea dreptului de a reveni în țară) în 
scopul impunerii debitorului de a-și executa obligaţiile 
față de debitor stabilite printr-un document executo-
riu. Aplicarea acestei măsuri implică aprecierea intere-
selor concurente ale creditorului și ale debitorului. De 
aici desprindem și caracterul excepțional al acesteia.

În același timp, pentru a dispune interdicţia de a pă-
răsi ţara sunt necesare întrunirea anumitor condiții de 
drept material și de drept procedural, printre care dis-
tingem: 1) se aplică doar de către instanţa de judecată; 
2) față de debitor persoană fizică; 3) operează pe un 
termen de cel mult 6 luni (care poate fi aplicat în mod 
repetat, dar nu mai mult de 3 ori în cadrul aceleiaşi 
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proceduri de executare); 4) la demersul executorului 
judecătoresc; 5) după luarea măsurilor de asigurare a 
executării documentului executoriu; 6) obligarea exe-
cutorului judecătoresc de a efectua periodic un control 
privind necesitatea menţinerii acestei interdicţii.

În ce privește prima condiție, considerăm că este 
inevitabilă dispunerea aplicării interdicției de a părăsi 
țara de către instanța de judecată, care este chemată să 
înfăptuiască justiția în numele legii, independent [15] 
și care veghează pentru neadmiterea abuzurilor şi fă-
rădelegilor. Ideea fundamentală este aceea că judecă-
torul, în exercitarea atribuţiilor sale, nu este angajatul 
nimănui; acesta este deţinătorul unei funcţii de stat. el 
este în slujba legii şi poartă răspundere numai în faţa 
acesteia. este axiomatic faptul că, la soluţionarea unei 
cauze, un judecător nu acţionează la ordinele sau in-
strucţiunile nici unui terţ din interiorul sau din exterio-
rul sistemului judiciar [16].

În contrast, deși art.7 alin.(1) din Codul de executa-
re statornicește că „în executarea documentelor exe-
cutorii, executorul judecătoresc este independent şi 
se supune numai legii”, acesta este într-un anumit fel 
„aliatul” creditorului; or, după intentarea procedurii de 
executare silită, executorul judecătoresc devine per-
sonajul-cheie, el imprimând ritmul, evoluţia şi deter-
minând, finalmente, destinul executării silite pe care 
o realizează. Iar în cazul în care executorul judecăto-
resc nu și-ar îndeplini „corespunzător” atribuțiile sale, 
în temeiul art.32 din Codul de executare, creditorul ar 
putea cere strămutarea documentului executoriu unui 
alt executor judecătoresc, instaurându-se o anumită 
concurență.

În afară de aceasta, dacă am admite ca executorul 
judecătoresc însuși să fie îndreptățit cu atributul de a 
aplica debitorului interdicția de a părăsi țara, s-ar sfida 
garanțiile art.6 CeDO. Paralel, s-ar profila riscul ca exe-
cutorul judecătoresc să fie în cârdășie cu creditorul și 
să șicaneze debitorul prin dispunerea neîntemeiată a 
acestei măsuri. În plus, s-ar putea să persiste anumite 
abuzuri din partea executorilor judecătorești.

Pe cale de consecință, anume implicarea „arbitrului 
independent” în procesul de limitare a dreptului la li-
bera circulaţie, prin restricţionarea părăsirii ţării, vine să 
asigure un echilibru dintre scopul general al procedurii 
de executare consfințit la art.1 din Codul de executare, 
ce constă în realizarea dreptului creditorului recunos-
cut printr-un document executoriu şi dreptul debitoru-
lui de a se deplasa liber [17].

În orice caz (fie de admitere sau de respingere a de-
mersului privind aplicarea interdicției de a părăsi țara), 
instanța de judecată se va pronunța printr-o încheiere 
susceptibilă de a fi atacată cu recurs în ordinea preve-
derilor art.423-428 din Codul de procedură civilă [18].

Referindu-ne la acea de-a doua condiție, consem-
năm că interdicția de a părăsi țara se aplică față de de-
bitorul persoană fizică.

Din coroborarea art.1 alin.(2) și art.2 din Legea in-
solvabilităţii, adoptată de Parlamentul Republicii Mol-

dova la 29 iunie 2012 [19] rezultă că prin „debitor” se 
desemnează orice persoană (persoane juridice, indife-
rent de tipul de proprietate şi forma juridică de orga-
nizare, întreprinzătorilor individuali, inclusiv titularilor 
de patentă de întreprinzător, societăţilor de asigurări, 
fondurilor de investiţii, companiilor fiduciare, organi-
zaţiilor necomerciale înregistrate în Republica Moldo-
va în modul stabilit), care are datorii la plata creanţelor 
scadente[20], inclusiv a creanţelor fiscale.

Însă, această definiție este parțial improprie spe-
cificului procedurii de executare silită, în general, și 
interdicției de a părăsi țara, în special. Aceasta - deoare-
ce creanţele fiscale nu sunt susceptibile de a fi îndepli-
nite conform prevederilor Codului de executare, ci po-
trivit stipulațiunilor Codului fiscal [21]. De aceea, pentru 
existența unor datorii fiscale la bugetul public național 
nu poate fi aplicată interdicția de a părăsi țara. Cu toate 
acestea, amintim că într-un proiect de lege elaborat cu 
prilejul  modificării şi completării unor acte legislative 
în partea ce ţine de realizarea politicii fiscale, vamale şi 
bugetare pentru anul 2016 şi perfecţionării legislaţiei 
fiscale, vamale şi bugetare, se preconiza suplinirea Co-
dului fiscal cu art.2301 „Interdicţia de a părăsi ţara” [22].

Potrivit normei proiectate (art.2301 din Codul fiscal), 
în cazul admiterii restanţei la bugetul public naţional 
în sumă de 100 000 lei de către persoane juridice şi în 
sumă de 5 000 lei de către persoane fizice, organul fis-
cal este în drept de a aplica interdicţia de a părăsi ţara 
faţă de persoana fizică-cetăţean şi faţă de conducăto-
rul, administratorul, persoana cu funcţie de răspundere 
a persoanei juridice, precum şi a persoanei fizice care 
practică activitatea de întreprinzător sau oricărei alte 
entităţi ce a admis restanţe faţă de bugetul public na-
ţional (alin.(1)); interdicţia de a părăsi ţara este o măsu-
ră de asigurare opţională a stingerii obligaţiilor fiscale 
faţă de buget şi se aplică de către organul fiscal prin 
emiterea unei decizii, forma şi conţinutul căreia este 
aprobată de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat 
(alin.(2)); interdicţia de a părăsi ţara aplicată contribua-
bilului restanţier va fi anulată imediat şi necondiţionat 
de către organul fiscal în cazul în care restanţierul îşi 
va onora pe deplin obligaţiile fiscale faţă de bugetul 
public naţional sau vor exista alte circumstanţe legale 
conform cărora urmează a fi anulată interdicţia. În cazul 
achitării prin intermediul instituţiilor financiare ampla-
sate la frontieră a sumei depline a restanţei, la prezen-
tarea documentului de plată Poliţiei de Frontieră, per-
soanei i se va autoriza părăsirea ţării, iar organul fiscal, 
în baza informaţiei privind achitarea sumelor restan-
ţei înscrise în sistemul de evidenţă a Serviciului Fiscal 
de Stat, va anula din oficiu interdicţia de a părăsi ţara 
(alin.(3)); decizia organului fiscal prin care se dispune 
aplicarea interdicţiei de a părăsi ţara se transmite spre 
executare Poliţiei de Frontieră din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne numai după luarea de cunoştinţă de 
către restanţier prin intermediul poştei sau oricăror al-
tor surse de informare prevăzute de art.1291 (alin.(4)); 
procedura de contestare a deciziei privind aplicarea in-
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terdicţiei de a părăsi ţara se efectuează în conformitate 
cu prevederile Codului fiscal (alin.(5)).

În susținerea acestei propuneri, în Nota informativă 
atașată proiectului de lege prenotat s-a alegat că „Prac-
tica actuală privind recuperarea restanţelor (se are în 
vedere la bugetul public național – n.a.) atestă multiple 
cazuri când restanţa este în imposibilitate de a fi înca-
sată, întrucât restanţierul sau persoana cu funcţie de 
răspundere se află peste hotarele ţării. Astfel, din con-
siderentul că persoana restanţieră nu poate fi urmărită 
silit în vederea încasării restanţei, precum şi că majori-
tatea persoanelor revin temporar acasă, iar ulterior se 
deplasează peste hotare, este oportun şi necesar de a 
implementa o astfel de măsură de asigurare - de altfel, 
opţională -, care ar permite disciplinarea contribuabili-
lor restanţieri, iar sub riscul de a pierde dreptul de a se 
deplasa peste frontieră va fi determinat imediat să achi-
te sumele restanţelor, întrucât, din practică, se cunoaşte 
că, de obicei, persoanele se deplasează peste hotare 
dispunând şi de mijloace băneşti considerabile” [23].

În ciuda acestui discurs argumentativ (care, pe 
alocuri, suscită reticență), pe ultima sută de metri s-a 
renunțat la acest amendament, deoarece interdicția 
de a părăsi țara generată de datoriile la bugetul public 
național va încălca dreptul la libera circulație a persoa-
nelor, în cazul în care decizia respectivă nu va fi luată 
de instanța de judecată. Într-adevăr, acest raționament 
este de necombătut. Totuși, se putea doar de schimbat 
accentele, astfel încât să nu se încalce cumulativ art.6 
și art.2 din Protocolul nr.4 la CeDO, precum și art.27 din 
Constituție.

După această divagație absolut necesară, reliefăm 
că interdicția de a părăsi țara poate fi dispusă numai 
în privința debitorului din procedura de executare sili-
tă, adică acelei persoane căruia i se incumbă printr-un 
document executoriu să îndeplinească o obligație. În 
alți termeni, interdicția de a părăsi țara poate fi aplica-
tă persoanei având calitatea de subiect pasiv al unui 
raport juridic obligaţional, îndatorată faţă de creditor 
să îndeplinească, în baza unui document executoriu, o 
prestaţie determinată ce poate consta în a da, a face 
sau a nu face ceva.

Astfel concepute lucrurile, este inadmisibil a se con-
sidera că se poate dispune interdicția de a părăsi țara 
față de reprezentantul debitorului din procedura de 
executare silită (de pildă, în privința administratorului 
unei persoane juridice etc.).

Cu titlu de excepție, aplicarea interdicţiei de a pă-
răsi ţara va putea fi aplicată membrilor organelor de 
administrare a societăţii comerciale, atunci când ulti-
mii au calitatea de debitori şi răspund solidar pentru 
obligaţiunile societăţii comerciale (de exemplu, răs-
punderea solidară a administratorului sau a asociațiilor 
unei societăți comerciale poate interveni în situațiile 
edictate la art.86 alin.(4), art.111 alin.(4), art.121 alin.
(1), art.136 alin.(1) din Codul civil [24] etc.).

În mod aparte, este de remarcat că în consonanță 
cu art.84 alin.(1) din Legea insolvabilităţii, după inten-

tarea procedurii de insolvabilitate, instanţa de insol-
vabilitate, din oficiu sau la cererea administratorului/
lichidatorului, poate obliga debitorul sau reprezentan-
tul organelor lui de conducere (sublinierea ne aparține 
– n.a.) să nu părăsească teritoriul Republicii Moldova 
fără permisiunea sa expresă, în cazul în care există do-
vezi că acesta ar putea să se ascundă ori să se eschiveze 
de la participarea la procedură.

Sub acest aspect, semnalăm că, prin încheierea 
Curţii de Apel Chişinău din 24 octombrie 2014, s-a obli-
gat reprezentanţii organelor de conducere ale debitoru-
lui, directorul şi fondatorii SRL „V.C.” – C.C. şi I.A. - să nu 
părăsească teritoriul Republicii Moldova fără permisiu-
nea expresă a instanţei de insolvabilitate. Însă, în opinia 
instanței de recurs, prin măsura menţionată, ultimilor li 
s-a îngrădit dreptul la libera circulaţie... Instanţa de jude-
cată constată că menţinerea interdicţiei de a părăsi ţara 
aplicată lui C.C. ar influenţa negativ nu numai conduita 
şi responsabilitatea debitorului pentru executarea docu-
mentului executoriu, dar şi i-ar îngrădi dreptul acestuia 
la litera circulaţie [5]. Pentru a se ajunge la o astfel de 
concluzie, instanța de recurs a notat că: recurentul C.C., 
la 11 noiembrie 2014, a înaintat în instanţa de judecată 
demersul privind ridicarea interdicţiei de a părăsi ţara în 
legătură cu exercitarea intereselor de serviciu precum şi 
ale celor familiare, prezentând în acest sens copia paşa-
portului, care confirmă faptul că acesta deţine cetăţenia 
României cu viza de reşedinţă în judeţul Vrancea şi că per-
manent se deplasează în statul de origine, dar instanţa de 
insolvabilitate i-a respins demersul, pe motiv că adminis-
tratorul C.C. se eschivează de la executarea obligaţiilor. 
Contrar acestor afirmaţii, actele cauzei confirmă faptul 
că C.C. a executat hotărârea instanţei de insolvabilitate, 
transmiţând prin actul de predare-primire documentele 
primare, contabile şi dările de seama, actul fiind semnat 
de către recurent şi administrator care a primit documen-
tele aplicând semnătura şi ştampila. Iar din copia bonului 
de plată nr.3 din 7 noiembrie 2014, anexată la cererea din 
27 ianuarie 2015, rezultă că la 7 noiembrie 2014 a fost 
executată şi obligaţia de plată a remuneraţiei adminis-
tratorului, încasată prin încheierea din 9 octombrie 2014. 
De asemenea, instanţa de recurs menţionează că, în ca-
zul unei eventuale hotărâri de încasare a unei creanţe 
de la C.C., aceasta poate fi executată în baza Tratatului 
încheiat între Republica Moldova şi România privind asis-
tenţa juridică în materie civilă şi penală din 6 iulie 1996. 
Instanţa de recurs reţine că C.C. a solicitat anularea mă-
surilor de asigurare şi în partea lui I.A., dar nu a prezentat 
careva împuterniciri în acest sens, de aceea recursul în 
această parte se respinge ca depus de o persoană neîm-
puternicită [26].

Subscriem la această denotație, cu corectivul că 
instanța de recurs nu trebuia să se expună, mai întâi că 
atât lui C.C., cât şi lui I.A. (în speță, folosindu-se sintag-
ma „ultimilor”) li s-a îngrădit dreptul la libera circulație 
prin faptul că li s-a impus obligația să nu părăsească 
teritoriul Republicii Moldova fără permisiunea expresă 
a instanţei de insolvabilitate, ca mai apoi să respingă 



57Institutul Naţional al Justiţiei

Revista Institutului Naţional al JustiţieiNR. 4 (39), 2016

recursul în partea lui I.A., din motiv că a fost depus de 
o persoană neîmputernicită. În acest fel, se creează o 
contradicție.

În contextul celor elucidate, precizăm că interdicția 
de a părăsi țara se aplică nu față de un oarecare debitor 
dintr-o procedură de executare silită de pe teritoriul Re-
publicii Moldova, ci față de cel care deține calitatea de 
persoană fizică [27]. Aceasta întrucât dreptul la intrare 
și la ieșire din țară este inerent persoanei fizice. Nu are 
importanță statutul juridic al persoanei – cetăţean al Re-
publicii Moldova, cetățean străin, apatrid, refugiat sau 
beneficiar de protecţie umanitară. Altminteri, s-ar forma 
un tratament diferențiat, în consecință - discriminatoriu.

Tot aici, este nevoie să evidențiem că, deși, conform 
legislației în vigoare [28], întreprinzătorul individual și 
gospodăria țărănească de fermier au statut de persoa-
nă fizică, pentru asigurarea executării obligațiilor asu-
mate de aceste entități și oglindite într-un document 
executoriu, nu poate fi aplicată interdicția de a părăsi 
țara în cadrul procedurii de executare silită în privința 
fondatorilor respectivelor structuri. Aceasta - deoarece, 
din punct de vedere juridic, recurgându-se la o ficțiune, 
se percepe că întemeietorii unei întreprinderi individu-
ale sau ai unei gospodării țărănești de fermier în raport 
cu entitățile formate sunt titulari de drepturi diferiți, 
chiar dacă, în realitate, aceste calități pot să se confun-
de (în special, în cazul întreprinderii individuale).

Cât privește cea de-a treia condiție, subliniem că 
interdicția de a părăsi țara este limitată în timp, și anu-
me: poate fi dispusă pentru 6 luni. Acest termen înce-
pe să curgă de la data devenirii definitive a actului de 
dispoziție al instanței de judecată prin care s-a dispus 
aplicarea interdicției de a părăsi țara, dar nu de la mo-
mentul recepționării de către Poliția de Frontieră a în-
cheierii corespunzătoare.

Concomitent, în concepția art.64 alin.(2) din Codul 
de executare,  dacă este necesară menţinerea inter-
dicţiei pe un termen mai mare, aceasta poate fi apli-
cată în mod repetat în urma unui demers motivat al 
executorului judecătoresc, dar nu mai mult de 3 ori în 
cadrul aceleiaşi proceduri de executare. Adică, să nu 
depășească 18 luni.

Iată și un caz din practica judiciară în care s-a con-
siderat că este necesară mențiunea interdicţiei de a 
părăsi țara pe încă un termen de 6 luni: instanța de ju-
decată reține că au fost prezentate acte care justifică cir-
cumstanţele invocate de către executorul judecătoresc în 
motivarea menținerii interdicției de a nu părăsi țara, fiind 
constatate temeiurile care ar justifica imposibilitatea sau 
dificultatea executării hotărârii judecătoreşti, în cazul ple-
cării debitorului peste hotare [29].

De remarcat că conjuncția „sau” din art.22 alin.(2) 
din Codul de executare denotă faptul că atât imposibi-
litatea, cât și dificultatea executării hotărârii judecăto-
reşti sunt două temeiuri diferite care justifică aplicarea 
sau menținerea interdicției de a părăsi țara. De aceea, 
instanța de judecată urma să stabilească concret care 
anume risc persistă.

În alt context, focusându-ne atenția pe cea de-a 
patra condiție, consemnăm că instanța de judecată 
este sesizată pentru a se pronunța în vederea aplicării 
interdicției de a părăsi țara la demersul motivat al exe-
cutorului judecătoresc.

În acest sens, executorul judecătoresc ar putea „din 
oficiu” să înainteze un astfel de demers. Or, prin ope 
legis executorul judecătoresc este obligat (sublinierea 
ne aparține – n.a.) să întreprindă măsurile prevăzute de 
lege pentru executarea operativă a documentelor exe-
cutorii şi să explice participanţilor la procesul de execu-
tare drepturile şi obligaţiile lor (art.22 alin.(2) din Codul 
de executare). Firește, și creditorul ar putea, printr-o 
cerere adresată executorului judecătoresc, să solicite 
înaintarea în instanța de judecată a unui demers pri-
vind aplicarea debitorului a interdicției de a părăsi țara. 
Această concluzie decurge din art.22 alin.(1) lit.x) din 
Codul de executare, care stabilește că executorul jude-
cătoresc este în drept (subliniere ne aparține – n.a.) să 
solicite instanţei judecătoreşti, la cererea creditorului, 
aplicarea faţă de debitor a interdicţiei de a părăsi ţara 
în cazul în care plecarea acestuia ar face imposibilă sau 
dificilă executarea hotărârii judecătoreşti.

Aparent, se atestă un paradox de reglementare, 
și anume: art.22 alin.(2) din Codul de executare acordă 
dreptul executorului judecătoresc de a solicita instanței 
aplicarea faţă de debitor a interdicţiei de a părăsi ţara, 
în timp ce art.22 alin.(2) din Codul de executare instituie 
obligația executorului judecătoresc să întreprindă măsu-
rile prevăzute de lege pentru executarea operativă a do-
cumentelor executorii. Intuim că prin aceste reglementări 
concurente s-a încercat formarea unui echilibru dintre 
interesele antagoniste ale creditorului şi cele ale debito-
rului.

În context, într-o speță din practica judiciară s-a 
reținut că: B.E. a depus în instanța de judecată cerere îm-
potriva lui L.M. şi a executorului judecătoresc U.O. privind 
contestarea inacțiunilor executorului judecătoresc şi obli-
garea executorului de a înainta un demers cu privire la 
aplicarea interdicției de a părăsi țara în privința lui L.M. 
În motivarea cererii, a indicat că a depus la executorul ju-
decătoresc o cerere prin care a solicit executarea titlului 
executoriu din 30 mai 2012. La fel, a sesizat executorul 
că L.M. urmează să părăsească teritoriul țării, iar sesiza-
rea a rămas fără examinare. La rândul său, instanța de 
judecată a considerat cererea neîntemeiată şi pasibilă de 
respins. Între altele, instanța şi-a argumentat soluția prin 
faptul că art.22 alin.(1) lit.x) din Codul de executare pre-
vede dreptul executorului judecătoresc de a înainta de-
mers privind aplicarea interdicției de a părăsi țara, şi nu 
obligația acestuia [30].  Interesantă abordare, nu-i așa? 
Bineînțeles, instanța de judecată nu era îndrituită să 
oblige executorul judecătoresc să înainteze (în instanța 
de judecată) demersul privind interdicția de a părăsi 
țara. Însă, în speța exemplificată se observă că, întâi de 
toate, creditorul a contestat o inacțiune a executorului 
judecătoresc. Deci, instanța de judecată urma să anali-
zeze și această chestiune. Or, la sesizarea creditorului, 
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executorul judecătoresc nu a răspuns (cel puțin, așa 
pretinde creditorul).

Cea de-a cincea condiție rezidă în aceea că execu-
torul judecătoresc urmează să depună în instanța de 
judecată demersul referitor la aplicarea interdicției de 
a părăsi țara după luarea măsurilor de asigurare a exe-
cutării documentului executoriu.

Dezvoltând firul logic, reliefăm că, în virtutea art.118 
alin.(1) din Codul de procedură civilă, executorul jude-
cătoresc trebuie să demonstreze că a luat toate măsuri-
le de asigurare a executării documentului executoriu: a 
aplicat sechestru pe mijloacele băneşti sau pe bunurile 
debitorului, a interzis debitorului săvârşirea anumitor 
acte, a interzis altor persoane de a transmite debito-
rului bunuri sau de a îndeplini faţă de el alte obligaţii 
etc. Aceste măsuri, reglementate la art.63 alin.(1) din 
Codul de executare, de a asigura executarea documen-
tului executoriu, reprezintă un spectru de interdicţii ce 
grevează direct sau indirect patrimoniul debitorului, 
din care urmează a fi percepută datoria [31]. Iată de ce 
aplicarea interdicţiei de a părăsi ţara reprezintă o mă-
sură de asigurare a executării documentului executării 
aplicată drept consecinţă a ineficienţei şi epuizării tu-
turor măsurilor de asigurare a executării documentului 
executoriu, măsura în cauză având un caracter final.

În plus,  este necesar a se lua în calcul și faptul că 
plecarea debitorului peste hotarele ţării să nu fie de-
terminată însăşi de buna-credinţă în vederea executării 
corespunzătoare a obligaţiilor cuprinse într-un docu-
ment executoriu. Aceasta mai ales în condițiile în care, 
în mod simptomatic, în Republica Moldova există feno-
menul migrației (orientat spre acumularea unor surse 
financiare).

Așa fiind, executorul judecătoresc trebuie să argu-
menteze și să adeverească că  ieșirea debitorului pes-
te hotarele Republicii Moldova ar face imposibilă sau 
dificilă executarea hotărârii judecătoreşti, fie a unui alt 
înscris care are putere executorie în sensul art.11 din 
Codul de executare. Reiterăm că aceste temeiuri au in-
dividualitatea lor, ele fiind alternative, și nu cumulative. 
Or,  imposibilitatea executării hotărârii judecătoreşti 
presupune neputința de a realiza documentul execu-
toriu, iar caracterul dificil al executării hotărârii judecă-
toreşti desemnează un proces anevoios întru îndeplini-
rea unui document executoriu, nu însă și irealizabil. Ar 
deveni proeminentă imposibilitatea sau problemati- 
că executarea unei hotărârii judecătoreşti în ipoteza 
plecării peste hotare a debitorului căruia i se incumbă 
obligații intuitu personae.

În mod ilustrativ, s-a opiniat că executorul judecă-
toresc a depus în instanța de judecată demersul referi-
tor la aplicarea interdicției de a părăsi țara după luarea 
măsurilor de asigurare a executării documentului exe-
cutoriu, în următoarea speță: argumentele recurentului 
G.I. precum că executorul judecătoresc A.B. prematur s-a 
adresat în instanţa de judecată cu un asemenea demers, 
deoarece acesta n-a întreprins careva eforturi rezonabile 
în vederea asigurării executării documentului executoriu, 

nu pot fi reţinute; or, actele cauzei denotă contrariul, şi 
anume: înaintarea demersului executorului judecătoresc 
privind aplicarea faţă de debitorul G.I. a interdicţiei de a 
părăsi hotarele ţării a fost precedată de acţiuni de exe-
cutare concrete, şi anume: primirea documentului exe-
cutoriu, intentarea procedurii de executare şi acordarea 
termenului de executare benevolă, asigurarea documen-
tului executoriu; aplicarea restricţiilor temporare în elibe-
rarea paşaportului debitorului G.I.; aplicarea interdicţiei 
în sensul efectuării oricăror modificări la întreprinderile 
în care debitorul este fondator; aplicarea interdicţiei de 
înstrăinare sub orice formă a mijloacelor de transport în-
registrate cu drept de proprietate pe numele debitorului 
G.I. şi al societății comerciale la care debitorul figurează 
în calitate de administrator; anunţarea în căutare a mij-
loacelor de transport care-i aparţin cu drept de proprie-
tate debitorului; aplicarea sechestrului asupra bunului 
imobil care aparţine cu drept de proprietate debitorului şi 
care este deja grevat cu drept de ipotecă în beneficiul BС 
„M.-A.” SA, creanţa ipotecară fiind de 230 000 euro; inves-
tigaţii la faţa locului, unde s-a constatat că debitorul G.I. 
nu domiciliază pe adresa: or. Călăraşi, str. Bojole, nr. (…), 
indicată în documentul executoriu cu nr.2197/2013, însă 
fără careva rezultat, documentul executoriu rămânând a 
fi neexecutat [32].

De cealaltă parte, s-a conchis că numita condiție nu 
este întrunită în următorul caz: atât din demers cât şi din 
materialele anexate nu reiese careva probe ce ar demon-
stra că neaplicarea față de debitor a interdicției de a pără-
si țara ar face imposibilă sau dificilă executarea hotărârii 
judecătoreşti, deoarece aceasta este proprietar unic al 
bunului imobil din mun. Chişinău, str. Trandafirilor, X, nr. 
(…). Totodată, la materialele dosarului nu a fost anexa-
tă informația din baza de date „Acces” privind frecvența 
traversării de către debitorul Ș.S. a hotarelor Republicii 
Moldova [33].

Din această speță se deduce că unul din raționa-
mentele instanței a fost acela că demersul executorului 
judecătoresc nu este consolidat de suport probatoriu, 
în special -lipsește informația din baza de date „Acces” 
privind frecvența traversării de către debitor a hotare-
lor Republicii Moldova. Într-adevăr, această împrejura-
re este esențială pentru aprecierea temeiniciei demer-
sului înaintat. Concomitent, s-a sugerat că debitorul 
deține un bun mobil care ar putea fi valorificat pentru 
îndeplinirea documentului executoriu. Adică nu au fost 
întreprinse toate acțiunile necesare întru îndeplinirea 
documentului executoriu.

La fel, într-un alt caz practic, s-a stabilit că: aplicarea 
interdicţiei de a nu părăsi ţara nu este justificată, întrucât 
nu au fost întreprinse toate măsurile menite să realizeze 
documentul executoriu. Or, la caz, lipseşte informația 
dacă debitorul deține careva cote părți din capitalul so-
cial sau acțiuni în cadrul societăților comerciale. La fel, 
lipseşte extrasul din baza de date  „CNAM” şi nu au fost 
identificate bunurile mobile ale debitorului. În plus, la caz 
se atestă că acțiunile executorului judecătoresc B.O. în 
vederea executării documentului executoriu au fost între-
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prinse în intervalul de timp 18 iunie 2014 – 1 august 2014. 
Însă, demersul este înaintat la 16 iunie 2015. Respectiv, 
este necesar a fi întreprinse măsuri recente pentru a justi-
fica aplicarea interdicției de a părăsi țara [34].

Și în această speță rezultă că instanța de judecată a 
opiniat că executorul judecătoresc a depus în instanța 
de judecată demersul referitor la aplicarea interdicției 
de a părăsi țara fără luarea tuturor măsurilor de asigu-
rare a executării documentului executoriu. În particu-
lar, necesită a fi evidențiată alegația conform căreia 
măsurile de asigurare a executării documentului exe-
cutoriu trebuie să fie relativ recente. Or, odată cu scur-
gerea timpului, este posibilă intervenirea unor noi îm-
prejurări în patrimoniul debitorului.

Totuși, într-un alt caz s-a arătat că: deşi prima instan-
ţă a constatat că, potrivit materialelor prezentate de 
către executorul judecătoresc B.A., acesta a întreprins 
măsuri de asigurare a executării documentului execu-
toriu nr.2a-16/13 din 6 iunie 2013, în acelaşi timp a res-
pins demersul acestuia, invocând că în cadrul examină-
rii cauzei nu au fost prezentate suficiente înscrisuri care 
ar demonstra imposibilitatea executării documentului 
executoriu. Colegiul civil al Curții de Apel Chișinău con-
sideră că prima instanţă urma să solicite de la executo-
rul judecătoresc B.A. să prezinte răspunsurile parvenite 
de la toate instituţiile bancare privind dovedirea fap-
tului că în prezent debitorul S.A. nu dispune de mijloa-
ce financiare ce ar putea fi urmărite în scopul stingerii 
datoriei. Iar pentru examinarea demersului înaintat, în 
conformitate cu prevederile art.163 alin.(1) din Codul 
de executare, prima instanţă urma să solicite prezenta-
rea procedurii de executare din anul 2013 pentru a ve-
rifica materialele, inclusiv pentru a da explicaţii despre 
măsurile de executare întreprinse [35].

Trezește nedumerire pasajul dat. Oare instanța de 
judecată ar trebui să solicite prezentarea dovezilor care 
să întemeieze demersul executorului judecătoresc pri-
vind aplicarea interdicției de a părăsi țara? Profilăm un 
răspuns negativ. În fundamentarea acestui punct de 
vedere, amintim că procesul civil este cârmuit, inter 
alia, de principiul disponibilității și de principiul rolului 
diriguitor al instanței de judecată. Transgresarea aces-
tor principii presupune alunecarea în arbitrariu. Con-
comitent, în speța etalată nu este aplicabil art.163 alin.
(1) din Codul de executare, așa cum susține instanța 
ierarhic superioară. Concluzia rezultă din interpretarea 
sistemică. În concret, art.163 din Codul de executare 
este plasat în Titlul IV „Contestarea actelor executorului 
judecătoresc” și Capitolul XIV „Procedura de contestare 
a actelor executorului judecătoresc”. Însă, în speță nu se 
vorbește despre contestarea actelor executorului jude-
cătoresc. Iată de ce considerăm defectuoasă motivarea 
în cauză.

Nu în ultimul rând, cea de-a şasea condiție impu-
ne obligarea executorului judecătoresc de a efectua pe-
riodic un control privind necesitatea menţinerii acestei 
interdicţii. Condiția dată devine incidentă doar în cazul 
dispunerii interdicției de a părăsi țara. Iar substratul lo-

gic al numitei condiții se rezumă în monitorizarea ca nu 
cumva această măsură să nu fie decăzută (de exemplu, 
procedura de executare silită a fost încetată).

Sintetizând, conchidem că întrunirea condițiilor relie-
fate supra reclamă dispunerea interdicției de a părăsi 
țara în privința debitorului neplatnic.
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