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Formarea iniţială

Lansarea stagiului de practicăLansarea stagiului de practică

La 27 iulie 2009 a demarat stagiul de practică pentru audienţii INJ – candidaţi la funcţiile de judecător şi de 
procuror. Cu această ocazie a avut loc şedinţa comună a tutorilor de practică şi a audienţilor stagiari. Coordonat 
cu Consiliul Superior al Magistraturii şi Procuratura Generală, stagiul de practică se desfăşoară în instanţele ju-
decătoreşti şi în procuraturile de sector din mun. Chişinău, în calitate de responsabili fi ind numiţi conducătorii 
acestor instituţii: Ion DRUŢĂ, preşedintele Judecătoriei Botanica; Oleg STERNEOALĂ, preşedintele Judecătoriei 
Buiucani; Ion BUSUIOC, preşedintele Judecătoriei Centru; Dumitru MARDARI, preşedintele Judecătoriei Cio-
cana; Victor MICU, preşedintele Judecătoriei Rîşcani; Simion HADÎRCĂ, procurorul sectorului Botanica; Iurie 
GHERVAS, procurorul sectorului Buiucani; Nicolae GERU, procurorul sectorului Centru; Leonid DEMIDOV, 
procurorul sectorului Ciocana; Anton CARDANIUC, procurorul sectorului Rîşcani. 
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Desfăşurarea stagiului de practică al audienţilor INJ Desfăşurarea stagiului de practică al audienţilor INJ 
în anul 2009în anul 2009

Modul de organizare şi de desfăşurare a stagiului de practică de către audienţii care urmează cursurile de for-
mare iniţială în Institutul Naţional al Justiţiei este reglementat de Legea privind Institutul Naţional al Justiţiei 
(art.15), Statutul Institutului Naţional al Justiţiei (Capitolul III), Regulamentul privind formarea iniţială şi ab-
solvire (pct.2.1.3) şi de Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică al audienţilor 
Institutului Naţional al Justiţiei care candidează la funcţiile de judecător şi de procuror, aprobat la 26 iunie 2009 de 
Consiliul INJ prin Hotărîrea nr.7/5.
Stagiul de practică este o disciplină obligatorie, a cărui durată (1 octombrie 2008-31 martie 2010) este reglemen-
tată de Planul de învăţămînt pentru cursurile de instruire iniţială, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Institutului 
Naţional al Justiţiei nr.1/7 din 13.02.2009. 
În scopul executării cerinţelor impuse de Lege şi a regulamentelor relevante, Directorul executiv al INJ a emis 
Ordinul nr.348/A din 2 iulie 2009 „Privind vacanţa şi stagiul de practică al candidaţilor la funcţiile de judecător 
şi de procuror”, prin care a fost stabilită durata stagiului de practică, numiţi responsabilii de desfăşurarea lui şi 
repartizaţi audienţii la locul practicii.
Astfel, potrivit acestui ordin, stagiul de practică se va desfăşura în perioada 27 iulie-31 decembrie 2009 (inclusiv 
2 săptămîni pentru evaluare) în instanţele de judecată şi în organele Procuraturii din mun. Chişinău, conform 
Curriculumului stagiilor de practică, sub îndrumarea unui conducător de la locul desfăşurării practicii.
Pentru efectuarea stagiului de practică audienţii INJ au fost repartizaţi în judecătoriile şi procuraturile din sectoa-
rele mun. Chişinău, după cum urmează:

Instituţia Numele, prenumele Instituţia Numele, prenumele

Procuratura sect. Centru 

1. Gheorghianu Ana 
2. Sîrbu Natalia 
3. Nacu Mariana 
4. Cîrlan Valeriu 
5. Cosarciuc Andrian 
6. Bandalac Inga 

Procuratura sect. Ciocana

1. Chipăruş Mihail 
2. Cazacu Victor 
3. Ciobanu Valentina 
4. Scutelnic Ovidiu 
5. Zmeu Octavian 
6. Beşelea Eugeniu

Procuratura sect. Rîşcani 

1. Proca Mihail 
2. Raileanu Dumitru 
3. Viţu Svetlana 
4. Rapeşco Ivan 
5. Sajin Olesea 
6. Demciucin Igor 

Procuratura sect. Botanica

1. Bordan Tudor 
2. Culicovschi Mariana 
3. Parii Ivan 
4. Rusu Rosiţa 
5. Trofi mov Serghei

Judecătoria Centru 1. Maxim Irina

Procuratura sect. Buiucani

1. Vîrlan Mariana 
2. Galben Alexandru 
3. Cerchez Igor 
4. Balan Eugen 
5. Cherpec Mariana 
6. Doroft ei Natalia 

Judecătoria Buiucani 1. Croitor Dorina 
2. Stratan Mariana

Judecătoria Ciocana 1. Ialanji Arina 
2. Cojocaru Corina

Judecătoria Rîşcani 1. Grădinaru Ludmila 
2. Gurduza Maria

Judecătoria Botanica 1. Cucerescu Ana 
2. Molcianova Tatiana

De menţionat că la repartizarea audienţilor s-a ţinut cont de Ordinul Procurorului General nr.473-p din 25 mai 
2009 şi de Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr.169/7 din 21 mai 2009 cu referire la efectuarea sta-
giului de practică. 
Responsabili de organizarea şi desfăşurarea practicii au fost numiţi Liubovi BRÎNZA, şef Direcţie instruire şi cer-
cetare, şi Valentin COVAL, şef Secţiei instruire iniţială.
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De asemenea, în scopul organizării desfăşurării stagiului de practică, la 27 iulie 2009 a fost organizată o şedinţă 
comună a conducătorilor stagiului de practică şi a audienţilor INJ, în cadrul căreia au fost specifi cate drepturile 
şi obligaţiunile lor. Audienţii au fos familiarizaţi cu noul Regulament cu privire la stagiul de practică, cu alte acte 
normative etc.
Participanţilor le-au fost distribuite curriculele şi agendele pentru stagiul de practică şi li s-a explicat modul de 
consemnare în agendă a activităţilor programate şi realizate, a observaţiilor şi sugestiilor audientului şi ale condu-
cătorului de practică, precum şi a numărului de ore efectuate.
Astfel, la compartimentul „Proiectarea activităţilor” audientul urmează să proiecteze, pe etape, unele activităţi ge-
nerale ce derivă din obiectivele stagiului de practică, termenele de realizare fi ind în concordanţă cu cele prevăzute 
în curriculă.
După fi nalizarea fi ecărei etape a practicii, audienţii şi tutorii de practică vor expune observaţii şi sugestii vis-à-vis 
de organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică cu invocarea unor motive întemeiate.
În cadrul întrunirii au fost discutate şi unele cerinţe stabilite faţă de audienţi, cum ar fi :
– respectarea legislaţiei muncii, a regulamentului de ordine internă al instituţiei şi a programul de lucru stabilit 

în cadrul acesteia. În caz de nerespectare a acestor cerinţe, conducătorul de practică va înştiinţa conducerea 
Institutului despre aceste încălcări pentru a fi  luate măsurile de rigoare;

– executarea dispoziţiilor şi recomandărilor conducătorului stagiului;
– nedivulgarea, sub nici o formă, a informaţiilor la care audienţii au acces în timpul stagiului de practică etc.
Au fost puse în discuţie şi unele îndatoriri ce le revin tutorilor şi instituţiilor unde se desfăşoară stagiul de practică. 
Astfel, tutorele de practică are obligaţia de a asigura securitatea muncii audientului stagiar pe durata stagiului de 
instruire practică, aşa cum aceasta este reglementată de normele legale. În acest scop, înainte de începerea stagiu-
lui de practică, el va face un instructaj cu audienţii, familiarizîndu-i cu normele de sănătate şi securitate a muncii 
prevăzute de legislaţia în vigoare.
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Concursul de admitere 2009 – responsabilitate şi vigilenţăConcursul de admitere 2009 – responsabilitate şi vigilenţă
Conform art.13 din Legea privind Institutul Naţional al Justiţiei, admiterea la cursurile de instruire iniţială a candida-
ţilor la funcţiile de judecător şi de procuror în Institut se face exclusiv pe bază de concurs, cu respectarea principiilor 
transparenţei şi egalităţii în drepturi.
În temeiul art.7 alin.(1) lit.h) al acestei legi, Consiliul INJ aprobă, ţinînd cont de necesităţile reale şi de mijloacele dis-
ponibile, numărul locurilor scoase la concursul de admitere pentru formarea iniţială a judecătorilor şi a procurorilor. 
La 26 iunie 2009, în baza Hotărîrii Consiliului Superior al Magistraturii nr.168/7 din 21.05.2009 şi a demersului 
Procurorului General nr.33-6d/09-252 din 15.05.2009 privind prognoza asupra numărului de locuri vacante pentru 
funcţiile de procuror şi de judecător pentru următoarea promoţie a Institutului Naţional al Justiţiei, Consiliul INJ a 
adoptat Hotărîrea nr.7/3 cu privire la aprobarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere pentru formarea 
iniţială în cadrul INJ a candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror, după cum urmează:
• pentru judecători – 10 locuri
• pentru procurori – 30 locuri
De asemenea, în scopul înlăturării unor abateri stabilite 
pe parcursul concursului de admitere pentru anul 2008, 
ajustării reglementărilor în vigoare la Recomandările 
Consiliului Europei, precum şi la prevederile normelor 
dreptului internaţional din acest domeniu, prin hotărî-
rile Consiliului INJ nr.7/1 din 26 iunie 2009 şi nr.8/1 din 
15 iulie 2009 au fost efectuate modifi cări ale prevederilor 
Regulamentului cu privire la organizarea concursului de 
admitere în Institutul Naţional al Justiţiei.
Astfel, nu mai este prevăzută media generală 8 (opt) în diploma de licenţă drept una dintre condiţiile înaintate per-
soanei care doreşte să participe la concurs, fi ind revăzută şi Hotărîrea Consiliului INJ nr.7/1 din 26 iulie 2009, care 
prevedea că, pentru a participa la concurs, persoanele care şi-au făcut studiile conform Procesului de la Bologna 
urmează să prezinte diploma de master în drept.
De menţionat, în context, că prevederile de la pct.1.5. lit.b) al Regulamentului, potrivit cărora la concursul de admi-
tere pot participa persoane care sînt licenţiaţi în drept, nu au suferit careva modifi cări.
La 2 iunie 2009, în conformitate cu prevederile pct.7.1.15 lit.e) din Statutul Institutului Naţional al Justiţiei, aprobat 
prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.1 din 06.06.2007, şi ale pct.2.3 din Regulamentul cu privire la organizarea concursu-
lui de admitere în Institut, aprobat prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.3 din 06.06.2007, prin Ordinul Directorului exe-
cutiv nr.349/A a fost constituită Comisia pentru organizarea concursului de admitere, în următoarea componenţă:
Preşedinte:
Valentin COVAL, şef Secţie instruire iniţială, Direcţia instruire şi cercetare 
Membri:
Veaceslav ZOLOTARIOV, consultant în Secţia formare formatori şi relaţii internaţionale, Direcţia instruire şi cercetare
Veaceslav MARTÎNENCO, consultant în Secţia instruire iniţială, Direcţia instruire şi cercetare
Secretar:
Valentina CONŢESCU, consultant în Secţia formare formatori şi relaţii internaţionale, Direcţia instruire şi cercetare.
Întru respectarea prevederilor art.13 alin.(4) din Legea privind Institutul Naţional al Justiţiei, despre data şi locul 
organizării concursului de admitere s-a comunicat, la 27 iunie 2009, prin intermediul paginilor WEB ale Institutului 
Naţional al Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii, Procuraturii Generale şi a Ministerului Justiţiei.
De asemenea, publicul larg a fost informat despre:
a) modul de desfăşurare a concursului de admitere;
b) numărul de locuri scoase la concursul de admitere;
c) condiţiile şi actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere;
d) tematica pentru examenul de admitere în scris;
e) tematica şi mostrele de speţe pentru probele orale; 
f) cererea–tip de înscriere la concursul de admitere în Institut etc.
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Anunţul despre organizarea concursului de admitere şi alte informaţii relevante în acest context au fost afi şate pe 
panoul din holul Institutului, pentru a asigura accesul liber al populaţiei la informaţie. 
Pe parcurs, în scopul bunei desfăşurări a concursului, membrii Comisiei au oferit explicaţii, inclusiv prin telefon, 
privind condiţiile de participare la concursul de admitere, specifi cînd documentele care urmează a fi  prezentate.
În perioada 6 iulie – 6 august 2009, Comisia pentru organizarea concursului de admitere în Institutul Naţional al 
Justiţiei a înregistrat 217 cereri de înscriere la concurs, respectiv: 71 cereri pentru a candida la funcţia de judecător şi 
146 cereri – la funcţia de procuror.
În perioada înscrierii candidaţilor la concursul de admitere Comisia s-a confruntat cu unele difi cultăţi, cum ar fi : 
– completarea certifi catului medical de sănătate de către lucrătorii medicali, deoarece în unele cazuri ei nu cunosc 

însemnările ce urmează a fi  incluse în anumite compartimente;
– imposibilitatea prezentării diplomei autentifi cate notarial de către absolvenţii instituţiilor de învăţămînt superior

din alte state, unde diplomele se eliberează mai tîrziu. 
De asemenea, de la unii abiturienţi au parvenit obiecţii referitor la cerinţa de a prezenta copiile de pe diplome şi anexe 
sau suplimente la diplomă, autentifi cate notarial, dat fi ind că autentifi carea lor presupune achitarea unei taxe în sumă 
de pînă la 200 lei. În opinia lor, autentifi carea trebuie să se facă de către membrii Comisiei pentru organizarea con-
cursului de admitere la prezentarea acestor documente în original.
Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere s-a desfăşurat în strictă conformitate cu prevederile Regulamentului 
cu privire la organizarea concursului de admitere în Institutul Naţional al Justiţiei din 06.06.2007, cu modifi cările şi 
completările ulterioare aprobate de Consiliul Institutului Naţional al Justiţiei.
În scopul organizării şi desfăşurării examenelor pentru concursul de admitere, prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.10/3 
din 1 septembrie 2009 a fost aprobată Comisia pentru examenele de admitere.

HOTĂRÎREA nr.10/3
din 1 septembrie 2009

Audiind informaţia prezentată de Eugenia Fistican, Director executiv al Institutului Naţional al Justiţiei, 
În temeiul prevederilor art.7 lit.l) şi m) din Legea privind Institutul Naţional al Justiţiei, nr.152-XVI din 08.06.2006, ale 
pct.2.2 lit.c) din Regulamentul cu privire la organizarea concursului de admitere, din 06.06.2007, şi ale pct.7.10. lit.n) şi o) 
din Statutul Institutului Naţional al Justiţiei, din 06.06.2007, Consiliul

HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Comisia pentru examenele de admitere în următoarea componenţă:
Preşedinte:
Vladimir GROSU – Agent guvernamental, doctor în drept, conferenţiar universitar, USM, formator INJ
Membri:
Nina CERNAT – vicepreşedinte al Curţii Supreme de Justiţie, Preşedinte al Colegiului civil şi de conten-

cios administrativ al CSJ
Svetlana CAITAZ – vicepreşedinte al Colegiului economic al CSJ
Nicolae CHITOROAGĂ – procuror (Procuratura Generală), şef Secţie conducerea urmăririi penale în organele 

centrale ale MAI şi ale Serviciului Vamal
Mircea ROŞIORU – procuror (Procuratura Generală), şef interimar al Secţiei judiciar-penale, formator INJ
Secretar:
Dina MOVILEANU – consultant în Secţia instruire continuă

2. Remunerarea membrilor Comisiei pentru examenele de admitere se va efectua în conformitate cu prevederile pct. 2.4. 
din Regulamentul cu privire la organizarea concursului pentru suplinirea posturilor didactice şi remunerarea muncii, din 
06.06.2007.
3. Executarea prezentei hotărîri se pune în seama Directorului executiv al Institutului Naţional al Justiţiei, Eugenia Fistican.

Preşedintele Consiliului    Natalia MOLDOVANU

Secretarul Consiliului     Iuliana OPREA

CONSILIUL INSTITUTULUI NAŢIONAL AL JUSTIŢIEI 
DIN REPUBLICA MOLDOVA

СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ЮСТИЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
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Înregistrarea candidaţilor s-a încheiat la 6 august 2009.
În total au fost înregistraţi 217 candidaţi la concursul de admitere pentru formarea iniţială în cadrul Institutului 
Naţional al Justiţiei, dintre care 71 la funcţia de judecător şi 146 la funcţia de procuror.

Potrivit calendarului de desfăşurare a concursului de admitere, prevăzut în Anexa nr.2 la Hotărîrea Consiliului INJ 
nr.7/3 din 26 iunie 2009, examenul de admitere în scris (probă eliminatorie tip-grilă de verifi care a cunoştinţelor ju-
ridice) la disciplinele Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal, Drept procesual penal a avut loc la 2 septembrie
2009. La această probă au participat 205 persoane din cele 217 care au depus documentele pentru participare la con-
curs.

HOTĂRÎREA nr.7/4
din 26 iunie 2009

Audiind informaţia prezentată de Eugenia Fistican, Director executiv al Institutului Naţional al Justiţiei,
În temeiul prevederilor art.7 din Legea privind Institutul Naţional al Justiţiei, nr.152-XVI din 08.06.2006 şi ale pct.2.2 al 
Regulamentului cu privire la organizarea concursului de admitere în Institut, din 06.06.2007, Consiliul

HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Comisia de elaborare a testelor şi speţelor, în următoarea componenţă:

În domeniul dreptului penal
Vladimir HOLBAN – şef Direcţie judiciară, Procuratura Generală
Sergiu BRÎNZA – doctor habilitat în drept, profesor universitar
Vitalie STATI – doctor în drept, conferenţiar universitar

În domeniul dreptului procesual penal
Eduard HARUNJEN – şef Secţie nr.2, Direcţia control al urmăririi penale, Procuratura Generală
Dumitru ROMAN – doctor în drept, conferenţiar universitar
Tatiana VÎZDOAGĂ – doctor în drept, conferenţiar universitar

În domeniul dreptului civil
Anastasia PASCARI – judecător la Curtea Supremă de Justiţie
Iulia SÎRCU – judecător la Curtea Supremă de Justiţie
Ion CREŢU – magistru în drept, lector universitar

În domeniul dreptului procesual civil
Dumitru VISTERNICEAN – judecător la Curtea Supremă de Justiţie, Preşedinte al Colegiului 

de califi care şi atestare a judecătorilor
Svetlana CAITAZ – judecător la Curtea Supremă de Justiţie
Elena BELEI – doctor în drept, conferenţiar universitar

2. Comisia va elabora cîte 75 de întrebări de test la fi ecare domeniu de drept, precum şi 75 de speţe la domeniul drept 
penal/drept procesual penal şi 75 de speţe la domeniul drept civil/drept procesual civil (trei seturi a cîte 25 de speţe şi 
întrebări de test).
3. La 20 august 2009, ora 10:00, testele şi speţele vor fi  prezentate la sediul INJ şi transmise Ia doi membri ai Consiliului INJ.
4. Remunerarea membrilor Comisiei de elaborare a testelor şi speţelor se va efectua în conformitate cu prevederile pct.2.4. 
al Regulamentului cu privire la organizarea concursului pentru suplinirea posturilor didactice şi remunerarea muncii din 
06.06.2007.
5. Executarea prezentei hotărîri se pune în seama Directorului executiv al Institutului Naţional al Justiţiei, Eugenia Fistican.

Preşedintele Consiliului    Natalia MOLDOVANU

Secretarul Consiliului     Nina VASCAN

CONSILIUL INSTITUTULUI NAŢIONAL AL JUSTIŢIEI 
DIN REPUBLICA MOLDOVA

СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ЮСТИЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
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După afi şarea rezultatelor la proba eliminatorie contestări au depus 15 persoane, care nu au fost de acord cu punctajul 
obţinut la această probă.

ACT
de desigilare a safeului

02 septembrie 2009 mun. Chişinău

Astăzi, 02 septembrie 2009, ora 850 în prezenţa
• Dlui Vladimir GROSU, preşedinte al Comisiei pentru examenele de admitere
• Dnei Natalia MOLDOVANU, preşedinte al Consiliului INJ
• Dnei Eugenia FISTICAN, Director executiv al INJ
• Dnei Elena BELEI, membru al Consiliului INJ
• Dlui Veaceslav DIDÂC, director executiv adjunct al INJ
Se desigilează safeul în care se afl ă variantele de teste şi speţe la examenele de admitere în INJ, inclusiv răspunsurile la ele.
Se constată următoarele:
1) Sigiliul safeului este intact.
2) Cutia cu variantele de teste şi speţe, inclusiv răspunsurile la ele, este intactă.
Cutia cu variantele de teste şi speţe la examenele de admitere în INJ, inclusiv răspunsurile la ele, se transmite dlui Vladimir 
GROSU.

Vladimir GROSU   Natalia MOLDOVANU   Eugenia FISTICAN 

Elena BELEI    Veaceslav DIDÂC

Contestările au fost 
examinate de către 
Comisia de contesta-
re a rezultatelor con-
cursului de admitere 
în Institutul Naţional 
al Justiţiei, a cărei 
componenţă a fost 
aprobată prin Hotă-
rîrea Consiliului INJ 
nr.10/4 din 1 septem-
brie 2009, după cum 
urmează:
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HOTĂRÎREA nr.10/4
din 1 septembrie 2009

Audiind informaţia prezentată de Eugenia Fistican, Director executiv al Institutului Naţional al Justiţiei,
În temeiul prevederilor art.7 lit.m) din Legea privind Institutul Naţional al Justiţiei, nr.152-XVI din 08.06.2006, prevede-
rilor pct.2.2 lit.d) al Regulamentului cu privire la organizarea concursului de admitere, din 06.06.2007, şi ale pct.3.2. al 
Regulamentului privind soluţionarea contestaţiilor la concursul de admitere în Institutul Naţional al Justiţiei, din 
25.08.2008, Consiliul

HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Comisia de contestare a rezultatelor concursului de admitere în Institutul Naţional al Justiţiei, în următoarea 
componenţă:
Preşedinte:
Liuba DAGUŢA – procuror, şef Direcţie conducere a urmăririi penale, Procuratura Generală
Membri:
Vasile CREŢU – doctor în drept, conferenţiar universitar, USM
Vitalie STATI – doctor în drept, conferenţiar universitar, USM, formator INJ
Secretar:
Valentin COVAL – şef Secţie instruire iniţială

2. Remunerarea membrilor Comisiei de contestare se va efectua în conformitate cu prevederile pct.2.4. din Regulamentul 
cu privire la organizarea concursului pentru suplinirea posturilor didactice şi remunerarea muncii, din 06.06.2007.

3. Executarea prezentei hotărîri se pune în seama Directorului executiv al Institutului Naţional al Justiţiei, Eugenia Fistican.

Preşedintele Consiliului    Natalia MOLDOVANU

Secretarul Consiliului     Iuliana OPREA

CONSILIUL INSTITUTULUI NAŢIONAL AL JUSTIŢIEI 
DIN REPUBLICA MOLDOVA

СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ЮСТИЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

În rezultatul examinării contestărilor depuse, 6 au fost respinse ca nefondate, 4 au fost admise parţial şi 5 au fost 
admise total.
În conformitate cu prevederile pct.4.9. al Regulamentului cu privire la organizarea concursului de admitere şi absol-
vire, Comisia pentru examenele de admitere, prin Hotărîrea nr.2 din 11 septembrie 2009, a admis pentru proba orală 
20 de persoane care urmau să candideze la funcţia de judecător şi 62 de persoane – la funcţia de procuror.
Potrivit calendarului de desfăşurare a concursului de admitere, proba verbală (rezolvarea speţelor) a avut loc în pe-
rioada 21 – 25 septembrie 2009.
Rezultatele acestei probe au fost contestate de 3 candidaţi la funcţia de judecător şi de 12 candidaţi la funcţia de 
procuror.
Contestările depuse au fost respinse de către Comisie, deoarece din cuprinsul lor nu au putut fi  identifi cate subiec-
tele contestate, precum şi din cauza că, în mare parte, acestea au avut ca obiect modul de formulare a subiectelor, 
conţinînd în multiple cazuri 
obiecţii privind modul de or-
ganizare şi desfăşurare a exa-
menului. Însă, în conformitate 
cu prevederile pct.4.10. lit.e)
din Regulamentul privind so-
luţionarea contestaţiilor la con-
cursul de admitere în Institutul 
Naţional al Justiţiei, astfel de 
contestări nu pot fi  admise din 
start.
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Rezultatele examinării contestărilor depuse la proba eliminatorie şi la proba orală au fost aduse la cunoştinţă partici-
panţilor la concursul de admitere.
După fi nisarea concursului de admitere, în şedinţa Consiliului INJ din 28 septembrie 2009 a fost audiată informaţia 
prezentată de Vladimir Grosu, Preşedintele Comisiei pentru examenele de admitere, şi aprobată lista candidaţilor la 
funcţiile de judecător şi de procuror care au fost admişi pentru a fi  înmatriculaţi la cursurile de instruire iniţială în 
cadrul INJ.
În vederea executării Hotărîrii Consiliului INJ nr.11/1 din 28.09.2009, Directorul executiv a emis la 28 septembrie 
2009 Ordinul nr.381/A, potrivit căruia, pentru anul de studii 2009-2011, la cursurile de instruire iniţială în cadrul 
Institutului Naţional al Justiţiei, pentru o perioadă totală de 18 luni, începînd cu 01.10.2009, au fost înmatriculaţi 
următorii candidaţi la funcţiile de judecător şi de procuror:

Candidaţii la funcţia de judecător:

1. Băbălău Denis Gheorghe 6. Hadîrca Victoria Mihail
2. Bosîi Dumitru Ion 7. Istrati Elena Ion
3. Bucur Svetlana Vasile 8. Matcovschi Marian Valeriu
4. Buşuleac Mihail Mihail 9. Mîra Ghenadie Veaceslav
5. Chiroşca Igor Grigore 10. Ulianovschi Irina Gheorghe

Candidaţii la funcţia de procuror:

1. Artin Irina Boris 16. Lucanovschi Vasile Tudor
2. Baeşu Andrei Dumitru 17. Machidon Vadim Alexandru
3. Baranovschii Liliana Vasili 18. Motînga Maxim Valeriu
4. Betişor Adriana Sergei 19. Nesterov Aliona Vladimir
5. Cazacu Mariana Vasile 20. Novîi Marina Vladimir
6. Cucu Dumitru Nicolae 21. Obadă Dumitru Mihail
7. Furtuna Victor Vasile 22. Poiată Denis Boris
8. Ganziuc Ana Grigore 23. Popescu Lucia Ion
9. Gladcov Cristina Vladimir 24. Potoran Grigore Mihail
10. Golban Vasile Grigore 25. Raţa Dumitru Nicolae
11. Gorodinschi Sergiu Vasile 26. Rotaru Tatiana Iurie
12. Grigoriev Diana Ştefan 27. Rurac Eugeniu Alexandru
13. Iachimovschi Octavian Anatolie 28. Suhan Iulian Fiodor
14. Iapără Gheorghe Zaharia 29. Ţîcu Adriana Vasile
15. Ivanov Zinaida Tudor 30. Zaharciuc Natalia Victor

Continuă  numirea în funcţie a absolvenţilor Institutului.
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Formarea continuă*

 Masa rotundă pentru prezentarea şi discutarea expertizei curriculei pentru instruirea grefi erilor (21 iulie). 
Organizată de către Direcoratul General pentru Drepturile Omului şi Afaceri Juridice al Consiliului Europei în 
cooperare cu Institutul Naţional al Justiţiei, cu suportul fi nanciar al Comisiei Europene şi Consiliului Europei. 

 La deschidere participanţii au fost salutaţi de Eugenia FISTICAN, Director executiv al INJ, şi Leonid ANTOHI, 
consultant juridic naţional în Ofi ciul Programelor Consiliului Europei la Chişinău. Ruslan GREBENCEA, asis-
tent juridic în acelaşi Ofi ciu, a moderat discuţiile care au avut drept punct de referinţă Raportul de expertiză 
pentru evaluarea necesităţilor de instruire a personalului auxiliar (grefi erii) din Republica Moldova elaborat de 
către expertul Consiliului Europei Jean-Jacques HEINTZ şi Curricula pentru instruirea iniţială a grefi erilor din 
Republica Moldova.

 Prezentarea şi comentarea acestor documente a fost făcută de către Experţii Consiliului Europei, Jean-Jacques 
HEINTZ şi Majella VRIEND, după care au urmat discuţii cu partenerii din Republica Moldova axate pe evalu-
area curriculei de instruire a grefi erilor în Republica Moldova.

 La masa rotundă au participat membrii grupului de lucru pentru elaborarea Ghidului grefi erului: Svetlana 
FILINCOVA, judecător la Curtea Supremă de Justiţie, Colegiul civil şi de contencios administrativ; Maria 
GHERVAS, judecător la Judecătoria Botanica; Boris BÎRCA, judecător la Curtea de Apel Economică a Repu-
blicii Moldova; Viorica PUICA, judecător la Judecătoria Botanica, magistru în drept; Ghenadie MOROZAN, 
judecător de instrucţie la Judecătoria Rîşcani, mun.Chişinău; Stella BLEŞCEAGA, judecător la Judecătoria 
Rîşcani, mun.Chişinău, magistru în drept.

În perioada iulie-septembrie 2009 au avut loc următoarele activităţi:

 Seminar de instruire a formatorilor (24-25 august). 
Organizat în parteneriat cu Directoratul General pen-
tru Drepturile Omului şi Afaceri Juridice al Consiliului 
Europei cu suportul fi nanciar al Comisiei Europene şi 
Consiliului Europei în cadrul Programului Comun pri-
vind sporirea independenţei, transparenţei şi efi cienţei 
justiţiei în Republica Moldova. 

 Seminarul a avut ca obiective de bază: formarea forma-
torilor INJ în domeniul metodologiei de predare; formarea formatorilor pentru instruirea grefi erilor în cadrul 
INJ. La lucrările lui în calitate de formatori au participat Jean-Jacques HEINTZ, Preşedinte de Colegiu la Curtea 
de Apel din Colmar (Franţa) şi Majella VRIEND, experţi ai Consiliului Europei. Seminarul a fost moderat de 
Leonid ANTOHI, consultant juridic naţional în Ofi ciul Programelor Consiliului Europei la Chişinău, şi Ruslan 
GREBENCEA, asistent juridic în acelaşi Ofi ciu.

 Au fost puse în dezbatere mai multe subiecte, inclusiv: • Obiectivele specifi ce ale formării formatorilor; • Iniţie-
rea unei sesiuni de instruire; • Adaptarea metodelor de instruire la subiect şi cercul de participanţi; • Pregătirea 
unei sesiuni de instruire; • Grefi erul în Europa: studiu comparativ, statut, rol, formare profesională şi alte.

 Participanţii s-au familiarizat cu modul în care urmează a fi  utilizate diferite instrumente de instruire profesio-
nală: demonstraţii pe slide-uri, documente, înregistrări audio. 

 Evenimentul este important prin faptul 
că vine să consolideze abilităţile formato-
rilor INJ implicaţi în instruirea iniţială a 
grefi erilor, instruire ce urmează a fi  im-
plementată pentru prima dată în cadrul 
Institutului.

 Seminarul a fost precedat de o masă rotun-
dă, desfăşurată la 21 iulie curent, în cadrul 
căreia a fost prezentat şi discutat Raportul 
de expertiză pentru evaluarea curriculei 
de instruire iniţială a grefi erilor.

*Agendele sesiunilor de formare continuă pot fi  consultate pe site-ul: www.inj.md la rubrica Formare continuă.
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 Curs de instruire Implementarea Legii nr.45 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie (15, 16 
septembrie). Organizatori: INJ în colaborare cu Fondul ONU pentru Populaţie (UNFPA), Asociaţia Avocaţilor 
Americani „Iniţiativa pentru Supremaţia Legii”, Biroul din Moldova (ABA/ROLI Moldova). 

 Participanţii – judecători, procurori, avocaţi – au fost salutaţi de Eugenia FISTICAN, Director executiv al INJ, de 
Manfred NOWAK, Raportor special ONU, Valentina BODRUG-LUNGU, Preşedinte al ONG Gender Centru,
şi Marina POPOVICI, şef Secţie minori şi moravuri, Direcţia profi laxie, MAI. Activităţile la cursul de instru-
ire au fost coordonate de Liubovi BRÎNZA, sef Direcţie instruire şi cercetare, şi de Ecaterina POPA, şef secţie 
formare continuă.

 Moderatorii Nadejda MACARI, avocat, reprezentant al Asociaţiei Avocaţilor Americani „Iniţiativa pentru 
Supremaţia Legii”, Biroul din Moldova, Tatiana CATANĂ şi Angelina ZAPOROJAN-PÎRGARI, consultanţi in-
dependenţi, Lilia PASCAL, şef Direcţie oportunităţi egale şi prevenirea violenţei din cadrul Ministerului Pro-
tecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, Raisa BOTEZATU, vicepreşedinte al Curţii Supreme de Justiţie, preşedinte 
al Colegiului penal, Eugen RUSU, şef Secţie prognoză, analiză şi elaborări din Procuratura Generală, au abordat 
subiecte referitoare la: violenţa în familie, subiecţii acesteia, aplicarea legislaţiei internaţionale şi naţionale în ca-
zuri de violenţă domestică; autorităţile şi instituţiile abilitate cu funcţii de prevenire şi de combatere a violenţei 
în familie; mecanismul de soluţionare a actelor de violenţă în familie; ordonanţa de protecţie. Totodată, au fost 
formulate recomandări de implementare a Legii nr.45 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie.

 Curs de instruire continuă Cheltuielile de executare (17, 18, 24, 25 septembrie). Organizatori: INJ în par-
teneriat cu Asociaţia Avocaţilor Americani „Iniţiativa pentru Supremaţia Legii”, Biroul din Moldova (ABA/ 
ROLI Moldova). Participanţii au fost salutaţi de Veaceslav DIDÂC, director executiv adjunct al INJ, şi Valeriu 
DEVDEREA, director al Departamentului de executare.

 Moderatorii Valeriu DEVDEREA, director, Roman TALMACI, vicedirector, şi Oxana NOVICOV, şef al Ser-
viciului juridic, Departamentul de executare, au tratat următoarele subiecte: • Cadrul normativ naţional de 
reglementare a cheltuielilor de executare; • Aspecte comparative ale reglementării cheltuielilor de executare în 
legislaţia altor state; • Proiecte de perspectivă a dezvoltării instituţiei taxei de executare în Republica Moldova; 
• Taxa de executare – componentă a cheltuielilor de executare, condiţiile şi modalitatea încasării acesteia; 
• Restituirea taxei de executare; • Cheltuielile pentru efectuarea actelor de executare; • Obligaţia avansării chel-
tuielilor pentru efectuarea actelor de executare – instituţie novatoare în legislaţia naţională.

 Participanţii – colaboratori ai sistemului de executare silită din cadrul Departamentului de executare – şi-au ex-
pus opiniile vis-à-vis de aspectele aplicative şi procedurale şi au luat în dezbatere probleme, precum: avansarea 
cheltuielilor pentru efectuarea actelor de executare; procedura de selectare şi contractare cu agenţii economici –
prestatori de servicii necesare pentru efectuarea actelor de executare; determinarea cuantumului sumelor ne-
cesare a fi  avansate pentru efectuarea actelor de executare; utilizarea şi restituirea sumelor avansate pentru 
efectuarea cheltuielilor de executare.
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 Seminar zonal Arestul preventiv (21, 23, 25 septembrie). Organizat de INJ, 
Consiliul Superior al Magistraturii, în colaborare cu Misiunea Norvegiană de 
Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova (NORLAM). Şedinţe-
le au fost moderate de Ivar SVENDSGAARD, expert NORLAM, judecător, care 
a prezentat obiectivele şi a coordonat activităţile în cadrul seminarului.

 Subiectul Structura încheierii privind aplicarea arestului preventiv a fost anali-
zat din perspectiva conţinutului obligatoriu din care derivă: • Condiţiile pentru 
aplicarea arestului preventiv şi a altor măsuri preventive; • Condiţiile de bază ce 
se conţin în legislaţia naţională şi în Convenţia europeană pentru protecţia drep-
turilor omului; • Cerinţele referitoare la motivele şi gradul bănuielii; • Raportul 
dintre condiţiile pentru reţinere şi condiţiile pentru arest preventiv; • Circum-
stanţele suplimentare prevăzute de jurisprudenţa CtEDO etc. 

 Participanţii – judecători de instrucţie (Bălţi – 15 persoane, Chişinău – 9 persoane şi Cahul – 7 persoane) au 
efectuat studii de caz, care s-au bazat pe întocmirea încheierilor, prezentarea încheierilor întocmite şi analiza 
rezultatelor. Destul de elocvente în acest sens s-au dovedit a fi  exemplele de încheieri întocmite în Norvegia.

 Seminar de instruire a judecătorilor (28-30 septembrie). Cu genericul „Tranziţia practicilor judiciare din 
Moldova spre standardele europene”, a fost organizat în cadrul unui proiect comun cu Misiunea Norvegiană de 
Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova (NORLAM). În calitate de experţi au participat: Ivar 
SVENDSGAARD, judecător, Bjorn LARSEN, Britt MELING, procurori, Willy GIIL, şeful Misiunii NORLAM, 
şeful Ofi ciului de probaţiune din Norvegia, Helle GULSETH, avocat. Seminarul s-a desfăşurat în trei etape: 
„Partea pregătitoare a şedinţei de judecată”, „Şedinţa de judecată” şi „Deliberarea şi adoptarea sentinţei”.

 Pentru a doua oară în acest an, Institutul Naţional al Justiţiei şi Consiliul Superior al Magistraturii, în colaborare 
cu Misiunea Norvegiană de Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova, a organizat seminarul 
pentru judecători cu scopul de a pune în discuţie ajustarea practicii judiciare din Moldova la standardele europe-
ne. Participanţii au fost salutaţi de Veaceslav DIDÂC, director executiv adjunct al INJ, şi Ivar SVENDSGAARD,
expert NORLAM, judecător. Pe parcursul celor trei etape s-au pus în discuţie subiecte, precum: • Şedinţa pre-
liminară; • Pregătirea judecătorului pentru şedinţa de judecată; • Pregătirea procurorului şi a avocatului apă-
rării pentru şedinţa de judecată; • Prezumţia nevinovăţiei; • Referatul presentinţial; • Obiectivitatea acuzării 
în şedinţa de judecată; • Egalitatea 
armelor. Principiul contradictoria-
lităţii; • Drepturile omului − cînd, 
unde şi cum se soluţionează pro-
blemele legate de respectarea drep-
turilor omului în cadrul unui pro-
ces penal?; • Motivarea sentinţelor. 
Introducere. • Principii generale; 
• Structura sentinţei; • Stabilirea 
pedepsei; • Aplicarea pedepselor 
comunitare. Probaţiunea.
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Cooperarea internaţională a INJ

 Conferinţa Consolidarea integrită-
ţii sistemului judiciar din Republica 
Moldova prin evaluarea riscurilor 
de corupţie şi implementarea planu-
rilor de integritate (9 iulie). Organi-
zată în cadrul Proiectului Comun 
al Comisiei Europene şi Consiliului 
Europei împotriva corupţiei, spălă-
rii banilor şi fi nanţării terorismului 
în Republica Moldova (MOLICO 
2006-2009), cofi nanţat de Comisia 
Europeană, Agenţia pentru Coope-
rare şi Dezvoltare Internaţională din 
Suedia (SIDA) şi Consiliul Europei. 
Evenimentul fi nalizează şirul de 
activităţi desfăşurate în perioada 2006-2009 în vederea implementării Planului de integritate – un instrument 
de analiză a punctelor vulnerabile faţă de corupţie în instituţiile publice.

 Proiectul a demarat cu organizarea în 2007, pentru formatorii Institutului Naţional al Justiţiei, a unor semi-
nare în domeniul evaluării riscurilor de coruptibilitate ce afectează integritatea sistemului judecătoresc. Au 
urmat un şir de activităţi în vederea elaborării planurilor de consolidare a integrităţii sistemului judecătoresc în 
51 instanţe judecătoreşti din ţară, precum şi în cadrul INJ. 
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 activităţilor de instrui-
re, editarea Revistei INJ. 
Eugenia  FISTICAN a spe-
cifi cat necesitatea continu-
ării modulului CEDO în 
cadrul formării continue a 
judecătorilor şi procurori-
lor, proiect susţinut fi nan-
ciar de Programul Comun 
al Comisiei Europene şi 
Consiliului Europei pri-
vind sporirea independen-
ţei, transparenţei şi efi ci-
enţei justiţiei în Republica 
Moldova. O prioritate ar fi  
şi organizarea vizitelor de 

documentare a audienţilor INJ, a judecătorilor şi procurorilor din ţara noastră la Curtea Europeană pentru 
Drepturile Omului, precum şi a stagierilor acestora şi a formatorilor INJ la şcolile de magistratură din statele 
membre ale Consiliului Europei. Oaspeţii au fost interesaţi de colaborarea cu INJ şi au dat asigurări că vor ţine 
cont de doleanţele expuse. 

 La întîlnire au mai participat Veaceslav DIDÂC, director executiv adjunct al INJ, şi Lidia MARIN, şef Secţie 
abilităţi non-juridice, relaţii cu publicul şi editări, INJ. 

 Întrevedere cu membrii unei delegaţii din Danemarca (7 septembrie). În Sala de protocol a INJ a avut loc o 
întrevedere cu membrii unei delegaţii din Danemarca, care au efectuat o vizită de documentare în Republica 
Moldova. Din delegaţie au făcut parte Henrik Brade JOHANSEN, consultant în Ministerul Afacerilor Externe 
al Danemarcei, Niels Hedegaard JORGENSEN, reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe al acestei ţări, 
şi Dace KAWASA, expert. Ei au fost însoţiţi de Natalia MARDARI, asistent-consultant al Misiunii Daneze în 
Republica Moldova.

 Scopul vizitei a fost identifi carea necesităţi-
lor în vederea susţinerii fi nanciare din partea 
Ministerului Afacerilor Externe al Dane-
marcei, în cooperare cu Consiliul Europei, a 
proiectelor instituţionale şi ale societăţii civi-
le din Republica Moldova pentru anii 2010-
2012 în sectorul Buna guvernare şi drepturile 
omului.

 Eugenia FISTICAN, Director executiv al 
INJ, a ţinut să menţioneze că sprijinul acor-
dat de Consiliul Europei este foarte im-
portant şi binevenit, inclusiv în ceea ce pri-
veşte elaborarea Curriculumului şi actelor 
normative interne ale Institutului, organizarea

 Pe parcursul acestei perioade preşedinţii şi vicepreşedinţii instanţelor judecătoreşti din republică, sub egida 
Consiliului Superior al Magistraturii, au fost asistaţi metodologic de Sandra BLAGOJEVICI şi Roman PRAH, 
experţi notorii ai CoE, care activează în cadrul Agenţiei de Prevenire a Corupţiei din Slovenia.

 În cadrul conferinţei au fost prezentate rezultatele implementării metodologiei de evaluare a riscurilor la nivelul 
instanţelor judecătoreşti şi INJ.

 În septembrie curent, experţii CoE au defi nitivat Raportul naţional privind evaluarea riscurilor de coruptibili-
tate, urmînd să demareze procesul de implementare a planurilor de integritate.

 Participanţii la conferinţă au fost salutaţi de Veaceslav DIDÂC, director executiv adjunct al INJ, Nicolae 
CLIMA, preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, şi Cornel-Virgiliu CĂLINESCU, expert anticorup-
ţie în cadrul Proiectului MOLICO.
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Activitatea Programului Preliminar de Ţară pentru Buna Activitatea Programului Preliminar de Ţară pentru Buna 
Guvernare în Republica Moldova: realizări şi durabilitateGuvernare în Republica Moldova: realizări şi durabilitate

Pe parcursul anilor 2007-2009, în Republica Moldova şi-a desfăşurat activitatea Programul 
Preliminar de Ţară pentru Buna Guvernare (în continuare - Programul pentru Buna Guver-
nare). Acest Program a fost fi nanţat de către Fondul SUA „Provocările Mileniului”, admi-
nistrat de Agenţia Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) şi 
implementat de agenţiile guvernamentale din Republica Moldova în colaborare cu partenerii 
din SUA. Acţiunile realizate în cadrul Programului pentru Buna Guvernare se înscriu în Pla-
nul Preliminar de Ţară al Republicii Moldova aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.32 din 
11.01.2007. Obiectivul Programului a vizat reducerea corupţiei şi sporirea transparenţei în 
sistemele judecătoresc, fi scal şi al ocrotirii sănătăţii. 
Succesul reformării oricărui sistem depinde, în mod direct, de calitatea, pregătirea şi interesul 
manifestat de către angajaţii acestuia. Reformele ample pe care Programul pentru Buna Gu-
vernare le-a promovat în cadrul sistemului judecătoresc din Moldova împreună cu Consiliul 
Superior al Magistraturii şi Ministerul Justiţiei au necesitat actualizarea cunoştinţelor şi abi-
lităţilor judecătorilor şi ale personalului instanţelor de judecată atît în domeniul juridic, cît şi 
în cel al tehnologiilor informaţionale. 

Activităţile organizate de Institutul Naţional al Justiţiei din Republica Moldova în cadrul Programului pentru Buna 
Guvernare au contribuit la formarea abilităţilor de utilizare a calculatorului şi la perfecţionarea continuă a reprezen-
tanţilor sistemului judecătoresc. 

Pentru asigurarea durabilităţii in-
struirii în domeniul tehnologii-
lor informaţionale (TI), Institutul 
Naţional al Justiţiei, în parteneriat 
cu Programul pentru Buna Guver-
nare, Ministerul Justiţiei şi Con-
siliul Superior al Magistraturii, a 
deschis trei centre permanente de 
instruire în domeniul TI: la Institu-
tul Naţional al Justiţiei (Chişinău), 
la Curtea de Apel Bălţi şi la Curtea 
de Apel Comrat. 
Dotarea sistemului judecătoresc cu 
calculatoare, imprimante, scanere şi 

echipament de înregistrare audio a şedinţelor de judecată, precum şi punerea în aplicare a Programului Computeri-
zat de Gestionare a Dosarelor a necesitat, în mod evident, instruirea judecătorilor şi a colaboratorilor instanţelor de 
judecată în vederea utilizării corecte a acestora. 
Pe parcursul anilor 2007-2009, Mihai Grosu, Denis Irimia, Tudor Porcescu, Piotr Ianulov şi Alexandru Istrati, im-
plicaţi în realizarea Programului pentru Buna Guvernare, au instruit peste 1200 de reprezentanţi ai sistemului ju-
decătoresc, la capitolul utilizarea calculatorului şi punerea în aplicare a Programului Computerizat de Gestionare a 
Dosarelor. Cursurile de instruire au durat fi e trei, fi e cinci zile, în funcţie de nivelul de cunoaştere a calculatorului de 
către participanţi, nivel stabilit în urma unei testări prealabile, desfăşurate în fi ecare instanţă de judecată din ţară. 
Parteneriatul între Institutul Naţional al Justiţiei şi Programul pentru Buna Guvernare nu s-a limitat doar la instruirea 
în domeniul tehnologiilor informaţionale. Astfel, a fost organizată instruirea în domeniul deontologiei profesionale, 
al administrării activităţii instanţei, al relaţiilor cu publicul, privind utilizarea instrumentului de măsurare a perfor-
manţei sistemului judecătorec, managementul fi nanciar în instanţele de judecată, relaţiile cu mass-media etc. 
Experţi în domeniu din Statele Unite au coordonat sesiunile de instruire a judecătorilor şi procurorilor la diferite 
etape. Printre aceştia se numără: Brooks Smith, judecător la Curtea de Apel Federală a Statelor Unite de Circum-
scripţia a Treia, Steven Plotkin, judecător la Curtea de Apel din Louisiana, Mark Hinnen, administrator de instan-
ţe judecătoreşti din statul Oregon, Ingo Keilitz, specialist în evaluarea performanţei instanţelor de judecată, Karen 

Cristina MALAI,
lider de echipă/consilier 
juridic superior, 
Programul pentru 
Buna Guvernare, 
formator INJ
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Boothe, jurnalist şi specialist în relaţii cu 
presa, şi Charles Ferrell, administrator de 
instanţe judecătoreşti din SUA, consultant în 
cadrul Programului pentru Buna Guvernare.
Instruirea a fost organizată şi cu implicarea 
activă a experţilor din Republica Moldova:
Nicolae Clima, preşedinte al Consiliului 
Superior al Magistraturii, Raisa Botezatu, 
vicepreşedinte al Curţii Supreme de Justiţie,
Elena Gligor, vicepreşedinte al Curţii de Apel 
Chişinău, şi Tudor Popovici, judecător la 
Curtea Supremă de Justiţie.
Tot prin intermediul Programului pen-
tru Buna Guvernare a fost implementat un 
program-pilot de renovare a infrastructurii 
judecătoriilor Rezina, Comrat şi Ungheni 
conform principiilor moderne de planifi care a unei instanţe de judecată, au fost instalate reţele locale şi un panou 
electronic informaţional în Curtea de Apel Chişinău. Renovările efectuate vor facilita accesul publicului la informa-
ţie, serviciile oferite de instanţe vor fi  mai transparente şi convenabile, iar atmosfera din sălile de şedinţă renovate va 
potenţa solemnitatea procesului de judecată.

Programul pentru Buna Guvernare a auto-
matizat completamente activitatea instan-
ţelor de judecată din Moldova şi a elaborat 
un program computerizat de gestionare a 
dosarelor menit să creeze un sistem unic 
de înregistrare şi gestionare a tuturor ca-
tegoriilor de dosare, precum şi distribui-
rea electronică aleatorie a acestora. Pînă la 
30 septembrie 2009, acest program com-
puterizat funcţiona în 40 instanţe de jude-
cată. Fiecare sală de şedinţă din instanţe a 
fost dotată cu echipament de înregistrare 
audio care va permite înregistrarea audio 
a şedinţelor de judecată.

A fost creată pagina Web a Curţii Supreme de Justiţie şi paginile Web pentru fi ecare instanţă de judecată din Moldova, 
unde se publică informaţia despre şedinţele şi hotărîrile instanţelor, precum şi alte documente care conferă transpa-
renţă în activitatea sistemului judecătoresc din Moldova. 
Experţii Programulului pentru Buna Guvernare au participat, de asemenea, la elaborarea noului Cod de etică al 
judecătorului, au contribuit la publicarea celor două ediţii ale „Comentariilor la Codul de etică al judecătorului”, la 
promovarea modifi cărilor de legi şi de acte normative care prevăd obligativitatea utilizării programului computerizat 
de gestionare a dosarelor, a echipamentului de înregistrare audio a şedinţelor de judecată şi publicarea hotărîrilor 
judecătoreşti pe paginile Web ale instanţelor. 
La 15 septembrie 2009 a avut loc ceremonia de încheiere ofi cială a activităţii Programului Preliminar de Ţară pentru 
Buna Guvernare. La ceremonie au fost prezenţi Ambasadorul SUA Asif J. Chaudhry, Preşedintele Interimar al Re-
publicii Moldova Mihai Ghimpu, reprezentanţi ai administraţiei sistemului judecătoresc, al celui fi scal şi al ocrotirii 
sănătăţii din Republica Moldova, precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor-donatoare prezente în Republica Moldova. 
În cadrul întrunirii Ambasadorul SUA Asif J. Chaudhry a menţionat că realizările Programului pentru Buna Gu-
vernare s-au conturat prin schimbări durabile în activitatea judecătorilor, a angajaţilor instanţelor şi a cetăţenilor. În 
acelaşi timp, reducerea corupţiei şi sporirea continuă a transparenţei în sistemul judecătoresc, în sistemul fi scal şi în 
cel al ocrotirii sănătăţii cer eforturi susţinute din partea administraţiei şi angajaţilor acestor sisteme, precum şi impli-
care din partea cetăţenilor. Temelia succesului a fost pusă şi toţi împreună urmează să continuăm calea schimbărilor 
spre progres. 
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Strasbourg, 23 noiembrie 2001 
CCJE (2001) Aviz Nr.1 

Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE)

AVIZUL NR.1 (2001)
al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului de Miniştri al Consiliului 
Europei referitor la standardele privind independenţa puterii judecătoreşti şi inamovibilitatea judecătorilor

(RECOMANDAREA NR.R (94) 12 PRIVIND INDEPENDENŢA, EFICIENŢA ŞI ROLUL JUDECĂTORILOR 
ŞI IMPORTANŢA STANDARDELOR STABILITE, PRECUM ŞI A ALTOR STANDARDE LA PROBLEMELE 

ACTUALE DIN ACESTE DOMENII)

1. Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) a elaborat prezentul Aviz în baza răspunsurilor furnizate 
de statele membre la un chestionar, a documentelor elaborate de grupul de lucru al CCJE şi a documentelor elaborate 
de preşedintele şi vicepreşedintele CCJE, precum şi de expertul CCJE în acest domeniu, domnul Giacomo OBERTO 
(Italia).
2. Materialul pus la dispoziţia CCJE conţine o serie de declaraţii de principiu, mai mult sau mai puţin ofi ciale, privind 
independenţa puterii judecătoreşti.
3. Documentele ofi ciale de o importanţă deosebită sînt:
– Principiile fundamentale ale Naţiunilor Unite privind independenţa puterii judecătoreşti (1985);
– Recomandarea nr.R (94) 12 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei către statele membre referitor la 

independenţa, efi cienţa şi rolul judecătorilor.

4. A fost elaborată şi o serie de documente avînd caracter mai puţin ofi cial:
– Carta europeană privind statutul judecătorilor, adoptată de participanţii din ţările europene şi de două asociaţii 

internaţionale ale judecătorilor, care s-au reunit la Strasbourg, în perioada 8-10 iulie 1998, confi rmată de reuni-
unea preşedinţilor instanţelor supreme din ţările Europei Centrale şi de Est, care a avut loc la Kiev, în perioada 
12-14 octombrie 1998, şi reconfi rmată de reprezentanţii ministerelor justiţiei din 25 de ţări europene, care s-au 
reunit la Lisabona, în perioada 8-10 aprilie 1999;

– Declaraţii ale delegaţilor Înaltului Consiliu al Judecătorilor sau ale asociaţiilor judecătorilor, precum cele făcute 
în cadrul reuniunii de la Varşovia şi Slok, care s-a desfăşurat în perioada 23-26 iunie 1997.

5. Printre materialele menţionate în cadrul dezbaterilor CCJE se numără următoarele:
– Declaraţia de la Beijing asupra principiilor privind independenţa judecătorească din regiunea Lawasia (august 

1997), semnată în prezent de 32 preşedinţi de instanţă din regiunea respectivă;
– Directivele Casei Latimer pentru ţările Commonwealth-ului (19 iunie 1998), rezultate în urma unui colocviu 

la care au participat reprezentanţi ai 23 de state ale Commonwealth-ului sau din teritoriile din afara acestuia 
şi sponsorizat de judecători şi avocaţi din cadrul Commonwealth-ului, cu sprijinul Secretariatului şi Biroului 
Commonwealth.

6. În cadrul dezbaterilor CCJE, membrii acestuia au subliniat faptul că nu perfecţiunea principiilor şi, cu atît mai 
puţin, armonizarea instituţiilor sînt esenţiale, ci punerea efectivă în aplicare a principiilor deja elaborate.
7. De asemenea, CCJE a pus în discuţie faptul dacă îmbunătăţirea sau dezvoltarea suplimentară a principiilor gene-
rale existente este adecvată.
8. Scopul prezentului Aviz este de a analiza în detaliu o serie de subiecte dezbătute şi de a identifi ca problemele sau 
aspectele referitoare la independenţa judecătorilor cărora ar trebui să li se acorde o atenţie deosebită.
9. Se propune abordarea următoarelor teme:
– Argumentarea necesităţii independenţei judecătoreşti
– Nivelul pînă la care este garantată independenţa judecătorească

Agendă normativă
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– Criteriile care stau la baza numirii sau promovării
– Organismele de numire şi consultative
– Numirea – perioada pe care se face numirea
– Numirea – inamovibilitatea şi măsurile disciplinare
– Remunerarea
– Libertatea faţă de infl uenţele externe
– Independenţa în cadrul puterii judecătoreşti
– Rolul judecătorului

Pe durata analizării acestor teme, CCJE a căutat să identifi ce anumite exemple de difi cultăţi sau de factori care ame-
ninţă independenţa şi care i-au fost aduse în atenţie. În continuare, acesta a identifi cat principiile puse în discuţie 
referitor în mod special la acordurile şi practica privind numirea şi reînvestirea judecătorilor în instanţele internaţi-
onale. Această temă este analizată în paragrafele 52, 54, 55.

ARGUMENTAREA NECESITĂŢII INDEPENDENŢEI JUDECĂTOREŞTI

10. Independenţa judecătorească este o condiţie obligatorie pentru existenţa statului de drept şi garanţia fundamen-
tală a unui proces echitabil. Judecătorii „au sarcina deciziei fi nale asupra vieţii, libertăţilor, drepturilor, obligaţiilor 
şi proprietăţii cetăţenilor” (expunerea principiilor fundamentale ale Naţiunilor Unite, preluate în Declaraţia de la 
Beijing şi în articolele 5 şi 6 ale Convenţiei europene privind drepturile omului). Independenţa acestora nu este o 
prerogativă sau un privilegiu în propriul lor interes, ci în interesul statului de drept şi al celor care caută şi doresc 
înfăptuirea justiţiei.
11. Această independenţă trebuie să existe în raport cu societatea în general şi cu părţile din orice litigiu asupra că-
ruia judecătorii trebuie să se pronunţe. Puterea judecătorească este unul dintre cei trei piloni fundamentali, egali ca 
importanţă, ai statului democratic modern,1 avînd un rol şi funcţii importante în relaţia cu ceilalţi doi piloni. Ea are 
grijă ca guvernele şi administraţiile să poată fi  trase la răspundere pentru acţiunile lor şi, în ceea ce priveşte puterea 
legislativă, are sarcina de a se asigura că legile adoptate sînt aplicate şi, într-o mai mică sau mai mare măsură, de a 
se asigura că acestea sînt în conformitate cu Constituţia sau cu orice altă legislaţie superioară (precum cea a Uniunii 
Europene). Pentru a-şi putea îndeplini îndatoririle pe care le are în aceste domenii, puterea judecătorească trebuie să 
fi e independentă faţă de aceste autorităţi, fapt care implică libertate faţă de relaţiile inadecvate şi de infl uenţa exerci-
tată de aceste autorităţi.2 Astfel, independenţa serveşte ca o garanţie a imparţialităţii.3 Acest lucru are, în special, im-
plicaţii aproape asupra tuturor aspectelor legate de cariera unui judecător: de la pregătire la numire pînă la promovare 
şi sancţionare disciplinară.
12. Independenţa judecătorească presupune imparţialitate absolută din partea judecătorilor. Cînd deliberează într-
un litigiu între oricare părţi, judecătorul trebuie să fi e imparţial, adică liber faţă de orice relaţii, subiectivism sau 
părtinire, care afectează – sau pot fi  percepute ca afectînd – capacitatea sa de a decide independent. În această pri-
vinţă, independenţa judecătorească este o dezvoltare a principiului fundamental, conform căruia „nimeni nu poate 
fi  judecător în propriul său proces”. Acest principiu are semnifi caţii mult mai extinse decît cea care afectează părţile 
dintr-un litigiu. Nu doar părţile dintr-o cauză anume, ci societatea în ansamblu trebuie să poată avea încredere în 
puterea judecătorească. Astfel, nu este sufi cient ca un judecător să fi e liber faţă de orice relaţii, părtinire sau infl uenţă 
inadecvată, ci trebuie de asemenea să pară astfel în faţa unui observator rezonabil. În caz contrar, încrederea în justiţie 
poate fi  subminată.
13. Argumentarea necesităţii independenţei judecătoreşti, aşa cum este prezentată mai sus, oferă un etalon după care 
pot fi  evaluate implicaţiile practice ale acesteia – trăsăturile care sînt necesare pentru a o asigura şi mijloacele prin 
care aceasta poate fi  asigurată, la nivel constituţional sau legislativ4, precum şi în practica de fi ecare zi, în fi ecare stat. 
Prezentul Aviz pune mai degrabă accentul pe cadrul instituţional general şi pe garanţiile care asigură independenţa 
judecătorească în societate, decît pe principiul care impune imparţialitatea personală (atît în fapt, cît şi în aparenţă) 
a judecătorului în orice cauză particulară. Deşi are loc o suprapunere, se propune ca acest din urmă subiect să fi e 
abordat în cadrul examinării de către CCJE a conduitei judecătoreşti şi a standardelor etice.

1 CCJE nu încearcă să aducă în discuţie literatura exhaustivă avînd ca subiect separarea puterilor în stat, iar textul dă doar o simplă lămurire, aşa cum este 
demonstrat elocvent în lucrarea Th e Judiciary and the Separation of Powers - Lopez Guerra (Lucrarea Comisiei de la Veneţia pentru Conferinţa Judecătorilor 
Constituţionali şi din cadrul Curţii Supreme din zona Africii de Sud, februarie 2000).
2 Pentru o analiză mai sofi sticată în vederea identifi cării imposibilităţii şi, am putea spune, a indezirabilităţii, oricărei persoane de a fi  independentă de orice 
infl uenţă, cum ar fi  parametrii sociali şi culturali, a se vedea Th e Role of Judicial Independence for the Rule of Law, Prof. Henrich (Lucrarea Comisiei de la 
Veneţia pentru atelierul de lucru din Kîrgîztan, aprilie 1998).
3 A se vedea alineatul 12 de mai jos. 
4 A se vedea alineatele 14-16 de mai jos.  
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NIVELUL PÎNĂ LA CARE ESTE GARANTATĂ INDEPENDENŢA JUDECĂTOREASCĂ

14. Independenţa judecătorească trebuie să fi e garantată de standarde naţionale pînă la cel mai înalt nivel posibil. În 
consecinţă, statele trebuie să includă conceptul de independenţă judecătorească fi e în Constituţie, fi e printre princi-
piile fundamentale recunoscute de statele care nu au o Constituţie scrisă, dar în care respectul pentru independenţa 
judecătorească este garantat de o cultură şi tradiţie îndelungate. Acest lucru scoate în evidenţă importanţa fundamen-
tală a independenţei, prin recunoaşterea poziţiei speciale pe care o au jurisdicţiile de drept anglo-saxon (îndeosebi în 
Anglia şi Scoţia) cu o lungă tradiţie de independenţă, însă fără nici un fel de legi scrise.
15. Principiile fundamentale ale Naţiunilor Unite stipulează că independenţa judecătorească trebuie să fi e „garantată 
de către stat şi consfi nţită de Constituţie sau de legislaţia fi ecărei ţări în parte”. Recomandarea nr.R (94) 12 prevede (în 
prima teză a principiului I.2) că „independenţa judecătorilor va fi  garantată în conformitate cu prevederile Convenţiei 
[europene a drepturilor omului] şi cu principiile constituţionale prin, de exemplu, introducerea unor prevederi specifi ce 
în Constituţie sau în alt tip de legislaţie ori prin încorporarea prevederilor prezentei Recomandări în legislaţia internă”.
16. Carta europeană privind statutul judecătorilor conţine prevederi şi mai specifi ce: „În fi ecare stat european, princi-
piile fundamentale privind statutul judecătorului vor fi  prevăzute de actele normative interne cu cea mai înaltă forţă 
juridică, iar reglementările în acest domeniu − prin legi”. Această prevedere mai specifi că din Carta europeană s-a 
bucurat de susţinerea unanimă a CCJE, care recomandă adoptarea ei în locul prevederii mai puţin specifi ce din 
prima teză a principiului 1.2 al Recomandării nr.R (94) 12.

CRITERIILE CE STAU LA BAZA NUMIRII SAU PROMOVĂRII

17. Principiile fundamentale ale Naţiunilor Unite stipulează (alineatul 13): „Promovarea judecătorilor, oriunde există 
un astfel de sistem, trebuie să aibă la bază factori obiectivi, în special califi carea profesională, integritatea şi experi-
enţa”. Recomandarea nr.R (94) 12 este de asemenea extrem de clară: „Toate deciziile privind cariera profesională a 
judecătorilor trebuie să fi e bazate pe criterii obiective, iar selectarea şi cariera judecătorilor trebuie să se bazeze pe 
merit, ţinîndu-se seama de pregătirea profesională, integritate, capacitate şi efi cienţă”. Recomandarea nr.R (94) 12 
specifi că foarte clar că aceste criterii se aplică tuturor persoanelor care deţin funcţii în cadrul sistemului judecătoresc, 
inclusiv celor care se ocupă de probleme de drept constituţional, penal, civil, comercial şi administrativ (precum şi, în 
multe privinţe, asesorilor şi altor persoane care exercită funcţii juridice). Prin urmare, este un fapt general acceptat că 
numirile trebuie să se facă „pe bază de merit”, conform unor criterii obiective, şi că orice considerente politice trebuie 
să fi e inadmisibile.
18. Problemele centrale care rămîn sînt: (a) conferirea unui conţinut aspiraţiilor generale spre numirea „pe bază de 
merit” şi „obiectivism” şi (b) alinierea teoriei la realitate. Subiectul de faţă este de asemenea strîns legat de următoa-
rele două (organismele de numire şi perioada pe care se face numirea).
19. În unele state există, prin Constituţie, o implicare politică directă în numirea judecătorilor. Acolo unde judecătorii 
sînt aleşi (fi e de către popor, cum ar fi  în Elveţia, la nivel cantonal, fi e de către parlament, cum ar fi  tot în Elveţia, la 
nivel federal, în Slovenia şi în „fosta Republică Iugoslavă Macedonia”, precum şi în cazul Curţii Constituţionale Fede-
rale a Germaniei şi a unei părţi dintre membrii Curţii Constituţionale din Italia), scopul este, fără îndoială, acela de 
a îi conferi puterii judecătoreşti o bază democratică în exercitarea funcţiilor sale. Scopul nu poate fi  nicidecum acela 
de a supune numirea sau promovarea judecătorilor unor considerente politice de partid limitate. Acolo unde există 
riscuri ca acest lucru să se întîmple sau să se facă uz de asemenea practici, metoda alegerii judecătorilor poate fi  mai 
mult periculoasă decît avantajoasă.
20. Chiar şi acolo unde există o autoritate separată care are responsabilitatea de numire şi promovare a judecătorilor 
sau este implicată în acest proces, considerentele politice nu sînt neapărat excluse în practică. Astfel, în Croaţia, un 
Consiliu Superior al Magistraturii, alcătuit din 11 membri (şapte judecători, doi procurori şi doi profesori în drept) 
are responsabilitatea de a face numirile, însă ministrul justiţiei poate propune ca cei 11 membri să fi e aleşi de camera 
reprezentanţilor parlamentului croat, iar Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să se consulte cu comisia juridică a 
parlamentului, controlată de partidul care formează guvernul la ora actuală, asupra oricărei numiri. Chiar dacă artico-
lul 4 al Constituţiei croate modifi cate face referire la separarea puterilor în stat, acesta merge mai departe şi prevede că 
separarea include „orice formă de cooperare reciprocă şi control reciproc între cei care deţin puterea”, fapt care, fără în-
doială, nu exclude infl uenţa politică asupra numirii sau promovării judecătorilor. În Irlanda, deşi există o comisie pen-
tru numirea judecătorilor5, considerentele politice pot încă determina care dintre candidaţii rivali, toţi fi ind aprobaţi de 
comisie, vor fi  de fapt numiţi de ministrul justiţiei (şi comisia nu are nici un rol în ceea ce priveşte promovările).

5 A se vedea alineatul 43 de mai jos. 
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21. În alte ţări, sistemele existente diferă între ţările cu judecători de carieră (cele mai multe dintre ţările cu sistem de 
drept continental) şi cele în care judecătorii sînt numiţi din rîndurile practicienilor cu experienţă (de exemplu, ţări cu 
sistem de drept anglo-saxon, precum Cipru, Malta şi Marea Britanie sau alte ţări, ca Danemarca).
22. În ţările cu judecători de carieră, numirea iniţială a judecătorilor depinde în mod normal de reuşita obiectivă 
la examene. Problemele importante par a fi  următoarele: (a) dacă examenul este sufi cient – nu ar trebui evaluate 
calităţile personale? aptitudinile practice nu ar trebui predate şi testate?; (b) dacă ar trebui implicată o autoritate in-
dependentă faţă de executiv şi legislativ la această etapă − în Austria, de exemplu, Personalsenates (compuse din cinci 
judecători) au un rol formal în recomandarea promovărilor, însă nu au nici un rol în ceea ce priveşte numirile.
23. Prin contrast, acolo unde judecătorii sînt sau pot fi  numiţi din rîndurile practicienilor cu experienţă, e puţin pro-
babil ca examenele să fi e relevante şi e posibil ca la baza numirilor să stea aptitudinile practice şi consultarea cu alte 
persoane care au relaţii directe cu candidatul.
24. În toate situaţiile de mai sus se sugerează că se impun standarde obiective nu numai pentru a exclude infl uenţele 
politice, ci şi din alte motive, precum riscul apariţiei favoritismului, conservatorismului şi a nepotismului (sau a „clo-
nării”), care există dacă numirile sînt făcute într-o manieră nestructurată sau pe baza recomandărilor personale.
25. Orice „criterii obiective”, care caută să garanteze că selectarea şi cariera judecătorilor se „bazează pe merite, ţinîn-
du-se cont de pregătirea profesională, integritate, capacitate şi efi cienţă”, sînt menite să fi e defi nite în termeni generali. 
Cu toate acestea, tocmai conţinutul şi efectul lor în fi ecare ţară este esenţial în cele din urmă. CCJE a recomandat ca 
autorităţile din statele membre responsabile de numiri şi promovări şi care oferă consultanţă referitor la acestea 
să introducă şi să aplice criterii obiective, în scopul garantării că selectarea şi cariera judecătorilor „se bazează 
pe merite, ţinîndu-se cont de pregătirea profesională, integritate, capacitate şi efi cienţă”. Odată ce se face acest lu-
cru, acele organisme sau autorităţi responsabile de numiri şi promovări vor avea obligaţia să acţioneze în consecinţă, 
şi atunci va fi  posibil, cel puţin, să se examineze cu atenţie conţinutul criteriilor adoptate şi efectul lor practic.
26. Răspunsurile la chestionare indică o lipsă pe larg răspîndită a unor astfel de criterii publicate. Criteriile generale 
au fost publicate de lordul cancelar în Marea Britanie, iar executivul scoţian a publicat un document pentru consul-
tare. Legislaţia austriacă defi neşte criteriile de promovare. Multe ţări, precum Cipru sau Estonia, au pur şi simplu 
încredere în integritatea consiliilor independente ale judecătorilor responsabile de numiri sau de recomandarea nu-
mirilor. În Finlanda, Consiliul Consultativ compară rezultatele candidaţilor, iar propunerile lui de numire includ o 
motivaţie a deciziei lor. În acelaşi mod, în Islanda, comisia de selectare6 pune la dispoziţia ministrului justiţiei o eva-
luare în scris a candidaţilor pentru posturile de judecător districtual, în timp ce Curtea Supremă se pronunţă asupra 
competenţei candidaţilor pentru posturile de judecător din această instituţie. În Germania, atît la nivel federal, cît şi 
la nivelul landurilor, consiliile pentru numirea judecătorilor pot avea responsabilitatea de a întocmi opinii în scris 
(fără o motivaţie detaliată) asupra oportunităţii numirii sau promovării candidaţilor, care nu au caracter obligatoriu 
pentru ministrul justiţiei, dar care pot duce la critici (uneori publice), dacă acesta nu ţine seama de ele. Prezentarea 
de argumente ar putea fi  privită ca un lucru pozitiv şi e posibil ca aceasta să confere conţinut criteriilor care sînt 
aplicate în practică, însă contraargumentele ar putea fi  de asemenea caracterizate ca militînd împotriva furnizării de 
argumente în cazuri particulare (de exemplu, caracterul sensibil al alegerii între doi candidaţi care au aproape aceleaşi 
califi cări şi confi denţialitatea în ceea ce priveşte sursele sau informaţiile).
27. În Lituania, deşi nu există criterii clare care să guverneze promovarea, performanţele profesionale ale judecători-
lor sînt monitorizate cu ajutorul unor criterii cantitative şi calitative, care se bazează în primul rînd pe statistici (in-
clusiv statistici referitoare la trimiterea spre rejudecare a apelurilor) şi fac obiectul unui raport către Departamentul 
pentru Instanţe din cadrul Ministerului Justiţiei. Ministrul justiţiei are doar un rol indirect în selectare şi promovare. 
Sistemul de monitorizare a fost, însă, „aspru criticat” de către Asociaţia Lituaniană a Judecătorilor. Datele statistice au 
importanţă socială în înţelegerea şi îmbunătăţirea activităţii şi efi cienţei instanţelor. Ele nu sînt, însă, acelaşi lucru cu 
standardele obiective de evaluare, fi e în scopul numirii într-o nouă poziţie, al promovării sau în alt scop. Se impune 
multă prudenţă în folosirea datelor statistice în acest context.
28. În Luxemburg, se afi rmă că promovarea se bazează în mod normal pe principiul vechimii în muncă. În Olanda, 
există încă elemente ale sistemului timpuriu bazat pe vechimea în muncă, iar în Belgia şi Italia promovarea este deter-
minată de criterii obiectiv defi nite privind vechimea în muncă şi competenţa. În Austria, referitor la recomandările 
făcute de Personalsenates (alcătuite din cinci judecători) către ministrul justiţiei, poziţia prevăzută de lege este aceea 
că se ţine seama de vechimea în muncă numai în cazul egalităţii între califi cativele mai multor candidaţi.

6 Format din trei avocaţi numiţi de către ministrul justiţiei la recomandarea Curţii Supreme, a Asociaţiei Judecătorilor şi a Asociaţiei Avocaţilor, Curtea 
Supremă făcînd, de asemenea, menţiuni asupra candidaturii şi califi cării.
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29. Carta europeană privind statutul judecătorilor abordează sistemele de promovare „în situaţia în care acestea nu se 
bazează pe vechimea în muncă” (alineatul 4.1.), iar Memorandumul explicativ menţionează că acesta este „un sistem 
pe care Carta nu-l exclude sub nici o formă, deoarece este menit să asigure o protecţie foarte efi cientă a indepen-
denţei”. Deşi experienţa profesională corespunzătoare este o condiţie importantă pentru promovare, CCJE a 
considerat că vechimea în muncă, în lumea modernă, nu mai este general7 acceptabilă ca principiu dominant de 
determinare a promovării. Publicul manifestă un interes sporit nu numai faţă de independenţă, ci şi faţă de calitatea 
sistemului său judecătoresc şi, mai ales în vremuri cînd se produc mari schimbări, faţă de calitatea conducătorilor 
sistemului judecătoresc. Poate exista o eventuală sacrifi care a dinamismului atunci cînd promovările se bazează în 
întregime pe vechimea în muncă, ce nu poate fi  justifi cată printr-un cîştig real în ceea ce priveşte independenţa. Cu 
toate acestea, CCJE a considerat că cerinţele privind vechimea în muncă, bazate pe numărul de ani de experienţă 
profesională, pot servi la consolidarea independenţei.
30. În Italia şi, într-o oarecare măsură, în Elveţia, statutul, funcţia şi remunerarea judecătorilor au fost separate. Re-
munerarea se face, în mod automat, pe baza vechimii în muncă şi nu variază în general în funcţie de statut sau de po-
ziţie. Statutul depinde de promovare, însă nu implică neapărat transferul la altă instanţă. Astfel, un judecător cu statut 
de curte de apel poate opta să rămînă în continuare judecător într-o instanţă de fond. În acest fel, sistemul urmăreşte 
să sporească independenţa prin eliminarea oricăror stimulente fi nanciare care ar determina dorinţa judecătorului de 
a fi  promovat sau de a obţine o funcţie diferită.
31. CCJE a examinat problema egalităţii dintre femei şi bărbaţi. Directivele Casei Latimer stipulează: „Numirile la 
toate nivelurile sistemului judecătoresc trebuie să aibă, ca unul dintre obiective, realizarea egalităţii dintre bărbaţi şi 
femei”. În Anglia, „principiile directoare” ale lordului cancelar prevăd ca numirea să se facă strict pe bază de merit, 
„indiferent de sex, origine etnică, stare civilă, orientare sexuală…”, însă lordul cancelar şi-a exprimat foarte clar in-
tenţia de a încuraja candidaturile pentru numirea în poziţie de judecător atît din partea femeilor, cît şi a minorităţilor 
etnice. Ambele obiective sînt adecvate. Delegatul austriac a declarat că în Austria, în situaţia în care sînt doi candidaţi 
cu califi cative egale, s-a prevăzut în mod expres să fi e numit candidatul aparţinînd sexului mai puţin reprezentat. 
Chiar pornind de la premisa că această reacţie pozitivă limitată faţă de problema reprezentării mai slabe nu ar ridica 
probleme de ordin juridic, CCJE a identifi cat unele difi cultăţi de ordin practic, cum ar fi : (1) că selecţionează o arie cu 
reprezentare mai slabă (sexul) şi (2) că ar putea exista contradicţii referitoare la ceea ce constituie, în condiţiile fi ecă-
rei ţări în parte, reprezentare mai slabă, din motive discriminatorii relevante, într-o asemenea arie. CCJE nu propune 
o prevedere ca cea austriacă în calitate de standard internaţional. Subliniază, însă, necesitatea de a realiza egali-
tatea prin intermediul unor „principii directoare”, cum ar fi  cele la care se face referire în teza nr.3 de mai sus.

ORGANISMELE DE NUMIRE ŞI CONSULTATIVE

32. CCJE a luat notă de marea diversitate a metodelor prin care sînt numiţi judecătorii. Există o unanimitate evidentă 
referitor la faptul că numirile trebuie să fi e „bazate pe merit”.
33. Diversele metode utilizate în prezent pentru selectarea judecătorilor pot fi  toate privite ca avînd avantaje şi dez-
avantaje: se poate argumenta că alegerea prin vot conferă o legitimitate mai democratică, însă implică pe candidat 
într-o campanie, în politică şi în tentaţia de a pretinde şi acorda favoruri. Cooptarea acestor metode de către sistemul 
judecătoresc existent poate avea drept rezultat candidaţi bine pregătiţi din punct de vedere profesional, însă aici poate 
exista riscul apariţiei conservatorismului sau nepotismului (sau al „clonării”)8 – şi acest aspect ar putea părea ca fi ind 
absolut nedemocratic pentru o gîndire constituţională. De asemenea, se poate argumenta că numirea judecătorilor de 
către executiv sau legislativ poate conferi mai multă legitimitate, însă comportă riscul de a se crea o dependenţă mai 
mare faţă de celelalte puteri. O altă metodă implică nominalizarea de către un organism independent.
34. Mai sînt motive de îngrijorare că actuala diversitate de mijloace poate facilita în mod tacit continuarea infl u-
enţelor politice nedorite asupra numirilor. CCJE a luat notă de opinia expertului, domnul Oberto, conform căreia 
procedurile informale de numire şi infl uenţa politică deschisă asupra numirilor judecătorilor din unele state nu au 
constituit modele utile pentru altele, democraţii noi, unde era vital să se asigure independenţa judecătorească prin 
introducerea unor organisme de numire complet apolitice.
35. CCJE a luat notă că, luînd exemplul unei democraţii tinere, în Republica Cehă numirile sînt făcute de preşedin-
tele ţării, în baza unei moţiuni înaintate de ministrul justiţiei, iar promovările (de exemplu, transferul la o instanţă 
ierarhic superioară sau în funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte de instanţă) sînt făcute fi e de preşedinte, fi e de 
către ministrul justiţiei. Nu există nici un consiliu suprem, chiar dacă judecătorii alcătuiesc comisii care selectează 
candidaţii la numirea pe post de judecător.

7 Cu toate acestea, CCJE cunoaşte cîteva cazuri în care un astfel de sistem pare să funcţioneze, cum ar fi  numirea Şefului Justiţiei în India şi Japonia.
8 A se vedea alineatul 24 de mai sus.
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36. Recomandarea nr.R (94) 12 are în prezent o poziţie ambiguă în acest domeniu. Aceasta porneşte de la premisa că 
există un organism independent responsabil de numiri: 
„Autoritatea care decide asupra selectării şi carierei judecătorilor trebuie să fi e independentă faţă de guvernare şi 
administraţie. Pentru a salvgarda independenţa acesteia, reglementările trebuie să garanteze că, de pildă, membrii săi 
sînt selectaţi de către autoritatea judecătorească şi că autoritatea însăşi este cea care decide asupra propriilor reguli 
de procedură”.
Însă, Recomandarea merge mai departe, examinînd şi avînd în vedere un sistem complet diferit: 
„Cu toate acestea, acolo unde prevederile constituţionale sau legale şi tradiţiile le permit judecătorilor să fi e numiţi de 
către guvern, trebuie să existe garanţii care să aibă grijă ca procedurile de numire a judecătorilor să fi e transparente şi 
independente în practică şi ca deciziile să nu fi e infl uenţate de nici un alt fel de motive în afara celor legate de criteriile 
obiective menţionate mai sus”.
Exemplele de „garanţii” care urmează oferă o şi mai mare relaxare a procedurilor formale: acestea încep cu un orga-
nism independent special care face recomandări, pe care guvernul le „respectă în practică”, includ mai apoi „dreptul 
la apel împotriva unei decizii în faţa unei autorităţi independente” şi se încheie cu soluţia blîndă (şi ambiguu formu-
lată) că este sufi cient dacă „autoritatea care ia decizia se protejează de infl uenţele nedorite şi inadecvate”.
37. Condiţiile din 1994 sînt cele care stau la baza acestei formulări. Însă, CCJE este preocupat în prezent de caracterul 
ei oarecum vag şi deschis în contextul unei Europe lărgite, unde „tradiţiile” constituţionale sau legislative sînt mai 
puţin relevante şi procedurile formale sînt o necesitate de care este primejdios să ne dispensăm. Prin urmare, CCJE 
a considerat că fi ecare decizie legată de numirea sau cariera unui judecător trebuie să se bazeze pe criterii obiec-
tive, pentru a se garanta că nu a fost luată decît în baza unor astfel de criterii.
38. CCJE a recunoscut că e posibil să nu se poată merge mai departe, în lumina diversităţii de sisteme acceptate în 
prezent în statele europene. Totuşi, CCJE este un organism consultativ, împuternicit să refl ecteze atît asupra modifi -
cării standardelor existente, cît şi asupra elaborării de standarde general acceptate. Mai mult, Carta europeană privind 
statutul judecătorilor merge considerabil mai departe decît Recomandarea nr.R (94) 12, stipulînd următoarele: 
„Referitor la orice decizie care afectează selectarea, recrutarea, numirea şi cariera sau eliberarea din funcţie a judecă-
torului, statutul prevede intervenţia unei autorităţi independente faţă de puterea executivă sau legislativă, în cadrul 
căreia cel puţin jumătate din membri sînt judecători aleşi de colegii lor, pe baza unor metode care garantează o repre-
zentare cît mai largă a puterii judecătoreşti”.
39. Memorandumul explicativ precizează că „intervenţia” unei autorităţi independente a fost prevăzută într-un sens 
sufi cient de larg să acopere o opinie, recomandare sau propunere, precum şi o decizie propriu-zisă. Carta europeană 
merge mult mai departe decît practica actuală din multe state europene. (În mod deloc surprinzător, delegaţii Înaltu-
lui Consiliu al Judecătorilor şi asociaţiile judecătorilor, care s-au reunit la Varşovia în perioada 23-26 iunie 1997, au 
dorit un „control” şi mai complet asupra numirii şi promovării judecătorilor decît cel susţinut de Carta europeană).
40. Răspunsurile la chestionare arată că cele mai multe state europene au introdus un organism independent faţă 
de executiv şi de legislativ, cu rol exclusiv sau mai puţin important în ceea ce priveşte numirile şi (acolo unde este 
relevant) promovările; iată cîteva exemple: Andora, Belgia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Islanda, 
Irlanda, Italia, Lituania, Moldova, Olanda, Norvegia, Polonia, România, Rusa, Slovacia, Slovenia, „fosta Republică 
Iugoslavă Macedonia” şi Turcia.
41. Absenţa unui astfel de organism a fost resimţită ca fi ind punctul slab în Republica Cehă. În Malta există un astfel 
de organism, însă avînd în vedere consultarea acestuia în mod opţional de către autoritatea de numire9, a fost consi-
derat ca fi ind o carenţă. În Croaţia, nivelul potenţial al infl uenţei politice asupra acestui organism a fost considerat o 
problemă.10

42. Cele trei sisteme prezentate mai jos vor servi drept exemple de consilii superioare ale magistraturii care îndepli-
nesc condiţiile sugerate de Carta europeană.
i) Potrivit articolului 104 al Constituţiei Italiei, un asemenea consiliu este alcătuit din: preşedintele ţării, preşedin-

tele şi procurorul general al Curţii de Casaţie, 20 de judecători aleşi de către sistemul judecătoresc şi 10 membri 
aleşi de parlament în sesiune reunită, din rîndul cadrelor universitare şi al avocaţilor care au 15 ani de activitate 
neîntreruptă. Potrivit articolului 105, responsabilitatea acestuia este de a „desemna, recruta şi transfera, de a 
promova judecătorii şi de a lua măsuri disciplinare împotriva acestora, în conformitate cu reglementările pri-
vind organizarea judecătorească”.

9 Preşedintele la sfatul Primului Ministru. 
10 A se vedea alineatul 20 de mai sus.
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ii) Legile ungare privind reforma instanţelor din 1997 înfi inţează Consiliul Naţional al Judecătorilor, împuternicit 
cu administrarea instanţelor, inclusiv cu numirea judecătorilor. Consiliul este compus din preşedintele Curţii 
Supreme (preşedintele Consiliului), nouă judecători, ministrul justiţiei, procurorul general, preşedintele Asoci-
aţiei Barourilor şi doi deputaţi din parlament.

iii) În Turcia, un consiliu suprem selectează şi promovează atît judecătorii, cît şi procurorii. Acesta este compus din 
şapte membri, incluzînd cinci judecători, fi e din cadrul Curţii de Casaţie, fi e din Consiliul de Stat. Ministrul 
justiţiei prezidează Consiliul, iar sub-secretarul ministrului justiţiei este de asemenea un membru de drept al 
Consiliului.

43. Un exemplu din cadrul ţărilor de drept anglo-saxon ne este furnizat de Irlanda, unde a fost înfi inţat un comitet 
pentru numirea judecătorilor prin Legea privind instanţele şi funcţionarea instanţelor din 1995, secţiunea 13, privind 
„identifi carea persoanelor şi informarea guvernului cu privire la faptul dacă aceste persoane corespund pentru nu-
mirea pe post de judecător”. Comitetul este alcătuit din nouă membri: preşedintele Curţii Supreme, preşedinţii Înaltei 
Curţi, Curţii de Circuit şi Curţii Districtuale, procurorul general, un avocat numit de preşedintele Baroului, un avocat 
însărcinat cu procedura, nominalizat de preşedintele Societăţii de Drept şi pînă la trei membri numiţi de ministrul 
justiţiei, care lucrează sau au cunoştinţe de comerţ, fi nanţe sau administraţie sau au experienţă în calitate de benefi -
ciari ai serviciilor instanţelor. Însă, aceasta nu exclude toate infl uenţele politice din proces.11

44. Modelul german (a se vedea mai sus) implică consilii, al căror rol poate fi  diferit dacă ne referim la instanţele fe-
derale sau cele ale landurilor şi în funcţie de nivelul instanţelor. Există consilii pentru numirea judecătorilor al căror 
rol este, de regulă, unul strict consultativ. În plus, mai multe German Länder stipulează că judecătorii vor fi  selectaţi 
în comun de către ministrul competent şi un comitet pentru selectarea judecătorilor. Acest comitet are de obicei drept 
de veto. În mod obişnuit, este compus din membri ai parlamentului, judecători aleşi de colegii lor şi un avocat. Im-
plicarea ministrului justiţiei este privită în Germania ca un element democratic important, deoarece acesta este răs-
punzător în faţa parlamentului. De asemenea, din punct de vedere constituţional, faptul că acest consiliu nu trebuie
să fi e alcătuit doar din judecători sau în majoritate din judecători este considerat ca fi ind foarte important.
45. Chiar şi în sistemele de drept unde sînt respectate standardele prin forţa tradiţiei şi a autodisciplinei informale, 
în mod obişnuit sub privirea scrutătoare a unei prese libere, ultima vreme s-a înregistrat o recunoaştere sporită a 
nevoii de garanţii mai obiective şi mai formale. În alte state, mai ales în fostele ţări comuniste, această necesitate este 
stringentă. CCJE a considerat că, în măsura în care a pledat în favoarea intervenţiei (într-un sens sufi cient de larg 
să includă o opinie, recomandare sau decizie propriu-zisă) unei autorităţi independente care are o reprezentare 
judecătorească substanţială, aleasă în mod democratic de către ceilalţi judecători12, Carta europeană a indicat 
direcţia generală pe care CCJE dorea să o recomande. Aceasta este deosebit de importantă pentru ţările care nu 
au alte sisteme adînc înrădăcinate şi care s-au dovedit a fi  democratice.

NUMIREA – PERIOADA PE CARE SE FACE NUMIREA

46. Principiile fundamentale ale Naţiunilor Unite, Recomandarea nr.R (94) 12 şi Carta europeană privind statutul 
judecătorilor se referă mai degrabă la posibilitatea de numire pe un termen fi x, stabilit prin lege, decît pînă la vîrsta 
legală de pensionare.
47. Carta europeană, alineatul 3.3, face de asemenea referire la procedurile de recrutare, prevăzînd „o perioadă de 
probă, care trebuie să fi e neapărat scurtă, după numirea în poziţia de judecător, dar înainte de confi rmarea perma-
nentă pe post”.
48. Practica europeană este în general aceea de a face numiri permanente pînă la vîrsta legală de pensionare. Aceasta 
este abordarea cel mai puţin problematică din punctul de vedere al independenţei.
49. Multe sisteme de drept prevăd perioade de instruire sau de probă pentru judecătorii noi.
50. Unele ţări fac anumite numiri pe un număr limitat de ani (de exemplu, în cazul Curţii Constituţionale Federale 
a Germaniei, perioada este de 12 ani). Judecătorii sînt, de asemenea, numiţi pe perioade limitate în cadrul curţilor 
internaţionale (de exemplu, Curtea Europeană de Justiţie şi Curtea Europeană pentru Drepturile Omului).
51. Unele ţări utilizează, de asemenea, judecători asistenţi, a căror numire este limitată sau mai puţin protejată decît 
cea a judecătorilor numiţi pe viaţă (de exemplu, Marea Britanie şi Danemarca).

11 A se vedea alineatul 20 de mai sus.
12 A se vedea alineatele 38-39 de mai sus.
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52. CCJE a considerat că acolo unde, în cazuri excepţionale, numirea unui judecător inamovibil se face pe o perioadă 
limitată, aceasta nu trebuie reînnoită decît dacă există proceduri care să garanteze că:
i) judecătorul, dacă doreşte, este avut în vedere pentru reînvestire de către organismul pentru numiri şi
ii) decizia privind reînvestirea se ia absolut obiectiv şi pe bază de merit  fără a se ţine seama de considerente politice.
53. CCJE consideră că atunci cînd numirea este provizorie sau limitată, organismul responsabil de obiectivismul 
şi transparenţa metodei de numire sau de reînvestire a unui judecător inamovibil are un rol deosebit de impor-
tant (a se vedea de asemenea alineatul 3.3 al Cartei europene).
54. CCJE este conştient de faptul că termenii săi de referinţă nu fac referire specifi că la poziţia judecătorilor la nivel 
internaţional. CCJE a luat fi inţă în urma Recomandării nr.23 din Raportul Wise Persons pe anul 1998, care prevede 
că trebuie să se consolideze directa cooperare cu instituţiile naţionale ale sistemului judecătoresc, iar Rezoluţia nr.1 
adoptată ulterior de miniştrii de justiţie în cadrul celei de a 22-a conferinţe, care a avut loc la Chişinău, în perioada 
17-18 iunie 1999, vorbea despre rolul CCJE ca fi ind acela de a asista la realizarea priorităţilor care au fost identifi cate 
în planul global de acţiune „pentru a consolida rolul judecătorilor din Europa şi pentru a oferi consultanţă… asupra 
faptului dacă este necesară o reactualizare a instrumentelor juridice ale Consiliului Europei…” Planul global de acţiu-
ne se axează foarte mult pe sistemele naţionale de drept ale statelor membre. De reţinut, însă, că una dintre condiţiile 
pentru a deveni membru al Consiliului Europei este „îndeplinirea obligaţiilor izvorînd din Convenţia europeană pen-
tru drepturile omului”, iar aceasta, în conformitate cu cel mai important standard al Consiliului Europei − supunerea 
faţă de jurisdicţia Curţii Europene pentru Drepturile Omului, este obligatorie în virtutea dreptului internaţional.” 
(Raportul Wise Persons, alineatul 9).
55. CCJE consideră că sporirea permanentă a importanţei instanţelor supranaţionale şi a deciziilor acestora pentru 
sistemele naţionale de drept a făcut ca încurajarea statelor membre să respecte principiile privind independenţa, in-
amovibilitatea, numirea şi perioada pe care se face numirea în legătură cu judecătorii acestor instanţe supranaţionale 
să devină esenţială (a se vedea, în special, alineatul 52 de mai sus).
56. CCJE este de acord că importanţa obligaţiilor rezultînd din tratatele internaţionale, precum Convenţia euro-
peană, şi din tratatele Uniunii Europene pentru sistemele de drept naţionale şi judecători, face ca numirea şi re-
învestirea judecătorilor în instanţele care interpretează asemenea tratate să inspire aceeaşi încredere, să respecte 
aceleaşi principii ca şi sistemele naţionale de drept şi să devină un aspect esenţial. CCJE consideră în continuare 
că implicarea autorităţii independente, la care se face referire în alineatele 37 şi 45, trebuie încurajată în legătură 
cu numirea şi reînvestirea judecătorilor în instanţele internaţionale. Consiliul Europei şi instituţiile sale sînt, pe 
scurt, întemeiate pe credinţa faţă de valorile comune superioare celor ale oricărui stat membru şi această credinţă a 
avut deja efecte practice semnifi cative. În cazul în care nu se insistă la nivel internaţional asupra aplicării lor, acest fapt 
va avea drept rezultat subminarea acestor valori şi a progreselor care s-au înregistrat în dezvoltarea şi aplicarea lor.

NUMIREA – INAMOVIBILITATEA ŞI MĂSURILE DISCIPLINARE

57. Există o dogmă fundamentală, conform căreia independenţa judecătorească este garantată pînă la vîrsta obligato-
rie de pensionare sau pînă la expirarea termenului fi xat de numire în funcţie: a se vedea principiile fundamentale ale 
Naţiunilor Unite, alineatul 12; Recomandarea nr.R (94) 12 – Principiul I (2)(a)(ii) şi (3) şi Principiul VI (1) şi (2). Car-
ta europeană afi rmă că principiul se extinde şi asupra numirii sau desemnării într-o nouă funcţie sau la o altă instan-
ţă, fără consimţămînt (în afară de situaţiile cînd instanţa se restructurează sau de delegare), însă atît Carta europeană, 
cît şi Recomandarea nr.R (94) 12 prevăd că transferul în altă funcţie se poate dispune şi ca sancţiune disciplinară.
58. CCJE a luat notă că Republica Cehă nu are o limită de vîrstă obligatorie pentru pensionare, însă „un judecător 
poate fi  eliberat din funcţie de către ministrul justiţiei după împlinirea vîrstei de 65 de ani”.
59. Existenţa excepţiilor la inamovibilitate, mai cu seamă cele rezultînd din sancţiuni disciplinare, duce imediat la 
găsirea organismului şi metodelor prin care, şi în baza cărora, judecătorii pot fi  sancţionaţi disciplinar. Recomanda-
rea nr.R (94) 12, Principiul VI (2) şi (3), insistă asupra necesităţii unei defi niţii a abaterilor, pentru care un judecător 
poate fi  eliberat din funcţie şi a unor proceduri disciplinare, care să se conformeze cu cerinţele impuse de Convenţia 
privind drepturile omului. Dincolo de aceasta, Recomandarea prevede doar următoarele: „Statele trebuie să aibă în 
vedere înfi inţarea, prin lege, a unui organism special competent care are sarcina de a aplica sancţiuni şi măsuri disci-
plinare, acolo unde acestea nu sînt soluţionate în instanţă, şi ale cărui hotărîri vor fi  controlate de un organ judecăto-
resc superior sau care este organul superior propriu-zis”. Carta europeană atribuie acest rol autorităţii independente 
care sugerează că trebuie să „intervină” în toate aspectele legate de selectarea şi cariera tuturor judecătorilor.
60. CCJE consideră că:
(a) inamovibilitatea judecătorilor trebuie să fi e un element expres al independenţei, consfi nţit la cel mai înalt 

nivel intern (a se vedea alineatul 16 de mai sus);
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(b) intervenţia unei autorităţi independente13, prin proceduri care să asigure dreptul deplin la apărare, este de 
o importanţă deosebită în aspectele privind disciplina şi

(c) este util să fi e elaborate standarde care să defi nească nu numai conduita care poate conduce la eliberarea 
din funcţie, ci şi orice conduită care poate duce la măsuri disciplinare sau la schimbarea statutului, inclusiv, 
de exemplu, transferul într-o altă instanţă sau altă zonă. E posibil ca CCJE să elaboreze o opinie detaliată pe 
această temă, care va conţine documentele înaintate CDCJ spre analiză, într-o etapă ulterioară, cînd CJCE se va 
ocupa în mod expres de standardele de conduită, deşi nu încape îndoială că acestea se afl ă într-o relaţie strînsă 
cu independenţa.

REMUNERAREA

61. Recomandarea nr.R (94) 12 prevede că „remunerarea judecătorilor trebuie garantată prin lege” şi „trebuie să fi e 
corespunzătoare demnităţii profesiei şi responsabilităţilor pe care le au” (Principiile I (2)(a)(ii) şi III (1)(b)). Carta 
europeană conţine o recunoaştere importantă, pragmatică şi realistă a rolului unei remunerări corespunzătoare în 
protejarea faţă de „presiuni menite să infl uenţeze deciziile şi conduita judecătorilor în general...” şi a garantării conce-
diului medical plătit, a pensiei (alineatul 6). CCJE a aprobat în totalitate prevederea Cartei europene.
62. Chiar dacă unele sisteme (cum ar fi  ţările scandinave) se îngrijesc de această situaţie prin mecanisme tradiţionale, 
fără prevederi legale formale, CCJE consideră că este important în general (mai ales în legătură cu noile democraţii) 
să fi e elaborate prevederi legale specifi ce care să asigure salariile judecătorilor împotriva diminuărilor şi să asigure cel 
puţin o prevedere de fapt referitoare la mărirea salariilor în raport cu creşterea preţurilor.

LIBERTATEA FAŢĂ DE INFLUENŢE EXTERNE NEDORITE

63. Libertatea faţă de infl uenţe externe nedorite constituie un principiu general unanim recunoscut: a se vedea prin-
cipiile fundamentale ale Naţiunilor Unite, alineatul 2; Recomandarea nr.R (94) 12, Principiul I (2)(d), care stipulează 
în continuare că „legea trebuie să prevadă sancţiuni împotriva persoanelor care încearcă să infl uenţeze judecătorii în 
orice mod”. Ca principii generale, libertatea faţă de infl uenţe nedorite şi necesitatea aplicării de sancţiuni în cazuri ex-
treme sînt incontestabile.14 Mai mult, CCJE nu are motive să creadă că acestea nu sînt prevăzute corespunzător ca atare 
în legislaţia statelor membre. Pe de altă parte, operarea lor în practică necesită prudenţă, atenţie şi, în unele contexte, 
constrîngere politică. Discuţiile purtate cu judecători din diverse state şi înţelegerea, sprijinul de care au dat dovadă 
pot fi  foarte utile în această privinţă. Difi cultatea stă mai degrabă în a decide ce constituie infl uenţă nedorită şi de a 
realiza un echilibru între, de exemplu, necesitatea de a proteja procesul judecătoresc faţă de denaturări şi presiuni, fi e 
politice, fi e din partea presei sau a altor surse, şi interesul dezbaterii publice a chestiunilor de interes public în viaţa 
publică şi într-o presă liberă. Judecătorii trebuie să accepte că ei sînt fi guri publice şi că nu trebuie să aibă un caracter 
prea susceptibil sau o constituţie prea fragilă. CCJE a căzut de acord că nu pare a se impune vreo modifi care a prin-
cipiului existent, ci că judecătorii din diverse state ar putea benefi cia de pe urma discuţiilor purtate împreună şi 
a schimbului de informaţii în legătură cu situaţii particulare.

INDEPENDENŢA ÎN CADRUL AUTORITĂŢII JUDECĂTOREŞTI

64. Ideea fundamentală este aceea că judecătorul, în exercitarea atribuţiilor sale, nu este angajatul nimănui; acesta este 
deţinătorul unei funcţii de stat. El este astfel în slujba legii şi este răspunzător numai în faţa acesteia. Faptul că jude-
cătorul care soluţionează un caz nu acţionează conform unor dispoziţii sau instrucţiuni venite de la o altă persoană, 
din afara sau din interiorul sistemului judecătoresc, este unul care nu trebuie demonstrat.
65. Recomandarea nr.R (94) 12, Principiul I (2)(a)(i), stipulează că „hotărîrile judecătorilor nu trebuie să fi e supuse 
nici unei reexaminări în afara procedurilor de apel prevăzute de lege”, iar Principiul I (2)(a)(iv) stipulează că „guver-
nul sau administraţia nu trebuie să aibă posibilitatea de a emite nici un fel de hotărîri care să invalideze retroactiv 
hotărîrile judecătoreşti, cu excepţia celor privind amnistia, graţierea sau alte hotărîri similare”. CCJE a luat notă de 
faptul că răspunsurile la chestionare au indicat că aceste principii sînt respectate în general şi nu au fost propuse 
nici un fel de amendamente.
66. CCJE a luat notă de ameninţarea potenţială împotriva independenţei judiciare care ar putea apărea din cadrul 
ierarhiei judiciare interne. Acesta recunoaşte că independenţa judiciară depinde nu numai de libertatea faţă de 

13A se vedea alineatele 37 şi 45 de mai sus.
14 A se vedea, de asemenea, echilibrul dintre principiul general al libertăţii de exprimare şi excepţia (acolo unde sînt necesare măsuri pentru menţinerea 
autorităţii şi imparţialităţii autorităţii judecătoreşti) la articolul 10 din CEDO.
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infl uenţele externe nedorite, ci şi de libertatea faţă de infl uenţele nedorite, care ar putea rezulta în anumite situaţii 
din atitudinea altor judecători. „Judecătorii trebuie să benefi cieze de libertate neîngrădită pentru a soluţiona cauzele 
imparţial, potrivit conştiinţei lor şi modului în care interpretează faptele şi în conformitate cu prevederile legale re-
levante” (Recomandarea nr.R (94) 12, Principiul I (2)(d)). Aceasta se referă la judecători individual. Termenii în care 
ea este formulată nu exclud doctrinele, precum cea a precedentului juridiciar, existentă în ţările cu sistem de drept 
anglo-saxon (de pildă, obligaţia unui judecător ierarhic inferior de a respecta o hotărîre anterioară a unei instanţe 
superioare în ceea ce priveşte un principiu de drept care apare în cauza ulterioară).
67. Principiul I (2)(d) continuă după cum urmează: „Judecătorii nu trebuie să fi e obligaţi să informeze asupra obiec-
tului unei cauze pe nici o persoană din afara sistemului judecătoresc”. Oricum ar fi  privită, această formulare este 
obscură. „Informarea”, chiar şi a altor membri ai sistemului judecătoresc, asupra obiectului unei cauze pare de la bun 
început să vină în confl ict cu independenţa individuală. În cazul în care o hotărîre este pronunţată cu atîta incompe-
tenţă, încît să constituie o abatere disciplinară, atunci lucrurile stau altfel; însă, în acest caz, foarte puţin probabil că 
judecătorul nu ar „informa” în nici un fel, ci ar răspunde unor acuzaţii.
68. Puterea ierarhică pe care multe sisteme de drept o conferă instanţelor superioare ar putea, în practică, să sub-
mineze independenţa individuală a judecătorilor. O soluţie în acest caz ar fi  aceea de a transfera toate competenţele 
relevante unui consiliu judiciar superior, care ar proteja independenţa în interiorul şi în afara sistemului judecătoresc. 
Acest aspect ne duce din nou la Carta europeană privind statutul judecătorilor, asupra căreia am atras atenţia în cadrul 
secţiunilor „Organismele de numire şi consultative” şi „Libertatea faţă de infl uenţe externe nedorite”.
69. Sistemele de inspectare a instanţelor, în ţările în care acestea există, nu trebuie să se preocupe de obiectul sau 
corectitudinea hotărîrilor şi nu trebuie să-i determine pe judecători, din motive de efi cienţă, să acţioneze în favoarea 
productivităţii, sacrifi cînd astfel îndeplinirea corespunzătoare a rolului pe care aceştia îl au − acela de a pronunţa o 
hotărîre bine gîndită, în conformitate cu interesele celor care apelează la justiţie.15

ROLUL JUDECĂTORULUI

70. CCJE a luat notă în această privinţă de sistemul italian modern de separare a treptelor, privind remunerarea şi 
funcţiile descris la alineatul 30 de mai sus. Obiectivul acestui sistem este de a consolida independenţa şi, de aseme-
nea, urmăreşte ca acele cauze difi cile din instanţele de fond (de exemplu, cele care implică mafi a) să fi e soluţionate de 
judecători extrem de capabili.
71. Această secţiune ar putea acoperi un domeniu vast. Mare parte a acestui domeniu va fi  analizată în detaliu în mo-
mentul în care CCJE se va ocupa de standarde şi e mai bine să-l lăsăm la o parte pînă atunci. Acest lucru este valabil 
pentru anumite subiecte, precum apartenenţa la un partid politic şi angajarea în activităţi politice.
72. Un subiect important abordat în cadrul reuniunii CCJE se referă la interschimbabilitatea din unele sisteme a 
posturilor de judecător, procuror şi reprezentant al ministerului justiţiei. În pofi da acestei interschimbabilităţi, CCJE 
a conchis că analizarea rolului, statutului şi atribuţiilor procurorilor publici în paralel cu cele ale judecătorilor depă-
şeşte sfera atribuţiilor sale. Cu toate acestea, rămîne deschisă o chestiune importantă – aceea dacă un asemenea sis-
tem este în concordanţă cu independenţa judecătorească. Acest aspect are, fără îndoială, o importanţă considerabilă 
pentru sistemele de drept afectate. CCJE consideră că acest subiect ar putea fi  demn de o analiză detaliată într-o 
fază ulterioară, poate în legătură cu studierea regulilor de conduită pentru judecători, însă este nevoie de opinii 
specializate suplimentare.

CONCLUZII

73. CCJE consideră că problema esenţială pentru statele membre este de a pune pe deplin în aplicare principiile deja 
elaborate (alineatul 6) şi, după examinarea standardelor incluse în primul rînd în Recomandarea nr.R (94) 12 privind 
independenţa, efi cienţa şi rolul judecătorilor, a ajuns la următoarele concluzii:
(1) Principiile fundamentale privind independenţa judecătorească ar trebui prevăzute la nivel constituţional sau la cel 
mai înalt nivel de drept cu putinţă în fi ecare dintre statele membre, iar reglementările specifi ce ar trebui prevăzute la 
nivel legislativ (alineatul 16). 
(2) Autorităţile din fi ecare stat membru responsabile pentru numirile şi propunerile de numire şi promovare trebuie 
să introducă, să publice şi să pună imediat în aplicare criterii obiective cu scopul de a se asigura că selectarea şi pro-
movarea judecătorilor se fac pe bază de merit, ţinîndu-se cont de califi carea profesională, integritate, capacitate şi 
efi cienţă (alineatul 25).

15 A se vedea, de asemenea, alineatul 27 de mai sus. 
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REFLECŢII ASUPRA INTERPRETĂRII ŞI APLICĂRII 
UNOR PREVEDERI ALE ALIN.(2) ART.151 ŞI ALE 
ALIN.(2) ART.152 CP RM

In the framework of this article, the aggravating circumstances stipulated at let.

b), c), d) par.(2) art.151 and let.c1), d), e) par.(2) art.152 PC RM are studied. In real 

terms, there are analyzed the application conditions of penal responsibility for de-

liberated grave battery or health harm/for deliberated ordinary battery or health 

harm, committed consciously against an under aged or an pregnant woman, or 

taking advantage from the well known or obvious weakness condition of the vic-

tim, due to agedness, any kind of illness, due to physical or psychological handicap 

or some other factor. As well, is examined the conjecture when the respective of-

fence is committed against a person correlated to his performance of work or pub-

lic obligations. Ultimately, it is taken throughout examination the hypothesis of 

deliberated grave battery or health harm/of deliberated ordinary battery or health 

harm committed by two or more persons. The theoretical examples are headed 

off  by important judicial practice samples. The formulated conclusions and recom-

mendations have the right goal to cover the vacuum concerning the interpretation 

and the application of the disposals prevented in art.151 and art.152 PC RM. 

În conformitate cu art.35 şi art.36 din Legea Republicii 
Moldova pentru modifi carea şi completarea Codului 
penal al Republicii Moldova, adoptată de Parlamentul 
Republicii Moldova la 18.12.20081, alin.(2) art.151 şi 
alin.(2) art.152 CP RM au fost supuse remanierii. În re-
zultat, printre altele, la lit.b) alin.(2) art.151 şi la lit.c1)
alin.(2) art.152 CP RM, pentru infracţiunile de vătă-
mare intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a 
sănătăţii şi de vătămare intenţionată medie a integri-
tăţii corporale sau a sănătăţii, s-a statuat circumstan-
ţa agravantă „cu bună-ştiinţă asupra unui minor sau a 
unei femei gravide ori profi tînd de starea de neputinţă 
cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează 
vîrstei înaintate, bolii, handicapului fi zic sau psihic ori 
altui factor”. 
De notat că pînă la intrarea în vigoare a amendamen-
tului din 18.12.2008, la lit.b) alin.(2) art.151 CP RM 
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se stabilea răspunderea pentru vătămarea intenţionată 
gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, săvîrşită 
asupra minorului (nu cu bună-ştiinţă asupra unui mi-
nor). Nu a existat o prevedere normativă în care să se 
stabilească răspunderea pentru vătămarea intenţionată 
gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, săvîrşită cu 
bună-ştiinţă asupra unei femei gravide ori profi tînd de 
starea de neputinţă cunoscută sau evidentă a victimei, 
care se datorează vîrstei înaintate, bolii, handicapului 
fi zic sau psihic ori altui factor. De asemenea, nu a exis-
tat o dispoziţie incriminatoare în care să se stabilească 
răspunderea pentru vătămarea intenţionată medie a 
integrităţii corporale sau a sănătăţii, săvîrşită cu bună-
ştiinţă asupra unui minor sau a unei femei gravide ori 
profi tînd de starea de neputinţă cunoscută sau evidentă 
a victimei, care se datorează vîrstei înaintate, bolii, han-
dicapului fi zic sau psihic ori altui factor.
Putem observa că prevederile de la lit.b) alin.(2) art.151 
şi de la lit.c1) alin.(2) art.152 CP RM au acelaşi conţi-
nut cu cel al dispoziţiilor de la lit.e) alin.(2) art.145, 
lit.c) alin.(2) art.164, lit.c) alin.(2) art.166, lit.c) alin.(2) 
art.2176, lit.c) alin.(2) art.280 etc. din Codul penal. Ast-
fel, scopul respectivului amendament rezidă în unifor-
mizarea terminologiei legii penale, operante în ipoteze 
similare de infl uenţare asupra victimei avînd anumite 
calităţi speciale. 
În Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu 
privire la practica judiciară în cauzele despre pricinui-
rea vătămării intenţionate a integrităţii corporale”, nr.7 
din 30.10.1978 (în continuare – Hotărîrea Plenului 
nr.7/1978)2, nu există explicaţii referitoare la circum-
stanţa agravantă specifi cată la lit.b) alin.(2) art.151 şi la 
lit.c1) alin.(2) art.152 CP RM. Pe cale de consecinţă, în 
cadrul prezentului studiu ne propunem să suplinim go-
lul respectiv. Vom formula recomandări privind inter-
pretarea şi aplicarea dispoziţiilor care stabilesc răspun-
derea pentru vătămarea intenţionată gravă a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii / vătămarea intenţionată medie 
a integrităţii corporale sau a sănătăţii, săvîrşită cu bună-
ştiinţă asupra unui minor sau a unei femei gravide ori 
profi tînd de starea de neputinţă cunoscută sau evidentă 
a victimei, care se datorează vîrstei înaintate, bolii, han-
dicapului fi zic sau psihic ori altui factor.
Întru realizarea acestui scop, vom examina pe rînd cele 
trei ipoteze vizînd respectiva agravantă:
1) săvîrşirea infracţiunii cu bună-ştiinţă asupra unui 

minor;

Sugestii pe marginea hotărîrilor Plenului Curţii Supreme de Justiţie
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2) săvîrşirea infracţiunii cu bună-ştiinţă asupra unei fe-
mei gravide;

3) săvîrşirea infracţiunii profi tînd de starea de nepu-
tinţă cunoscută sau evidentă a victimei, care se da-
torează vîrstei înaintate, bolii, handicapului fi zic sau 
psihic ori altui factor.

1. La săvîrşirea vătămării intenţionate grave a inte-
grităţii corporale sau a sănătăţii asupra minorului 
(lit.b) alin.(2) art.151 CP RM, în varianta de pînă la 
amendamentul din 18.12.2008), se referă următoarele 
speţe: la 10.02.2007, aproximativ la ora 21.30, afl îndu-se 
în stare de ebrietate la discotecă în satul Căpriana, raio-
nul Străşeni, B.M. s-a apropiat de F.I. şi i-a cerut o ţigară. 
Primind refuz, B.M. a iniţiat o ceartă cu F.I., curmată de 
C.V. Ulterior, aproximativ la ora 22.00, F.I., T.Şt. şi D.V., 
despre care făptuitorul ştia cu certitudine că sînt minori, 
se întorceau acasă. A plecat din urma lor. Lîngă ocolul 
silvic a iniţiat cu cei trei o ceartă. Între făptuitor şi F.I., 
T.Șt. s-a produs o altercaţie. În cadrul acesteia B.M. i-a 
aplicat lui T.Șt. o lovitură cu cuţitul în braţul stîng, cau-
zîndu-i o vătămare gravă periculoasă pentru viaţă. Apoi 
cu acelaşi cuţit i-a aplicat lui F.I. trei lovituri, cauzîndu-i
o vătămare uşoară3; la 24.07.2007, afl îndu-se aproxima-
tiv la ora 16.30 în garajul gospodăriei sale de pe str. Can-
tonului, mun. Chişinău, dispunînd de o armă pneuma-
tică modelul „Slavia 620”, F.C. a îndreptat intenţionat 
arma în direcţia lui Ţ.V., spunîndu-i să ridice mîinile sus. 
Apoi a îndreptat arma spre minorului P.M., efectuînd o 
împuşcătură în direcţia acestuia. În rezultat, i-a cauzat o 
vătămare gravă4; la 04.08.2005, la ora 15.45, afl îndu-se 
în locuinţa sa din satul Băcioi, mun. Chişinău, C.A. i-a 
aplicat minorului S.S. o lovitură cu mîna peste faţă, după 
care l-a aruncat pe podea. Lovindu-se la cap, victima 
şi-a pierdut cunoştinţa. Lui S.S. i-a fost cauzată o traumă 
cerebrală închisă, manifestată prin contuzia cerebrală de 
gradul doi, fractura osului parieto-occipitală dreapta, 
hematom subaponeurotic occipital. Conform raportului 
de expertiză medico-legală, acestea au fost considerate 
vătămare gravă periculoasă pentru viaţă5. 
În acord cu legea penală în vigoare, pentru a fi  operan-
tă circumstanţa agravantă prevăzută la lit.b) alin.(2) 
art.151 şi la lit.c1) alin.(2) art.152 CP RM, este necesară 
îndeplinirea cumulativă a două condiţii: 1) victima să 
fi e un minor; 2) făptuitorul să manifeste bună-ştiinţă în 
privinţa calităţii de minor a victimei.
Astfel, înainte de toate, la momentul săvîrşirii infracţiu-
nii victima trebuie să nu aibă împlinită vîrsta de 18 ani. 
Folosind termenul „minor”, legiuitorul nu a intenţionat 
să facă vreo deosebire în raport cu vîrsta sau cu dis-
cernămîntul victimei. Totuşi, aceste împrejurări trebuie 
luate în calcul la individualizarea pedepsei. 
Cît priveşte cea de-a doua condiţie nominalizată mai 
sus, S.V. Rastoropov consideră, pe bună dreptate, că în 

cazul infracţiunilor contra sănătăţii persoanei tocmai 
stabilirea înţelesului noţiunii „cu bună-ştiinţă” – în le-
gătură cu calitatea specială a victimei de a fi  minor (sau 
femeie gravidă) – reprezintă una dintre chestiunile cele 
mai difi cile.6 
Aici vom menţiona că, pentru ca făptuitorului să-i fi e 
imputabilă răspunderea agravată, acesta trebuie să fi  
avut cunoştinţă la concret despre minoratul victimei 
(din surse documentare, datorită unor relaţii de fami-
lie sau de amiciţie, datorită faptului că vîrsta de pînă la 
18 ani era evidentă etc.). Sub acest aspect, vinovăţia făp-
tuitorului trebuie dovedită la concret, nefi ind sufi cientă 
simpla prezumţie că făptuitorul a prevăzut că victima ar 
putea fi  minoră. Dacă făptuitorul nu ştia despre mino-
ratul victimei în genere, răspunderea penală la fel nu-i 
poate fi  agravată în bază lit.b) alin.(2) art.151 sau lit.c1) 
alin.(2) art.152 CP RM.
În acest context, prezintă interes următorul exemplu din 
practica judiciară: în noaptea de 09.07.2006, afl îndu-se 
în stare de ebrietate într-o casă de pe str. Zamfi r Arbore, 
mun. Chişinău, A.I. i-a aplicat cu un cuţit de bucătă-
rie minorului Gh.V. o lovitură în abdomen. În rezultat, 
i-a cauzat o vătămare gravă. Împotriva sentinţei de con-
damnare în baza lit. b) alin.(2) art.151 CP RM a declarat 
apel inculpatul A.I. Acesta a solicitat casarea sentinţei, 
din motiv că este prea aspră. Prin decizia Colegiului 
penal al Curţii de Apel Chişinău, apelul inculpatului a 
fost admis parţial, cu casarea sentinţei şi pronunţarea 
unei noi hotărîri, prin care A.I. a fost recunoscut vino-
vat de comiterea infracţiunii prevăzute la alin.(1) art.151 
CP RM. Instanţa de apel a concluzionat: fapta lui A.I. a 
fost recalifi cată, deoarece nici la urmărirea penală, nici 
în şedinţa instanţei de fond şi a celei de apel nu au fost 
prezentate probe că inculpatul cunoştea vîrsta victimei. 
Cei doi nu s-au cunoscut pînă la momentul săvîrşirii in-
fracţiunii. Mai mult, după o zi de la săvîrşirea infracţiu-
nii, victima a împlinit vîrsta de 18 ani.7 
Analiza acestui caz denotă că vătămarea intenţionată 
gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii / vătămarea 
intenţionată medie a integrităţii corporale sau a sănătă-
ţii, săvîrşită cu bună-ştiinţă asupra unui minor, conferă 
caracter agravat infracţiunii numai dacă făptuitorul a 
cunoscut efectiv vîrsta de minorat a victimei. În cazul în 
care făptuitorul nu a cunoscut acest aspect, circumstan-
ţa agravantă examinată nu poate fi  reţinută la califi care. 
În aceste condiţii, simpla bănuială că victima ar fi  mino-
ră, chiar adusă la cunoştinţă făptuitorului, nu înseamnă 
decît un dubiu asupra existenţei acestei agravante. Iar 
dubiul nu poate fi  interpretat decît în favoarea făptuito-
rului. Deci, se prezintă ca absolut întemeiată recalifi ca-
rea faptei lui A.I. în baza alin.(1) art.151 CP RM.
Totodată, să nu uităm că, în urma amendamentu-
lui de la 18.12.2008, prevederea de la lit.b) alin.(2) 
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art.151 CP RM a suferit anumite modifi cări: formularea 
„săvîrşită asupra minorului” a fost substituită prin for-
mularea „săvîrşită cu bună-ştiinţă asupra unui minor”. 
Considerăm că nu este o simplă schimbare de decor. 
Nu mai este sufi cientă cunoaşterea minoratului victi-
mei. A devenit necesară manifestarea bunei-ştiinţe în 
raport cu cunoaşterea acestei împrejurări.
În doctrina penală nu s-a ajuns la un numitor comun 
privind înţelesul noţiunii „cu bună-ştiinţă”. Astfel, s-au 
profi lat următoarele trei poziţii:
1) „cu bună-ştiinţă” înseamnă că făptuitorul conştienti-

zează semnifi caţia socială a faptei pe care o săvîrşeş-
te8;

2) „cu bună-ştiinţă” înseamnă că făptuitorul cunoaşte 
calitatea specială a victimei9;

3) „cu bună-ştiinţă” înseamnă că făptuitorul cunoaşte 
cu certitudine calitatea specială a victimei.10

Optăm pentru ultima variantă de interpretare, cea mai 
restrictivă. Argumentele de rigoare le-am prezentat 
într-o publicaţie anterioară.11 Un argument în plus ar fi  
că, dacă nu am susţine această variantă de interpretare, 
am recunoaşte, implicit, că este nul efectul substituirii 
formulării „săvîrşită asupra minorului” prin formula-
rea „săvîrşită cu bună-ştiinţă asupra unui minor”. Ar 
însemna că noţiunea „cu bună-ştiinţă” este una lipsită 
de conţinut.
În consecinţă, în ipoteza vătămării intenţionate grave a 
integrităţii corporale sau a sănătăţii / vătămării intenţi-
onate medii a integrităţii corporale sau a sănătăţii, să-
vîrşite cu bună-ştiinţă asupra unui minor, sintagma „cu 
bună-ştiinţă” denotă că, la momentul săvîrşirii faptei, 
făptuitorul cunoştea cu certitudine despre minoratul 
victimei. 
Dintr-o altă perspectivă, consemnăm că art.27 + lit.b) 
alin.(2) art.151 / lit.c1) alin.(2) art.152 CP RM este solu-
ţia de califi care în cazul în care făptuitorul a considerat 
eronat că săvîrşeşte infracţiunea asupra unui minor.
Aceasta întrucît urmarea care se produce este nu cea 
pe care şi-a dorit-o făptuitorul. Făptuitorul a dorit să 
se producă nu vătămarea gravă/medie a unei persoane 
oarecare, dar anume a unui minor. Şi doar din cauze 
independente de voinţa făptuitorului s-a produs vătă-
marea gravă/medie a unei persoane oarecare. Nu a unui 
minor. Această eroare cu privire la calitatea agravan-
tă a victimei nu o putem ignora. Pentru că, altfel, s-ar 
recunoaşte implicit, că latura subiectivă, ca element 
constitutiv al infracţiunii, nu are nici o importanţă la 
califi care.
Observăm că acţiunea făptuitorului nu şi-a produs efec-
tul, din cauze independente de voinţa acestuia, în para-
metrii pe care i-a conceput. Or, intenţia făptuitorului 
a fost îndreptată spre săvîrşirea vătămării intenţionate 

grave a integrităţii corporale sau a sănătăţii / vătămării 
intenţionate medii a integrităţii corporale sau a sănătă-
ţii în prezenţa unei circumstanţe agravante. Nu a unei 
vătămări intenţionate grave a integrităţii corporale sau 
a sănătăţii / vătămări intenţionate medii a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii în formă neagravată. 
2. Săvîrşirea vătămării intenţionate grave a integri-
tăţii corporale sau a sănătăţii / vătămării intenţio-
nate medii a integrităţii corporale sau a sănătăţii cu 
bună-ştiinţă asupra femeii gravide, ca ipoteză distinc-
tă a circumstanţei agravante, specifi cate la lit.b) alin.(2) 
art.151 şi la lit.c1) alin.(2) art.152 CP RM, presupune 
îndeplinirea cumulativă a două condiţii: 1) victima să 
fi e o femeie gravidă şi 2) făptuitorul să manifeste bună-
ştiinţă în privinţa faptului că victima se afl ă în aseme-
nea stare.
Deci, înainte de toate, la momentul săvîrşirii faptei vic-
tima infracţiunii trebuie să aibă calitatea specială de 
femeie gravidă. Se consideră gravidă femeia din mo-
mentul concepţiei pînă la momentul începerii naşterii. 
Pentru califi carea infracţiunii nu este relevantă împre-
jurarea dacă victima intenţiona să ducă sarcina pînă la 
naştere sau dacă intenţiona să întrerupă artifi cial sarci-
na. La fel, nu importă dacă graviditatea are o cauză na-
turală sau una artifi cială (fecundarea artifi cială sau im-
plantarea embrionului). De asemenea, nu contează nici 
vîrsta sarcinii, nici gradul de viabilitate a produsului de 
concepţie. Nu infl uenţează asupra califi cării nici dacă, 
în rezultatul omorului femeii gravide, a fost distrus sau 
nu produsul concepţiei. Toate aceste împrejurări pot fi  
luate în consideraţie doar la individualizarea pedepsei.
La interpretarea noţiunii „cu bună-ştiinţă” şi la califi ca-
rea erorii cu privire la calitatea agravantă a victimei sînt 
aplicabile explicaţiile oferite cu prilejul analizei ipotezei 
de vătămare intenţionată gravă a integrităţii corporale 
sau a sănătăţii / vătămare intenţionată medie a integri-
tăţii corporale sau a sănătăţii, săvîrşită cu bună-ştiinţă 
asupra unui minor, cu deosebirile de rigoare. 
În esenţă, în contextul săvîrşirii vătămării intenţionate 
grave a integrităţii corporale sau a sănătăţii / vătămării 
intenţionate medii a integrităţii corporale sau a sănă-
tăţii cu bună-ştiinţă asupra unei femei gravide, sintag-
ma „cu bună-ştiinţă” denotă că, la momentul săvîrşirii 
faptei, făptuitorul cunoştea cu certitudine despre starea 
de graviditate a victimei. De asemenea, consemnăm 
că art.27 + lit.b) alin.(2) art.151 / lit.c1) alin.(2) art.152 
CP RM este soluţia de califi care în cazul în care făp-
tuitorul a considerat eronat că săvîrşeşte infracţiunea 
asupra unei femei gravide.
Sub un alt aspect, este posibil ca făptuitorul să aibă o re-
prezentare eronată asupra identităţii femeii gravide cu 
victima vizată. Iar victima efectivă poate fi  de asemenea 
o femeie gravidă. Într-o asemenea ipoteză, răspunderea 
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se va aplica în conformitate cu lit.b) alin.(2) art.151 / 
lit.c1) alin.(2) art.152 CP RM. Altfel spus, se va reţine 
vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale 
sau a sănătăţii / vătămarea intenţionată medie a integri-
tăţii corporale sau a sănătăţii, săvîrşită cu bună-ştiinţă 
asupra femeii gravide, în formă consumată. Aceasta din 
moment ce, la califi care, nu contează identitatea victi-
mei. Se ia în consideraţie calitatea agravantă a acesteia. 
În ipoteza descrisă, au această calitate atît victima viza-
tă, cît şi victima efectivă. Deci, nu avem temeiuri să afi r-
măm că, din cauze independente de voinţa făptuitorului, 
infracţiunea nu şi-ar fi  produs efectul. Efectul, urmărit 
de făptuitor, s-a produs: a fost cauzată vătămarea inten-
ţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii /
vătămarea intenţionată medie a integrităţii corporale 
sau a sănătăţii unei femei gravide. Că identitatea acesteia
este alta decît cea a victimei vizate, este absolut irele-
vant sub aspectul răspunderii penale. Pentru că această 
împrejurare depăşeşte tiparul fi xat în dispoziţia de la 
lit.b) alin.(2) art.151 / lit.c1) alin.(2) art.152 CP RM. 
3. În continuare ne vom referi la cea de-a treia ipote-
ză a circumstanţei agravante prevăzute la lit.b) alin.(2) 
art.151 / lit.c1) alin.(2) art.152 CP RM: săvîrşirea in-
fracţiunii profi tînd de starea de neputinţă cunoscu-
tă sau evidentă a victimei, care se datorează vîrstei 
înaintate, bolii, handicapului fi zic sau psihic ori altui 
factor.
Această ipoteză presupune îndeplinirea cumulativă în 
principal a două condiţii: 1) victima să se afl e într-o 
stare de neputinţă şi 2) făptuitorul să profi te de această 
stare pentru a săvîrşi vătămarea intenţionată gravă a in-
tegrităţii corporale sau a sănătăţii / vătămarea intenţio-
nată medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii.
Vizavi de prima condiţie, prin „stare de neputinţă” în-
ţelegem incapacitatea victimei de a se apăra din cauza 
nefuncţionării (totale sau parţiale) a conştiinţei ori a 
stării sale fi zice sau psihice precare.
După cum reiese din dispoziţia de la lit.b) alin.(2) 
art.151 / lit.c1) alin.(2) art.152 CP RM, starea fi zică sau 
psihică precară a victimei o reprezintă boala, handica-
pul fi zic sau psihic, alţi factori (de exemplu, în unele 
cazuri, starea de ebrietate). De asemenea, la alţi aseme-
nea factori cauzali se pot raporta vîrsta înaintată, vîrsta 
fragedă, nefuncţionarea (totală sau parţială) a conşti-
inţei (de exemplu, somnul). În toate asemenea cazuri 
important este ca victima, afl îndu-se în această stare, să 
nu aibă putinţă de a opune rezistenţă făptuitorului. 
În altă ordine de idei, pentru atestarea stării de neputin-
ţă a victimei nu are însemnătate cine a creat respectiva 
stare: făptuitorul, victima însăşi sau o terţă persoană. 
Totuşi, trebuie de accentuat următoarele: dacă făptu-
itorul – care a plănuit din timp să-i cauzeze victimei 
vătămare intenţionată gravă a integrităţii corporale sau 

a sănătăţii / vătămare intenţionată medie a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii – o aduce în stare de neputin-
ţă (pe calea imobili zării prin legare, aplicării loviturilor 
etc.), această aducere în stare de neputinţă reprezintă 
metoda de săvîrşire a infracţiunii specifi cate la art.151 
sau la art.152 CP RM, fără a constitui temei de agrava-
re a răspunderii penale. În acest fel, comiterea de către 
făptuitor a unor acte prin care victima este pusă în im-
posibilitatea de a se apăra poate avea semnifi caţia unor 
acte de pregătire sau de executare a infracţiunii specifi -
cate la art.151 sau la art.152 CP RM, care sînt absorbite 
în infracţiunea consumată. 
Răspunderea penală ar trebui agravată numai dacă făp-
tuitorul profi tă de starea de neputinţă a victimei, care 
nu se datorează acţiunilor făptuitorului. În alţi termeni, 
cînd starea de neputinţă o creează făptuitorul, este obli-
gatoriu ca intenţia de a crea această stare să fi e preexis-
tentă şi independentă de intenţia aceluiaşi făptuitor de 
a săvîrşi infracţiunea profi tînd de starea de neputinţă a 
victimei. Reiese că la califi carea infracţiunii specifi cate 
la art.151 sau la art.152 CP RM nu trebuie să se reţi-
nă săvîrşirea acesteia profi tînd de starea de neputinţă 
a victimei, dacă sînt îndeplinite cumulativ următoarele 
două condiţii:
1) starea de neputinţă nu este preexistentă executării 

infracţiunii;
2) starea de neputinţă este consecinţa acţiunilor făptui-

torului.

O altă problemă nelipsită de interes în contextul exa-
minat (acel că starea de neputinţă nu trebuie să nu fi e 
preexistentă executării infracţiunii) priveşte oportuni-
tatea/inoportunitatea califi cării în baza art.163 CP RM 
în cazul în care se săvîrşeşte vătămarea intenţionată 
gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii / vătămarea 
intenţionată medie a integrităţii corporale sau a sănă-
tăţii.
Practica judiciară nu este unitară în această privinţă. 
Astfel, în Decizia Colegiului penal al Judecătoriei Su-
preme a RSS Moldoveneşti nr.2c-808/88 din 26.04.1988 
se arată că, în cazul în care făptuitorul a dorit surveni-
rea urmărilor grave, acţiunile lui urmează a fi  califi cate 
ca vătămare intenţionată gravă a integrităţii corporale; 
nu se cere o califi care suplimentară pentru lăsarea în 
primejdie.12 
Într-un alt caz, soluţia de califi care este calitativ dife-
rită: prin sentinţa din 13.02.2006, M.I., C.I. şi D.N. au 
fost condamnaţi în baza alin.(4) art.151 şi în baza lit.b) 
alin.(2) art.163 CP RM. Cei trei au fost declaraţi vino-
vaţi pentru că, la 31.10.2005, între orele 20 şi 21, afl în-
du-se în satul Saharna Veche, raionul Rezina, au intrat 
în confl ict cu D.U., evoluat ulterior în bătaie. Toţi trei 
au lovit victima de mai multe ori cu pumnii, picioarele 
şi capul în diferite părţi ale corpului. În rezultat, i s-a 
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cauzat o vătămare gravă periculoasă pentru viaţă. După 
aceasta, ştiind cu certitudine că D.U. se afl ă într-o sta-
re periculoasă pentru viaţă, fi ind lipsit de posibilitatea 
de a întreprinde măsuri de autoconservare, făptuitorii 
au lăsat intenţionat victima la locul săvîrşirii infracţiu-
nii. După o oră şi jumătate victima a fost găsită şi spi-
talizată. La 05.11.200, victima a decedat în spitalul din 
or. Rezina. 
Sentinţa a fost atacată cu apeluri de către toţi inculpaţii. 
Prin decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău 
din 05.07.2006 apelurile au fost admise, sentinţa atacată 
a fost casată şi s-a pronunţat o nouă hotărîre. Conform 
acesteia, M.I. a fost condamnat în baza alin.(4) art.151 
CP RM şi achitat în baza lit.b) alin.(2) art.163 CP RM, 
din lipsa în acţiunile lui a elementelor constitutive 
ale infracţiunii. Totodată, C.I. şi D.N. au fost achitaţi 
de săvîrşirea infracţiunii prevăzute la alin.(4) art.151 
CP RM, din lipsa în acţiunile lor a elementelor constitu-
tive ale infracţiunii, şi condamnaţi în baza lit.b) alin.(2) 
art.163 CP RM. 
Hotărîrile judecătoreşti au fost atacate cu recurs ordi-
nar de către procuror. Acesta a solicitat casarea deciziei 
şi rejudecarea cauzei de către instanţa de apel, moti-
vînd că instanţa de apel l-a achitat ilegal pe M.I. în baza 
lit.b) alin.(2) art.163 CP RM. Prin decizia Colegiului 
penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie din 27.02.2007 
recursul procurorului a fost admis. A fost casată de-
cizia Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău din 
05.07.2006 şi menţinută sentinţa din 13.02.2006.13 
Considerăm că nu este oportună califi carea suplimen-
tară potrivit lit.b) alin.(2) art.163 CP RM, odată ce s-a 
reţinut în sarcina făptuitorului săvîrşirea infracţiunii 
prevăzute la alin. (4) art. 151 CP RM. În această privin-
ţă, are dreptate V.Stati cînd susţine: „Ar fi  cu totul exa-
gerat ca subiectul infracţiunii, ce implică violenţă, să fi e 
tras la răspundere pentru atitudinea lui intimă faţă de 
rezultatul infracţiunii sale, precum şi pentru nedorinţa 
de a preîntîmpina urmările prejudiciabile ale infrac-
ţiunii respective. Aceasta ar însemna nu altceva decît 
aplicarea răspunderii de două ori pentru aceeaşi faptă. 
Or, făptuitorul pune victima într-o situaţie periculoa-
să pentru viaţă chiar prin infracţiunea sa, infracţiune 
ce implică violenţă… Odată ce făptuitorul e sancţionat 
pentru violenţă, este inacceptabil să fi e sancţionat pen-
tru faptul că nu a prevenit efectele acestei violenţe”.14 
Astfel, se prezintă ca excedentară califi carea suplimenta-
ră conform art.163 CP RM, dacă victimei vătămării in-
tenţionate grave a integrităţii corporale sau a sănătăţii /
vătămării intenţionate medii a integrităţii corporale sau 
a sănătăţii nu i se acordă ajutor de către subiectul aces-
tei infracţiuni, atunci cînd victima se afl ă într-o stare 
periculoasă pentru viaţă şi este lipsită de posibilitatea 
de a se salva.

Un alt aspect, legat de analiza celei de-a treia ipoteze 
a circumstanţei agravante prevăzute la lit.b) alin.(2) 
art.151 / lit.c1) alin.(2) art.152 CP RM îl reprezintă 
oportunitatea considerării somnului ca expresie a stării 
de neputinţă a victimei. 
În context, vom supune examinării următoarea speţă: 
prin sentinţa din 15.10.2008, C.Gh. a fost condamnat 
în baza lit.h) alin.(2) art.151 şi alin.(2) art.179 CP RM. 
Astfel, la 31.05.2008, în jurul orei 05.00, făptuitorul a 
pătruns pe terenul privat aferent casei aparţinînd lui 
C.A., din satul Chetrosu, raionul Drochia, fără consim-
ţămîntul acestuia. A stricat geamul de la uşa de intrare 
în casă, a descuiat pe dinăuntru lacătul cu cheile ce at-
îrnau în acesta, după care a pătruns în casă. În timp ce 
C.A. dormea, i-a aplicat lovituri cu un picior de scaun 
în diferite părţi ale corpului. În rezultat, victima a su-
ferit o vătămare gravă.15 Este adevărat că, la momentul 
săvîrşirii faptei de către C.Gh., legea penală nu stabi-
lea răspundere agravată pentru vătămarea intenţionată 
gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, săvîrşită 
profi tînd de starea de neputinţă cunoscută sau evidentă 
a victimei, care se datorează vîrstei înaintate, bolii, han-
dicapului fi zic sau psihic ori altui factor. Însă, dacă o 
asemenea faptă ar fi  comisă acum, la califi care ar trebui 
să se reţină şi circumstanţa agravantă specifi cată la lit.
b) alin.(2) art.151 CP RM.
Considerăm că, în comparaţie cu alte manifestări ale 
stării de neputinţă, somnul are o potenţialitate mai 
pregnantă de a fi  raportat la starea de neputinţă. Som-
nul este sufi cient să denote de unul singur starea de ne-
putinţă a victimei de a se apăra împotriva făptuitorului, 
de a-i opune rezistenţă. Nu sînt necesare circumstanţe 
suplimentare care să confi rme că cel afl at în stare de 
somn se afl ă în stare de neputinţă. Or, în timpul som-
nului, conştiinţa şi voinţa persoanei sînt deconectate. 
De aceea, persoana care doarme nu poate să reacţio-
neze la fel de adecvat la realitatea înconjurătoare, ca şi 
atunci cînd e trează. Săvîrşirea vătămării intenţionate 
grave a integrităţii corporale sau a sănătăţii / vătămării 
intenţionate medii a integrităţii corporale sau a sănătăţii 
asupra unei persoane care doarme trebuie recunoscută, 
fără rezerve, ca fi ind săvîrşită cu profi tarea de starea de 
neputinţă a victimei.
Mai sus am consemnat că cea de-a treia ipoteză a agra-
vantei specifi cate la lit.b) alin.(2) art.151 / lit.c1) alin.(2) 
art.152 CP RM presupune îndeplinirea cumulativă în 
principal a două condiţii: 1) victima să se afl e într-o 
stare de neputinţă şi 2) făptuitorul să profi te de această 
stare pentru a săvîrşi infracţiunea.
Referitor la a doua condiţie, făptuitorul profi tă de sta-
rea de neputinţă a victimei pentru a săvîrşi infracţiu-
nea, dacă: 1) cunoaşte, la momentul săvîrşirii faptei, că 
victima se afl ă într-o stare de neputinţă; 2) se foloseşte 



33

R evista Institu tului  Naţional al Justiţiei  nr.3 ,  2009

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

de împrejurarea dată tocmai întru a executa fapta de 
vătămare intenţionată gravă a integrităţii corporale sau 
a sănătăţii / vătămare intenţionată medie a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii.
În prevederea de la lit.b) alin.(2) art.151 / lit.c1) alin.(2) 
art.152 CP RM se cere ca starea de neputinţă a victimei 
să fi e cunoscută de făptuitor sau evidentă pentru aces-
ta. Astfel, circumstanţa agravantă analizată (în ipoteza 
săvîrşirii infracţiunii profi tînd de starea de neputinţă a 
victimei) nu operează, dacă, la momentul săvîrşirii in-
fracţiunii, făptuitorul nu a ştiut că victima se afl ă în sta-
re de neputinţă. Aceasta pentru că nu există vinovăţie 
în privinţa acestei circumstanţe.
Tot aşa, nu va putea fi  reţinută circumstanţa agravan-
tă de la lit.b) alin.(2) art.151 / lit.c1) alin.(2) art.152 
CP RM (în ipoteza săvîrşirii infracţiunii profi tînd de 
starea de neputinţă a victimei), în cazul în care făptui-
torul a cunoscut starea de neputinţă a victimei, dar, da-
torită procedeului concret de săvîrşire a infracţiunii la 
care a recurs, nu s-a folosit de această stare. În această 
situaţie, făptuitorul ca şi cum trece cu vederea că vic-
tima se afl ă în stare de neputinţă. El nu doreşte să-şi 
uşureze într-o asemenea manieră săvîrşirea infracţiu-
nii, deşi avea posibilitatea reală s-o facă. 
4. În continuarea studiului de faţă ne vom referi 
la săvîrşirea infracţiunii asupra unei persoane în 
legătură cu îndeplinirea de către ea a obligaţiilor de 
serviciu sau obşteşti, circumstanţă agravantă specifi cată 
la lit.c) alin.(2) art.151 / lit.d) alin.(2) art.152 CP RM. 
În această ipoteză, în plan secundar, se aduce atingere 
relaţiilor sociale cu privire la îndeplinirea normală a 
obligaţiilor de serviciu sau obşteşti ale persoanelor în-
vestite cu o anumită autoritate sau responsabilitate, ca 
parte componentă a ordinii de drept instituite. Aceasta 
justifi că agravarea răspunderii penale pentru vătămarea 
intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii /
vătămarea intenţionată medie a integrităţii corporale 
sau a sănătăţii, săvîrşită în prezenţa agravantei stabilite 
la lit.c) alin.(2) art.151 / lit.d) alin.(2) art.152 CP RM.
Astfel, de exemplu, prezenţa circumstanţei agravante 
analizate a fost atestată în cazul următor: B.V. a fost 
învinuit de săvîrşirea infracţiunii prevăzute la lit.d) 
alin.(2) art.152 CP RM. La 10.12.2006, aproximativ la 
ora 00.30, B.V., afl at în stare de ebrietate, a fost reţinut în 
faţa primăriei satului Pepeni, raionul Sîngerei, de către 
inspectorul secţiei poliţiei criminale a CPR Sîngerei, Ş.O., 
în legătură cu comiterea unei contravenţii administrative. 
Pentru faptul că a fost reţinut, B.V. i-a aplicat intenţionat 
lui Ș.O. lovituri, provocîndu-i o vătămare medie.16 
Trebuie de menţionat că circumstanţa agravantă 
analizată nu este una de factură nouă. În parame-
tri similari ea a fost stabilită şi în alin.(2) art.95 
„Vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale” 

şi în alin.(2) art.96 „Vătămarea intenţionată mai puţin 
gravă a integrităţii corporale” din Codul penal din 
1961. Cu toate acestea, în Hotărîrea Plenului nr.7/1978 
nu există explicaţii vizînd săvîrşirea infracţiunilor 
corespunzătoare asupra unei persoane în legătură 
cu îndeplinirea de către ea a obligaţiilor de serviciu 
sau obşteşti. În schimb, există asemenea explicaţii în 
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu pri-
vire la practica judiciară în cauzele despre omorul pre-
meditat”, nr.9 din 15.11.1993 (în continuare – Hotărîrea 
Plenului nr.9/1993).17 
La concret, în pct.12 al Hotărîrii Plenului nr.9/1993 se 
arată: „Sub noţiunea de îndeplinire a îndatoririlor de 
serviciu se subînţelege acţiunile oricărei persoane, care 
se referă la funcţiile ei de serviciu, ce reies din contractul 
de muncă cu întreprinderile şi organizaţiile de stat, co-
operatiste sau altele, înregistrate în modul stabilit”. Ast-
fel, ceea ce caracterizează persoana care îşi îndeplineşte 
obligaţiile de serviciu rezidă în următoarele: 1) este o 
persoană care activează în cadrul unei întreprinderi, 
instituţii sau organizaţii, înregistrate în modul stabilit, 
indiferent de tipul de proprietate sau de forma juridică 
de organizare a acesteia; 2) este parte la contractul indi-
vidual de muncă.
Vom fi  în prezenţa erorii cu privire la calitatea agravan-
tă a victimei în cazul cînd făptuitorul are o reprezentare 
greşită cu privire la calitatea victimei de a fi  persoană 
care îşi îndeplineşte obligaţiile de serviciu (de exemplu, 
atunci cînd făptuitorul nu cunoaşte despre activitatea 
fără înregistrare sau despre încetarea existenţei între-
prinderii, instituţiei sau organizaţiei, în cadrul căreia
activează victima). În această ipoteză, califi carea se 
va face conform art.27 şi lit.c) alin.(2) art.151 / lit.d) 
alin.(2) art.152 CP RM. Într-o asemenea ipoteză, în 
plan obiectiv, nu există o legătură între infracţiune şi 
îndeplinirea de către victimă a obligaţiilor de serviciu. 
Doar în reprezentarea subiectivă a făptuitorului este în-
registrată sau continuă să activeze întreprinderea, insti-
tuţia sau organizaţia, la care activează victima.
În altă privinţă, pentru califi care nu contează tipul de 
proprietate sau forma juridică de organizare a între-
prinderii, instituţiei sau organizaţiei, în cadrul căreia 
victima îşi îndeplineşte obligaţiile de serviciu. Astfel, 
victima poate reprezenta: 1) persoana juridică de drept 
public sau persoana juridică de drept privat; 2) orga-
nizaţia comercială (societatea cu răspundere limitată, 
societatea pe acţiuni etc.); cooperativa; întreprinderea 
de stat sau întreprinderea municipală; organizaţia ne-
comercială.
Mai sus am menţionat că cea de-a doua caracteristică 
a persoanei care îşi îndeplineşte obligaţiile de serviciu 
constă în aceea că persoana respectivă este parte la con-
tractul individual de muncă.
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De menţionat că îndeplinesc obligaţiile de serviciu, 
inclusiv, salariaţii din aparatul asociaţiilor obşteşti, re-
ligioase, sindicale, patronale, al fundaţiilor, partidelor 
şi al altor organizaţii necomerciale care folosesc munca 
salariată. Asemenea persoane îşi îndeplinesc obligaţii-
le de serviciu atunci cînd apar în postura de exponenţi 
ai aparatului organizaţiilor necomerciale. Atunci însă 
cînd apar în postura de membri oarecare ai organizaţi-
ilor necomerciale, astfel de persoane pot să-şi îndepli-
nească doar obligaţiile obşteşti.
În alt context, este necesar a menţiona că activitatea de 
întreprinzător nu este o activitate implicînd îndeplini-
rea obligaţiilor de serviciu. Îndeplinirea obligaţiilor de 
serviciu presupune îndeplinirea nu a oricărei activităţi 
socialmente utile (de exemplu, a activităţii de întreprin-
zător sau a activităţii prevăzute într-un contract de drept 
civil). Îndeplinirea obligaţiilor de serviciu poate presu-
pune, exclusiv, executarea îndatoririlor ce reies dintr-
un contract individual de muncă. O asemenea conce-
pere corespunde sensului noţiunii „serviciu”, folosite 
în textul Codului penal (de exemplu, la lit.b) alin.(2) 
art.177, lit.a) alin.(2) art.178, lit.a) alin.(3) art.179, lit.
d) alin.(2) art.190, lit.d) alin.(2) art.191, lit.a) alin.(2) 
art. 204 etc. din Codul penal).
În alt context, la pct.12 al Hotărîrii Plenului nr.9/1993, 
prin „îndeplinirea obligaţiilor obşteşti” se înţelege „în-
deplinirea de către cetăţeni a îndatoririlor obşteşti care 
le sînt special încredinţate, precum şi acţiunile în inte-
resele societăţii sau ale unor cetăţeni aparte (curmarea 
contravenţiilor, informarea organelor puterii despre in-
fracţiunile săvîrşite sau care se pregătesc etc.)”.
Astfel, în primul rînd, se are în vedere participarea vic-
timei la activitatea gărzii populare, a comitetului de 
imobil (de stradă), a mişcării obşteşti, a organizaţiei pa-
cifi ste, a organizaţiei de apărare a drepturilor omului, a 
organizaţiei de femei, de veterani, de invalizi, de tineret 
sau de copii, a societăţii ştiinţifi ce, tehnice, ecologiste, 
cultural-educative, sportive, a altei societăţi benevole, 
a uniunii de creaţie, a comunităţii naţional-culturale, a 
altei asociaţii obşteşti. Nu este obligatoriu ca victima să 
fi e membru al unei asociaţii obşteşti. Important este să 
nu presteze muncă salariată în cadrul unei asemenea 
asociaţii. Prestînd munca salariată, victima îşi îndepli-
neşte obligaţiile de serviciu, nu cele obşteşti.
În al doilea rînd, îndeplinirea obligaţiilor obşteşti poate 
presupune realizarea din proprie iniţiativă a acţiunilor 
în interesele societăţii sau ale unor cetăţeni aparte. Se 
au în vedere acţiunile de legitimă apărare a altei persoa-
ne sau a unui interes public, de reţinere a infractorului 
(a contravenientului), de denunţare a infractorului (a 
contravenientului), de criticare a neajunsurilor la adu-
narea colectivului de muncă, de renunţare de a partici-
pa la săvîrşirea infracţiunii (a contravenţiei) etc. 

În cele ce urmează vom releva semantismul sintagmei 
„în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de serviciu sau 
obşteşti” utilizate la lit.c) alin.(2) art.151 / lit.d) alin.(2) 
art.152 CP RM.
Înainte de toate, este de esenţă stabilirea legăturii ca-
uzale dintre îndeplinirea obligaţiilor de serviciu sau 
obşteşti, pe de o parte, şi săvîrşirea infracţiunii de vă-
tămare intenţionată gravă a integrităţii corporale sau 
a sănătăţii / vătămare intenţionată medie a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii, pe de altă parte. Aceasta pre-
supune că expresia „în legătură cu” din dispoziţia de 
la lit.c) alin.(2) art.151 / lit.d) alin.(2) art.152 CP RM 
trebuie interpretată în sensul că vătămarea intenţionată 
gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii / vătămarea 
intenţionată medie a integrităţii corporale sau a sănătă-
ţii poate fi  săvîrşită: 1) pînă la îndeplinirea obligaţiilor 
de serviciu sau obşteşti (în scopul neadmiterii); 2) în 
momentul îndeplinirii obligaţiilor respective (în scopul 
reprimării); 3) după îndeplinirea acelor obligaţii (din 
răzbunare).
În primul caz, infracţiunea este săvîrşită pînă la înde-
plinirea de către victimă a obligaţiilor de serviciu sau 
obşteşti, în scopul neadmiterii îndeplinirii acestora. 
Cu alte cuvinte, fi e că victima nu a început să-şi înde-
plinească obligaţiile de serviciu sau obşteşti, fi e că nu 
a fost constituită autoritatea publică, întreprinderea, 
instituţia sau organizaţia în care va activa victima. În 
aceste condiţii, este necesar ca victima să aibă posibili-
tatea reală să îndeplinească în viitorul apropiat obliga-
ţiile de serviciu sau obşteşti (această împrejurare fi ind 
conştientizată de făptuitor).
În cel de-al doilea caz, infracţiunea e săvîrşită în mo-
mentul îndeplinirii de către victimă a obligaţiilor de 
serviciu sau obşteşti, în scopul reprimării victimei pen-
tru îndeplinirea acestora. Acest caz presupune două 
situaţii. În prima situaţie, infracţiunea este comisă în 
timpul îndeplinirii nemijlocite de către victimă a unor 
obligaţii de serviciu sau obşteşti concrete, la locul de 
muncă (de activitate obştească) a victimei şi în timpul 
de muncă al acesteia. În cea de-a doua situaţie, infrac-
ţiunea este săvîrşită în timpul îndeplinirii de către vic-
timă a obligaţiilor de serviciu sau obşteşti, îndeplinire 
implicînd totalitatea acţiunilor îndreptate spre atinge-
rea unui anumit rezultat peste un timp anumit. Spre 
deosebire de prima situaţie, cea de-a doua se referă la 
săvîrşirea infracţiunii nu neapărat la locul de muncă şi 
nu neapărat în timpul de muncă.
În fi ne, în cel de-al treilea caz, infracţiunea e săvîrşi-
tă după îndeplinirea de către victimă a obligaţiilor de 
serviciu sau obşteşti, din răzbunare pentru îndeplinirea 
acestora. Infracţiunea poate fi  săvîrşită din răzbunare 
pentru o acţiune concretă a victimei (concedierea din 
serviciu, exmatriculare, prezentarea depoziţiilor ca 
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martor al acuzării etc.). Dar infracţiunea poate avea la 
bază şi răzbunarea pentru atitudinea exigentă faţă de 
îndeplinirea în general a obligaţiilor de serviciu sau ob-
şteşti.
În alt context, consemnăm că la lit.h) alin.(2) art.145 
CP RM este stabilită răspundere agravată pentru să-
vîrşirea omorului asupra unui reprezentant al autori-
tăţii publice ori a unui militar, ori a rudelor apropiate 
ale acestora, în timpul sau în legătură cu îndeplinirea 
de către reprezentantul autorităţii publice sau mili-
tar a obligaţiilor de serviciu. În contrast, în art.151 şi 
art.152 CP RM răspunderea se agravează numai atunci 
cînd infracţiunea e săvîrşită în legătură cu îndeplinirea 
de către victimă a obligaţiilor de serviciu sau obşteşti. 
Lipseşte un echivalent al agravantei de la lit.h) alin.(2) 
art. 145 CP RM.
Precizăm că, pînă la intrarea în vigoare a Legii pentru 
modifi carea şi completarea Codului penal al Republicii
Moldova din 18.12.2008, circumstanţele agravante, 
care acum sînt stabilite la lit.d) şi lit h) alin.(2) art.145 
CP RM, erau prevăzute la alineate diferite. Astfel, se 
justifi ca diferenţierea răspunderii penale în cele două 
ipoteze: reprezentantul autorităţii publice sau militarul 
trebuia apărat mai efi cient, în comparaţie cu alte per-
soane care îşi îndeplinesc obligaţiile de serviciu sau cu 
persoanele care îşi îndeplinesc obligaţiile obşteşti. La 
moment, după ce au fost comasate alin.(2) şi (3) art.145 
CP RM, această diferenţiere nu se mai justifi că. De 
aceea, se impune abrogarea prevederii de la lit.h) 
alin.(2) art.145 CP RM.
Un motiv în plus în vederea abrogării acestei prevederi 
îl constituie nejustifi carea agravării răspunderii penale 
în cazul săvîrşirii omorului asupra unei rude apropia-
te a unui reprezentant al autorităţii publice ori a unui 
militar, în timpul îndeplinirii de către reprezentantul 
autorităţii publice sau militar a obligaţiilor de serviciu 
(dar fără vreo legătură cu îndeplinirea acestor obliga-
ţii). În această ipoteză, legea obligă invocarea agravan-
tei de la lit.h) alin.(2) art.145 CP RM. Cu toate acestea, 
nu există nici un suport pentru a afi rma că săvîrşirea 
omorului în împrejurările descrise ar prezenta un grad 
de pericol social comparativ mai sporit cu cel al unui 
omor simplu. 
Din aceste considerente, recomandăm legiuitoru-
lui să nu suplinească prevederile art.151 şi ale art.152 
CP RM cu dispoziţii de genul celei statuate la lit.h) 
alin.(2) art.145 CP RM.
5. În continuare, atenţia ne va fi  concentrată asupra 
săvîrşirii vătămării intenţionate grave a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii / vătămării intenţionate me-
dii a integrităţii corporale sau a sănătăţii de două sau 
mai multe persoane, circumstanţă agravantă specifi cată 
la lit.d) alin.(2) art.151 / lit.e) alin.(2) art.152 CP RM. 

În mod regretabil, în Hotărîrea Plenului nr.7/1978 
nu există explicaţii vizînd săvîrşirea infracţiunilor 
corespunzătoare de două sau mai multe persoane. 
Astfel că în cele ce urmează vom încerca să oferim 
recomandările necesare interpretării şi aplicarii preve-
derilor de la lit.d) alin.(2) art.151 / lit.e) alin.(2) art.152 
CP RM.
Astfel, a fost atestată prezenţa circumstanţei agravante 
analizate în următoarele speţe: la 21.02.2008, aproxima-
tiv la ora 16.00, la staţia de autobuze din satul Palanca, 
raionul Drochia, C.A., C.S. şi C.D. l-au bătut pe A.C. 
I-au aplicat lovituri cu picioarele, cu pumnii şi cu beţele, 
cauzîndu-i o vătămare gravă periculoasă pentru viaţă18; 
la 28.02.2008, aproximativ la ora 12.00, N.C., afl îndu-se 
împreună cu alte două persoane într-o încăpere auxiliară 
situată în apropierea Centrului comercial „Jumbo” din 
mun. Chişinău, i-a aplicat lui C.L. lovituri cu picioa-
rele şi pumnii peste tot corpul, cauzîndu-i o vătămare 
gravă 19; la 21.11.2007, aproximativ la ora 23.00, G.M., 
împreună cu O.C., afl at în stare de ebrietate pe una din 
străzile satului Mîndîc, raionul Drochia, i-a aplicat lui 
D.N. lovituri în diferite părţi ale corpului. Drept urmare, 
victimei i-a fost provocată dereglarea sănătăţii de lungă 
durată; adică, i-a fost cauzată o vătămare medie;20 la 
20.11.2006, aproximativ la ora 03.30, în gospodăria lor 
din satul Căzăneşti, raionul Teleneşti, A.A. şi M.C. i-au 
aplicat lui R.C. lovituri cu băţul, cu pumnii şi picioarele, 
apoi l-au legat cu sîrmă, cauzîndu-i o vătămare gravă 
periculoasă pentru viaţă21; la 23.12.2005, în jurul orei 
20.00, V.B., afl îndu-se în satul Fîntîna Albă, raionul 
Edineţ, a iniţiat cu V.S. o ceartă, care pe parcurs s-a 
transformat în bătaie. V.B. i-a aplicat lui V.S. lovituri 
cu pumnii şi picioarele în diferite regiuni ale corpului. 
Pe parcurs, în bătaie s-au implicat S.P., I.B., P.L. şi A.S. 
Aceştia i-au aplicat victimei lovituri cu pumnii şi picioa-
rele. În rezultat, victima a suferit fractura coastei a doua 
pe dreapta şi a noua pe stînga, echimoze şi escoriaţii pe 
faţă, care se consideră vătămare medie.22

Considerăm că agravanta examinată devine funcţiona-
lă în oricare din următoarele trei ipoteze: 
a) săvîrşirea infracţiunii de doi sau mai mulţi coautori;
b) săvîrşirea infracţiunii de către o persoană care în-
truneşte semnele subiectului infracţiunii, în comun cu 
una sau mai multe persoane care nu întrunesc aceste 
semne;
c) săvîrşirea infracţiunii de către o persoană care întru-
neşte semnele subiectului infracţiunii, prin intermediul 
unei persoane care nu întruneşte aceste semne.
Astfel, de exemplu, în pct.18 al Hotărîrii Plenului Curţii 
Supreme de Justiţie „Cu privire la practica judiciară în 
procesele penale despre şantaj”, nr.16 din 7.11.200523, se 
menţionează: „Şantajul săvîrşit de două sau mai multe 
persoane are loc în următoarele cazuri:
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a) şantajul a fost săvîrşit în coautorat (inclusiv coauto-
rat cu repartizarea rolurilor);

b) şantajul a fost săvîrşit de către o persoană care întru-
neşte semnele subiectului infracţiunii, în comun cu 
o persoană care nu întruneşte aceste semne;

c) şantajul a fost săvîrşit de către o persoană care în-
truneşte semnele subiectului infracţiunii, prin inter-
mediul unei persoane care cu bună-ştiinţă nu este 
pasibilă de răspundere penală”.

Nu avem nici un temei de a nu apela la acest model de 
interpretare în cazul infracţiunilor specifi cate la lit.d) 
alin.(2) art.151 / lit.e) alin.(2) art.152 CP RM. 
Este neîntemeiat să considerăm că circumstanţa agra-
vantă „de două sau mai multe persoane” se aplică doar 
în cazurile în care infracţiunea e săvîrşită în coautorat. 
Este sufi cient ca numai una din persoanele care săvîr-
şeşte vătămarea intenţionată gravă a integrităţii cor-
porale sau a sănătăţii / vătămarea intenţionată medie 
a integrităţii corporale sau a sănătăţii să aibă semnele 
subiectului infracţiunii, ca să-i fi e imputată agravanta 
specifi cată. Noţiunea „de două sau mai multe persoane” 
nu este nici pe departe echivalentul noţiunilor „partici-
paţie simplă” sau „participaţie complexă, presupunînd 
coautoratul”. Dacă legiuitorul ar fi  dorit, ar fi  utilizat în 
normele Părţii Speciale a Codului penal sintagma „prin 
participaţie simplă sau complexă”. Dar nu a făcut-o,
deoarece a dorit să imprime un alt înţeles noţiunii „de 
două sau mai multe persoane” (utilizate în Partea Spe-
cială a Codului penal), altul decît cel pe care îl au noţi-
unile defi nite în art.44 şi 45 CP RM. 
Noţiunea „de două sau mai multe persoane” desemnează 
o circumstanţă obiectivă, relevantă sub aspect juridic, 
consacrată în Partea Specială a Codului penal în cali-
tate de circumstanţă agravantă, constituind reacţia 
legiuitorului împotriva faptelor celor care îşi înle-
snesc activitatea infracţională, apelînd la efortu-
rile unor persoane iresponsabile sau care nu au atins 
vîrsta răspunderii penale. În contextul agravantei „de 
două sau mai multe persoane”, astfel de fapte denotă 
o periculozitate socială mai pronunţată a subiectului 
infracţiunii, decît în cazul în care ar fi  săvîrşite în coau-
torat. De aceea, trebuie să-şi găsească estimare adecvată 
şi în planul individualizării pedepsei.
În acest sens, subiectul, care săvîrşeşte infracţiunea 
împreună cu persoanele care nu sînt pasibile de 
răspundere penală, îşi sporeşte considerabil potenţialul 
în vederea atingerii rezultatului infracţional. Astfel de 
persoane îi înlesnesc subiectului săvîrşirea infracţiunii, 
ca şi cum ar acţiona un grup constituit numai din 
subiecţi, dacă nu chiar mai rezultativ. În planul evaluării 
sociale, astfel de grupuri sînt realmente infracţionale, 
deoarece, de rînd cu infractorul real, din ele fac parte 
potenţiali infractori, care ulterior vor deveni infractori. 

Pe lîngă aceasta, astfel de infracţiuni sînt obiectiv per-
cepute de către victimă în calitate de infracţiuni comise 
în grup, deoarece pentru ea este determinantă plurali-
tatea faptică a făptuitorilor, nu putinţa acestora, de a fi  
subiecţi ai infracţiunii. În afară de aceasta persoana, 
care întruneşte semnele subiectului infracţiunii, este 
conştientă de faptul că depoziţiile minorului sau ale 
persoanei iresponsabile, făcute într-un proces penal, 
nu vor fi  la fel de exacte, juste şi credibile ca ale unei 
persoane adulte şi responsabile. 
Toate acestea confi rmă că, în conjunctura agravantei 
„de două sau mai multe persoane”, astfel de fapte denotă 
o periculozitate socială mai pronunţată a subiectului 
infracţiunii, decît în cazul în care ar fi  săvîrşite în coau-
torat. Tocmai de aceea, este necesar să-şi găsească esti-
mare adecvată în planul individualizării pedepsei.
Circumstanţa agravantă prevăzută la lit.d) alin.(2) 
art.151 / lit.e) alin.(2) art.152 CP RM este aplicabilă şi 
în ipoteza săvîrşirii infracţiunii de o persoană care are 
semnele subiectului infracţiunii, prin intermediul unei 
persoane care nu are astfel de semne. 
Că tocmai la săvîrşirea infracţiunii ia parte persoa-
na care nu are semnele subiectului infracţiunii ne-o
demonstrează interpretarea atentă a prevederilor 
alin.(2) art.42 CP RM. În acord cu aceste prevederi, o 
astfel de persoană care săvîrşeşte nemijlocit infracţiunea 
se consideră autorul nemijlocit (imediat) al infracţiunii. 
Totodată, persoana care săvîrşeşte infracţiunea prin 
intermediul unei persoane, care nu este subiect al 
infracţiunii, deşi nu săvîrşeşte nemijlocit infracţiunea, 
este autorul mijlocit (mediat) al infracţiunii. Ambele 
persoane – atît autorul nemijlocit (imediat), cît şi au-
torul mijlocit (mediat) – săvîrşesc infracţiunea. Aceasta 
decurge din alin.(2) art.42 CP RM: legiuitorul foloseşte 
termenul „săvîrşeşte” referitor la autorul nemijlocit 
(imediat) şi expresia „a săvîrşit” cu referire la autorul 
mijlocit (mediat).
În alt context, întrucît cele două sau mai multe per-
soane trebuie să săvîrşească infracţiunea, noţiunea „de 
două sau mai multe persoane” nu se referă la cei care 
numai contribuie la săvîrşirea infracţiunii în calitate 
de organizatori, instigatori, complici. Această noţiune 
este operantă doar atunci cînd cel puţin două persoane 
săvîrşesc infracţiunea. Ceea ce însă nu exclude ca, pe 
lîngă aceste cel puţin două persoane, la activitatea 
infracţională să participe alte persoane avînd calitatea 
de organizatori, instigatori sau complici. În acest con-
text este ilustrativă următoarea speţă: la 12.06.2006, 
aproximativ la ora 16.00, afl îndu-se în stare de ebrietate 
în casa lui I.C. din or. Otaci, raionul Ocniţa, G.A. a in-
stigat o altă persoană să-i aplice lui V.L. multiple lovituri 
în diferite părţi ale corpului. În rezultat, victima a suferit 
o vătămare gravă.24 
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În concluzie, noţiunea „de două sau mai multe persoa-
ne”, în sensul consemnat la lit.d) alin.(2) art.151 / lit.e)
alin.(2) art.152 CP RM, presupune pluralitatea de făp-
tuitori. Iar aceşti făptuitori trebuie să aibă calitatea de 
autori mijlociţi (mediaţi) sau de autori nemijlociţi (ime-
diaţi) ai infracţiunii. Un autor – mediat sau imediat – al 
infracţiunii, alături de o altă persoană avînd calitatea de 
organizator, instigator sau complice, nu formează con-
ţinutul noţiunii „de două sau mai multe persoane”.
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potrivit alin.(1) art.29 „Inviolabilitatea domiciliului” din 
Constituţia Republicii Moldova, domiciliul şi reşedinţa 
sînt inviolabile; nimeni nu poate pătrunde sau rămâne 
în domiciliul sau în reşedinţa unei persoane fără con-
simţămîntul acesteia. La fel, conform alin.(1) art.12 „In-
violabilitatea domiciliului” din Codul de procedură pe-
nală, inviolabilitatea domiciliului este garantată de lege; 
în cursul procesului penal nimeni nu este în drept să 
pătrundă în domiciliu contrar voinţei persoanelor care 
locuiesc sau deţin sediu în ele, cu excepţia cazurilor şi 
modului prevăzute de Codul de procedură penală.
Prin intermediul art.179 CP RM se face apărarea pena-
lă a relaţiilor sociale cu privire la realizarea dreptului 
la inviolabilitatea domiciliului. Pe această cale, oricărei 
persoane i se asigură ocrotirea împotriva actelor de pă-
trundere în spaţiul în care îşi trăieşte viaţa personală, 
sub aspectul cel mai intim. Este absolut necesar ca ori-
care persoană să poată benefi cia în respectivul spaţiu 
de confortul psihologic ce i se cuvine, să-şi găsească 
odihna necesară în locul în care îşi organizează viaţa 
personală, fără careva amestec din partea altora.
În vederea ridicării calităţii interpretării şi aplicării 
art.179 CP RM, în cele ce urmează ne vom îndrepta 
atenţia asupra punctelor vulnerabile ce marchează prac-
tica de califi care a infracţiunilor în baza acestei norme 
penale. Importanţa protejării efi ciente a domiciliului 
persoanei ne îndeamnă să propunem soluţii de sincro-
nizare a acestei practici cu perspectivele de regenerare 
şi evoluţie a justiţiei penale, de reaşezare a climatului 
justiţial în albia europenităţii.
Sub un prim aspect, vom prezenta următorul exemplu 
din practica judiciară: la 13.06.2007 a fost dispusă urmă-
rirea penală, în baza alin.(1) art.179 CP RM, împotriva 
lui C.V. La 10.02.2007, aproximativ la ora 19.00, acesta 
a pătruns pe teritoriul gospodăriei lui A.G. de pe str. 31 
august 1989 din or. Orhei, fără a avea consimţămîntul 
proprietarului şi locatarului respectivei gospodării.3

Considerăm că lipsa consimţămîntului proprietarului 
(sau a titularului unui alt drept real) nu este întotdeau-
na relevantă şi nu poate fi  pusă la baza califi cării unei 
fapte conform art.179 CP RM. Nu întotdeauna aceeaşi 
persoană cumulează calităţile de titular al dreptului la 
inviolabilitatea domiciliului şi de titular al dreptului de 
proprietate asupra imobilului aferent acelui domiciliu. 
E şi fi resc. Pentru că violarea de domiciliu nu este o in-
fracţiune contra patrimoniului. Spre deosebire de in-
fracţiunea tulburare de posesie (art.193 CP RM). Mai 
mult, violarea de domiciliu poate avea o tentă patri-
monială numai atunci cînd subiectul săvîrşeşte această 
infracţiune la comandă, în vederea primirii unei re-
compense materiale. În alte cazuri, este de neconceput 

Vitalie STATI
doctor în drept, 
conferenţiar universitar

formator INJ

UNELE CONSIDERAŢII ASUPRA PRACTICII 
APLICĂRII RĂSPUNDERII PENALE PENTRU 
INFRACŢIUNEA VIOLARE DE DOMICILIU 
(ART.179 CP RM)

In the framework of this article, is marked that the residence inviolability respect 

it’s not necessary conditioned by the property right (or another authentic right) 

toward the building chosen to be the residence. As well, there are analyzed the 

assumptions about the subsistence of the residence violation off ence and the de-

falcation throughout house penetration. At the same point, it is argued that the 

application of lett.a) par.(3) art.179 PC RM expels further qualifi cation either for 

the abuse of power off ence, or for the work abuse off ence. There are distinguished 

several reasons to top the idea that residence violation off ence – committed by a 

state administration worker, well excelling his rights and duties prescribed by law, 

and if the respective off ence forced important damages beyond public concerns 

or toward physical and legal entities concerns – the off ences are to be qualifi ed 

upon art.179 (excepting lett.a) par.(3)) and art.328 PC RM. 

În conformitate cu pct.29 al Hotărîrii Plenului Curţii 
Supreme de Justiţie „Cu privire la practica judiciară în 
procesele penale despre sustragerea bunurilor”, nr.23 
din 28.06.2004, în cazul sustragerii săvîrşite prin pătrun-
dere în locuinţă nu este necesară califi carea suplimen-
tară conform art.179 СP RM.1 De asemenea, potrivit 
subpct.13) pct.10 al Hotărîrii Plenului Curţii Supreme 
de Justiţie „Cu privire la practica judiciară în cauzele 
despre huliganism”, nr.4 din 19.06.2006, huliganismul 
însoţit de pătrunderea sau rămînerea ilegală în domici-
liul sau în reşedinţa unei persoane fără consimţămîntul 
acesteia, ori refuzul de a le părăsi la cererea ei, sau de 
percheziţiile şi cercetările ilegale trebuie califi cate con-
form art.287 şi art.179 CP RM.2 Bineînţeles, aceste două 
explicaţii se referă doar la unele din aspectele practicii 
de aplicare a răspunderii pentru infracţiunea violare de 
domiciliu (art.179 CP RM). În cadrul studiului de faţă 
ne propunem să examinăm mai multe probleme cu care 
se confruntă practicienii la aplicarea art.179 CP RM.
În conformitate cu alin.(1) art.8 „Dreptul la respecta-
rea vieţii private şi de familie” al Convenţiei Europene 
a Drepturilor Omului, orice persoană are dreptul la res-
pectarea, printre altele, a domiciliului său. De asemenea, 

Sugestii pe marginea hotărîrilor Plenului Curţii Supreme de Justiţie
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ca interesul material să fi e motivul care îl ghidează pe 
făptuitor la săvîrşirea acestei infracţiuni. Motivele vio-
lării de domiciliu sînt: curiozitatea, intenţiile huligani-
ce, năzuinţa de a facilita săvîrşirea unei alte infracţiuni 
etc. Atunci însă cînd motivul constă în satisfacerea 
interesului material (cu excepţia cazului de obţinere a 
recompensei materiale), presupunînd că făptuitorul are 
intenţia să-şi atribuie ilegal toate sau unele prerogative 
ale proprietarului bunului imobil aferent unui domici-
liu, aplicabil va fi  nu art.179 CP RM, ci art.193 CP RM. 
Din acest punct de vedere, sîntem de acord cu I.Dogaru 
şi S.Cercel care susţin că „noţiunea de domiciliu nu este 
dependentă de dreptul de proprietate asupra unei case 
(spaţiu de locuit)”.4 O poziţie similară o adoptă C.Barbu: 
„Libertatea persoanei de a se închide la sine în casă nu 
este un privilegiu al proprietăţii, ci un aspect al libertăţii 
acesteia, un corolar al personalităţii, al libertăţii persoa-
nei de a locui undeva. De aceea, infracţiunea (se are în 
vedere infracţiunea violare de domiciliu – n.a.) nu este 
contra patrimoniului. Aşa se explică de ce nu constituie
această infracţiune… faptul că locatarul poate opune 
dreptul său asupra locuinţei chiar proprietarului”.5 În 
acelaşi făgaş se exprima M.A. Hotca: „Subiect activ al 
infracţiunii (se are în vedere infracţiunea violare de 
domiciliu – n.a.) poate fi  orice persoană fi zică, inclusiv 
proprietarul bunurilor ce constituie spaţiul violat sau 
titularul altui drept referitor la aceste bunuri, dacă a 
transmis dreptul de folosire asupra bunurilor respecti-
ve. De exemplu, proprietarul unui spaţiu locativ, după 
ce l-a închiriat unei persoane fi zice, intră în spaţiul dat 
în locaţiune fără drept şi fără consimţămîntul persoa-
nelor îndreptăţite”.6

Aşadar, respectarea inviolabilităţii domiciliului nu este 
condiţionată de existenţa unui drept de proprietate (sau 
a unui alt drept real) asupra imobilului ales ca domici-
liu. Această concluzie se desprinde şi din decizia fostei 
Comisii Europene a Drepturilor Omului în cauza 
Durini vs Italia.7 Pe cale de consecinţă, putem afi rma că, 
la califi carea faptei conform art.179 CP RM, nu are im-
portanţă statutul victimei: proprietar, chiriaş, membru al 
familiei, care are dreptul de abitaţie etc. Aceasta pentru 
că legea penală se interesează nu de legitimitatea poziţiei 
victimei, dar de ilegalitatea conduitei făptuitorului.
Aceasta nu înseamnă nici pe departe că dreptul la invio-
labilitatea domiciliului este un drept absolut. Acest drept 
poate fi  supus anumitor restricţii, atunci cînd este nece-
sară protecţia drepturilor altuia. Însă, această restrînge-
re trebuie să constituie nu o violare de domiciliu, nu o 
ilegalitate, dar să corespundă prevederilor alin.(2) art.8 
al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi art.54 
al Constituţiei Republicii Moldova. Deci, în esenţă, să se 
realizeze numai în cazurile şi în modul stabilite de lege.
În alt context, aducem ca exemplu următoarea speţă: 
la 10.01.2008, la ora 19.20, U.G. a pătruns în casa lui 

D.B. din satul Călineşti, raionul Făleşti, forţând uşa de la 
intrare. În coridor a fost oprit de stăpâna casei, care i-a 
cerut să părăsească locuinţa. Făptuitorul a refuzat, ce-
rînd lui D.B. să-i dea un pahar ca să bea împreună o sti-
clă cu vin pe care a adus-o. Încrediţindu-se că acesta nu 
vrea să părăsească casa la cerere, D.B. s-a dus la vecini să 
ceară ajutor.8 Observăm că în acest caz nu a fost iden-
tifi cat motivul infracţiunii. Desigur, putem presupune 
că motivul s-a exprimat în intenţiile huliganice. Însă, 
va fi  numai o presupunere. Spre deosebire de instanţa 
de judecată, nu dispunem de probele necesare care să 
infi rme sau să confi rme această supoziţie.
De fapt, instanţa de judecată nu a luat în consideraţie 
unele prevederi cu caracter normativ sau de recoman-
dare. De exemplu, în acord cu alin.(1) art.75 CP RM, la 
stabilirea categoriei şi termenului pedepsei, instanţa de 
judecată ţine cont, inclusiv, de motivul infracţiunii. De 
asemenea, din dispoziţia de la pct.1) alin.(1) art.394 din 
Codul de procedură penală al Republicii Moldova, adop-
tat de Parlamentul Republicii Moldova la 14.03.2003,9 
partea descriptivă a sentinţei de condamnare trebuie să 
cuprindă descrierea, inclusiv, a motivelor infracţiunii. La 
fel, conform pct.3 al Hotărîrii Plenului Curţii Supreme 
de Justiţie „Cu privire la aplicarea în practica judiciară a 
principiului individualizării pedepsei penale”, nr.16 din 
31.05.2004, în conformitate cu principiul individualiză-
rii pedepsei, instanţa de judecată aplică pedeapsa luînd 
în consideraţie, inclusiv, motivul celor comise.10

Însă, în speţa exemplifi cată mai sus stabilirea motivu-
lui infracţiunii are importanţă nu doar în planul indi-
vidualizării pedepsei. Presupusa atestare a intenţiilor 
huliganice în cele săvîrşite comportă semnifi caţie şi sub 
aspectul califi cării faptei.
Or, reiterăm poziţia pe care am exprimat-o anterior: 
„A spune că infracţiunea e săvîrşită cu intenţii huliga-
nice înseamnă, de fapt, a afi rma că prin această infracţi-
une se încalcă grosolan ordinea publică…, se manifestă 
cinism sau obrăznicie deosebită. Şi viceversa: a spune că 
prin infracţiune se încalcă grosolan ordinea publică…, 
se manifestă cinism sau obrăznicie deosebită înseam-
nă, de fapt, a afi rma că acea infracţiune e săvîrşită cu 
intenţii huliganice”.11 E adevărat că, între timp, expresia 
„cu intenţii huliganice” a fost exclusă din prevederile 
de la lit.c) alin.(2) art.145, lit.h) alin.(2) art.151 şi de la 
lit.i) alin.(2) art.152 CP RM. Acum, în cazul infracţiu-
nilor corespunzătoare, stabilirea intenţiilor huliganice 
ca motiv al infracţiunii contează doar la individualiza-
rea pedepsei. Nu şi la califi carea faptei.
Dar nu aceeaşi se poate susţine în privinţa infracţiunii 
de huliganism (art.287 CP RM) şi a faptei de huliganism 
nu prea grav, prevăzute la art.354 din Codul contraven-
ţional al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul 
Republicii Moldova la 24.10.2008.12 În ipoteza aces-
tor două fapte, intenţiile huliganice constituie motivul 
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inerent, deci semnul obligatoriu al laturii subiective 
a respectivelor fapte. Iată de ce, în context, revine în 
prim-plan explicaţia de la subpct.13) pct.10 al Hotărîrii 
Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la prac-
tica judiciară în cauzele penale despre huliganism”, nr.4 
din 19.06.2006: „Huliganismul, însoţit de pătrunderea 
sau rămînerea ilegală în domiciliul sau în reşedinţa unei 
persoane fără consimţămîntul acesteia, ori de refuzul de 
a le părăsi la cererea ei, sau de percheziţiile şi cercetările 
ilegale, trebuie califi cat conform art.287 şi 179 CP RM”.
Se referă oare această explicaţie la speţa reprodusă mai 
sus? Şi la această întrebare instanţa de judecată a evitat 
să răspundă. Este posibil ca acţiunile lui U.G. să cadă 
sub incidenţa art.354 din Codul contravenţional. Dar, la 
fel de posibil este să fi e aplicabil art.287 CP RM. Aceasta 
în cazul în care, prin conţinutul lor, acţiunile lui U.G. 
s-ar deosebi printr-un cinism sau obrăznicie deosebită. 
În mod regretabil, la examinarea cauzei nu s-a ajuns la 
o concluzie privind prezenţa sau lipsa acestei caracte-
ristici alternative a infracţiunii de huliganism, stabili-
te în art.287 CP RM. În legătură cu aceasta, opţiunea 
pentru aplicarea art.287 CP RM sau a art.354 din Codul 
contravenţional ar fi  urmat să se facă după examina-
rea următoarelor circumstanţe: locul, timpul, metoda, 
intensitatea, durata, condiţiile de săvîrşire etc. Tocmai 
examinarea acestor circumstanţe ne ajută să atestăm lip-
sa sau prezenţa caracteristicii „acţiunile care, prin con-
ţinutul lor, se deosebesc printr-un cinism sau obrăznicie 
deosebită”. Deci, implicit, ne ajută să determinăm alături 
de care faptă formează concursul infracţiunea de violare 
de domiciliu, săvîrşită de U.G.: alături de infracţiunea 
prevăzută la art.287 CP RM sau alături de fapta prevă-
zută la art.354 din Codul contravenţional?
Totodată, într-o altă speţă, instanţa de judecată a reţi-
nut la califi care caracteristica desemnată mai sus: la 
9.06.2006, aproximativ la ora 01.30, G.V., fi ind în stare de 
ebrietate, prin înţelegere prealabilă şi împreună cu mino-
rul P.A., a intrat în gospodăria lui M.V. din satul Costeşti, 
raionul Ialoveni. Încălcînd grosolan ordinea publică şi ex-
primînd o vădită lipsă de respect faţă de societate, G.V. 
şi P.A. au tulburat liniştea publică şi i-au aplicat lovituri 
lui M.V., provocîndu-i dureri fi zice. De asemenea, P.A. a 
spart geamul de la casa victimei şi becul electric, săvîr-
şind acţiuni care prin conţinutul lor se deosebesc printr-o 
obrăznicie deosebită. Tot atunci, G.V., afl ându-se în locu-
inţa lui M.V., i-a sustras bunuri în valoare de 280 lei.13 
În această speţă s-a considerat că infracţiunea prevă-
zută la alin.(1) art.179 CP RM formează concursul nu 
doar cu infracţiunea specifi cată la lit.b) alin.(2) art.287 
CP RM, dar şi cu infracţiunea specifi cată la lit.b), c), d) 
alin.(2) art.186 CP RM. Deci, inclusiv cu furtul săvîr-
şit prin pătrundere în încăpere, în alt loc pentru depo-
zitare sau în locuinţă. Cu această ocazie, amintim că, 
în corespundere cu pct.29 al Hotărîrii Plenului Curţii 
Supreme de Justiţie „Cu privire la practica judiciară în 

procesele penale despre sustragerea bunurilor”, nr.23 
din 28.06.2004, în cazul sustragerii săvîrşite prin pă-
trundere în locuinţă nu este necesară califi carea supli-
mentară conform art.179 CP RM.
Prin prisma acestei explicaţii, nu a fost oare excedentară 
califi carea faptelor lui G.V. şi P.A. în baza alin.(1) art.179 
CP RM? Poate era sufi cientă reţinerea la califi care a 
lit.c) alin.(2) art.186 CP RM, care stabileşte răspunde-
rea pentru furtul săvîrşit prin pătrundere în încăpere, 
în alt loc pentru depozitare sau în locuinţă?
Răspunzând la această întrebare, vom aduce ca argu-
ment următoarea idee: „… infracţiunea examinată (se 
are în vedere sustragerea săvîrşită prin pătrundere în 
încăpere, în alt loc pentru depozitare sau în locuinţă –
n.a.) aduce atingere şi relaţiilor sociale cu privire la in-
violabilitatea încăperii, a altui loc pentru depozitare sau 
a locuinţei (a nu se confunda cu inviolabilitatea domici-
liului, care este o noţiune tangentă, iar uneori o noţiune 
mai îngustă)”.14 Această afi rmaţie îşi găseşte valabilitate 
în speţa adusă ca exemplu mai sus: înainte de a pătrun-
de în locuinţă pentru a săvîrşi sustragerea, G.V. şi P.A. 
au intrat neautorizat în gospodăria victimei M.V. Iar în 
conformitate cu pct.11 art.6 din Codul de procedură 
penală, domiciliu se consideră, inclusiv, orice teren pri-
vat. Astfel că violarea de domiciliu subzistă alături de 
sustragerea săvîrşită prin pătrundere în locuinţă, cînd 
ne referim la cele săvîrşite de G.V. şi P.A.
Acesta nu e unicul exemplu cînd cele două infracţiuni 
pot subzista. Un alt exemplu îl aduce E.Visterniceanu: 
dacă domiciliul violat aparţine unei persoane, iar făp-
tuitorul săvârşeşte sustragerea în raport cu o altă per-
soană, care la acel moment se afl ă în domiciliul primei 
persoane; neglijarea faptului că există două victime, 
dar nu ale unei singure infracţiuni, ci ale unor infracţi-
uni diferite, ar însemna încălcarea gravă a principiului 
legali tăţii.15 Nu este exclus ca şi în alte situaţii să se ates-
te concursul dintre infracţiunea de violare de domiciliu 
şi infracţiunea de sustragere săvîrşită prin pătrundere 
în încăpere, în alt loc pentru depozitare sau în locuinţă: 
atunci cînd se violează domiciliul comun al mai multor 
per soane, fi ind sustrase bunurile doar ale uneia sau ale 
unora din acele persoane; atunci cînd victima uneia din 
cele două infracţiuni concurente este titularul dreptului 
de proprietate asupra imobi lu lui, iar victima celeilalte 
infracţiuni concurente este titularul unei drept real de-
rivat (drept de abitaţie, drept de servitute, drept de su-
perfi cie) asupra unei părţi a aceluiaşi imobil etc.
Dintr-o altă perspectivă, revenim la problema identifi -
cării motivului infracţiunii prevăzute la art.179 CP RM.
Astfel, într-o speţă, T.V. a fost condamnat în baza alin.(1) 
art.179 şi alin.(1) art.195 CP RM. În fapt, la 30.06.2007, 
aproximativ la ora 16.00, în satul Cureşniţa Veche, ra-
ionul Soroca, T.V., avînd intenţii criminale, a pătruns, 
forţînd geamul, în casa lui I.V. şi a rămas ilegal în ea fără 
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consimţămîntul acestuia.16 Ce vrea să însemne expresia 
„avînd intenţii criminale”? Că T.V. a violat domiciliul 
lui I.V. în vederea săvîrşirii unei alte infracţiuni? Sau 
expresia dată se referă la realizarea intenţiei de săvîrşire 
a infracţiunii violare de domiciliu? 
Lipsa răspunsului la această întrebare provoacă îndoieli 
în privinţa completivităţii califi cării celor săvîrşite de 
T.V. Din acest punct de vedere, sîntem de acord cu T.N. 
Nurkaeva care afi rmă: „Stabilirea corectă a motivului 
şi scopului violării de domiciliu permite relevarea cau-
zelor celor săvîrşite. Iar aceasta poate mărturisi despre 
pregătirea pentru o infracţiune mai gravă (omor, viol 
etc.)”.17 În alţi termeni, năzuinţa de a facilita săvîrşi-
rea unei alte infracţiuni se poate afl a printre motivele 
infracţiunii specifi cate la art.179 CP RM. Putem doar 
presupune dacă a fost sau nu acesta motivul care l-a 
ghidat pe T.V. să comită infracţiunea. Dacă e acesta, 
atunci este incompletă califi carea celor săvîrşite de T.V. 
(în eventualitatea în care motivul respectiv şi-a găsit 
materializarea în întreprinderea unor acţiuni pregăti-
toare sau de executare).
Într-un alt caz din practica judiciară, motivul infracţi-
unii violare de domiciliu a fost identifi cat. Însă, identi-
fi carea a fost defectuoasă: D.I. a fost acuzat de săvîrşirea 
infracţiunii prevăzute la alin.(1) art.179 CP RM. În fapt, 
la 9.02.2008, D.I., afl înd despre prezenţa lui E.P. în vizită 
la M.N. şi acţionând în scop de răzbunare, a pătruns în 
locuinţa lui M.N. A rămas ilegal în locuinţa lui M.N., 
refuzând s-o părăsească la cererea acesteia.18 Din cele 
consemnate reiese că infracţiunea violare de domiciliu 
ar fi  fost săvîrşită din răzbunare. Aşa să fi e?
De exemplu, O.S. Kapinus este de părere că răzbunarea, 
ca motiv al infracţiunii, exprimă năzuinţa făptuitorului 
de a obţine satisfacţie pentru răul pe care victima l-a 
pricinuit în trecut făptuitorului.19 Într-o manieră asemă-
nătoare noţiunea de răzbunare e defi nită de S. Brînză:
„… la baza acesteia se afl ă supărarea şi nemulţumirea 
de faptele altei persoane, însoţite de năzuinţa de a primi 
satisfacţie pentru prejudiciile pricinuite”.20

Dar, la o analiză mai atentă, se poate observa că D.I. 
nu a avut nici un motiv să se răzbune pe M.N., al cărei 
domiciliu a fost violat. Răzbunarea a fost îndreptată îm-
potriva lui E.P., afl at în vizită într-un domiciliu străin. 
În realitate, aşa cum afl ăm din speţa respectivă, motivul 
facilitării săvîrşirii unei alte infracţiuni – a infracţiunii 
specifi cate la lit.i) alin.(2) art.152 CP RM – a fost cel 
care l-a determinat pe D.I. să săvîrşească infracţiunea 
violare de domiciliu. Mai mult, dacă răzbunarea este 
motivul adevărat al infracţiunii prevăzute la art.152 
CP RM, pe care a comis-o D.I., nu trebuia să i se fi  re-
ţinut la califi care circumstanţa agravantă „cu intenţii 
huliganice”, specifi cată la lit.i) alin.(2) art.152 CP RM. 
Or, este o axiomă că există o incompatibilitate între 
motivul de răzbunare şi intenţiile huliganice: un motiv 

îl exclude pe celălalt. În acest fel, identifi carea defectu-
oasă a motivului celor săvîrşite de D.I. reprezintă cauza 
supraevaluării nejustifi cate a pericolului social al uneia 
din faptele pe care le-a comis.
Într-o altă speţă, C.V. a fost condamnat în baza alin.(2) 
art.179, lit.d), f) alin.(2) art.187, alin.(1) art.287 şi lit.
a) alin.(2) art.287 CP RM. În fapt, în luna februarie 
2006, C.V., afl îndu-se în stare de ebrietate alcoolică, for-
ţând uşa, a pătruns ilegal în domiciliul lui A.H. din satul 
Sturzovca, raionul Glodeni. La cererea acesteia, a refuzat 
să părăsească domiciliul. Apoi, fără nici un motiv şi din 
intenţii huliganice, încălcînd grosolan ordinea publică şi 
liniştea cetăţenilor, se comporta batjocoritor faţă de A.H. 
Înjosindu-i onoarea şi demnitatea, i-a aplicat acesteia 
multiple lovituri, pricinuindu-i dureri fi zice. În aceeaşi 
noapte, continuîndu-şi acţiunile, C.V. a pătruns ilegal, 
prin forţarea uşii, în domiciliul lui I.P. La cererea aces-
teia, a refuzat să părăsească domiciliul. Apoi, fără nici 
un motiv şi din intenţii huliganice, încălcînd grosolan or-
dinea publică şi liniştea cetăţenilor, s-a comportat batjo-
coritor cu L.P. şi concubinul acesteia, Gh.Ş. Înjosindu-le 
onoarea şi demnitatea, le-a aplicat multiple lovituri, prin 
care le-a pricinuit dureri fi zice. În aceeaşi noapte, C.V. 
a pătruns în locuinţa lui M.M. Din locuinţa acestuia a 
sustras, în mod deschis, bunuri în valoare de 530 lei, ca-
uzându-i victimei daune în proporţii considerabile.21

Această speţă ridică mai multe semne de întrebare.
În primul rînd, este ilogică şi contradictorie formularea 
„fără nici un motiv şi din intenţii huliganice”. Reiterăm 
punctul de vedere pe care l-am exprimat anterior: sub 
aspect semantic, noţiunea „intenţii huliganice” are de 
fapt înţelesul de „motiv huliganic”, întrucît desemnează 
nu altceva decît un impuls lăuntric care îl determină 
pe făptuitor să ia o hotărîre infracţională şi să o adu-
că la realizare; lipsa vreunui pretext (a nu se confunda 
cu motivul) sau lipsa de semnifi caţie a pretextului de 
care se profi tă este o notă cromatică anume a intenţiilor 
huliganice; probabil, tocmai aceasta este cauza din care 
„faimosul” clişeu „infracţiune fără motiv” se mai atestă 
în practica judiciară.22 Iată de ce nu putem susţine că 
C.V. a săvîrşit infracţiunea de huliganism (concurentă 
cu infracţiunea violare de domiciliu) fără vreun motiv. 
A săvîrşit această infracţiune din intenţii huliganice. 
Adică, fi ind determinat de motivul huliganic.
Dar acesta nu e unicul neajuns al soluţiei de califi care 
reţinute în privinţa lui C.V. Printre altele, această so-
luţie cuprinde alin.(1) art.287 şi lit.a) alin.(2) art.287 
CP RM. Cu alte cuvinte, repetarea infracţiunii de huli-
ganism a fost incriminată alături de concursul infracţi-
unilor de huliganism. Este o eroare gravă, avînd ca efect 
supraevaluarea nejustifi cată a pericolului social al celor 
comise de C.V. Trebuia reţinută numai repetarea in-
fracţiunii de huliganism: lit.a) alin.(2) art.287 CP RM, 
fără invocarea alin.(1) art.287 CP RM. Că este aşa ne-o 
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demonstrează, implicit, prevederea de la alin.(1) art.33 
CP RM. În acord cu aceasta, atestarea concursului de 
infracţiuni se face cu excepţia cazurilor cînd săvîrşirea 
a două sau a mai multor infracţiuni este prevăzută în 
articolele Părţii Speciale a Codului penal în calitate de 
circumstanţă care agravează pedeapsa. E adevărat că, la 
momentul comiterii de către C.V. a faptelor consemna-
te mai sus, această regulă încă nu era în vigoare. Însă, cu 
valoare de principiu, ea a funcţionat şi la acel moment. 
Am argumentat aceasta într-un studiu anterior.23

În legătură cu acelaşi neajuns, apare o altă întrebare: 
de ce concursul de infracţiuni a fost atestat în cazul 
huliganismului şi nu a fost atestat în cazul violării de 
domiciliu? Deoarece este lesne de observat că, de fi eca-
re dată cînd se viola domiciliul, erau comise şi acţiuni 
huliganice. Dacă violarea de domiciliu a fost reţinută o 
singură dată la califi care, este justifi cat să ne întrebăm: 
pentru care caz de săvîrşire a acţiunilor huliganice a 
fost reţinută? Pentru primul, pentru cel de-al doilea sau 
pentru cel de-al treilea? 
Dacă instanţa de judecată ar fi  dat dovadă de consec-
venţă, atunci trebuia se opteze pentru una din următoa-
rele viziuni: 1) există concurs atît în cazul infracţiunilor 
de huliganism, cît şi în cazul infracţiunilor de violare de 
domiciliu; 2) nu există concurs nici în cazul infracţiu-
nilor de huliganism, nici în cazul infracţiunilor violare 
de domiciliu. Oricare altă variantă ar însemna încălca-
rea principiului legalităţii.
Până la urmă, varianta a doua este cea pe care am evi-
denţiat-o mai sus în calitate de variantă corectă: lit.a) 
alin.(2) art.287 CP RM, fără invocarea alin.(1) art.287 
CP RM. Dar şi această variantă este vulnerabilă, cauza 
fi ind exprimărea obscură a instanţei de judecată care 
l-a condamnat pe C.V. Ce ar vrea să însemne expresia 
„continuîndu-şi acţiunile sale”? O asemenea formulare 
intră sub incidenţa noţiunii de infracţiune prelungită, 
defi nită la alin.(1) art.30 CP RM. Or, dacă cele comise 
de C.V. au fost cuprinse de intenţia unică a acestuia, re-
iese că, într-adevăr, a săvîrşit o singură infracţiune de 
violare de domiciliu. Totodată, din aceasta poate rezul-
ta că el a săvîrşit o singură infracţiune de huliganism, 
infracţiune prevăzută la alin.(1) art.287 CP RM. Dacă e 
aşa, atunci iarăşi atestăm o supraevaluare nejustifi cată a 
pericolului social al celor comise de C.V. Dacă nu e aşa, 
deci dacă intenţia infracţională nu a fost unică, atunci: 
1) nu este îndreptăţită utilizarea expresiei „continuîn-
du-şi acţiunile sale”; 2) era necesară atestarea concur-
sului de infracţiune violare de domiciliu, nu a unei sin-
gure infracţiuni violare de domiciliu.
Dar nici aceasta nu e ultima carenţă a soluţiei de califi -
care reţinute în privinţa lui C.V. Astfel, C.V. a fost con-
damnat, inclusiv, în baza alin.(2) art.179 CP RM. Adică, 
pentru violarea de domiciliu săvîrşită cu aplicarea vio-
lenţei. Totodată, aplicarea violenţei constituie şi acţiu-

nea adiacentă din cadrul faptei prejudiciabile de huliga-
nism săvîrşite de C.V. De unde reiese că violenţa a fost 
aplicată atît în contextul infracţiunii de huliganism, cît 
şi în contextul infracţiunii violare de domiciliu. Căci, 
aşa cum rezultă din speţă, la momentul exprimării de 
către făptuitor a refuzului de a părăsi domiciliul victi-
melor, infracţiunea violare de domiciliu se consumase. 
Ceea ce urmează acestui moment se referă exclusiv la 
infracţiunea de huliganism. Care sînt probele din care 
ar reieşi că violenţa a fost aplicată şi înainte ca făptu-
itorul să-şi fi  exprimat refuzul de a părăsi domiciliul 
victimelor? Pentru că, dacă astfel de probe lipsesc, este 
absolut neîntemeiată invocarea agravantei specifi cate la 
alin.(2) art.179 CP RM. Trebuia invocată prevederea de 
la alin.(1) art.179 CP RM.
În continuare, ne vom referi şi la alte cazuri din practica 
judiciară referitoare la infracţiunea violare de domiciliu, 
săvîrşită cu aplicarea violenţei (sau cu ameninţarea apli-
cării ei). În special, ne vom referi la gradul de violenţă 
vizînd violarea de domiciliu săvîrşită cu aplicarea vio-
lenţei. Or, chiar dacă legiuitorul se exprimă la general, 
utilizînd noţiunea „violenţă”, aceasta nu înseamnă că 
intensitatea violenţei, aplicate în contextul infracţiunii 
violare de domiciliu, poate fi  oricît de mare. Limita aces-
tei intensităţi reiese din gradul de pericol social al in-
fracţiunii prevăzute la alin.(2) art.179 CP RM. Iar acest 
grad de pericol social îl exprimă sancţiunea de la alin.(2) 
art.179 CP RM. Cel puţin, aceasta reiese, implicit, din 
alin.(1) art.7 şi din alin.(1) art.75 CP RM. Interpretînd 
sistemic sancţiunea de la alin.(2) art.179 CP RM, ajun-
gem la următoarea concluzie: în sensul dispoziţiei de la 
alin.(2) art.179 CP RM, noţiunea „violenţă” (utilizată în 
sintagma „aplicarea violenţei”, nu şi în sintagma „ame-
ninţarea aplicării violenţei”) presupune vătămarea in-
tenţionată uşoară a integrităţii corporale (în sensul pe 
care îl cunoaştem din art.78 din Codul contravenţional). 
Violenţa de o intensitate mai mare nu poate să intre sub 
incidenţa acestei noţiuni. În caz contrar, s-ar subestima 
gradul de pericol social al violării de domiciliu săvîrşite 
cu aplicarea violenţei. Dacă, în legătură cu infracţiunea 
violare de domiciliu, violenţa aplicată depăşeşte gradul 
de intensitate a vătămării intenţionate uşoare a integrită-
ţii corporale, va fi  necesară califi carea conform regulilor 
concursului de infracţiuni: art.179 (cu excepţia alin.(2)) 
şi art.145, 151 sau art.152 CP RM. Excepţia dată este de-
terminată de necesitatea de a exclude sancţionarea du-
blă a făptuitorului pentru aceeaşi violenţă.
Cît priveşte noţiunea „violenţă” din sintagma „amenin-
ţarea aplicării violenţei” (sintagmă utilizată în alin.(2) 
art.179 CP RM), de această dată gradul de intensitate 
a violenţei poate fi  oricît de mare. Deci, alin.(2) art.179 
CP RM poate fi  aplicat inclusiv în ipoteza violării de 
domiciliu săvîrşite cu ameninţarea cu omor. Precizăm 
că, în această ipoteză, nu este necesară califi carea supli-
mentară în baza art.155 CP RM.
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După aceste clarifi cări, să ne referim nemijlocit la unele 
cazuri relevante din practica judiciară.
De exemplu, T.I. a fost condamnat conform alin.(2) 
art.179 CP RM. În fapt, la 5.05.2007, între orele 21.00-
22.00, T.I. a pătruns forţat şi a rămas în domiciliul lui 
O.A., afl at într-o casă de pe str. Eliberării, or. Orhei. La 
cererea lui O.A. a refuzat să părăsească domiciliul aces-
tuia, aplicîndu-i două lovituri cu pumnii în regiunea spa-
telui. Prin aceasta i-a provocat dureri fi zice. După care, a 
tăiat cu un topor cablul de la telefonul fi x aparţinînd lui 
O.A., astfel ca acesta să nu poată suna la poliţie.24 Din 
descrierea sufi cient de detaliată a violenţei aplicate în 
contextul infracţiunii violare de domiciliu reiese că a 
fost aplicat corect alin.(2) art.179 CP RM. Aceasta în-
trucît violenţa aplicată de T.I. s-a încadrat, după gradul 
său de intensitate, în tiparul faptei descrise la alin.(2) 
art.78 al Codului contravenţional: „Vătămarea intenţi-
onată uşoară a intensităţii corporale, maltratarea, apli-
carea de lovituri, alte acţiuni violente care au provocat 
dureri fi zice (sublinierea ne aparţine – n.a.)”.
O altă situaţie o atestăm în speţa următoare: G.Z. a fost 
condamnat în conformitate cu alin.(2) art.179 CP RM. 
În fapt, la 6.07.2007, în jurul orei 22.30, acesta, afl îndu-
se în stare de ebrietate, a pătruns ilegal în gospodăria lui 
O.I. din satul Bisericani, raionul Glodeni. Aplicînd vio-
lenţă faţă de victimă, a pătruns ilegal în casa acesteia. La 
cererea victimei de a părăsi domiciliul, G.Z. i-a răspuns 
cu refuz.25

În acest caz, din cauza caracterului obscur al formulării,
putem doar presupune care a fost gradul de intensitate a 
violenţei aplicate asupra lui O.I. Deci, nu avem de unde 
cunoaşte care soluţie de califi care era aplicabilă în situaţia 
descrisă: 1) alin.(2) art.179 CP RM; 2) art.179 (cu excep-
ţia alin.(2)) şi art.151 sau art.152 CP RM? Pe cale de con-
secinţă, deoarece nu este concretizat gradul de intensita-
te a violenţei aplicate, poate fi  pusă la îndoială legalitatea 
soluţiei de califi care a celor comise de G.Z. În concluzie, 
vom menţiona următoarele: chiar dacă în dispoziţia de la 
alin.(2) art.179 CP RM se utilizează la general termenul 
„violenţă”, aceasta nu înseamnă că la folosirea aceluiaşi 
termen trebuie să se rezume cel care aplică legea penală. 
De fi ecare dată urmează să se consemneze în ce s-a con-
cretizat această violenţă. Doar astfel se poate confi rma 
oportunitatea aplicării alin.(2) art.179 CP RM.
Într-un context asemănător, apare problema oportuni-
tăţii reţinerii concursului dintre infracţiunea violare de 
domiciliu şi infracţiunea de tortură (art.3091 CP RM). 
Or, infracţiunea de tortură este una violentală.
În această privinţă, prezintă interes următoarea speţă: I.V. 
a fost condamnat conform lit.a) alin.(3) art.179 şi lit.b),
c) şi d) alin.(3) art.3091 CP RM (adică, pentru violarea 
de domiciliu, săvîrşită cu folosirea situaţiei de serviciu, şi 
pentru tortura săvîrşită asupra unui minor, de două sau 
mai multe persoane, profi tînd de starea de neputinţă a 

victimei); M.G. a fost condamnat în baza lit.a) alin.(3) 
art.179 şi lit.c) alin.(3) art.3091 CP RM (adică, pentru 
violare de domiciliu, săvîrşită cu folosirea situaţiei de ser-
viciu, şi pentru tortură săvîrşită de două sau mai multe 
persoane); S.N. a fost condamnat conform lit.a) alin.(3) 
art.179 şi lit.c) alin.(3) art.3091 CP RM; M.V. şi N.V. au 
fost condamnaţi în baza lit.a) alin.(3) art.179 CP RM.
În fapt, I.V. exercita funcţia de inspector de circulaţie 
rutieră; M.G. − funcţia de inspector al grupei delicte 
transfrontaliere şi informaţionale; S.N. − funcţia de in-
spector de circulaţie rutieră, toţi trei fi ind deci persoa-
ne cu funcţie de răspundere. La 23.03.2006, între orele 
2.00 şi 2.30, au pătruns ilegal în domiciliul lui N.M. şi 
A.M. Scopul a fost de a-l pedepsi pe minorul A.M., pen-
tru că a fost prezent la incidentul dintre I.V. şi S.V. din 
22.03.2006, fi ind bănuit că a coparticipat la acţiunile lui 
S.V. Aplicînd ilegal forţa fi zică faţă de A.M. şi injurîndu-l 
l-au scos din casă dezbrăcat. Apoi l-au reţinut ilegal, l-au 
încătuşat şi l-au transportat la CRP Basarabeasca.
La 23.03.2006, aproximativ la ora 3.00, I.V., M.G. şi S.N., 
împreună cu M.V. (care exercita funcţia de inspector de 
stat pentru securitatea circulaţiei rutiere) şi N.V. (care 
exercita funcţia de inspector auto de stat), au pătruns 
ilegal în domiciliul lui I.E. Scopul a fost de a-l pedepsi 
pe I.E. pentru că a fost prezent la incidentul dintre I.V. 
şi S.V. din 22.03.2006, fi ind bănuit că a coparticipat la 
acţiunile lui S.V. Pentru a-l scoate din casă pe I.E., i-au 
aplicat ilegal forţa fi zică în prezenţa copiilor minori ai 
victimei. I.E. a fost lovit cu capul de perete, cu pumnii şi 
picioarele în diferite părţi ale corpului. În urma acestor 
acţiuni, I.E. a suferit o dereglare îndelungată a sănătăţii. 
Observînd că starea de sănătate a victimei se agravează, 
I.V. a transportat-o în apropierea Secţiei asistenţă medi-
cală de urgenţă, unde a lăsat-o în stradă.26

Astfel, de această dată violenţa e aplicată nu în contextul 
infracţiunii violare de domiciliu: scopul aplicării violen-
ţei nu este cel al pătrunderii sau rămînerii în domiciliu. 
Violenţa se aplică în contextul torturii, al infracţiunii 
care formează concursul cu violarea de domiciliu. Totuşi, 
nu putem să nu observăm că gradul de intensitate a vio-
lenţei aplicate în primul episod (cînd victima este A.M.) 
diferă de al celei aplicate în episodul al doilea (cînd victi-
mă este I.E.). De fapt, în primul caz, violenţa se soldează 
cu dureri fi zice, deci se încadrează în tiparul vătămării 
intenţionate uşoare a integrităţii corporale. În cel de-al 
doilea caz, violenţa se exprimă în vătămarea intenţionată 
medie a integrităţii corporale sau a sănătă ţii. În legătură 
cu aceasta, ne întrebăm: în cel de-al doilea caz, nu a fost 
oare subestimat gradul de pericol social al celor săvîrşite? 
Nu era oare necesară califi carea suplimentară conform 
art.152 „Vătămarea intenţionată medie a integrităţii cor-
porale sau a sănătăţii” din Codul penal?
Formulăm aceste întrebări deloc întâmplător: într-
un studiu anterior am ajuns la următoarea concluzie: 
„Dacă, în legătură cu infracţiunea de tortură, a fost cau-
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zată vătămarea – gravă, medie sau uşoară – a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii, se impune califi carea conform 
art.151, 152 sau 153 şi art.3091 CP RM. În cazul dat, 
pluralitatea de urmări prejudiciabile implică pluralita-
tea de infracţiuni sub forma concursului de infracţiuni. 
Nu se încalcă principiul non bis in idem, întrucît preju-
diciul cauzat sănătăţii excede cadrul infrac ţiunii de tor-
tură. În acelaşi timp, în astfel de ipoteze, din califi care 
se vor exclude circums tanţele agravante stabilite la lit.e) 
alin.(2) art.151 sau la lit.f) alin.(2) art.152 CP RM”.27

Reiterăm acest punct de vedere, făcînd o singură preci-
zare: în locul art.153 CP RM (care a fost abrogat), este 
aplicabil alin.(3) art.78 al Codului contravenţional.
Dacă ne întoarcem la speţa exemplifi cată mai sus, vom 
remarca necesitatea califi cării suplimentare a celor să-
vîrşite în episodul al doilea (cînd victimă este I.E.) în 
baza art.152 CP RM (cu excepţia lit.f) alin.(2)). Ne-
cesitatea acestei califi cări suplimentare se impune dat 
fi ind faptul că infracţiunea de tortură aduce atinge-
re relaţiilor sociale cu privire la integritatea fi zică sau 
psihică a persoanei. Însă, această infracţiune nu poate 
aduce atingere relaţiilor sociale cu privire la sănătatea 
persoanei, nici relaţiilor sociale cu privire la integrita-
tea corporală a persoanei.28 Cît priveşte primul episod 
(cînd victimă este A.M.), lipseşte necesitatea unei cali-
fi cări suplimentare. Or, în cazul infracţiunii de tortură, 
urmările prejudiciabile constau tocmai în durerea sau 
suferinţa puternică, fi zică ori psihică. Lui A.M. nu i-au 
fost cauzate leziuni corporale, deci nu i-a fost afectată 
integritatea corporală. Deci, lipseşte necesitatea de a ca-
lifi ca suplimentar cele săvîrşite asupra lui A.M. în baza 
alin.(1) art.78 din Codul contravenţional.
În alt context, dar în legătură cu aceeaşi speţă, observăm 
că I.V., M.G., S.N., M.V. şi N.V. au săvîrşit infracţiunea 
violare de domiciliu cu folosirea situaţiei de serviciu.
Aducem încă o speţă care se încadrează în această ipo-
teză: M.I. şi B.I. au fost învinuiţi de săvîrşirea infracţi-
unii prevăzute la alin.(3) art.179 CP RM. Dat fi ind că 
termenul de prescripţie de tragere la răspundere penală a 
exprirat, prin sentinţă judecătorească a fost încetat proce-
sul penal de învinuire a celor doi în baza alin.(1) art.179 
CP RM. În fapt, la 28.03.2005, între orele 9.30 şi 10.00, 
M.I. şi B.I., angajaţi ai unităţii de distribuţie a S.A. „RED-
SUD”, îndeplinind dispoziţia de a efectua verifi carea con-
torului electric amplasat în casa lui M.D. din satul An-
drusul de Jos, raionul Cahul, au intrat cu permisiunea lui 
M.D. în domiciliul acestuia. M.I. şi B.I. au intrat abuziv 
în încăperi şi anexe, în care nu erau amplasate instala-
ţii ce aparţin unităţii de distribuţie respective, invocînd 
necesitatea verifi cării instalaţiilor de consum a energiei 
electrice, în vederea întocmirii unui proces-verbal privind 
consumul fraudulos de energie electrică. Cererea lui M.D. 
de a părăsi domiciliul, adresată celor doi făptuitori, a fost 
ignorată de ei. M.I. şi B.I. s-au afl at în domiciliul lui M.D. 

aproximativ încă 30 de minute, timp în care au întocmit 
respectivul proces-verbal. Cît priveşte recalifi carea faptei 
din alin.(3) art.179 la alin.(1) art.179 CP RM, Colegiul 
penal al Curţii Supreme de Justiţie motivează în felul ur-
mător: recalifi carea dată are ca premisă circumstanţa că 
făptuitorii nu dispuneau de posibilitatea de a se folosi 
de situaţia de serviciu. M.I. şi B.I. erau angajaţi ai unei 
persoane juridice private şi efectuau acţiuni de control 
în baza contractului încheiat cu M.D., nefi ind învestiţi 
de lege cu dreptul de a intra în domiciliul persoanelor. 
Totodată, în actele procedurale ale organului de urmă-
rire penală nu se indică circumstanţa agravantă concre-
tă incriminată făptuitorilor, indicîndu-se doar alin.(3) 
art.179 CP RM. Pe cînd acest alineat are două litere: 
a) cu folosirea situaţiei de serviciu; b) de un grup crimi-
nal organizat sau de o organizaţie criminală.29

Sîntem de acord că era necesară concretizarea preve-
derii normative aplicate în privinţa lui M.I. şi B.I. Or, 
în acord cu alin.(1) art.113 CP RM, califi carea infrac-
ţiunii presupune determinarea şi constatarea juridică a 
corespunderii exacte între semnele faptei prejudiciabile 
săvîrşite şi semnele componenţei de infracţiune pre-
văzute de norma penală. Evident, organul de urmărire 
penală a nesocotit această regulă.
În acelaşi timp, pune în gardă prima parte a motivării 
aparţinînd Colegiului penal al Curţii Supreme de Justi-
ţie. Într-adevăr, M.I şi B.I. erau angajaţii unei persoane 
juridice private. Însă, de aici nu reiese că nu s-au putut 
folosi de situaţia lor de serviciu. În acest plan, în pct.18 al 
Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire 
la practica judiciară în procesele penale despre sustrage-
rea bunurilor”, nr.23 din 28.06.2004, se arată că, în situa-
ţia escrocheriei sau delapidării averii străine cu folosirea 
situaţiei de serviciu, ca subiect al infracţiunii poate să 
apară, inclusiv, o persoană care gestionează o organiza-
ţie comercială, obştească sau altă organizaţie nestatală. 
În conformitate cu art.124 CP RM, prin „persoană care 
gestionează o organizaţie comercială, obştească sau altă 
organizaţie nestatală” se înţelege persoana căreia, în or-
ganizaţia indicată sau într-o subdiviziune a acesteia, i se 
acordă, permanent sau provizoriu, prin numire, alegere 
sau în virtutea unei însărcinări, anumite drepturi şi obli-
gaţii în vederea exercitării funcţiilor sau acţiunilor admi-
nistrative de dispoziţie ori organizatorico-economice.
Nu putem susţine că M.I. şi B.I. săvîrşeau acţiunile de 
control exclusiv în baza contractului încheiat cu M.D. 
Dreptul de a realiza aceste acţiuni le-a fost acordat de 
către angajator, adică de către S.A. „RED-SUD”. Acel 
contract se referă la furnizarea energiei electrice către 
M.D., privit în calitate de consumator. Nu acest con-
sumator, ci S.A. „RED-SUD”, în calitate de organizaţie 
comercială, le-a acordat angajaţilor M.I. şi B.I. drepturi 
şi obligaţii în vederea exercitării unor funcţii sau acţi-
uni administrative de dispoziţie. Despre aceasta măr-
turiseşte şi circumstanţa că făptuitorii îndeplineau o 
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dispoziţie de verifi care a contorului electric (la concret –
dispoziţia de lucru nr.208419230).
Din cele evocate mai sus reiese că, săvîrşind infracţi-
unea violare de domiciliu, M.I. şi B.I. s-au folosit de 
situaţia lor de serviciu. Or, potrivit pct.18 al Hotărîrii 
Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la prac-
tica judiciară în procesele penale despre sustragerea bu-
nurilor”, nr.23 din 28.06.2004, prin „folosirea situaţiei 
de serviciu” se înţelege săvîrşirea unor acţiuni sau inac-
ţiuni care decurg din atribuţiile de serviciu ale făptuito-
rului şi care sînt în limitele competenţei sale de serviciu. 
Aşadar, M.I. şi B.I. au săvîrşit infracţiunea prevăzută la 
lit.a) alin.(3) art.179 CP RM. Se prezintă ca neînteme-
iată recalifi carea celor săvîrşite de M.I. şi B.I. în baza 
alin.(1) art.179 CP RM.
Totodată, aplicarea lit.a) alin.(3) art.179 CP RM exclu-
de califi carea suplimentară conform art.335 „Abuzul de 
serviciu” din Codul penal. Aceasta nu doar pentru că 
M.I. şi B.I. au săvîrşit infracţiunea violare de domiciliu 
din motivul interpretării incorecte a obligaţiilor de ser-
viciu. Deci, nu din interes material sau din alt interes 
personal, motiv indispensabil în cazul infracţiunii pre-
văzute la art.335 CP RM. Cauza adevărată a excluderii 
califi cării suplimentare conform art.335 CP RM constă 
în operarea regulii fi xate la art.118 CP RM: regula cali-
fi cării infracţiunilor în cazul concurenţei dintre o parte 
şi un întreg. De aceea, chiar dacă ar fi  existat interesul 
material sau alt interes personal, oricum s-ar fi  aplicat 
numai lit.a) alin.(3) art.179 CP RM.
În continuarea demersului nostru ne vom axa atenţia 
asupra posibilităţii existenţei concursului ideal dintre 
infracţiunea prevăzută la lit.a) alin.(3) art.179 CP RM şi 
infracţiunea exces de putere sau depăşire a atribuţiilor 
de serviciu (art.328 CP RM).
Astfel, într-o speţă, M.V. şi R.O. au fost condamnaţi 
în baza alin.(2) art.179 şi lit.a) alin.(2) art.328 CP RM 
(adică, pentru violare de domiciliu, săvîrşită cu aplicarea 
violenţei sau cu ameninţarea aplicării ei, şi pentru exces 
de putere sau depăşire a atribuţiilor de serviciu, însoţită 
de aplicarea violenţei). În fapt, cei doi exercitau funcţia 
de inspector de sector. Afl îndu-se în exerciţiul funcţiei, la 
3.10.2005, aproximativ la ora 18.30, au pătruns ilegal în 
domiciliul lui Ş.C. Aceasta deşi M.V. şi R.O. cunoşteau că 
Ş.C. nu a săvîrşit nici o faptă socialmente periculoasă pen-
tru care să poată fi  tras la răspundere. Prin aceasta M.V. 
şi R.O. şi-au depăşit în mod vădit limitele drepturilor şi 
atribuţiilor acordate prin lege, cauzînd daune în proporţii 
considerabile intereselor publice, precum şi drepturilor şi 
intereselor ocrotite de lege ale lui Ş.C. Au diminuat auto-
ritatea MAI, ignorînd grosolan prevederile pct.19 art.13 
al Legii cu privire la poliţie. De asemenea, nu au informat 
în termenul necesar de 24 de ore judecătorul de instruc-
ţie despre pătrunderea în domiciliul lui Ş.C. Pe Ş.C. l-au 
adus forţat la CPS Botanica, unde au aplicat forţa fi zi-

că faţă de victimă, încălcînd astfel prevederile art.15 şi 
16 ale Legii cu privire la poliţie. În rezultat, lui Ş.C. i-au 
fost pricinuite leziuni corporale fără cauzare de prejudi-
ciu sănătăţii. La fel, în privinţa lui Ş.C. a fost întocmit, 
nejustifi cat, un proces-verbal cu privire la contravenţiile 
administrative prevăzute de art.1745 şi 1746 din Codul cu 
privire la contravenţiile administrative.31

Într-un alt caz, S.T. a fost acuzat de comiterea infracţiu-
nilor prevăzute la lit.a) alin.(3) art.179 şi la lit.a) alin.(2) 
art.328 CP RM (adică, pentru violare de domiciliu, să-
vîrşită cu folosirea situaţiei de serviciu, şi pentru exces de 
putere sau depăşire a atribuţiilor de serviciu, însoţită de 
aplicarea violenţei). În fapt, S.T., în calitate de persoană cu 
funcţie de răspundere, exercitîndu-şi atribuţiile de şef de 
post de poliţie, şi-a folosit situaţia de serviciu pentru a in-
tra la 6.08.2003, fără permisiune, în gospodăria lui S.B. şi 
V.B. din satul Baimaclia, raionul Cantemir. Depăşindu-şi
în mod vădit limitele drepturilor şi atribuţiilor acordate 
prin lege, încălcînd prevederile art.3, 14, 15, 23 din Legea 
cu privire la poliţie, a aplicat violenţă faţă de V.B. şi S.B. La 
concret, i-a lovit cu pumnii şi picioarele în cap şi la picioa-
re, cauzîndu-le vătămare uşoară a integrităţii corporale.32

Făcînd o comparaţie, vom menţiona că, în primul caz, 
nu a fost reţinută circumstanţa agravantă „cu folosirea 
situaţiei de serviciu”. Pe cînd, în cel de-al doilea caz, ea 
a fost reţinută. Totuşi, în ambele cazuri pătrunderea în 
domiciliu a fost nejustifi cată. De ce atunci soluţiile de 
califi care sînt neuniforme?
Trebuie de menţionat că în doctrina penală sînt împărţi-
te opiniile vizînd soluţia de califi care în cazul în care vio-
larea de domiciliu este săvîrşită de o persoană cu funcţie 
de răspundere, depăşindu-se în mod vădit limitele drep-
turilor şi atribuţiilor acordate prin lege, dacă aceasta a ca-
uzat daune în proporţii considerabile intereselor publice 
sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoa-
nelor fi zice sau juridice. Astfel, de exemplu, L.Macikovski 
consideră că într-o asemenea ipoteză aplicabilă este nu-
mai norma cu privire la excesul de putere sau depăşirea 
atribuţiilor de serviciu, pentru că „violarea de domiciliu, 
săvîrşită de o persoană cu funcţie de răspundere, cu fo-
losirea situaţiei de serviciu, constituie metoda de săvîr-
şire a infracţiunii exces de putere sau depăşire a atribu-
ţiilor de serviciu”.33 Dimpotrivă, T.N. Nurkaeva34 şi B.V. 
Voljenkin35 sînt de părere că, într-o asemenea ipoteză, se 
aplică numai norma cu privire la violarea de domiciliu 
săvîrşită cu folosirea situaţiei de serviciu; această normă 
trebuie considerată normă specială în raport cu norme-
le care stabilesc răspunderea pentru exces de putere sau 
depăşire a atribuţiilor de serviciu.
Nu împărtăşim nici una din aceste poziţii.
Nu agreem punctul de vedere al lui L.Macikovski, de-
oarece noţiunea „folosirea situaţiei de serviciu” se re-
feră, implicit, nu la excesul de putere sau la depăşirea 
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atribuţiilor de serviciu. Se referă doar la abuzul de pu-
tere sau abuzul de serviciu (ori abuzul de serviciu), ceea 
ce reiese din dispoziţia art.327 şi 335 CP RM, precum 
şi a art.312 „Abuzul de putere sau abuzul de serviciu” 
din Codul contravenţional. Aceasta reiese şi din defi ni-
ţia noţiunii „folosirea situaţiei de serviciu” din pct.18 
al Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu 
privire la practica judiciară în procesele penale despre 
sustragerea bunurilor”, nr.23 din 28.06.2004: „săvîrşirea 
unor acţiuni sau inacţiuni care decurg din atribuţiile de 
serviciu ale făptuitorului şi care sînt în limitele compe-
tenţei sale de serviciu (sublinierea ne aparţine – n.a.)”. 
Nu avem nici un temei să înţelegem altfel noţiunea „fo-
losirea situaţiei de serviciu” în contextul infracţiunii 
violare de domiciliu (sau al oricărei alte infracţiuni 
avînd circumstanţa agravantă corespunzătoare). 
De asemenea, nu avem temei să afi rmăm că între noţi-
unile „exces de putere sau depăşirea atribuţiilor de ser-
viciu” şi „abuz de putere sau abuz de serviciu” ar exista 
o relaţie de tip „întreg-parte”. Sau viceversa. 
Deci, în concluzie, violarea de domiciliu, săvîrşită de o 
persoană cu funcţie de răspundere, cu folosirea situaţiei 
de serviciu, nu poate să constituie metoda de comitere 
a infracţiunii exces de putere sau depăşire a atribuţiilor 
de serviciu. Cu alte cuvinte, este inaplicabilă regula fi -
xată în art.118 „Califi carea infracţiunilor în cazul con-
curenţei dintre o parte şi un întreg” din Codul penal. 
Rezultă că în cele două speţe pe care le analizăm solu-
ţia de califi care nu poate consta în aplicarea exclusivă a 
art.328 CP RM.
Pe de altă parte, nu ne putem ralia nici poziţiilor expri-
mate de T.N. Nurkaeva şi B.V. Voljenkin. Nu este lit.a) 
alin.(3) art.179 CP RM o normă specială în raport cu 
art.328 CP RM. Nu este, întrucît, săvîrşind excesul de 
putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu, făptuitorul 
nu se menţine în limitele competenţei sale de serviciu. 
Făptuitorul depăşeşte în mod vădit aceste limite. Sau, în 
termenii art.328 CP RM, depăşeşte în mod vădit drep-
turile şi atribuţiile acordate prin lege. În aceste condiţii, 
este inaplicabilă regula fi xată în art.116 „Califi carea in-
fracţiunilor în cazul concurenţei dintre normele gene-
rale şi cele speciale” din Codul penal. Rezultă că în cele 
două speţe pe care le examinăm nici lit.a) alin.(3) art.179 
CP RM nu poate reprezenta soluţia de califi care.
Dacă nu sînt funcţionale regulile concurenţei norme-
lor penale, ar trebui să opereze regulile concursului de 
infracţiuni. De aceea, considerăm că în ambele speţe 
pe care le analizăm soluţia de califi care este art.179 (cu 
excepţia lit.a) alin.(3)) şi art.328 CP RM.
Totodată, considerăm că se impune perfecţionarea pre-
vederilor art.179 CP RM. Din cele consemnate mai sus 
se desprinde că la lit.a) alin.(3) art.179 CP RM trebuie să 
se conţină nu sintagma „cu folosirea situaţiei de serviciu”, 

dar expresia „de o persoană cu funcţie de răspundere sau 
de o persoană care gestionează o organizaţie comercia-
lă, obştească sau altă organizaţie nestatală”. În rezultatul 
unei asemenea modifi cări, lit.a) alin.(3) art.179 CP RM 
s-ar aplica nu doar atunci cînd violarea de domiciliu pre-
supune folosirea situaţiei de serviciu. Această prevedere 
s-ar aplica şi atunci cînd violarea de domiciliu presupu-
ne depăşirea vădită a limitelor drepturilor şi atribuţiilor 
acordate prin lege. O asemenea remaniere legislativă 
ar contribui la aplicarea uniformă a răspunderii penale 
pentru infracţiunea de violare a domiciliului. Deci, ar 
avea ca efect reducerea posibilităţii de admitere a erorilor 
judiciare la aplicarea art.179 CP RM.
Finalmente, se cer a fi  formulate următoarele concluzii:
1. Respectarea inviolabilităţii domiciliului nu este con-

diţionată de existenţa unui drept de proprietate (sau 
a unui alt drept real) asupra imobilului ales ca do-
miciliu. Lipsa consimţămîntului proprietarului (sau 
a titularului unui alt drept real) nu este întotdeauna 
relevantă şi nu poate fi  pusă la baza califi cării unei 
fapte conform art.179 CP RM. Nu întotdeauna ace-
eaşi persoană cumulează calităţile de titular al drep-
tului la inviolabilitatea domiciliului şi de titular al 
dreptului de proprietate asupra imobilului aferent 
acelui domiciliu.

2. În conformitate cu principiul individualizării pe-
depsei, la stabilirea categoriei şi termenului pedepsei 
pentru infracţiunea violare de domiciliu, instanţa 
de judecată trebuie să ţină cont, inclusiv, de motivul 
infracţiunii. De asemenea, partea descriptivă a sen-
tinţei de condamnare pentru violarea de domiciliu 
trebuie să cuprindă descrierea, inclusiv, a motivelor 
infracţiunii.

3. Este posibil ca violarea de domiciliu să subziste ală-
turi de sustragerea săvîrşită prin pătrundere în locu-
inţă (de exemplu, atunci cînd, înainte de a pătrunde 
în locuinţă pentru a săvîrşi sustragerea, făptuitorul 
intră neautorizat pe terenul privat aparţinînd victi-
mei; cînd domiciliul violat aparţine unei persoane, 
iar făptuitorul săvîrşeşte sustragerea în raport cu o 
altă persoană, care la acel moment se afl ă în domici-
liul primei persoane; cînd se violează domiciliul co-
mun al mai multor per soane, fi ind sustrase bunurile 
doar a uneia sau ale unora din acele persoane; cînd 
victima uneia din cele două infracţiuni concurente 
este titularul dreptului de proprietate asupra imobi lu-
lui, iar victima celeilalte infracţiuni concurente este 
titularul unei drept real derivat asupra unei părţi a 
aceluiaşi imobil etc.).

4. Pentru a fi  aplicată răspunderea în baza alin.(2) 
art.179 CP RM, este necesar ca violenţa sau ame-
ninţarea cu violenţa să urmărească scopul violării 
de domiciliu şi să se aplice înainte de a se consuma 
violarea de domiciliu;
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5. În sensul dispoziţiei de la alin.(2) art.179 CP RM, 
noţiunea „violenţă” (utilizată în sintagma „aplicarea 
violenţei”, nu şi în sintagma „ameninţarea aplicării 
violenţei”) presupune vătămarea intenţionată uşoară 
a integrităţii corporale (în sensul pe care îl cunoaş-
tem din art.78 din Codul contravenţional). Dacă, în 
legătură cu infracţiunea violare de domiciliu, violen-
ţa aplicată depăşeşte gradul de intensitate a vătămării 
intenţionate uşoare a integrităţii corporale, va fi  ne-
cesară califi carea conform regulilor concursului de 
infracţiuni: art.179 (cu excepţia alin.(2)) şi art.145, 
151 sau 152 CP RM.

6. Chiar dacă în dispoziţia de la alin.(2) art.179 CP RM 
se utilizează la general termenul „violenţă”, aceasta 
nu înseamnă că la folosirea aceluiaşi termen trebuie 
să se rezume cel care aplică legea penală. De fi ecare 
dată, urmează să se consemneze în ce s-a concretizat 
această violenţă. Doar astfel se poate confi rma opor-
tunitatea aplicării alin.(2) art.179 CP RM.

7. Aplicarea lit.a) alin.(3) art.179 CP RM exclude califi -
carea suplimentară conform art.327 sau 335 CP RM 
ori conform art.312 „Abuzul de putere sau abuzul de 
serviciu” din Codul contravenţional.

8. Potrivit pct.18 al Hotărîrii Plenului Curţii Supreme 
de Justiţie „Cu privire la practica judiciară în proce-
sele penale despre sustragerea bunurilor”, nr.23 din 
28.06.2004, prin „folosirea situaţiei de serviciu” se 
înţelege săvîrşirea unor acţiuni sau inacţiuni care 
decurg din atribuţiile de serviciu ale făptuitorului şi 
care sînt în limitele competenţei sale de serviciu. Nu 
avem nici un temei să înţelegem altfel noţiunea „fo-
losirea situaţiei de serviciu” în contextul infracţiunii 
prevăzute la lit.a) alin.(3) art. 179 CP RM.

9. Violarea de domiciliu, săvîrşită de o persoană cu 
funcţie de răspundere, depăşindu-se în mod vădit 
limitele drepturilor şi atribuţiilor acordate prin lege, 
dacă aceasta a cauzat daune în proporţii considera-
bile intereselor publice sau drepturilor şi intereselor 
ocrotite de lege ale persoanelor fi zice sau juridice, 
necesită califi care în baza art.179 (cu excepţia lit.a) 
alin.(3)) şi art.328 CP RM.
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erori judiciare ce nu pot fi  corectate de instanţa de re-
curs şi, drept consecinţă, după casarea deciziei atacate, 
cauza se remite la rejudecare în apel;
2. Numărul cazurilor de admitere a recursului ordinar, 
casarea integrală a deciziei instanţei de apel şi dispune-
rea rejudecării cauzei la aceiaşi instanţă judecătorească 
este mare şi se afl ă în ascensiune;
3. La rejudecarea cauzei după casarea hotărîrii în re-
curs, există şi cazuri în care nu sînt îndeplinite indica-
ţiile instanţei de recurs, astfel fi ind încălcată procedura 
de rejudecare şi limitele acesteia;
4. În practica judiciară nu există un punct de vedere 
unitar cu privire la aplicarea prevederilor art.413 şi 414 
CPP; astfel, uneori, aceste norme de drept sînt interpre-
tate eronat şi aplicate neuniform, respectiv, se pronunţă 
soluţii diferite pe cazuri similare;
5. Situaţia creată semnalează probleme juridice im-
portante apărute în procedura judecării apelului, care 
trebuie soluţionate în urma ajustării jurisprudenţei na-
ţionale la practicile Curţii Europene pentru Drepturile 
Omului.
Fără a intra în detaliile unei dezbateri în fond cu privi-
re la concluziile enunţate, conştientizînd complexitatea 
problemelor de drept pe care soluţionarea lor le pre-
supune adeseori, urmărind scopul de a fi  declanşat un 
proces de elaborare şi oferire a recomandărilor optime 
privind aplicarea prevederilor ce reglementează judeca-
rea apelului, în rîndurile ce urmează propunem consi-
derentele pe marginea problematicii juridice abordate, 
care se încorporează în 60 de puncte.
Aceste considerente expuse în teze practico-ştiinţifi ce 
reprezintă rezultatul preocupărilor în domeniul drep-
tului procesual penal, care are o tangenţă directă şi cît 
se poate de strînsă cu atribuţiile de serviciu. Anume 
activitatea de magistrat, mai precis – problemele de 
drept cu care se confruntă instanţa la judecarea cauzei, 
a constituit imboldul principal pentru a elabora şi for-
mula concluziile şi a înainta considerentele cu privire la 
judecarea apelului în cauza penală.
În acest context, ne exprimăm convingerea că justiţia 
va funcţiona corespunzător la nivelul tuturor instan-
ţelor judecătoreşti, în cazul în care, pe lîngă faptul că 
sînt necesare legi calitative, ele vor fi  just interpretate 
şi corect aplicate de către judecători conform propriei 
convingeri, formate în urma judecării cauzei, sub toate 
aspectele şi în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege.
În acest sens, Curtea Supremă de Justiţie depune efor-
turi substanţiale în vederea asigurării unei activităţi ju-
diciare de bună calitate sub aspectul unifi cării practicii 
judecătoreşti privind interpretarea şi aplicarea legislaţiei 
în vigoare. În şirul acestor acţiuni se înscrie şi adoptarea 
recentă a Hotărîrii Plenului CSJ nr.4 din 30 martie 2009, 

Sergiu FURDUI
doctor în drept, 
conferenţiar universitar

formator INJ

CU PRIVIRE LA INTERPRETAREA ŞI APLICAREA 
PREVEDERILOR ARTICOLELOR 413 ŞI 414 CPP 
CE REGLEMENTEAZĂ PROCEDURA JUDECĂRII 
APELULUI 

After the examination of statistical data on the prosecution in the criminal appeal 

we have elaborated these considerations, which we have the honor to present in 

the publication as a stand designed on the basis of methodological material used 

in judicial legislation, doctrine and jurisprudence.

Expressing the own point of view on the legal issues addressed, we express the 

desire and hope that the formulated ideas and conclusions to be developed on, 

thus, the eff ort undertaken to actively contribute to the development and promo-

tion of judicial decisions legal, based and motivated.

În Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie privind 
activitatea CSJ de înfăptuire a justiţiei în anul 2008, nr.1 
din 2 februarie 20091, cu referire la analiza activităţii 
curţilor de apel la înfăptuirea justiţiei, se menţionează: 
„Raportînd cifra recursurilor admise – 1653 persoane 
(în anul 2007 – 452 persoane) la numărul recursurilor 
în privinţa persoanelor cauzele cărora au fost restitui-
te spre rejudecare în ordine de apel – 277 persoane (în 
anul 2007 – 277 persoane), se constată că nu în toate 
cazurile instanţele de apel judecă apelurile în strictă 
conformitate cu prevederile Codului de procedură pe-
nală, ceea ce duce la încălcarea drepturilor părţilor şi la 
creşterea volumului de lucru în aceste instanţe”.
Sub aspectul calităţii activităţii efectuate, fi ind analizată 
situaţia în perioada de referinţă în fi ecare curte de apel 
în parte, s-a întocmit un raport de cercetare statistică 
privind judecarea apelului.
În urma examinării datelor statistice cu privire la jude-
carea apelului în cauza penală, precum şi în rezultatul 
examenului jurisprudenţei privind judecarea recursu-
lui ordinar împotriva hotărîrilor instanţelor de apel, 
formulăm anumite concluzii, printre care evidenţiem:
1. La judecarea apelului, instanţele nu acordă deplină 
efi cienţă prevederilor art.413 şi 414 din Codul de pro-
cedură penală al Republicii Moldova2; astfel, se comit 
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cu privire la modifi carea şi completarea Hotărîrii Plenu-
lui CSJ nr.22 din 12.12.2005 „Cu privire la practica jude-
cării cauzelor penale în ordine de apel’’3, care, în opinia 
noastră, urmează a fi  dezvoltată în scopul elaborării şi 
adoptării unei noi hotărîri a Plenului CSJ cu privire la 
aplicarea prevederilor articolelor 413 şi 414 CPP. 

***
Pe această linie de idei, elaborînd considerentele pro-
priu-zise, nu ne-am propus să facem o tratare exha-
ustivă a problematicii juridice abordate, deoarece este 
imposibil din motive obiective, ci numai o cercetare 
practico-ştiinţifi că succintă şi principială a prevederi-
lor ce reglementează judecarea apelului în cauza pena-
lă, astfel încît să fi e relevate şi, respectiv, dezvoltate ele-
mentele esenţiale ce caracterizează activităţile instanţei 
de apel în cadrul procedurii stipulate în articolele 413 
şi 414 CPP. Astfel:
1. Apelul în cauza penală reprezintă cel de-al doilea grad 
de jurisdicţie penală al fondului cauzei, care, fi ind o cale 
de atac, de reformare a hotărîrii primei instanţe, pre-
supune o continuare a judecăţii în vederea adoptării şi 
pronunţării unei decizii legale, întemeiate şi motivate.
Prin apel, se exercită, în cadrul unei noi judecăţi şi fără 
desfi inţarea prealabilă a sentinţei atacate, un control in-
tegral judiciar, adică în fapt şi în drept, asupra lucrului 
judecat de prima instanţă.
2. Judecînd apelul, instanţa soluţionează problemele de 
fapt asupra cărora s-a pronunţat ori trebuia să se pro-
nunţe prima instanţă:
a) dacă fapta reţinută prin rechizitoriu şi/sau prin sen-

tinţă a fost săvîrşită ori nu;
b) dacă această faptă, după caz, a fost săvîrşită de incul-

pat şi în ce împrejurări s-a săvîrşit;
c) în cazul participaţiei, care este rolul şi contribuţia in-

culpatului la săvîrşirea infracţiunii;
d) dacă motivele invocate în apel au temeiuri de fapt;
e) dacă datele, împrejurările sau situaţiile invocate 

drept circumstanţe atenuante sau agravante ori drept 
cauze de înlăturare a caracterului penal al faptei sau 
a răspunderii penale au o existenţă obiectivă.

3. Judecînd apelul, instanţa soluţionează problemele 
de drept, asupra cărora s-a pronunţat ori trebuia să se 
pronunţe prima instanţă. Aceste probleme sînt de drept 
material sau procesual.

Problemele de drept material sînt:
a) dacă fapta, a cărei existenţă s-a dovedit, întruneşte 

elementele constitutive ale infracţiunii;
b) dacă împrejurările de fapt dovedite şi stabilite cores-

pund sau nu elementelor constitutive ale infracţiunii 
reţinute;

c) dacă corect este califi cată infracţiunea reţinută în 
sarcina inculpatului;

d) dacă infracţiunea este unică, continuă sau prelungită;

e) dacă infracţiunea este săvîrşită cu intenţie, din impru-
denţă, cu două forme de vinovăţie sau fără vinovăţie;

f) dacă infracţiunea este consumată sau neconsumată 
şi care sînt etapele activităţii infracţionale;

g) dacă motivele invocate în apel constituie vreo cauză 
de înlăturare a caracterului penal al faptei sau al răs-
punderii penale;

h) dacă există situaţia de recidivă sau concursul de in-
fracţiuni;

i) dacă pedeapsa s-a aplicat în limitele prevăzute de 
lege;

j) dacă a fost soluţionată acţiunea civilă şi care este mo-
dul ei de apreciere;

k) dacă corect s-au aplicat măsurile de siguranţă;
l) dacă a intervenit o situaţie favorabilă inculpatului 

prin prisma efectului retroactiv al legii penale;

Problemele de drept procesual sînt:
a) dacă au fost respectate toate actele procesuale efec-

tuate în cursul procesului penal pînă la pronunţarea 
sentinţei apelate;

b) dacă există încălcări care atrag nulitatea actelor pro-
cesuale;

c) dacă s-a efectuat expertiza judiciară, în cazul în care, 
potrivit legii, aceasta este obligatorie;

d) dacă s-a efectuat ancheta socială în cauzele cu incul-
paţii minori;

e) dacă sînt respectate termenele procedurale şi actele 
procedurale comune;

f) dacă au fost soluţionate chestiunile la adoptarea sen-
tinţei prevăzute de lege;

g) dacă corect este aplicată măsura de reprimare;
h) dacă corect a fost calculat termenul de executare a 

pedepsei stabilite prin sentinţă.
4. Judecarea apelului în cauza penală se desfăşoară în 
conformitate cu prevederile art.413 şi 414 CPP. 
Procedura judecării apelului urmează procedura jude-
cării cauzei în prima instanţă, fi ind guvernată de condi-
ţiile generale ale judecării cauzei (Capitolul I, Titlul II, 
Partea Specială a Codului de procedură penală).
5. Judecarea apelului se desfăşoară în şedinţa de judeca-
tă, care, conform prevederilor art.412 CPP, este prece-
dată de îndeplinirea unor măsuri prealabile ce incumbă 
instanţei de apel:
a) primirea şi înregistrarea dosarului penal, care se 

efectuează în strictă conformitate cu Instrucţiunea 
cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în ju-
decătorii şi curţile de apel, aprobată prin Hotărîrea 
Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.40 din 22 de-
cembrie 2003 şi prin Hotărîrea Consiliului Superior 
al Magistraturii nr.9/1 din 15 ianuarie 20044;

b) stabilirea completului de judecată în apel, care se 
efectuează în strictă conformitate cu prevederile 
art.30, 31, 33 CPP;

c) repartizarea cauzei pentru judecarea apelului, care 
se efectuează în strictă conformitate cu prevederile 
art.344 CPP;



R evista Institu tului  Naţional al Justiţiei  nr.3 ,  2009

5 0 I n s t i t u t u l  N aţ i o n a l  a l  J u s t i ţ i e i

d) fi xarea termenului de judecată a apelului, iar dacă 
este necesar, fi xarea termenului pentru şedinţa preli-
minară, care se efectuează în strictă conformitate cu 
prevederile art.345 CPP; 

e) îndeplinirea procedurii de citare a părţilor, care se 
efectuează în strictă conformitate cu prevederile din 
Capitolul II, Titlul VIII, Partea Generală a Codului 
de procedură penală; 

f) luarea măsurilor pentru asigurarea apărării, inclusiv, 
după caz, acordarea asistenţei juridice garantate de 
stat, care se efectuează în strictă conformitate cu pre-
vederile art.67 CPP;

g) întocmirea şi afi şarea listei cauzelor ce urmează a fi  ju-
decate în cadrul şedinţei de judecată în apel, precum şi 
îndeplinirea altor măsuri organizatorice în scopul ca 
judecarea apelului să nu sufere amînare, ci să se desfă-
şoare la timpul şi în locul fi xat în condiţii legale. 

Preşedintele completului desemnat are obligaţia de a 
verifi ca dacă au fost îndeplinite toate măsurile prealabi-
le necesare, iar membrii completului de judecată au în-
datorirea de a lua cunoştinţă de conţinutul dosarului.
6. Conform art.412 alin.(3) CPP, judecarea apelului are 
loc cu citarea părţilor şi înmînarea copiilor de pe apel. 
Prin această prevedere, părţilor li se asigură dreptul de 
a cunoaşte termenul fi xat pentru judecarea apelului, de 
a se prezenta în instanţa de apel şi de a-şi susţine inte-
resele procesuale.
În acest scop, în şedinţa instanţei de apel trebuie să 
fi e citate toate persoanele faţă de care soluţia pasibilă 
adoptării ar crea alte efecte juridice decît cele ale sen-
tinţei apelate, şi nu doar părţile care au declarat apel 
sau la care apelul se referă expres. De exemplu, dacă, 
în urma recalifi cării faptei în apel, suma atribuită prin 
sentinţă părţii civile ar trebui modifi cată sau confi scată 
conform legii, la judecarea apelului se impune citarea 
părţii civile.
Instanţa de apel va judeca apelul în absenţa părţilor nu-
mai în cazul în care este îndeplinită legal procedura de 
citare. Dacă va găsi necesar, instanţa va recunoaşte pre-
zenţa părţilor obligatorie şi va dispune măsurile cores-
punzătoare pentru asigurarea prezenţei lor, pronunţînd 
în acest sens o încheiere motivată în care să se expună 
şi opinia participanţilor la proces.
7. Participarea inculpatului la judecarea apelului şi efec-
tele neprezentării lui sînt reglementate de art.321 CPP. 
Conform art.412 alin.(4) CPP, judecarea apelului are 
loc în prezenţa inculpatului, cînd acesta se afl ă în stare 
de arest, cu excepţia prevăzută în art.321 alin.(2) pct.2) 
CPP. 
Şedinţa de judecată în apel nu poate avea loc decît în 
prezenţa inculpatului afl at în arestare preventivă. Adu-
cerea inculpatului arestat este obligatorie şi în cazul în 
care acesta se afl ă în stare de deţinere în altă cauză pe-
nală sau contravenţională.

Dacă inculpatul este arestat, cu excepţia cazului cînd 
acesta refuză să fi e adus în instanţă şi refuzul lui este 
confi rmat de avocatul său în şedinţa de judecată în apel, 
instanţa dispune aducerea lui la judecarea apelului.
Judecarea apelului are loc cu participarea inculpatului, 
cu excepţia cazurilor prevăzute de art.321 CPP. 
Neprezentarea inculpatului care nu se afl ă în arest, dar 
care este legal citat, nu împiedică judecarea apelului.
8. La judecarea apelului, participarea procurorului, pre-
cum şi a apărătorului, dacă interesele justiţiei o cer, este 
obligatorie. Apelul poate fi  judecat în lipsa nemotivată 
a avocatului în măsura în care nu se încalcă dreptul la 
apărare (art.412 alin.(7) CPP). În cazul dat, instanţa va 
proceda în conformitate cu prevederile art.69-72 CPP.
În cazul în care procurorul, fără a invoca motivul, nu 
s-a prezentat în şedinţa de judecată, judecarea apelului 
se amînă pentru o altă dată, fi ind repetată procedura de 
citare şi, respectiv, fi ind formulată o notă informativă 
procurorului ierarhic superior.
În cazul în care din actele dosarului rezultă că incul-
patul are apărător ales sau desemnat din ofi ciu, instan-
ţa aşteaptă prezentarea acestuia în şedinţă sau amînă 
judecarea apelului, iar dacă inculpatul nu dispune de 
posibilităţi pentru asigurarea asistenţei juridice, ia mă-
surile necesare pentru realizarea dreptului acestuia la 
apărare, fi ind formulată o adresă către Ofi ciul de asis-
tenţă juridică garantată de stat.
9. La judecarea apelului, participarea interpretului, tra-
ducătorului este obligatorie în cazul în care se constată 
că o parte a procesului penal nu cunoaşte limba nece-
sară pentru interpretarea semnelor celor muţi ori surzi 
sau traducere, precum şi terminologia juridică utilizată 
în cadrul şedinţei de judecată în apel (art.85 CPP).
În cadrul şedinţei de judecată în apel se utilizează limba 
de stat. De asemenea, poate fi  utilizată şi altă limbă ac-
ceptată de majoritatea persoanelor care participă la ju-
decarea apelului, dar, în acest caz, hotărîrile procesuale 
se întocmesc în mod obligatoriu şi în limba de stat.
Actele procedurale ale instanţei de apel se înmînează 
inculpatului, fi ind traduse în limba lui maternă sau în 
limba pe care o cunoaşte, în modul stabilit de Codul de 
procedură penală.
Dosarul penal, după judecarea apelului, se returnează 
după ce instanţa a îndeplinit prevederile art.16 CPP.
Respectarea prevederilor ce reglementează limba în 
care se desfăşoară procesul penal şi dreptul la inter-
pret asigură funcţionarea principiilor generale: dreptul 
la apărare (art.17 CPP), accesul liber la justiţie (art.19 
CPP) şi judecarea cauzei penale în termen rezonabil 
(art.20 CPP).
10. După modelul judecăţii în prima instanţă, judeca-
rea apelului se efectuează în şedinţa de judecată.
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Şedinţa de judecată în apel se desfăşoară după principii 
şi reguli comune judecăţii în prima instanţă.
Ordinea şi solemnitatea şedinţei de judecată (art.333 
CPP) asigură buna funcţionare a instanţei de apel şi se-
curitatea participanţilor la proces.
Solemnitatea şedinţei de judecată în apel se asigură 
prin comportamentul judecătorilor şi prin obligativi-
tatea acestora de a avea ţinuta vestimentară prevăzută 
de lege.
Ordinea şedinţei de judecată în apel se asigură prin res-
pectarea riguroasă a tuturor activităţilor procesuale ce 
ţin de judecarea apelului.
11. Din conţinutul art.317 CPP rezultă că activităţi-
le procesuale în cadrul şedinţei de judecată în apel se 
desfăşoară sub conducerea preşedintelui şedinţei de 
judecată şi orice legătură între instanţa de apel şi re-
stul participanţilor la şedinţă se realizează numai prin 
intermediul preşedintelui şi doar în timpul şedinţei de 
judecată în apel.
Participanţii la proces pot formula obiecţii împotriva 
acţiunilor preşedintelui şedinţei de judecată în apel. 
Obiecţiile formulate se anexează la dosar sau, după caz, 
se consemnează în procesul-verbal al şedinţei de jude-
cată în apel.
12. În cazul în care se constată încălcarea ordinii şedin-
ţei de judecată în apel şi/sau nesupunerea dispoziţiilor 
instanţei, preşedintele şedinţei atrage atenţia asupra 
obligativităţii şi necesităţii respectării ordinii în şedinţa 
de judecată, iar în caz de repetare a încălcării ori nesu-
punerii dispoziţiilor instanţei sau săvîrşirii unei abate-
rii grave de la ordine, prin încheiere motivată, instanţa, 
audiind opinia părţilor, poate să dispună îndepărtarea 
persoanei nedisciplinate din sala şedinţei de judecată.
În cazul manifestării lipsei de respect faţă de judecată 
ori în caz de săvîrşire a unor fapte care denotă descon-
siderarea vădită faţă de judecată, instanţa de apel, prin 
încheiere motivată, va aplica amenda judiciară conform 
art.201 CPP.
Dacă procurorul sau avocatul încalcă ordinea şedinţei 
de judecată în apel şi nu se supun dispoziţiei instanţei, 
prin încheiere motivată, se dispune aplicarea amenzii 
judiciare, iar despre situaţia dată este informat Procu-
rorul General sau, după caz, Consiliul Baroului de avo-
caţi şi Ministerul Justiţiei.
Inculpatul nu poate fi  supus amenzii judiciare, dar aces-
ta, prin încheiere motivată, poate fi  îndepărtat din sala 
şedinţei de judecată în apel în cazul în care încalcă cu 
rea-credinţă ordinea şedinţei şi/sau manifestă o vădi-
tă lipsă de respect faţă de instanţa de apel. Hotărîrea 
instanţei de apel în acest caz se pronunţă în prezenţa 
inculpatului.
13. Reieşind din prevederile art.413 CPP, şedinţa de ju-
decată în apel este structurată în:

a) măsurile premergătoare judecăţii;
b) dezbaterile judecăţii;
c) deliberarea şi pronunţarea hotărîrii.
Măsurile premergătoare judecăţii sînt reglementate de 
art.413 alin.(1) CPP şi reprezintă activităţi procesuale 
necesare pentru pregătirea dezbaterilor judecăţii în apel.
Dezbaterile judecăţii în apel sînt reglementate de 
art.413 alin.(2)-(5) CPP şi reprezintă activităţile proce-
suale privind efectuarea unui control judiciar integral, 
în fapt şi în drept, asupra sentinţei apelate. 
Deliberarea şi pronunţarea hotărîrii în apel sînt regle-
mentate de art.418 CPP şi reprezintă activităţile instan-
ţei de apel privind verifi carea legalităţii şi temeiniciei 
hotărîrii atacate pe baza probelor examinate de prima 
instanţă, conform materialelor din dosar şi oricăror 
probe noi prezentate instanţei de apel sau cercetării su-
plimentare a probelor administrate de prima instanţă.
14. În conformitate cu prevederile alin.(1) art.413 CPP, 
preşedintele şedinţei de judecată în apel efectuează ur-
mătoarele măsuri premergătoare judecăţii:
a) anunţă cauza ce urmează a fi  judecată;
b) verifi că prezenţa persoanelor citate;
c) anunţă numele şi prenumele judecătorilor completu-

lui de judecată, ale procurorului, grefi erului, precum 
şi ale interpretului şi traducătorului, dacă aceştia 
participă, ale apărătorului, precum şi ale altor per-
soane participante la judecarea apelului;

d) explică dreptul la recuzare şi verifi că dacă nu există 
cereri de abţinere sau recuzare;

e) verifi că dacă sînt formulate cereri şi demersuri în le-
gătură cu judecarea apelului;

f) îndeplineşte alte activităţi procesuale pentru buna 
desfăşurare a şedinţei de judecată.

Cu ocazia verifi cării măsurilor premergătoare judecăţii 
în apel, se soluţionează orice cereri sau demersuri, care 
împiedică desfăşurarea în continuare a judecării apelu-
lui (de exemplu, de incompetenţă, de incompatibilitate, 
de amînare etc.).
În cazul în care se prezintă cereri sau demersuri, instan-
ţa de apel, audiind opinia părţilor în proces, pronunţă 
o încheiere motivată cu privire la: admitere sau respin-
gere. Toate cererile şi demersurile trebuie să fi e argu-
mentate şi, respectiv, urmează a fi  soluţionate separat 
de instanţa de apel, chiar dacă sînt formulate de una şi 
aceeaşi persoană.
15. Procedura cu privire la măsurile premergătoare ju-
decăţii începe prin nominalizarea cauzei şi apelului ce 
urmează a fi  judecat, apoi sînt anunţate părţile şi alte 
persoane participante citate, concomitent verifi cîndu-
se identitatea şi calitatea lor procesuală.
La fel, se verifi că prezenţa procurorului, grefi erului şi, 
după caz, a interpretului sau traducătorului, ultimii fi -
ind familiarizaţi cu obligaţiile prevăzute la art.85 CPP şi 
cu răspunderea, potrivit legii.



R evista Institu tului  Naţional al Justiţiei  nr.3 ,  2009

5 2 I n s t i t u t u l  N aţ i o n a l  a l  J u s t i ţ i e i

În continuare, instanţa de apel este obligată să-şi veri-
fi ce, din ofi ciu, legalitatea constituirii: compunerea po-
trivit legii a completului, fi ind necesar de precizat dacă 
nu există vreun caz de incompatibilitate.
La fel, instanţa este obligată să-şi verifi ce, din ofi ciu, re-
gularitatea sesizării, ocupîndu-se de examinarea laturii 
formale a actului de sesizare şi apoi de examinarea latu-
rii substanţiale a acestuia.
16. În cadrul examinării cererii de apel sub latura ei for-
mală, se va verifi ca dacă aceasta cuprinde datele esenţi-
ale, dacă este semnată sau atestată, dacă a fost declarată 
în termenul legal etc.
În cadrul examinării cererii de apel sub latura ei sub-
stanţială, se va verifi ca dacă apelantul are calitatea de 
a exercita această cale ordinară de atac, dacă în ceea ce 
priveşte sentinţa atacată, legea nu interzice calea apelu-
lui, dacă sesizarea primei instanţe a fost făcută valabil, 
dacă urmărirea penală a fost legal începută, dacă părţile 
au primit copia de pe cererea de apel etc.
În cazul în care se constată anumite neregularităţi, aces-
tea urmează a fi  corectate în conformitate cu prevede-
rile legii.
În cazul în care, în urma măsurilor premergătoare, se 
constată îndeplinit legal actul de sesizare, instanţa de 
apel, considerîndu-se legal învestită cu judecarea ape-
lului, va purcede la dezbaterile judecăţii în apel.
17. Dezbaterile judecăţii în apel reprezintă partea de 
bază a şedinţei de judecată în apel în care se oferă cu-
vîntul procurorului şi părţilor pentru a-şi expune opinia 
asupra apelului supus judecăţii în legătură cu situaţia de 
fapt şi de drept rezultată din întreaga desfăşurare a pro-
cesului penal pînă la această etapă procesuală şi, după 
caz, în care se cercetează probele solicitate de părţi în 
vederea susţinerii opiniei pentru care pledează.
Dezbaterile judecăţii în apel au ca obiect fondul apelu-
lui, în cadrul cărora se realizează o tratare contradicto-
rie, orală şi publică, a întregului conţinut al procesului 
penal sub aspectul verifi cării legalităţii şi temeiniciei 
sentinţei apelate pe baza probelor examinate de prima 
instanţă, conform materialelor din dosar şi oricăror 
probe noi prezentate instanţei de apel sau a oricăror 
probe administrate de prima instanţă şi cercetate supli-
mentar în şedinţa de judecată în apel.
Dezbaterile judecăţii în apel prezintă unele particula-
rităţi faţă de cercetarea judecătorească atît sub aspectul 
participanţilor la şedinţa de judecată, cît şi sub aspectul 
activităţilor procesuale îndeplinite în cadrul şedinţei de 
judecată.
Dezbaterile judecăţii în apel, reieşind din prevederile 
art.414 CPP, se desfăşoară în două modalităţi, după caz:
a) judecarea apelului fără cercetarea probelor (art.413 

alin.(2) CPP);

b) judecarea apelului cu efectuarea cercetării probelor 
(art.413 alin.(3) CPP).

18. Judecarea apelului fără cercetarea probelor are loc 
în cazul în care instanţa de apel nu a dispus cercetarea 
probelor noi şi/sau cercetarea suplimentară a probelor 
administrate de prima instanţă, reprezintînd verifi carea 
legalităţii şi temeinicia sentinţei apelate pe baza probe-
lor examinate de prima instanţă, conform materialelor 
din dosar.
În cazul dat, judecarea apelului se reduce la discutarea 
în contradictoriu, de către partea acuzării, pe de o par-
te, şi partea apărării, pe de altă parte, a motivelor in-
vocate de apelant şi, implicit, dacă sentinţa apelată este 
legală, întemeiată şi motivată. Părţile se vor referi atît la 
problemele de fapt asupra cărora s-a pronunţat ori tre-
buia să se pronunţe prima instanţă, cît şi la problemele 
de drept.
Discutarea în contradictoriu de către parţi constă în 
confruntarea dintre apelant, intimat şi procuror în ceea 
ce priveşte aprecierea probelor administrate în cursul 
cercetării judecătoreşti; alte probe nu se administrează.
Dacă o parte, în luarea de cuvînt, cere reaprecierea pro-
bei cercetate în prima instanţă, se va face menţiunea re-
spectivă în procesul-verbal al şedinţei de judecată, ur-
mînd să se expună instanţa de apel în decizia adoptată.
19. Judecarea apelului cu efectuarea cercetării probelor 
reprezintă verifi carea legalităţii şi temeinicia sentinţei 
apelate pe baza probelor noi prezentate de părţi în dez-
baterile judecăţii, precum şi pe baza probelor adminis-
trate în prima instanţă şi cercetate suplimentar în in-
stanţa de apel.
După aceasta, apelantul, intimatul, precum şi procurorul 
invocă necesitatea administrării probei noi sau cercetă-
rii suplimentare a probei administrate în prima instanţă. 
Fiind ascultată opinia tuturor participanţilor la şedinţă, 
instanţa de apel se pronunţă prin încheiere motivată asu-
pra cererii respective, de regulă, în formă protocolară.
Instanţa de apel nu este în drept să dispună, din ofi ciu, 
administrarea de probe noi sau cercetarea suplimentară 
a probei administrate în prima instanţă.
Propunerile privind efectuarea cercetării probelor se 
formulează de părţile la proces şi trebuie să cuprindă, în 
mod obligatoriu, probele (faptele şi împrejurările noi ce 
urmează a fi  dovedite) şi mijloacele de probă care pot fi  
administrate, cu indicarea locului unde se afl ă acestea.
După efectuarea propunerilor respective, instanţa 
de apel oferă cuvîntul procurorului şi părţilor pentru 
a-şi exprima opinia asupra admisibilităţii, concluden-
ţei, pertinenţei şi utilităţii cercetării probelor solicitate.
20. Similar întregii activităţi judiciare desfăşurate în in-
stanţa de fond, după expunerea părţilor şi procurorului 
asupra cererii privind administrarea de noi probe, pre-



53

R evista Institu tului  Naţional al Justiţiei  nr.3 ,  2009

5 3I n s t i t u t u l  N aţ i o n a l  a l  J u s t i ţ i e i

cum şi după cercetarea suplimentară a probelor admi-
nistrate de prima instanţă, instanţa de apel se pronunţă 
prin încheiere motivată privind admiterea sau, după 
caz, respingerea cererii respective.
În cazul în care se respinge cererea, instanţa de apel, în 
hotărîrea adoptată, va invoca argumentele în sprijinul 
soluţiei privind respingerea efectuării cercetării probei 
solicitate. 
În cazul în care se admite cererea, cercetarea probei 
noi solicitate are loc conform prevederilor stipulate în 
Secţiunea a 2-a, Capitolul III, Titlul II, Partea Specială 
a Codului de procedură penală, care se aplică în mod 
corespunzător. 
În cazul în care se admite cererea, efectuarea cercetării 
suplimentare solicitate a probei administrate de prima 
instanţă are loc prin examinarea ei în şedinţa de judecată 
în apel. Examinarea probei respective constă în a da citi-
rii conţinutul probator la care face referire partea proce-
suală şi în a supune dezbaterilor proba respectivă în con-
diţiile oralităţii şi contradictorialităţii judecării cauzei. 
21. Din conţinutul art.415 alin.(1) pct.2) CPP rezultă 
că soluţia pronunţată de instanţa de apel prin care s-a 
admis apelul, s-a casat sentinţa atacată, s-a rejudecat 
cauza şi s-a pronunţat o nouă hotărîre, potrivit modului 
stabilit pentru prima instanţă, este posibilă în cazul în 
care sînt cercetate probele pe care se întemeiază con-
cluzia instanţei de judecată, deoarece, potrivit art.384 
alin.(4) CPP, instanţa îşi întemeiază sentinţa numai pe 
probele care au fost cercetate în şedinţa de judecată.
Hotărîrea judecătorească nu poate fi  întemeiată pe o 
probă la care nu a avut acces o parte, din motivul că 
nu a fost cercetată şi, astfel, este inadmisibil ca instanţa 
de apel să constate starea de fapt şi de drept în cauză 
în baza aceloraşi probe, ce a determinat-o pe prima in-
stanţă să pronunţe o altă hotărîre, fără ca probele puse 
la baza condamnării ori achitării, invocate în apel, să fi e 
cercetate în şedinţa de judecată în apel conform preve-
derilor ce reglementează cercetarea judecătorească.
În lumina jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor 
Omului şi, în special, a hotărîrii din 25 iulie 2000 pe ca-
uza Tierce şi alţii împotriva San Marino, s-a susţinut că 
instanţa de apel, precum şi instanţa de recurs – în cazul 
în care nu este prevăzută calea de atac a apelului, au 
obligaţia de a examina o cauză, în fapt şi în drept, şi nu 
pot proceda la o apreciere globală asupra vinovăţiei sau 
a inocenţei inculpatului, fără a-l asculta pe acesta şi fără 
a evalua, în mod direct, elementele de probă prezentate 
de părţi. În caz contrar, procedura derulată în faţa lor, 
neîndeplinind exigenţele unui proces, încalcă dreptul 
părţilor la un proces echitabil garantat de Articolul 6 al 
Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului.5 
22. Cu ocazia dezbaterilor judecăţii în apel, în confor-
mitate cu prevederile art.413 alin.(2) CPP, preşedintele 

şedinţei oferă cuvînt apelantului, intimatului, apărăto-
rilor şi reprezentanţilor lor, apoi procurorului. Dacă 
între apelurile declarate se afl ă şi apelul procurorului, 
primul cuvînt îl are acesta.
Apelantul susţine verbal motivele de apel şi precizează 
soluţia pe care, în opinia sa, ar trebui s-o pronunţe in-
stanţa de apel.
Intimatul combate motivele de apel sau, după caz, le 
recunoaşte şi solicită instanţei soluţia pentru care ple-
dează.
Procurorul prezintă concluziile pe care le apreciază 
motivat potrivit legii.
23. Luările de cuvînt trebuie să se axeze pe motivele in-
vocate de apelant, fi ecare parte argumentîndu-şi opinia 
prin combaterea punctelor de vedere ale părţii adverse 
cu referire la interpretarea judiciară şi doctrinară a nor-
melor de drept ce justifi că soluţia pentru care pledează.
Motivele de apel, potrivit art.405 CPP, se formulează în 
scris, dar ele pot fi  dezvoltate sau formulate şi în mod 
oral în cadrul dezbaterilor, fi ind consemnate în proce-
sul-verbal al şedinţei de judecată în apel.
Pînă la închiderea dezbaterilor, apelantul poate formula 
şi alte motive de apel decît cele formulate prin adresa 
apelului înaintată instanţei, chiar dacă motivele orale 
nu coincid cu cele scrise.
24. Instanţa de apel este obligată să creeze în cadrul 
dezbaterilor condiţii egale pentru părţi întru exercita-
rea drepturilor şi obligaţiilor procesuale, precum şi ne-
cesare obţinerii unei soluţii legale şi întemeiate în urma 
unei adevărate dispute orale, publice şi contradictoriale 
dintre partea apărării şi partea acuzării de stat.
În cazul în care se constată temeinicia unui motiv de 
apel sau, după caz, a unui apel, urmare a căruia sentin-
ţa apelată trebuie casată, instanţa urmează să continue 
judecata, fi ind obligată să examineze toate motivele de 
apel sau, după caz, toate apelurile.
Motivele de apel trebuie examinate nu doar în sine – 
prin raportare în cadrul dezbaterilor, ci printr-o analiză 
obiectivă, completă şi sub toate aspectele de fapt şi de 
drept, confruntîndu-le cu susţinerile făcute în comba-
terea lor de către intimat, precum şi cu întregul materi-
al probator al cauzei. 
Neexaminarea unui motiv invocat în apel, a cărui so-
luţionare este necesară pentru afl area adevărului, echi-
valează cu nerezolvarea fondului apelului şi conduce la 
casarea totală a deciziei instanţei de apel cu dispunerea 
rejudecării la aceeaşi instanţă.
25. După luările de cuvînt, preşedintele şedinţei explică 
că, conform principiului contradictorialităţii în proce-
sul penal (art.24 CPP), instanţa de apel acordă ajutor 
oricărei părţi, la solicitarea acesteia, în condiţiile legii, 
pentru administrarea probelor necesare.
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În cazul în care este formulată cererea sau demersul 
respectiv, instanţa va soluţiona potrivit prevederilor 
art.364 CPP.
Ascultarea inculpatului prezent, potrivit normelor care 
reglementează judecata în prima instanţă, este obliga-
torie în următoarele cazuri:
a) cînd inculpatul nu a fost audiat la cercetarea judecă-

torească;
b) cînd nu s-a pronunţat împotriva inculpatului o sen-

tinţă de condamnare.
Instanţa de apel este obligată să ia măsuri pozitive în 
scopul audierii inculpatului în cazurile menţionate, 
chiar dacă nu există solicitări în mod expres în acest 
sens. 
26. În cazul în care instanţa de apel este sesizată cu un 
apel în care este contestată situaţia în fapt şi în drept 
reţinută de prima instanţă, din motive de echitate a 
procesului, nu se poate de a se pronunţa asupra acestor 
chestiuni fără aprecierea directă a declaraţiilor prezen-
tate personal de inculpatul care susţine că nu a săvîrşit 
infracţiunea imputată.
În cazul dat, instanţa de apel trebuie să audieze inculpa-
tul, martorii care nu au fost audiaţi în procedurile an-
teriore, precum şi, după caz, să procedeze la adminis-
trarea directă a probelor în speţă, ţinînd seama mai ales 
de chestiunile pe care le soluţionează şi de importanţa 
lor pentru părţi.
În acest scop, instanţa de apel va efectua măsurile pozi-
tive, în condiţiile legii, chiar dacă inculpatul nu solicită 
o autorizaţie în acest sens, astfel încît să aibă cunoştinţă 
de cauză în fapt şi în drept şi să se examineze în ansam-
blul ei chestiunea vinovăţiei sau nevinovăţiei conform 
jurisprudenţei constante. 
27. În cazul în care persoana a fost achitată în prima 
instanţă, nu se admite condamnarea acesteia în instanţa 
de apel fără ca să se procedeze la administrarea directă 
a probelor în cauză şi să fi e audiat din nou atît incul-
patul, cît şi anumiţi martori (fi ind necesară citarea şi, 
dacă se impune, audierea prin intermediul unei comisii 
rogatorii).
Este inadmisibil ca instanţa de apel să constate vino-
văţia inculpatului în baza aceloraşi probe care au de-
terminat-o pe prima instanţă să pronunţe sentinţa de 
achitare, fără ca probele puse la baza condamnării să fi e 
cercetate în şedinţa de judecată în apel conform preve-
derilor ce reglementează cercetarea judecătorească.
Hotărîrea de condamnare nu poate fi  întemeiată pe o 
probă la care nu a avut acces inculpatul, fi e în cursul 
urmăririi penale, fi e în judecată. La fel, această hotărîre 
nu poate fi  întemeiată în exclusivitate sau într-un mod 
determinat pe o declaraţie dată de un martor căruia in-
culpatul nu a avut posibilitate să-i pună întrebări.

În sensul autonom al legislaţiei europene, prin noţiu-
nea de ,,martor’’ se înţelege: partea, expertul şi martorii 
(persoane care au perceput direct sau indirect o anumi-
tă situaţie sau împrejurare în cauză). 
28. Pentru garantarea dreptului la un proces echitabil în 
cadrul procedurii judecării apelului, toate elementele de 
probă trebuie, în principiu, administrate în faţa părţilor la 
procesul penal, în vederea unei dezbateri contradictorii, 
dacă aceste elemente nu au fost administrate în prima in-
stanţă sau dacă s-a dispus administrarea suplimentară.
Un element important la judecarea apelului îl repre-
zintă posibilitatea inculpatului, dacă acesta o cere, de 
a fi  confruntat cu martorul care susţine acuzarea, in-
dependent de faptul că acest martor a fost deja cercetat 
în prima instanţă. În cazul dat, principiul nemijlocirii 
reprezintă o garanţie importantă a caracterului echita-
bil al procesului penal, atît timp cît aprecierile instanţei 
de apel cu privire le credibilitatea martorului pot avea 
consecinţe decisive pentru inculpat.
În imposibilitatea de a obţine prezenţa unui martor în 
şedinţa de judecată în apel, instanţa poate să aprecie-
ze declaraţiile precedente ale acestuia în coroborare cu 
alte probe administrate în cauză. 
29. Conform art.413 alin.(3) CPP, în cadrul dezbateri-
lor, ca moment procesual al judecării apelului, părţile 
sînt în drept să invoce necesitatea administrării de noi 
probe. În cazul dat, autorul cererii trebuie să indice 
aceste probe şi mijloacele de probă cu ajutorul cărora 
pot fi  administrate, precum şi motivele care au împie-
dicat prezentarea lor în prima instanţă.
Cererea privind administrarea unei probe noi nu poate 
fi  respinsă dacă proba prezentată este admisibilă, con-
cludentă şi utilă. O probă este admisibilă atunci cînd nu 
este interzisă de lege; este concludentă atunci cînd poate 
clarifi ca elemente necunoscute ale cauzei, de natură să 
contribuie la soluţionarea acesteia; este utilă, dacă are 
capacitatea de a lămuri anumite fapte sau împrejurări 
ce n-au fost stabilite prin alte probe.
Administrarea probei noi în cadrul dezbaterilor jude-
căţii în apel se face potrivit procedurii stabilite pentru 
prima instanţă. Probele noi sînt reprezentate de acele 
probe care nu au fost administrate în cursul urmăririi 
penale şi cercetării judecătoreşti.
În cazul în care nu a avut loc o cercetare judecătorească 
completă şi obiectivă, întrucît prima instanţă a respins 
neîntemeiat cererea privind administrarea probei pre-
zentate de părţi, se impune administrarea acestei probe. 
30. Conform art.414 alin.(1) CPP, în cadrul dezbateri-
lor, părţile sînt în drept să ceară cercetarea suplimenta-
ră a probelor administrate de prima instanţă.
Cererea privind cercetarea suplimentară a probei ad-
ministrate de prima instanţă nu poate fi  respinsă dacă 
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proba prezentată nu a fost cercetată şi, respectiv, apre-
ciată complet, obiectiv şi sub toate aspectele de prima 
instanţă. 
Instanţa de apel, stabilind ilegalitatea comisă de prima 
instanţă, va corecta această eroare judiciară în condiţi-
ile prevăzute de lege, efectuînd cercetarea suplimentară 
a probei administrate de prima instanţă. 
31. Cererea privind administrarea probelor noi, pre-
cum şi cercetarea suplimentară a probei administrate 
de prima instanţă, poate fi  formulată pînă la închiderea 
dezbaterilor şi ele trebuie să se refere numai la faptele şi 
împrejurările ce urmează a fi  dovedite, prin ce mijloace 
de probă pot fi  administrate, cu indicarea locului unde 
se afl ă, fi ind stabilită identitatea şi adresa martorilor şi 
experţilor etc.
Declaraţiile prezentate în dezbateri se consemnează po-
trivit modului prevăzut de art.337 CPP, fi ind anexate la 
procesul-verbal al şedinţei instanţei de apel.
Activităţile instanţei de apel privind efectuarea cercetă-
rii probelor în baza cererilor admise trebuie consemna-
te în procesul-verbal al şedinţei instanţei de apel.
32. După cercetarea probelor, dacă nu se mai formulează 
alte cereri ce ar trebui soluţionate în prealabil, instanţa 
va oferi cuvîntul persoanelor participante, care, în luările 
de cuvînt, referindu-se la motivele de apel, vor justifi ca 
soluţia pentru care pledează prin criticile aduse lucrului 
judecat de prima instanţă şi, după caz, prin prisma mate-
rialului probator administrat în instanţa de apel.
În cazul dat, se oferă cuvîntul conform ordinii prevă-
zute de art.413 alin.(2) CPP: mai întîi apelantului, apoi 
intimatului şi la urmă procurorului, cu excepţia cînd 
apelul este declarat de procuror, situaţie în care primul 
cuvînt îl are acesta.
După luările de cuvînt, instanţa de apel oferă părţilor şi 
procurorului posibilitatea să uzeze de dreptul la replică.
33. Potrivit art.413 alin.(4) CPP, cu privire la chestiuni-
le noi apărute cu ocazia dezbaterilor, părţile au dreptul 
la replică.
Replica constă în a oferi părţii la proces posibilitatea de 
a mai lua o dată cuvîntul în legătură cu dezbaterile pe 
marginea apelului judecat.
Dacă în replică se relevă fapte sau circumstanţe noi, 
esenţiale pentru judecarea apelului, instanţa de apel 
va relua dezbaterile judecăţii în apel pentru verifi carea 
acestora. 
34. După închiderea replicilor, părţile pot să depună in-
stanţei concluzii scrise privitor la soluţia propusă de ele 
în cauză, care se anexează la procesul-verbal al şedinţei 
de judecată în apel. Concluziile respective nu au carac-
ter obligatoriu pentru instanţa de apel.
Inculpatul, conform art.413 alin.(5) CPP, are cel din 
urmă cuvîntul. Indiferent dacă este apelant sau intimat 
şi indiferent dacă, pe parcursul dezbaterilor, procurorul 

sau părţile au uzat de dreptul la replică, cel din urmă 
cuvînt va aparţine întotdeauna inculpatului, personal 
sau prin avocat.
35. Desfăşurarea şedinţei de judecată în apel se con-
semnează în procesul-verbal întocmit de grefi er în con-
formitate cu prevederile art.413 alin.(6) CPP.
Procesul-verbal al şedinţei de judecată în apel se întoc-
meşte în scris, iar pentru a asigura plenitudinea pot fi  
utilizate mijloacele prevăzute la art.336 alin.(2) CPP.
Procesul-verbal al şedinţei de judecată în apel trebuie 
să cuprindă în mod obligatoriu toate elementele indi-
cate la art.336 alin.(3) CPP, precum şi elucidarea ac-
tivităţilor privind efectuarea cercetării probelor, după 
caz, şi/sau cererii privind reaprecierea probei cercetate 
în prima instanţă, pe care se întemeiază concluziile in-
stanţei de apel. 
Lipsa acestor menţiuni echivalează cu concluzia că in-
stanţa de apel nu a cercetat suplimentar proba admi-
nistrată de prima instanţă ori nu a dat apreciere probei 
administrate, fi e nu a dat o nouă apreciere probei din 
dosar.
36. În termen de cel mult 48 ore de la încheierea şedin-
ţei de judecată a apelului, procesul-verbal trebuie să fi e 
redactat şi semnat de preşedintele şedinţei şi grefi er.
Dacă apar divergenţe între grefi er şi preşedintele şe-
dinţei privitor la conţinutul procesului-verbal, grefi erul 
este în drept să anexeze la procesul-verbal obiecţiile sale 
în conformitate cu prevederile art.318 alin.(3) CPP.
Responsabili de calitatea şi corectitudinea întocmirii 
procesului-verbal al şedinţei de judecată în apel sînt 
preşedintele şedinţei şi grefi erul.
37. Despre întocmirea şi semnarea procesului-verbal 
integral al şedinţei instanţei de apel preşedintele şedin-
ţei înştiinţează în scris părţile şi le asigură posibilitatea 
de a lua cunoştinţă de conţinutul actului respectiv, la 
cerere scrisă, în termen de 5 zile de la data înştiinţării. 
Înştiinţarea în scris menţionată se anexează la dosar.
Partea respectivă, în decurs de 3 zile de la data luării de 
cunoştinţă, este în drept să formuleze obiecţii la proce-
sul-verbal al şedinţei de judecată în apel.
Obiecţiile la procesul-verbal se examinează de către 
instanţa de apel, care, pentru anumite concretizări, 
poate cita persoana ce le-a formulat. Asupra obiecţiilor 
formulate instanţa se pronunţă prin încheiere motiva-
tă, care, de rînd cu obiecţiile respective, se anexează la 
procesul-verbal.
38. În cazul în care în dosar lipseşte procesul-verbal 
al şedinţei de judecată în apel sau întocmirea acestui 
act procesual este vădit necorespunzătoare, fapt ce pri-
vează instanţa de recurs de posibilitatea de a verifi ca 
legalitatea hotărîrii atacate, se impune casarea totală a 
deciziei instanţei de apel, cu dispunerea rejudecării de 
către aceeaşi instanţă.
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Lipsa înştiinţării în scris despre întocmirea şi semna-
rea procesului-verbal integral, precum şi neexaminarea 
obiecţiilor la acest proces-verbal privează instanţa de 
recurs de posibilitatea de a verifi ca legalitatea hotărîrii 
atacate şi conduce la ridicarea cauzei de pe rolul instan-
ţei de recurs, cu remiterea în instanţa de apel pentru 
îndeplinirea prevederilor art.336 alin.(5)-(7) CPP. 
39. Prin prisma prevederilor art.414 alin.(1) CPP in-
stanţa de apel, efectuînd controlul judiciar în al doilea 
grad de jurisdicţie penală, este obligată să examineze 
dacă au fost respectate dispoziţiile legale privind jude-
carea cauzei în fond.
Urmărind acest scop, instanţa de apel verifi că legalita-
tea şi temeinicia sentinţei atacate, soluţionînd următoa-
rele chestiuni:
a) dacă în cauză s-au respectat principiile generale ale 

procesului penal şi prevederile legii privind urmări-
rea penală;

b) dacă s-a respectat procedura privind judecata în pri-
ma instanţă;

c) dacă sînt asigurate drepturile părţilor la un proces 
legal şi echitabil;

d) dacă starea de fapt reţinută şi de drept apreciată de 
prima instanţă concordă cu faptele şi circumstanţele 
stabilite şi probele administrate şi relevate în sentinţă;

e) dacă au fost administrate în mod obiectiv, complet şi 
pluriaspectual toate probele prezentate de părţi ne-
cesare pentru afl area adevărului;

f) dacă fi ecare probă pe care se întemeiază concluziile 
instanţei de judecată a fost apreciată din punctul de 
vedere al pertinenţei, concludenţei, utilităţii şi veri-
dicităţii ei, iar toate probele în ansamblu – din punc-
tul de vedere al coroborării lor;

g) dacă soluţia dată de prima instanţă este conformă cu 
prevederile legii şi este justă;

h) dacă sentinţa apelată este legală, întemeiată şi moti-
vată;

40. În rezultatul soluţionării chestiunilor menţionate în 
punctul precedent, instanţa de apel stabileşte temeiurile 
de fapt şi de drept care duc, după caz, la respingerea sau 
admiterea apelului, precum şi motivele adoptării soluţiei
date. Aceste temeiuri şi motive trebuie să fi e cuprinse 
în conţinutul deciziei instanţei de apel (art.417 alin.(1) 
pct.8) CPP).
Cînd instanţa de apel stabileşte motive de casare a sen-
tinţei apelate, din ofi ciu, este obligată să le pună în dis-
cuţia părţilor.
41. Stabilirea temeiurilor de fapt, care duc, după caz, 
la respingerea sau admiterea apelului, presupune că 
instanţa de apel urmează să controleze dacă în cauză 
s-au administrat toate probele necesare afl ării adevăru-
lui, pentru ca faptele şi împrejurările să fi e integral sta-
bilite.

Urmărind acest scop, instanţa de apel este obligată să 
verifi ce dacă la judecarea cauzei prima instanţă:
a) a făcut efortul necesar pentru a nu lăsa nici un aspect 

al complexului faptic nestabilit, nelămurit, ascuns 
sau dubios;

b) a luat toate măsurile necesare pentru ca probele con-
cludente şi utile, prezentate de părţi, să fi e adminis-
trate şi cercetate în ordinea prevăzută de lege, astfel 
ca toate elementele de fapt să aibă o relevanţă juri-
dică în proces şi nimic să nu rămînă într-o stare de 
incertitudine şi dubii.

În cazul în care se constată că prima instanţă la judeca-
rea cauzei a comis activităţi sau inactivităţi ce provoacă 
dubii sau neclarităţi evidente cu privire la starea de fapt, 
instanţa de apel este datoare să le înlăture în condiţiile 
generale ale judecării cauzei (Capitolul I, Titlul II, Par-
tea Specială a Codului de procedură penală).
42. Stabilirea temeiurilor de drept care duc, după caz, la 
respingerea sau admiterea apelului presupune ca instanţa 
de apel trebuie să controleze dacă în cauză au fost rezol-
vate problemele de drept material sau procesual penal.
Rezolvarea problemelor de drept material implică con-
fruntarea sentinţei adoptate de prima instanţă cu nor-
mele de drept penal derivate din săvîrşirea infracţiunii 
şi cu normele de drept civil derivate din prejudiciul 
produs prin infracţiune.
Rezolvarea problemelor de drept procesual penal im-
plică verifi carea întreprinsă de instanţa de apel ce vizea-
ză toate actele procesuale efectuate în cursul procesului 
penal, atît de organul de urmărire penală, cît şi de pri-
ma instanţă.
43. Rezolvarea problemelor de drept penal reprezintă 
verifi carea cauzei privind: califi carea infracţiunii (înca-
drarea juridică a faptei imputate inculpatului) şi lega-
litatea pedepsei penale aplicate, precum şi alte aspecte 
reglementate de Codul penal.
Verifi cînd cauza sub aspectul califi cării infracţiunii, in-
stanţa de apel trebuie să dea răspuns la întrebarea dacă 
fapta reţinută în sarcina inculpatului constituie infrac-
ţiune şi dacă este dovedită vinovăţia inculpatului în să-
vîrşirea acestei infracţiuni. Pentru aceasta, instanţa de 
apel trebuie să raporteze situaţia de fapt constatată la fi -
ecare din elementele constitutive ale infracţiunii impu-
tate inculpatului, să subsumeze faptele şi împrejurările 
cauzei categoriei juridice cărei ele îi corespund.
Verifi cînd cauza sub aspectul legalităţii pedepsei penale, 
instanţa de apel trebuie să constate dacă aceasta a fost 
aplicată în limitele prevăzute de lege, avîndu-se în vedere 
nu numai sancţiunea normei penale speciale, ci şi toate 
prevederile ce reglementează pedeapsa penală, individu-
alizarea pedepselor, liberarea de pedeapsa penală, pre-
cum şi alte criterii ce ţin de tratamentul juridic penal.
Alături de aceste două aspecte principale, califi carea in-
fracţiunii şi pedeapsa penală, instanţa de apel este obli-
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gată să verifi ce şi alte aspecte de drept penal material 
privitoare la tentativă, participaţie, recidivă, prescripţie, 
cauze care înlătură caracterul penal al faptei, cauze care 
înlătură răspunderea penală sau consecinţele condam-
nării, măsurile de siguranţă etc.
44. În cazul în care se constată că s-au comis încălcări 
ale prevederilor de drept penal, instanţa de apel este 
obligată să le corecteze în modul stabilit de lege în ca-
drul procedurii judecării apelului.
Instanţa de apel va adopta soluţia prevăzută de art.415 
alin.(1) pct.2) CPP în cazul în care:
a) nu au fost întrunite elementele infracţiunii sau prima 

instanţă a pronunţat o hotărîre de condamnare pen-
tru o altă faptă decît cea pentru care inculpatul a fost 
pus sub învinuire, cu excepţia cazurilor reîncadrării 
juridice a acţiunilor lui în baza unei legi mai blînde; 

b) inculpatul a fost condamnat pentru o faptă care nu 
este prevăzută de legea penală; 

c) s-au aplicat pedepse în alte limite decît cele prevăzu-
te de lege; 

d) persoana condamnată a fost judecată anterior în mod 
defi nitiv pentru aceeaşi faptă sau există o cauză de în-
lăturare a răspunderii penale, sau aplicarea pedepsei 
a fost înlăturată de o nouă lege sau anulată de un act 
de amnistie, a intervenit decesul inculpatului ori a in-
tervenit împăcarea părţilor în cazul prevăzut de lege; 

e) faptei săvîrşite i s-a dat o încadrare juridică greşită; 
f) a intervenit o lege penală mai favorabilă condamna-

tului; 
g) Curtea Constituţională a recunoscut neconstituţio-

nală prevederea legii aplicate în cauza respectivă; 
h) instanţa de judecată internaţională, prin hotărîre pe 

un alt caz, a constatat o încălcare la nivel naţional a 
drepturilor şi libertăţilor omului care poate fi  repara-
tă şi în această cauză;

i) prima instanţă nu s-a pronunţat cu privire la una din 
infracţiunile imputate;

j) prima instanţă s-a rezumat la a face trimitere la fap-
tele reţinute în rechizitoriu, fără a le descrie şi fără a 
cerceta mijloacele de probă din care rezultă vinovă-
ţia sau nevinovăţia inculpatului;

k) prima instanţă a omis de a se pronunţa asupra tutu-
ror actelor materiale ce intră în conţinutul aceleiaşi 
infracţiuni;

l) prima instanţă a comis o eroare gravă de fapt, avînd 
drept consecinţă pronunţarea unei sentinţe vădit ne-
întemeiate. 

45. Rezolvarea problemelor de drept civil, derivate din 
prejudiciul produs prin infracţiune, reprezintă verifi ca-
rea cauzei privind soluţionarea acţiunii civile.
Acţiunea civilă în procesul penal se soluţionează în con-
formitate cu prevederile art.219-226, 387 şi 388 CPP.
Instanţa de apel va adopta soluţia prevăzută de art.415 
alin.(1) pct.2) CPP în cazul în care:

a) prima instanţă nu a soluţionat chestiunea dacă tre-
buie admisă acţiunea civilă, în folosul cui şi care este 
cuantumul despăgubirilor cuvenite;

b) prima instanţă, soluţionînd acţiunea civilă, a dat o 
soluţie contrară legii;

c) sentinţa nu cuprinde motivele pe care este întemeia-
tă soluţia cu privire la acţiunea civilă sau la repararea 
prejudiciului cauzat prin infracţiune ori în dispozi-
tiv lipseşte dispoziţia privind soluţionarea acţiunii 
civile;

d) după ce l-a condamnat pe inculpat, prima instanţă 
a separat în mod nelegal acţiunea civilă de acţiunea 
penală ori ilegal a soluţionat chestiunea privind acţi-
unea civilă în procesul penal.

În cazul în care acţiunea civilă a fost înaintată în instanţa 
de apel, acţiunea respectivă nu poate fi  soluţionată în ca-
drul judecării apelului, deoarece, potrivit art.221 alin.(1) 
CPP, acţiunea civilă în procesul penal se înaintează în 
baza cererii scrise a părţii civile sau a reprezentantului 
ei în orice moment de la pornirea procesului penal pînă 
la terminarea cercetării judecătoreşti. Partea civilă sau 
reprezentantul ei, după defi nitivarea sentinţei, este în 
drept să înainteze o acţiune similară în instanţa civilă. 
46. Rezolvarea problemelor de drept procesual penal 
reprezintă verifi carea cauzei privind modul în care au 
fost respectate prevederile legale referitoare la compe-
tenţa după materie sau calitatea persoanei, la sesizarea 
instanţei de judecată, la participarea persoanei la jude-
cată, la efectuarea anchetei sociale în cazurile prevăzute 
de lege, precum şi alte aspecte reglementate de Codul 
de procedură penală etc.
În cazul în care se constată că s-au comis încălcări ale 
prevederilor de drept procesual penal, instanţa de apel 
este obligată să le corecteze în modul stabilit de lege în 
cadrul procedurii judecării apelului.
Instanţa de apel va adopta soluţia prevăzută de art.415 
alin.(1) pct.2) CPP în cazul în care:
a) la darea sentinţei nu au fost soluţionate chestiunile 

prevăzute în art.385 CPP;
b) sentinţa apelată nu cuprinde elementele prevăzute 

de articolele 389-391, 394 şi 397 CPP; 
c) sentinţa atacată nu cuprinde motivele pe care se înte-

meiază soluţia ori motivarea soluţiei contrazice dis-
pozitivul hotărîrii sau acesta este expus neclar, sau 
dispozitivul sentinţei redactate nu corespunde cu 
dispozitivul pronunţat după deliberare; 

d) în prima instanţă nu au fost respectate dispoziţiile 
privind competenţa după materie sau după calitatea 
persoanei;

e) prima instanţă nu a fost compusă potrivit legii ori au 
fost încălcate prevederile art.30, 31, 33 CPP;

f) şedinţa de judecată în prima instanţă nu a fost publi-
că, în afară cînd legea prevede altfel;
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g) judecata a avut loc fără participarea procurorului, 
inculpatului, precum şi a apărătorului, interpretului 
şi traducătorului, cînd participarea lor era obligato-
rie potrivit legii; 

h) cauza a fost judecată fără citarea legală a unei părţi 
sau care, legal citată, a fost în imposibilitate de a se 
prezenta şi de a înştiinţa instanţa despre această im-
posibilitate.

47. Concluzia instanţei de apel privind temeiurile de 
fapt şi de drept care au dus, după caz, la respingerea 
sau la admiterea apelului, precum şi motivele adoptării 
soluţiei date se întemeiază în mod obligatoriu în urma 
aprecierii probelor.
Instanţa de apel nu este legată de concluzia primei in-
stanţe şi este liberă a da o apreciere nouă (reapreciere) 
oricărei probe, indiferent la care fază a procesului pe-
nal a fost administrată. În conformitate cu prevederile 
art.414 alin.(2) CPP, instanţa de apel poate da o nouă 
apreciere probelor din dosar. 
Activitatea instanţei de apel privind aprecierea şi/sau 
reaprecierea probei se efectuează în conformitate cu 
prevederile art.101 CPP.
Efectuînd o nouă apreciere a probelor din dosar, in-
stanţa de apel este obligată să invoce în cuprinsul de-
ciziei şi motivele pentru necesitatea reaprecierii probei, 
relevînd dezacordul cu aprecierea probei respective 
efectuată de prima instanţă.
48. În vederea îndeplinirii activităţii privind aprecierea 
sau, după caz, reaprecierea probelor, instanţa de apel în 
cuprinsul deciziei va releva şi, respectiv, va analiza: 
a) probele examinate de prima instanţă, conform mate-

rialelor din dosar;
b) probele administrate de prima instanţă şi cercetate 

suplimentar în dezbaterile judecăţii în apel;
c) probele noi prezentate de părţi şi, respectiv, cercetate 

în dezbaterile judecăţii în apel.
Urmărind acest scop, judecătorii completului de jude-
cată vor supune fi ecare probă unei aprecieri obiective, 
complete şi sub toate aspectele, de judecată evaluînd 
forţa ei probantă şi determinînd, implicit, măsura în 
care proba respectivă, în coroborare cu celelalte probe 
în ansamblu, poate contribui la afl area adevărului cu 
privire la situaţia de fapt stabilită în cauză.
Aprecierea sau reaprecierea probelor se face în baza 
unei convingeri intime proprii, rezonabile şi raţionale, 
care trebuie exprimată în motivele adoptării soluţiei 
date – relevate în cuprinsul deciziei instanţei de apel.
49. În cazul în care se pronunţă soluţia prevăzută de 
art.415 alin.(1) pct.2) CPP, instanţa de apel, rejudecînd 
cauza, este obligată să aprecieze probele noi administra-
te şi/sau, după caz, să reaprecieze probele administrate 
de prima instanţă şi cercetate suplimentar – pe care se 
întemeiază concluziile. 

Este inadmisibilă soluţia privind admiterea apelului, 
casarea sentinţei atacate, rejudecarea cauzei şi pronun-
ţarea unei noi hotărîri potrivit modului stabilit pentru 
prima instanţă, fără a fi  evaluate şi, respectiv, apreciate 
probele puse la baza deciziei pronunţate, precum şi fără 
a stabili şi a descrie circumstanţele care justifi că soluţia 
respectivă. 
50. În cazul în care se judecă apelul în urma adoptării 
deciziei de către instanţa de recurs privind admiterea 
recursului, casarea deciziei instanţei de apel, cu dis-
punerea judecării de către aceeaşi instanţă, se impune 
procedura de rejudecare şi limitele acesteia prevăzute 
de art.436 CPP.
Procedura de rejudecare de către instanţa de apel se 
efectuează conform regulilor generale pentru judecata 
în apel, adică prevederile art.413 şi 414 CPP se aplică în 
mod corespunzător.
Limitele rejudecării pe care instanţa de apel trebuie să 
le aibă în vedere sînt:

– conformitatea cu decizia instanţei de recurs, în 
măsura în care situaţia de fapt rămîne cea avută 
în vedere la judecarea recursului; 

– respectarea limitelor în care hotărîrea a fost ca-
sată. Astfel, cînd hotărîrea este casată numai cu 
privire la unele fapte sau la unele persoane ori 
numai în ceea ce priveşte latura penală sau civilă 
(cerere parţială), instanţa de rejudecare se pro-
nunţă în limitele în care hotărîrea a fost casată.

Judecătorul nu poate participa la o nouă judecare a 
apelului, dacă a participat anterior la judecarea pro-
priu-zisă, deoarece, potrivit art.33 alin.(3) CPP, se afl ă 
în situaţie de incompatibilitate.
51. Actul procesual prin care este învestită instanţa de 
apel, competentă să judece din nou apelul, este decizia 
instanţei de recurs ordinar sau, după caz, hotărîrea in-
stanţei de recurs în anulare. 
Judecarea apelului, în cazul dat, se desfăşoară în limi-
tele stabilite prin decizia instanţei de recurs, ale cărei 
indicaţii sînt obligatorii pentru instanţa de apel în mă-
sura în care situaţia de fapt rămîne cea care a existat la 
soluţionarea recursului:
a) în mod nelimitat, dacă a fost casată total hotărîrea 

recursată;
b) în mod limitat, dacă a fost casată parţial hotărîrea 

recursată, fi e la anumite fapte ori fi e la anumite per-
soane sau în ce priveşte latura penală ori cea civilă.

52. Dispoziţiile legale referitoare la procedura de reju-
decare şi limitele acesteia sînt în concordanţă cu princi-
piile generale ale procesului penal, potrivit cărora orice 
persoană are dreptul de a fi  judecată în mod echitabil şi 
în termen rezonabil de o instanţă independentă şi im-
parţială, instituită prin lege.
Rejudecînd cauza în limitele stabilite de instanţa de re-
curs, instanţa de rejudecare de apel este pe deplin inde-
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pendentă, respectînd, în mod fi resc şi logic, indicaţiile 
instanţei de recurs, care, potrivit art.436 alin.(2) CPP, 
sînt obligatorii, în măsura în care situaţia de fapt rămî-
ne cea care a existat la soluţionarea recursului.
Pentru acelaşi motiv, instanţa de apel nu se poate pro-
nunţa asupra altei infracţiuni care rezultă din situaţia 
de fapt reţinută prin rechizitoriu, dar care nu a făcut 
obiectul judecăţii anterioare. Cînd hotărîrea este casată 
numai cu privire la unele fapte sau persoane ori numai 
în ce priveşte latura penală sau civilă, atunci, potrivit 
art.436 alin.(3) CPP, instanţa de rejudecare se pronunţă 
în limitele în care hotărîrea a fost casată. 
53. Din textul de lege al art.436 alin.(4) CPP rezultă că, 
judecînd apelul în procedura de rejudecare a cauzei, in-
stanţa de apel nu este în drept să creeze o situaţie mai 
gravă pentru persoana în a cărei favoare a fost declarat 
recursul admis.
La rejudecarea apelului este interzisă aplicarea unei pe-
depse mai aspre sau aplicarea legii privind o infracţiune 
mai gravă decît numai dacă hotărîrea iniţiată a fost ca-
sată în baza recursului declarat de procuror sau în inte-
resul părţii vătămate din motivul că pedeapsa fi xată era 
prea blîndă, sau în baza recursului procurorului care a 
solicitat aplicarea legii privind o infracţiune mai gravă, 
precum şi în cazul cînd procurorul, la rejudecare în in-
stanţa de apel, formulează o nouă învinuire, mai gravă, 
potrivit art.326 CPP.
Dispoziţiile art.436 alin.(4) CPP permit instanţei de apel 
să pronunţe o soluţie mai aspră numai dacă hotărîrea a 
fost casată în recursul procurorului sau al părţii vătămate 
declarat în defavoarea condamnatului. Totodată, trebuie 
dedus că în cadrul rejudecării, care are loc ca urmare a 
admiterii recursului exercitat de condamnat sau avoca-
tul său, nu se poate agrava soluţia aplicată acestuia.
54. Imediat după închiderea dezbaterilor ori, după caz, 
audierea replicilor sau la intervalul fi xat pentru pronun-
ţare, dacă, din motive temeinice, s-a amînat pronunţa-
rea, instanţa de apel se retrage în camera de consiliu 
pentru deliberare şi adoptarea hotărîrii. 
Procedura deliberării se desfăşoară în conformitate cu 
prevederile art.339 CPP. Obiectul deliberării completu-
lui de judecată se identifi că cu chestiunile prevăzute de 
lege supuse spre soluţionare instanţei de apel.
Deliberînd, judecătorii completului sînt obligaţi să veri-
fi ce legalitatea şi temeinicia hotărîrii apelate, prin pris-
ma examinării motivelor de apel, cît şi cu privire la toa-
te aspectele de fapt şi de drept, din ofi ciu, cu respectarea 
efectului devolutiv, extensiv, suspensiv şi al neagravării 
situaţiei în propriul apel (art.408-411 CPP).
55. Din textul articolului 414 alin.(3) CPP rezultă:

– instanţa de apel este obligată să se pronunţe 
asupra tuturor apelurilor, ea neputînd, atunci 
cînd constată că un apel este întemeiat şi că 

sentinţa apelată trebuie casată integral, să nu se 
pronunţe asupra celorlalte apeluri sub pretextul 
că judecarea lor a devenit inutilă;

– instanţa de apel este obligată să se pronunţe nu 
doar asupra tuturor apelurilor declarate în ca-
uză, ci şi asupra tuturor motivelor invocate în 
apel.

Motivele de apel nu trebuie soluţionate doar în sine, prin 
raportare, în mod exclusiv la dispozitivul şi la conside-
rentele hotărîrii atacate, ci confruntîndu-le cu susţine-
rile făcute în combaterea lor de către partea procesuală 
adversă, precum şi cu probele administrate în cauză. 
Instanţa de apel nu trebuie să se limiteze doar la verifi -
carea motivelor invocate de apelant, ci, depăşind acest 
cadru, este obligată să ia în examinare, din ofi ciu, şi ori-
ce alte chestiuni importante susceptibile să conducă la 
o concluzie certă şi corectă cu privire la legalitatea şi 
temeinicia sentinţei atacate. 
56. Instanţa de apel, deliberînd, adoptă una din so-
luţiile prevăzute la art.415 alin.(1) CPP, concomitent 
soluţionînd şi chestiunile complementare prevăzute la 
art.416 CPP cu privire la repararea pagubei, la măsurile 
preventive, la cheltuielile judiciare şi la orice alte chesti-
uni de care depinde soluţionarea completă a apelului.
Conform art.414 alin.(4) CPP, în cazul sesizării de către 
părţi a nerespectării termenului rezonabil de judecare a 
cauzei de către instanţa de fond, instanţa de apel se ex-
pune şi asupra nerespectării acestui termen. Criteriile 
de determinare a termenului rezonabil sînt: complexi-
tatea cauzei, comportamentul părţilor în proces, con-
duita instanţei de judecată.
În cazul în care se constată temeiurile prevăzute în 
art.218 CPP, instanţa de apel va pronunţa o decizie in-
terlocutorie, în conformitate cu art.417 alin.(3) CPP.
57. În cazul în care, în cursul deliberării, instanţa con-
stată că există temei pentru reluarea judecării apelului, 
în vederea justei soluţionări a cauzei, prin încheiere 
motivată, se reiau dezbaterile judecăţii în apel, fi ind 
respectată, în continuare, procedura privind judecarea 
apelului în cauza penală.
În încheierea adoptată cu ocazia deliberării asupra ape-
lului, aplicînd dispoziţiile privind reluarea dezbaterilor 
judecăţii în apel, instanţa va invoca motivele şi teme-
iurile în care se apreciază că lămurirea împrejurărilor 
şi circumstanţelor ce nu au fost clarifi cate integral se 
poate face prin reluarea dezbaterilor, urmînd a le pune 
doar în discuţie părţilor – fi e în aceeaşi şedinţă, fi e la 
termenul fi xat în acest scop.
58. Decizia instanţei de apel trebuie să fi e motivată sub 
aspectul temeiniciei şi legalităţii.
Obligarea instanţei să-şi motiveze hotărîrea rezultă din 
prevederile art.6, paragraful 1 din Convenţie. Acest 
lucru presupune relevarea considerentelor de fapt şi a 
temeiurilor de drept asupra concluziilor formulate în 
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rezultatul verifi cării sentinţei atacate în raport cu moti-
vele invocate de apelant.
Este necesar ca în mod precis şi explicit, prin argumen-
te relevante şi sufi ciente, să fi e rezolvate problemele de 
fapt şi de drept ivite la judecarea apelului prin întocmi-
rea corectă a hotărîrii adoptate.
În cazul în care instanţa de apel a stabilit o eroare de 
fapt şi/sau de drept comisă de prima instanţă, în expu-
nere se va arăta în ce constă caracterul ilegal al activită-
ţii primei instanţe, prin ce se exprimă încălcarea de lege 
comisă, precum şi mijloacele privind repararea ei prin 
analiza materiei reglementării şi jurisprudenţei.
Lipsa de motivare adecvată cerinţelor legii într-o hotă-
rîre judecătorească afectează grav respectarea garanţii-
lor procedurale la un proces echitabil.
În cazul în care sentinţa atacată este defi citar motivată, 
dar soluţia este legală, instanţa de apel corectează aceas-
tă eroare judiciară în sensul completării considerente-
lor şi temeiurilor corespunzătoare ce justifi că soluţia 
dată de prima instanţă.
59. În cazul în care se constată erori materiale sau omi-
siuni vădite în cuprinsul hotărîrii adoptate, instanţa de 
apel va proceda în conformitate cu prevederile art.249 
şi 250 CPP, pronunţîndu-se prin încheiere motivată.
Eroarea materială este greşeala făcută în cazul scrierii 
numelui sau prenumelui, trecerii unor calităţi procesu-
ale, dactilografi erii unor cifre etc.
Omisiunea vădită presupune absenţa unor menţiuni pe 
care trebuia să le cuprindă actul procedural ce privesc 
soluţionarea de către instanţa de judecată a unor aspec-
te legate de judecarea apelului.
Încheierile date pentru corectarea erorilor materiale 
sau pentru înlăturarea unor omisiuni vădite sînt supuse 
aceloraşi căi de atac ca şi soluţiile la care se referă.
Modifi cările în actele procedurale (adăugarea, corecta-
rea, suprimarea) se fac în conformitate cu prevederile 
art.248 CPP. 
60. Revenind din camera de consiliu, în rezultatul deli-
berării instanţei de apel şi semnării hotărîrii adoptate, 
preşedintele şedinţei sau unul din judecătorii comple-
tului, asistat de grefi er, pronunţă în şedinţă publică ho-
tărîrea sau, după caz, dispozitivul hotărîrii.
Pronunţarea hotărîrii în şedinţa de judecată în apel se 
face conform prevederilor art.340 CPP.
În concluzie, menţionăm că rîndurile ce preced, con-
cepute pe baza materialului judicios utilizat din legisla-
ţie, doctrină şi jurisprudenţă, au menirea să contribuie 
la elaborarea unui suport metodologic pentru instanţa 
de apel, precum şi pentru persoanele participante la ju-
decarea apelului, fi ind conştienţi de faptul că rezultatele 
noastre sînt susceptibile de amplifi cări şi aprofundări, 
căutări ştiinţifi ce şi practice.

Aspectele elucidate cuprind o serie de elemente de nou-
tate survenite în ultimul timp în baza noilor dezvoltări 
jurisprudenţiale ale instanţei internaţionale de la Stras-
bourg, precum şi în baza valorifi cării practicii judiciare 
naţionale cu privire la judecarea apelului. 
Elaborînd publicaţia respectivă, am urmărit scopul ca 
ea să semnalizeze problemele ivite în jurisprudenţă la 
judecarea apelului în cauza penală şi, în măsura obiec-
tivelor obţinute, să fi e de ajutor în difi cila activitate de 
interpretare judiciară unitară şi aplicare corectă a nor-
melor de drept. 
Selectînd şi, respectiv, evidenţiind anumite situaţii din 
cazuistica judiciară, pe alte locuri defi citare sau dis-
cutabile, în mod inevitabil, asumînd riscul, am expus 
opinii personale, care, în dependenţă de argumentele 
prezentate în sprijinul soluţiilor propuse, pot fi  împăr-
tăşite, dar pot fi  şi respinse. 
Important este că problemele semnalate sînt sufi ciente 
pentru a statua direcţiile principale ale activităţii in-
stanţei de apel la judecarea apelului şi, în această ordine 
de gîndire, exprimăm speranţa că multe din cele ce mai 
sînt de făcut îşi vor găsi rezolvarea cît mai curînd, iar 
altele, care încă nu pot fi  înfăptuite integral, vor sta în 
atenţia judecătorilor, iar preocuparea lor se va concreti-
za în adoptarea hotărîrilor judecătoreşti legale, înteme-
iate şi motivate.
Încheiem cu precizarea că cele expuse exprimă propriul 
punct de vedere al autorului cu privire la problemele 
ivite în cadrul judecării apelului în cauza penală. Mani-
festînd dorinţa ca acestea să fi e dezvoltate în continua-
re, invităm colegii din domeniul dreptului la dezbateri 
practico-ştiinţifi ce pe marginea problematicii juridice 
abordate, astfel încît efortul comun întreprins să contri-
buie activ la elaborarea şi promovarea acului de justiţie 
în Republica Moldova.
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didact, căreia s-a dedicat în timpul exilului, precum şi al 
studiilor la Facultatea de Drept a Universităţii din Iaşi, 
viitorul licenţiat şi-a propus să analizeze în teză procesul 
evoluţiei individualităţii pe parcursul dezvoltării socie-
tăţii umane de la comuna primitivă şi pînă la contempo-
raneitate, să examineze cauzele apariţiei şi esenţa unor 
astfel de fenomene, cum sînt statul şi dreptul. În baza 
unui vast material ştiinţifi c, viitorul jurist urmăreşte în 
lucrarea sa cum din omul primitiv, trecînd prin stadiul 
de rob şi obiect al dreptului, se naşte cetăţeanul cu drep-
turi depline. La baza evoluţiei respective stă, în opinia sa, 
munca, cooperarea socială, apariţia proprietăţii private 
şi, în sfîrşit, a statului şi a dreptului. Totodată, autorul 
tezei este ferm convins că procesele respective s-au des-
făşurat de la o lipsă totală de orice individualitate spre o 
tot mai mare individualizare, spre o tot mai largă eman-
cipare a individului de sub jugul voinţei şi al conştiinţei 
generale impersonale, spre o libertate tot mai hotărîtă. 
În teza de licenţă Constantin Stere enunţă pentru pri-
ma dată ideea cooperaţiei sociale ca factor important în 
evoluţia socială, susţinînd că statul apare ca un refl ex al 
formelor noi de cooperaţie socială. 
Cu referinţă la drept, în lucrare este formulat postulatul, 
conform căruia dreptul este rezultatul unui echilibru 
social nestabil, care se prezintă ca rezultanta celor mai 
diverse interese şi tendinţe antagoniste din societate.
Punctul de pornire al studiului asupra persoanei în drept 
ca centru de drepturi şi obligaţiuni este dreptul roman 
primitiv, care, însă, în viziunea autorului tezei, nu s-a ri-
dicat pînă la conceptualizarea ideii libertăţii personalită-
ţii umane. Analizînd concepţia modernă de persoană în 
drept, autorul tezei susţine că, odată cu înaintarea pro-
cesului de emancipare a individualităţii omeneşti de sub 
jugul diverselor formaţiuni istorice, s-a schimbat şi noţi-
unea de persoană în drept. Conform noţiunii contempo-
rane, nu legăturile de cetăţenie, de sînge sau de credinţă 
religioasă determină capacitatea juridică a omului, ci în-
săşi calitatea de om. Viitorul jurist împărtăşeşte opinia 
savantă, conform căreia omul ca atare, orice om este liber 
şi este subiectul adevărat al dreptului (aici şi în continuare 
evidenţierile aparţin lui Constantin Stere).2 În urma evo-
luţiei sociale, individualitatea omenească impune, după 
Constantin Stere, recunoaşterea personalităţii juridice a 
unui om ca atare şi înălţarea lui ca subiect adevărat al 
dreptului, centrul real al drepturilor şi obligaţiunilor.
În dezvoltarea ideilor respective viitorul licenţiat ajunge 
la concluzia că, în legătură cu schimbarea conţinutului 
real al noţiunii de persoană în drept, se schimbă radical 
şi caracterul raporturilor dintre cetăţeni şi stat, statul 
devenind, conform expresiei sale, un fel de proprietate 
a cetăţenilor.
În Concluzia tezei se susţine că tot progresul omenirii 
poate fi  privit ca o creştere a puterii de adaptare activă, 
care a mers paralel cu emanciparea individuală, cu mă-

Raisa GRECU 
doctor în drept, 
conferenţiar universitar (USM)

CONSTANTIN STERE – UN MARE DOCTRINAR 
AL DREPTURILOR OMULUI

In this article Constantin Steres’ concept of human rights and liberties is ex-

amined, which is expressed in the four of his works with judicial character. The 

opinions of the eminent jurist about the constitutional state, democratic state 

and state of law are communicated. The defi nition of the human rights given by 

Constantin Stere is analyzed. The opinions of the savant about the principle of 

respect for human honor and the principle of equality in front of law are brought 

up. Multiple examples concerning the proposals of Constantin Stere to stipulate 

in the constitution certain rights and liberties are brought up. The conclusion is 

made about the fact that Constain Stere was an eminent theoretician of human 

rights and his concept about the human rights and liberties is still modern and 

important nowadays for the process of edifi cation of the state of law.

Opera juridică a lui Constantin Stere include patru ex-
trem de valoroase lucrări ştiinţifi ce: Evoluţia individua-
lităţii şi noţiunea de persoană în drept (1897), Introdu-
cere în studiul dreptului constituţional (1903), Curs de 
Drept Constituţional (litografi at, 1910), Anteproiect de 
Constituţie, întocmit de Secţia de studii a Partidului Ţă-
rănesc cu Expunere de motive de C. Stere (1922). 
Lucrările juridice ale lui Constantin Stere reprezintă o 
creaţie ştiinţifi că vastă, complexă, profundă în dome-
niu de stat şi drept, a cărei studiere poate şi trebuie să 
fi e realizată sub cele mai diverse aspecte. Ele conţin o 
materie teoretico-practică extrem de valoroasă pentru 
ştiinţa noastră juridică, antrenată în activitatea de ela-
borare a unui suport teoretico-practic necesar desfă-
şurării efi ciente a proceselor de edifi care a statului de 
drept în societatea noastră. 
Lucrarea de debut în ştiinţa dreptului a lui Constantin 
Stere a fost Teza de licenţă în drept cu titlul Evoluţia 
individualităţii şi noţiunea de persoană în drept. Stu-
diu sociologic şi juridic, publicată la Iaşi în anul 1897 
şi republicată în ţara noastră în anul 1991 în culegerea 
de lucrări şi studii steriene intitulată Constantin Stere. 
Scrieri în cinci volume. Lucrarea în cauză este şi astăzi 
apreciată drept o veritabilă teză de doctorat.1 
La limita dintre sociologie şi drept, cunoscînd perfect 
ambele domenii – rezultat al muncii asidue de auto-
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rirea spiritului de critică şi de iniţiativă. În convingerea 
lui Constantin Stere, conştiinţa socială generală este o 
putere conservatoare şi pasivă, iar voinţa şi conştiinţa 
individuală sînt o putere de iniţiativă şi de invenţie, o 
putere reformatoare şi activă. Individul, personalitatea 
umană, omul este pentru viitorul jurist întruchiparea 
spiritului de iniţiativă şi transformare socială, deoarece 
acesta, „aruncînd fermentul ideilor noi şi al invenţiilor 
de geniu în atmosfera „conştiinţei generale”, contribuie 
la crearea unei noi lumi intelectuale şi morale”.3 
Lucrarea Introducere în studiul dreptului constituţional. 
Partea I, publicată la Iaşi, în anul 1903, este o operă ştiin-
ţifi că de o valoare teoretică aparte, un tratat clasic despre 
stat. Individualitatea umană, statul şi paradigma corelaţiei
lor pe parcursul progresului social sînt cele trei obiective 
de bază care capătă un contur clar în noul studiu.
În lucrare şi-au găsit dezvoltare şi aprofundare multe din 
ideile ştiinţifi ce expuse în teza de licenţă şi, în primul 
rînd, cea despre stat ca formă a unei vaste cooperaţii 
sociale, care este reiterată deja în Prefaţa lucrării. Anali-
zînd semnele statului, autorul alătură celor trei caractere 
esenţiale şi general cunoscute ale statului – poporul, teri-
toriul şi suveranitatea, cel de-al patrulea semn, care era, 
în viziunea sa, cooperaţia socială. Este o idee extrem de 
valoroasă pentru societatea tranzitivă, care are nevoie,
în cea mai mare măsură, de cooperare între membrii so-
cietăţii pentru atingerea scopurilor propuse.
Savantul considera că numai formaţiunea statală a 
deschis omului calea spre emancipare individuală şi 
dreptate socială şi numai în stat şi prin stat omenirea 
se poate bucura de dreptate, libertate şi independenţă 
individuală, deşi aceasta nu se întîmplă de la bunul în-
ceput al vieţii de stat. Constituţionalistul niciodată nu 
a recunoscut atotputernicia statului în raport cu indi-
vidul. Nu se modifi că convingerea respectivă nici sub 
imperiul argumentului suveranităţii şi a dreptului sta-
tului de a aplica faţă de individ, în caz de necesitate şi 
în baza legii, forţa de constrîngere. Şi asta pentru faptul 
că, în viziunea sa, legea în statele democratice nu este 
decît expresia conştiinţei juridice naţionale şi a intere-
sului general. Astfel că intervenţia statului, în asemenea 
condiţii, este bazată pe consideraţiuni de dreptate şi 
moralitate, consideră savantul.4 
Stere aprecia foarte înalt efortul şi meritul poporului 
englez în istoria constituţionalismului universal, con-
siderînd, şi pe bună dreptate, că geniul şi energia ra-
sei anglo-saxone au dăruit omenirii statul constituţio-
nal. Considerat un revoluţionar înfl ăcărat, Constantin 
Stere, în realitate, se arată profund impresionat de con-
tinuitatea evoluţiei politice ca trăsătură distinctivă a 
dezvoltării statalităţii engleze. 
Analizînd modul de preluare a principiilor respective 
de către statele continental-europene, autorul pune în 
evidenţă următoarele realizări deosebit de semnifi cative

ale Revoluţiei franceze: de a fi  afi rmat şi aruncat în toiul 
luptelor politice două mari ordine de idei – principiul 
de suveranitate naţională şi ideea drepturilor individu-
ale, sacre şi inviolabile, anterioare şi superioare drep-
turilor statului şi de a fi  impus constituţionalismului 
continental constituţia scrisă.
Sarcina principală, care a fost pusă în faţa civilizaţiei 
umane, a fost cea de a găsi o formă a vieţii de stat, în 
care maximum de putere a comunităţii să fi e compatibil 
cu cea mai intensă afi rmare a individualităţii omeneşti 
şi ea a fost rezolvată, în opinia sa, în forma de stat con-
stituţional.
Savantul dă statului constituţional următoarea defi ni-
ţie: „... Statul constituţional e, prin natura lui, o formă 
progresistă a organizaţiei politice, în care nici o limită 
exterioară nu există pentru realizarea idealurilor celor 
mai înalte ale democraţiei moderne şi în care factorul 
predominant în propăşirea naţională e poporul însuşi, 
de conştiinţa şi energia căruia atîrnă, în ultimă analiză, 
toată măsura puterii sale reale în viaţa politică şi a pros-
perităţii sale morale şi materiale, – de la bărbăţia lui în 
luptă – direcţia şi mersul dezvoltării politice şi sociale”.5 
Statul democrat este defi nit de către Constantin Stere 
prin prisma apartenenţei suveranităţii statului naţiunii. 
În opinia sa, atunci, cînd după dreptul public al unei 
ţări e stabilit că suveranitatea statului aparţine corpului 
naţional însuşi, aparţine naţiunii, această autoritate su-
premă în stat – suveranitatea – ia numele de suveranita-
te naţională şi acest stat este un stat democrat. 
Fidel oportunităţilor practice, Constantin Stere ne pune 
la dispoziţie un test foarte simplu în aplicare pentru iden-
tifi carea conformităţii situaţiei sociopolitice dintr-un stat 
principiilor democratice: „...dacă vrem să ne dăm seama 
întru cît instituţiile politice ale unui popor, sau o lege de-
terminată, sau, în sfîrşit, orice dispoziţiune specială, sînt 
compatibile cu principiile democratice, – putem să ne în-
chipuim acest popor alcătuit exclusiv din oameni liberi 
şi conştienţi de drepturile şi interesele lor, trăind într-un 
stat întemeiat pe o convenţiune liber consimţită între toţi 
membrii statului, şi să ne întrebăm, dacă, în această ipo-
teză, sînt de admis instituţiile şi dispoziţiile date”.6 
Concepţia steriană asupra statului de drept este formu-
lată în lucrarea Anteproiect de Constituţie elaborat de Sec-
ţia de studii a Partidului Ţărănesc cu o Expunere de moti-
ve de C. Stere, publicată la Bucureşti în anul 1922. Statul 
de drept este defi nit prin prisma delimitării acestuia de 
statul poliţienesc; prin prisma responsabilităţii agenţilor 
puterii publice faţă de cetăţeni şi nu faţă de „suveran”, 
faţă de Statul întrupat în organele lui superioare şi prin 
prisma destinaţiei dreptului într-un asemenea stat, care 
constă în a da naştere unui drept subiectiv al persoanei, 
care oricînd poate fi  valorifi cat cu ajutorul justiţiei.7 
Un asemenea mod de tratare a individualităţii umane 
ca valoare socială supremă şi plasarea omului înzestrat 
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cu drepturi şi libertăţi în centrul sistemului de drept, 
propriu lui Constantin Stere, constituie şi astăzi trăsă-
tura distinctivă a statului de drept. Majoritatea defi ni-
ţiilor contemporane ale statului de drept pornesc de la 
faptul că una dintre caracteristicile principale ale unui 
asemenea stat este garantarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului. Astfel că, în urma analizei 
mai multor defi niţii moderne, statul de drept poate fi  
defi nit ca statul care garantează realizarea drepturi-
lor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
Lucrarea Curs de Drept constituţional este o expune-
re a prelegerilor de drept constituţional susţinute de 
Constantin Stere la Facultatea de Drept a Universităţii 
din Iaşi în anul de studii 1910-1911. Ea nu a fost publi-
cată şi se păstrează la Biblioteca Academiei de Ştiinţe a 
României sub forma unor note de mînă ale unui stu-
dent, care a audiat Cursul. 
Cursul de Drept constituţional prezintă o valoroasă ma-
terie ştiinţifi că cu privire la concepţia savantului asupra 
drepturilor şi libertăţilor omului. Este relevantă con-
vingerea profesorului că garantarea drepturilor şi liber-
tăţilor omului este unul din cele două aspecte de prin-
cipiu, care, de rînd cu modul organizării puterilor în 
stat, constituie esenţa oricărei Constituţii. Dezvoltînd 
ideea regimului constituţional, savantul la fel susţine 
că cele două trăsături distinctive ale regimului în cau-
ză sînt: colaborarea pentru guvernarea ţării între şeful 
statului şi reprezentanţii poporului şi garanţiile pentru 
drepturile cetăţeanului. Astfel, Constantin Stere privea 
instituţia drepturilor şi libertăţilor omului doar într-o 
legătură organică şi indisolubilă cu garanţiile realizării 
drepturilor proclamate constituţional. Nu mai puţin 
important este şi faptul că instituţia în cauză este pe 
parcursul Prelegerilor mereu analizată prin prisma ga-
ranţiilor acordate păturii sociale celei mai defavorizate –
a ţărănimii. Situaţia de fapt şi de drept a ţăranilor a fost 
pentru teoreticianul, profesorul, omul politic Constantin
Stere un criteriu sigur de apreciere a situaţiei în stat la 
capitolul drepturile şi libertăţile omului.
Vorbind despre drepturile omului, Constantin Stere 
susţine că oricine, pentru că este om, poate avea oricare 
drepturi, anume acelea ce-i asigură dezvoltarea liberă şi 
neîmpiedicată a tuturor facultăţilor fi inţei omeneşti, afi r-
marea individualităţii omeneşti (evidenţierea ne aparţine –
R.G.), însă prin aceste drepturi nu se acordă posibilitatea 
participării la exerciţiul suveranităţii, la guvernarea sta-
tului. Dimpotrivă, drepturile cetăţeanului sînt drepturi 
politice, care dau posibilitatea de a participa la exerciţiul 
suveranităţii.8 Apreciind asemenea drepturi ale omului 
ca libertatea individuală, dreptul la proprietate şi al., pro-
fesorul menţionează că acestea sînt drepturi naturale şi 
imprescriptibile, deoarece „... sînt legate de fi inţa omului, 
nu le poate înstrăina, nu le poate călca nimeni şi oricîtă 
vreme ar trece de la nesocotirea lor, nu pot fi  prescrise 
prin scurgerea vremii şi omul trebuie să le reclame. Aces-
tea sînt drepturile omului, nu ale cetăţeanului”.9 

Constantin Stere punea la începutul tuturor începuturilor 
instituţiei în cauză două principii fundamentale: respectul 
pentru demnitatea umană şi egalitatea în faţa legii. Afi r-
marea primului principiu are loc, în viziunea sa, atunci, 
cînd legea tratează cu respect fi inţa omenească doar pen-
tru faptul că este o fi inţă omenească – sacră şi inviolabilă. 
Cît priveşte principiul egalităţii tuturor în faţa legii, care 
se considera pe atunci un drept şi pe care profesorul îl evi-
denţia din tot spectrul drepturilor, numindu-l şi egalitate 
juridică, constituţionalistul era convins că ultima este o 
condiţie indispensabilă pentru statele moderne, care in-
dică cu claritate gradul de propăşire a unui stat. 
În cadrul Prelegerilor, profesorul a tratat pe larg proble-
ma privind garanţiile reale de funcţionare a instituţiei 
drepturilor şi libertăţilor omului, vorbind despre nece-
sitatea formulării lor nemijlocit în textul Constituţiei. 
În Curs sînt examinate în detaliu fi ecare din drepturi-
le şi libertăţile omului stipulate constituţional în acel 
moment. Astfel, savantul constituţionalist apare în faţa 
noastră într-o ipostază mai puţin cunoscută şi recunos-
cută – de mare doctrinar şi apărător al drepturilor şi li-
bertăţilor omului. 
Cursul de Drept constituţional susţinut de Constantin 
Stere este o dovadă incontestabilă a faptului că în mo-
mentul susţinerii prelegerilor profesorul se prezenta 
deja ca un jurist savant conceptual convins şi principi-
al devotat ideilor umaniste, un doctrinar şi apologet al 
drepturilor omului.
În lucrarea Anteproiect de Constituţie întocmit de Secţia 
de studii a Partidului Ţărănesc cu o Expunere de moti-
ve de C. Stere (1922) Constantin Stere a dat ideilor sale 
despre dreptate, echitate socială, regim constituţional 
democrat, drepturile şi libertăţile omului forma unui 
proiect de Constituţie. Acesta era conceput ca o vari-
antă de alternativă a unui proiect de Constituţie, care 
urma să fi e propus pentru dezbateri în numele Partidu-
lui Ţărănesc în cadrul lucrărilor de examinare a proiec-
tului şi de adoptare a viitoarei Constituţii a României 
din anul 1923. 
Constituţionalistul este de părere că nu există, nu poa-
te exista vreun text de Constituţie „ideală”, potrivită 
pentru toate ţările şi pentru toate timpurile. În schimb, 
există, în viziunea sa, nişte norme esenţiale ce caracte-
rizează un regim constituţional şi democratic, asupra 
cărora nu este admisibilă nici un fel de tranzacţie. Aces-
tea se referă la garanţiile drepturilor şi libertăţilor cetă-
ţeneşti şi la realizarea principiului autonomiei locale şi 
sînt numite de către savant „nodul problemei consti-
tuţionale”, la ele fi ind alăturată şi cerinţa mai specifi că, 
la care, considera savantul, nici un european nu se va 
gîndi – cea a necesităţii de asigurare a libertăţii alege-
rilor.10 Şi în această lucrare Constantin Stere se va pro-
nunţa foarte convins în privinţa necesităţii creării unor 
garanţii reale de realizare a drepturilor şi libertăţilor
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omului, susţinînd că declaraţiile şi garanţiile solemne 
din textele constituţionale au relativ puţină valoare 
pentru realitatea regimului constituţional, dacă ele nu 
sînt sprijinite de „remedii”, care să asigure înfăptuirea 
drepturilor proclamate în ele.
Proiectul propriu-zis de Constituţie încadrat în lucrare 
venea cu un şir de prevederi noi, care denotă un spirit 
extrem de avansat al viziunilor teoretico-practice ale lui 
Constantin Stere în materie de constituţie şi instituţie 
a drepturilor şi libertăţilor omului. Astfel, pentru a fi  
incluse în textul viitoarei Constituţii se propunea: pro-
clamarea egalităţii în drepturi între bărbaţi şi femei cu 
abrogarea tuturor îngrădirilor capacităţii civile a femei-
lor; stipularea dreptului la libera circulaţie pe teritoriul 
ţării şi a dreptului la emigrare; acordarea unor garanţii 
avansate de ordin socioeconomic păturilor muncitoare; 
acordarea unor garanţii foarte sigure şi avansate mino-
rităţilor etnice şi confesionale. 
Cu certitudine, Anteproiectul propunea adoptarea unui 
şir întreg de norme constituţionale ce vizau îmbună-
tăţirea situaţiei sociopolitice, economice şi de drept a 
ţărănimii: se prevedea a se recunoaşte că dreptul de 
proprietate are la bază utilitatea publică şi că dreptul de 
proprietate de orice natură este garantat de Constituţie; 
se formula noţiunea de proprietate ţărănească cu carac-
ter juridic de proprietate de muncă; se găsea necesar de 
a stipula constituţional dreptul la coaliţie al muncito-
rilor, inclusiv al ţăranilor, care erau numiţi muncitori 
agricoli, cu organizarea unor reprezentaţiuni legale, a 
consiliilor ţărăneşti la nivel de comune şi judeţe, pre-
cum şi a Consiliului ţărănesc general al ţării.11 
Vom atrage atenţia asupra faptului că multe din ideile 
steriene cu privire la stipularea în Constituţie a unor sau 
altor drepturi ale omului au fost transpuse în viaţă doar 
după cel de-al doilea război mondial, iar unele – doar 
în ultimele două decenii, vorba fi ind despre drepturi şi 
libertăţi de generaţia a doua şi a treia.
Deşi Partidul Ţărănesc, din considerente de ordin poli-
tic, nu a înaintat Anteproiectul spre examinare în cadrul 
procesului de elaborare a noii Constituţii, valoarea teore-
tico-practică a lucrării este inestimabilă, în ea găsindu-şi
expresie practică concepţia ştiinţifi că a lui Constantin 
Stere asupra conţinutului unei Constituţii, de care ur-
mează să se ghideze în activitatea sa un stat de drept.
Fiind un adevărat tezaur ştiinţifi co-practic, concepţia lui 
Constantin Stere asupra drepturilor şi libertăţilor omu-
lui, expusă în opera juridică a marelui nostru înaintaş, 
poartă următoarele trăsături distinctive: este inspirată 
din izvoarele spiritual-ideologice ale narodnicismului li-
beral rusesc şi ale poporanismului, din sursele teoretice 
ale liberalismului occidental şi din practicismul institu-
ţionalismului englez; are la bază o argumentare perfec-
tă ştiinţifi că; poartă un caracter complex; interpretarea 
normelor constituţionale şi de drept este strict axată la 

condiţiile concrete sociopolitice şi economice de adoptare 
a lor; poartă un caracter practic pronunţat; tratează drep-
turile şi libertăţile omului în strînsă legătură cu garanţiile 
realizării lor; accentuează caracterul real al garanţiilor; 
tinde spre stipularea cît mai largă a garanţiilor drepturilor 
şi libertăţilor omului nemijlocit în textul constituţional; 
este axată la cele mai înalte standarde de gîndire teoreti-
co-practică europeană în domeniu la zi; poartă un carac-
ter extrem de avansat, de perspectivă îndepărtată.
Întreaga operă juridică a lui Constantin Stere este axată 
ideii magistrale cu privire la individualitatea umană ca 
valoare supremă a societăţii şi ca forţă activă a progre-
sului social. 
Pentru Constantin Stere tot rostul evoluţiei sociale 
universale constă în crearea unui sistem sociopolitic 
cît mai adecvat scopului afi rmării personalităţii uma-
ne în întreaga plenitudine a capacităţilor sale creative. 
În raportul individualitate umană – stat constituţiona-
listul plasează pe primul loc individualitatea umană, 
afi rmînd cu multă convingere că omul trebuie să fi e 
respectat de către stat pentru simplul fapt că este om. 
Instituţia drepturilor şi libertăţilor omului stă la baza 
constituirii acestui raport, iar principiul supremaţiei 
legii este înţeles de către constituţionalist ca un garant 
real al drepturilor şi libertăţilor proclamate.
Prin opera sa juridică, Constantin Stere s-a afi rmat ca 
un jurist savant, mare doctrinar şi apologet al drepturi-
lor omului, care şi-a bazat întreaga sa creaţie ştiinţifi că 
în domeniu de stat şi drept pe principiile umanismului. 

Referinţe:
1 A se vedea: Gh. Marinică, M.Cosma. Apostolul se-ntoarce din 

surghiun. In memoriam Constantin Stere. Ediţia a II-a. – Ploieşti, 
2007, p.87, 89.

2 A se vedea: C.Stere. Evoluţia individualităţii şi noţiunea de per-
soană în drept. Studiu sociologic şi juridic. (Teză de licenţă în 
drept ). – Iaşi, 1897 // Constantin Stere. Scrieri în cinci volu-
me. Cartea a V-a. În viaţă, în literatură...: Studii, articole, note, 
amintiri. – Chişinău, 1991, p.355.

3 Ibidem, p.362.
4 A se vedea: C.Stere. Introducere în studiul dreptului constituţio-

nal. Partea I. – Iaşi, 1903, p.84, 89.
5 Ibidem, p.132.
6 Ibidem, p.97-98.
7 A se vedea: Anteproiect de Constituţie elaborat de Secţia de studii 

a Partidului Ţărănesc cu o Expunere de motive de C. Stere. – Bu-
cureşti, 1922, p.27.

8 A se vedea: C.Stere. Curs de drept constituţional (Litografi at), 
1910. – Biblioteca Academiei de Ştiinţe a României, p.436, 437.

9 Ibidem, p.439.
10 A se vedea: Anteproiect de Constituţie elaborat de Secţia de studii 

a Partidului Ţărănesc cu o Expunere de motive de C. Stere, p.49.
11 Ibidem, p.85-182.

Notă: Prezenta publicaţie reprezintă conţinutul discursului autoa-
rei susţinut în cadrul Conferinţei internaţionale ştiinţifi co-practice 
„Rolul juristului în apărarea drepturilor omului”, desfăşurate la 
Institutul Naţional al Justiţiei la 17-18 octombrie 2008.
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признанию лица дееспособным. Поскольку в ст.279 
ГПК РМ в перечне подведомственных суду дел осо-
бого производства законодатель не указывает на 
дела об отмене ограничения дееспособности либо 
о признании лица дееспособным, возникает воп-
рос о процессуальном порядке их рассмотрения и 
разрешения. Перечень подведомственных суду дел 
особого производства, указанный в ст.279 ГПК РМ, 
не носит исчерпывающый характер. Согласно ч.(2) 
ст.279 ГПК РМ, в предусмотренных законом случа-
ях, судебные инстанции в порядке особого произ-
водства могут рассматривать и другие дела. Отмена 
ограничения дееспособности лица или признание 
лица дееспособным являются самостоятельными 
категориями дел. В связи с этим большего внима-
ния заслуживает вопрос о том, в порядке какого 
вида гражданского судопроизводства должны рас-
сматриваться дела об отмене ограничения дееспо-
собности и дела о признании лица дееспособным. 
Статьи 279 и 308 ГПК РМ не дают прямого ответа 
на этот вопрос. Статья 308 ГПК РМ указывает толь-
ко на то, что судебная инстанция, по заявлению за-
интересованных лиц, возбуждает дело и выносит 
решение об отмене ограничения дееспособности 
или решение о признании излечившегося лица дее-
способным. Однако в этой норме не указывается, 
что дела об отмене ограничения дееспособности 
лица и о признании лица дееспособным рассмат-
риваются по правилам, предусмотренным глава-
ми XXIII и XXVIII Гражданского процессуального 
кодекса Республики Молдова − то есть в порядке 
особого производства. 
В процессуальной литературе (научной и учебной) 
в подавляющем большинстве отмечается, что дела 
об отмене ограничения дееспособности лица либо 
о признании лица дееспособным являются одной 
из категорий дел особого производства и что ха-
рактерной чертой этой категории дел, рассматри-
ваемых в порядке особого производства, является 
их бесспорный характер.1 В судебной практике эти 
категории дел также отнесены к особому произ-
водству и они рассматриваются по общим прави-
лам гражданского судопроизводства, с изъятиями 
и дополнениями, установленными главами XXIII 
и XXVIII Гражданского процессуального кодекса 
Республики Молдова.
Компетенция суда рассматривать в порядке осо-
бого производства дела о признании гражданина 
дееспособным либо об отмене ограничения дее-
способности определяется тем, что законодатель, 
поместив ст.308 ГПК РМ в главу XXVIII «При-
знание лица ограниченно дееспособным или не-
дееспособным», распространил бесспорный по-
рядок рассмотрения дел особого производства и 
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Признание гражданина ограниченно дееспособным 
или недееспособным не является бессрочным. Лицо, 
признанное недееспособным, может выздороветь, 
а лицо, злоупотребляющее алкоголем, наркотичес-
кими средствами или психотропными веществами, 
может изменить свое поведение. При наличии об-
стоятельств, предусмотренных ст.24 и ст.25 ГК РМ, 
судебная инстанция выносит решение об отмене 
ограничения дееспособности или о признании лица 
дееспособным. Под отменой ограничения дееспо-
собности понимается восстановление у лица по 
решению судебной инстанции права совершать без 
согласия попечителя продажу, дарение, обмен, по-
купку имущества и другие сделки, с ними связан-
ные, получать заработную плату, пенсию и другие 
виды доходов и распоряжаться ими, совершать ко-
торые лицо было лишено по решению суда об ог-
раничении его дееспособности. Под признанием 
лица дееспособным понимается наделение лица, 
решением судебной инстанции, правом совершать 
сделки, объявление юридически действительными 
все будущие действия данного лица и снятие опеки 
над ним и его имуществом, установленные решени-
ем суда о признании лица недееспособным. При-
знать лицо дееспособным значит восстановить его 
правовой статус, который был ограничен решением 
суда о признании его недееспособным и признать 
за ним способность осуществлять своими действи-
ями свои гражданские права и обязанности.
Статья 308 ГПК РМ регламентирует отношения 
по отмене ограничения дееспособности лица и по 
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на эти две категории гражданских дел. Отнесение 
законодателем этих категорий дел к особому про-
изводству объясняется отсутствием спора о праве 
и конкретного ответчика. Заявление об отмене ог-
раничения дееспособности лица или о признании 
лица дееспособным не направлено против каких-
либо конкретных лиц, т.к. по таким делам защиты 
нарушенного или оспариваемого права не требу-
ется. Если решение по делу об отмене ограниче-
ния дееспособности лица или о признании лица 
дееспособным может отразиться на правах иных 
граждан или организаций, то они будут участво-
вать в процессе в качестве заинтересованных лиц. 
Оспаривание кем-либо оснований признания лица 
дееспособным означает оспаривание фактов (об-
стоятельств) и это не препятствует рассмотрению 
этих дел в порядке особого производства. Более 
того, искового производства по данной категории 
дел гражданским процессуальным законом не пред-
усмотрено (ст.308 ГПК РМ). 
При рассмотрении этих категорий дел, судебная 
инстанция должна установить конкретные обсто-
ятельства и на их основании сделать соответству-
ющие юридические выводы, определяющие пра-
вовой статус юридического лица: в одних случаях, 
если лицо перестало злоупотреблять спиртными 
напитками или употреблять наркотики и другие 
психотропные вещества, отменить ограничение его 
дееспособности; в других случаях, установив, что 
физическое лицо выздоровело (отпали основания, 
в силу которых физическое лицо было признано 
недееспособным), вынести решение о признании 
лица дееспособным. 
Признание дееспособным лица, ранее признанного 
недееспособным или ограниченно дееспособным, 
осуществляется в самостоятельном процессе по за-
явлению заинтересованных лиц, рассматриваемо-
му по общим правилам гражданского судопроизвод-
ства с учетом тех особенностей, которые присущи 
этим категориям дел. В данных случаях речь идет о 
возбуждении нового производства по делу, а не об 
отмене ранее вынесенного решения, в отличие от 
случаев явки или обнаружения места пребывания 
лица, признанного безвестно отсутствующим или 
объявленного умершим (ст.301 ГПК РМ). В случае 
явки лица, ранее признанного судом безвестно от-
сутствующим или умершим, судебная инстанция, 
по заявлению заинтересованного лица, возобнов-
ляет производство по делу и выносит решение 
в том же производстве, которым отменяет свое 
ранее вынесенное решение. Согласно ч.(3) ст.301 
ГПК РМ, отмена решения о признании лица без-
вестно отсутствующим или об объявлении лица 
умершим производится в том же деле, если дело 

хранится в архиве судебной инстанции. Возбужде-
ние нового дела для этого не требуется. 
Восстановление правового статуса лица, которое 
было признано недееспособным или ограниченно 
дееспособным, невозможно без судебного разбира-
тельства по исследованию доказательств, подтверж-
дающих выздоровление лица или прекращение им 
злоупотребления алкоголем или употребления нар-
котиков и других психотропных веществ. Для этого 
требуется возбуждение нового дела. У данной кате-
гории дел имеется своя специфика по сравнению 
с производством об отмене решения о признании 
лица безвестно отсутствующим или об объявле-
нии его умершим и с производством о признании 
лица ограниченно дееспособным или недееспособ-
ным. А именно: возбуждается новое дело; вопросы 
отмены ограничения дееспособности лица и при-
знания лица дееспособным разрешаются судебной 
инстанцией в самостоятельном производстве, а 
не в том же производстве, в котором разрешались 
вопросы о признании лица недееспособным или 
ограниченно дееспособным, так как имеются само-
стоятельные основания, по которым они возбуж-
даются (ч.(3) ст.24; ч.(3) ст.25 ГК РМ); имеется свой 
предмет доказывания; выносятся самостоятельные 
решения, которыми судебная инстанция отме-
няет ограничение дееспособности или признает 
лицо дееспособным, тогда как в случаях явки или 
обнаружения места пребывания лица судебная ин-
станция отменяет свое ранее вынесенное решение; 
самостоятельное дело о признании лица дееспо-
собным или об отмене ограничения дееспособно-
сти может быть возбуждено, несмотря на наличие 
вступившего в законную силу и не отмененного 
решения о признании его недееспособным или ог-
раниченно дееспособным; восстановление дееспо-
собности или отмена ограничения дееспособности 
означает не исправление судебной ошибки, а новое 
разрешение дела по существу в связи с изменив-
шимися обстоятельствами. Отменить ранее выне-
сенное решение об ограничении дееспособности 
или о признании недееспособности лица судебная 
инстанция не должна, так как это решение, в свое 
время, полностью соответствовало объективной 
истине и было законным и обоснованным. 
Высказанные суждения относительно рассмат-
риваемых категорий дел не носят исчерпываю-
щий характер, поскольку им характерны и многие 
другие отличительные признаки. Сходство дел о 
признании гражданина дееспособным или об от-
мене ограничения дееспособности с делами о при-
знании гражданина ограниченно дееспособным и 
недееспособным выражается в том, что они явля-
ются делами особого производства. По всем этим 
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делам речь идет о правовом состоянии лица в от-
рицательном (по делам о признании лица ограни-
ченно дееспособным или недееспособным) или 
позитивном (о признании лица дееспособным или 
об отмене ограничения дееспособности) аспектах. 
Основные различия между этими категориями дел 
выражаются в материально-правовых основаниях 
установления правового состояния физического 
лица, закрепленных в нормах гражданского законо-
дательства и в правилах, регламентирующих поря-
док рассмотрения дел об установлении правового 
состояния лица как самостоятельных гражданских 
дел: о признании лица недееспособным; о призна-
нии лица ограниченно дееспособным; о признании 
лица дееспособным; об отмене ограничения дее-
способности лица.
При этом, разумеется, нельзя не отметить, что дела 
об отмене ограничения дееспособности лица и 
дела о признании лица дееспособным отличаются 
не только по материально–правовым основани-
ям установления правового состояния лица, но и 
процессуально, по ряду критериев. Прежде всего, 
отметим, что основанием для признания лица дее-
способным выступает выздоровление (излечение) 
от душевной болезни или слабоумия. По делам об 
отмене ограничения дееспособности такими осно-
ваниями являются прекращение злоупотребления 
спиртными напитками или психотропными вещес-
твами или тот факт, что лицо уже не ставит свою 
семью в тяжелое материальное положение. Ука-
занные основания позволяют сделать вывод о том, 
что, если физическое лицо излечилось от патологи-
ческого нарушения психической деятельности или 
прекратило злоупотреблять алкоголем, другими 
одурманивающими средствами или наркотиками 
и в значительной степени восстановило способ-
ность самостоятельно и с чувством гражданской 
ответственности использовать свои права и осу-
ществлять обязанности, оно может быть признано 
дееспособным либо отменяются ограничения в его 
дееспособности.
По делам о признании лица дееспособным на-
значение судебно-психиатрической экспертизы 
обязательно. По делам об отмене ограничения 
дееспособности судебно-психиатрическая экс-
пертиза, как правило, не назначается. Принци-
пиальным отличием выступает и вопрос о круге 
лиц, наделенных правом возбуждать эти катего-
рии самостоятельных дел особого производства, о 
подготовке этих дел к судебному разбирательству, 
о доказательствах и средствах доказывания. Су-
щественным отличием дел о признании лица дее-
способным от дел об отмене ограничения дееспо-
собности выступает сущность судебного решения. 

Признание лица недееспособным, а также при-
знание его дееспособным является мерой защи-
ты интересов лица. Ограничение дееспособности 
выступает мерой юридической ответственности, 
которая является следствием злоупотребления ли-
цом спиртными напитками или наркотическими 
веществами. Судебным решением об отмене огра-
ничения дееспособности отменяется наложенная 
судебной инстанцией мера юридической ответ-
ственности. Анализ материального и процессу-
ального законодательства позволяет выделять и 
другие критерии разграничения дел о признании 
лица дееспособным от дел об отмене ограничения 
дееспособности. Сказанное позволяет сделать вы-
вод о том, что по своей юридической природе дела 
о признании лица дееспособным и об отмене огра-
ничения дееспособности имеют больше различий, 
чем сходств. 
Рассмотрение дел о признании лица дееспособным 
и об отмене ограничения дееспособности закреп-
лено в общих нормах регламентирующих произ-
водство о признании лица недееспособным и об 
ограничении дееспособности, содержащихся в гла-
ве XXVIII Гражданского процессуального кодекса 
Республики Молдова. Вместе с тем, нельзя не от-
метить, что применительно к этим категориям дел 
законодатель не высказался в ст.308 ГПК РМ о про-
цессуальном порядке отмены ограничения дееспо-
собности и признания лица дееспособным. Между 
тем, порядок рассмотрения дел об ограничении 
дееспособности и дел о признании лица недееспо-
собным отличается от порядка рассмотрения дел о 
признании лица дееспособным или дел об отмене 
ограничения дееспособности. Точно также как и 
дела о признании лица дееспособным отличаются 
процессуально от дел об отмене ограничения дее-
способности по ряду критериев. 
Рассмотрение дел о признании лица дееспособным 
или об отмене ограничения дееспособности, как 
дела особого производства, подчиняется нормам, 
предусмотренным ч.(1) ст.280 ГПК РМ – то есть, 
общим правилам рассмотрения всех категорий дел 
и изъятий из этих правил, установленных законо-
дателем для рассмотрения некоторых дел особого 
производства. В ст.308 ГПК РМ не говорится о ка-
ких-либо специальных правилах рассмотрения дел 
об отмене ограничения дееспособности и о призна-
нии лица дееспособным. Поскольку эти категории 
дел структурно помещены в главе XVIII ГПК РМ 
«Признание лица ограниченно дееспособным или 
недееспособным», то они должны рассматриваться 
по правилам порядка о признании лица ограничен-
но дееспособным или недееспособным, с учетом их 
особенностей. 
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Особенность рассмотрения дел об отмене ограни-
чения дееспособности лица и о признании лица 
дееспособным как самостоятельные гражданские 
дела состоит в том, что судебное производство по 
ним производится отдельно и не возобновляется 
производство, которым лицо было признано огра-
ниченно дееспособным или недееспособным.
Возбуждение дела. Дело об отмене ограничения 
дееспособности или о признании лица дееспособ-
ным может быть возбуждено в результате подачи 
заявления заинтересованным лицом и принятия 
этого заявления судьей. Статья 308 ГПК РМ ус-
танавливает круг лиц, имеющих право возбудить 
дело, о признании лица дееспособным или об от-
мене ограничения дееспособности. Перечень лиц и 
организаций, наделенных правом на возбуждение 
дела, исчерпывающий и расширительному толко-
ванию не подлежит. По делам об отмене ограни-
чения дееспособности к ним отнесены: лицо, чья 
дееспособность была ограничена, члены его семьи, 
попечитель, орган опеки и попечительства, пси-
хиатрический диспансер. Когда речь идет о такой 
категории дел, как признание физического лица 
дееспособным, то правом на возбуждение дела на-
делены: опекун, члены семьи лица признанного судом 
недееспособным, психиатрическое (психоневрологи-
ческое) учреждение, орган опеки и попечительства 
и прокурор.
Дело об отмене ограничения дееспособности может 
быть возбуждено прежде всего лицом, чья дееспо-
собность была ограничена судебной инстанцией. 
Таким образом, закон в первую очередь наделяет 
правом возбуждения дела самого гражданина. Нам 
представляется, что такая позиция правильна и 
справедлива. Мы разделяем мнение, что лишение 
гражданина, в отношении которого был решен 
вопрос об ограничении дееспособности, права на 
возбуждение дела об отмене ограничения являет-
ся серьезным нарушением его права на судебную 
защиту. Гражданин, признанный ограниченно 
дееспособным вследствие злоупотребления спир-
тными напитками и наркотическими веществами, 
остается полностью дееспособным во всех осталь-
ных сферах общественной жизни. Он является 
процессуально дееспособным. Поэтому лишение 
этого лица права на обращение в суд необосновано 
ущемляет его права в сфере, которая не имелась в 
виду при признании его ограниченно дееспособ-
ным2. Нельзя не отметить, что такой запрет будет 
противоречить ст.26 Конституции Республики 
Молдова и ст.5, 58 ГПК РМ. 
В перечне лиц, имеющих право возбудить дело об 
отмене ограничения дееспособности, включены и 

члены семьи лица, чья дееспособность была ог-
раничена. В делах об отмене ограничения дееспо-
собности, также как и в делах о признании лица 
ограниченно дееспособным, понятие члена семьи 
связано с совместным проживанием как необходи-
мым условием зависимости материальных затруд-
нений семьи от злоупотребления лицом алкоголем 
или употребления наркотиков и других психотроп-
ных веществ. При решении вопроса о составе чле-
нов семьи лица, в отношении которого возбужда-
ется дело об отмене ограничения дееспособности, 
помимо наличия родственных отношений, совмест-
ного проживания и материальной зависимости, 
должен учитываться и такой критерий как совмест-
ное ведение хозяйства. Учет таких критериев как 
родственные отношения, совместное проживание, 
совместное ведение хозяйства и материальная за-
висимость позволит в момент возбуждения дела 
правильно определить имеет ли данный член се-
мьи право начать дело об отмене ограничения дее-
способности и решить вопрос об его юридической 
заинтересованности в рассмотрении дела. Правом 
на возбуждение дела об отмене ограничения дее-
способности пользуются только те члены семьи, 
которые отвечают указанным критериям. Члены 
семьи, проживающие отдельно, не ведущие с ли-
цом, ограниченным в дееспособности, совместное 
хозяйство, не имеют право на возбуждение дела, 
поскольку поведение данного лица не ставит их в 
тяжелое материальное положение. При возбужде-
нии дела членами семьи об отмене ограничения 
дееспособности, судья не должен касаться вопро-
са о том, ставит или не ставит прекращение лицом 
злоупотребления алкоголем этих членов семьи в за-
труднительное материальное положение. Эти фак-
ты подлежат выяснению при рассмотрении дела по 
существу и предпосылкой права на возбуждение 
дела не являются.
Дело об отмене ограничения дееспособности граж-
данина может быть начато по заявлению его по-
печителя. Попечители оказывают подопечным 
содействие в осуществлении ими своих прав и в 
исполнении обязанностей. Относительно лиц, ог-
раниченных судебной инстанцией в дееспособ-
ности вследствие злоупотребления алкоголем или 
употребления наркотиков и других психотропных 
веществ, обязанности попечителя сводятся лишь 
к контролю за распоряжением заработком и иму-
ществом; он также дает согласие на совершение 
сделок, которые физическое лицо, находящееся 
под попечительством, не вправе совершать само-
стоятельно (ч.(2) ст. 34 ГК РМ). В этих случаях, в 
отношении этой категории лиц закон не возлагает 
на попечителя обязанности заботиться о содержа-
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нии подопечного, создавать необходимые бытовые 
условия, обеспечивать уход, защищать его права и 
интересы. Если образ жизни подопечного изменит-
ся в лучшую сторону – прекратил злоупотреблять 
спиртными напитками, употреблять наркотики 
или психотропные вещества, не ухудшаст матери-
альное положение семьи – попечитель, на основа-
нии ч.(2) ст.7 и ст.308 ГПК РМ, обязан обратиться в 
судебную инстанцию с заявлением об отмене огра-
ничения его дееспособности. 
Органы местного публичного управления осу-
ществляют возложенные на них государственные 
полномочия по опеке и попечительству и посредс-
твом такой функции как осуществление надзора за 
деятельностью опекунов и попечителей. При вы-
явлении любого неблагоприятного обстоятельства 
в жизни подопечного, нарушавшего его интересы, 
органы опеки и попечительства должны немед-
ленно принять меры по охране его прав. В этих же 
целях органы опеки и попечительства при обна-
ружении, что основания, в силу которых физичес-
кое лицо было признано ограничено дееспособ-
ным, отпали, на основании ч.(2) ст.5, ст.73, ст.308 
ГПК РМ, а также в соответствии с другими нор-
мативными актами, регулирующими полномочия 
органов опеки и попечительства по защите прав и 
интересов подопечных, вправе обратиться в судеб-
ную инстанцию с заявлением об отмене ограниче-
ния дееспособности.
Основанием участия в гражданском процессе уч-
реждений, предприятий, организаций в целях за-
щиты прав и интересов других лиц являются: су-
щественность, особая социальная значимость прав 
и интересов, наличие специальных указаний в за-
коне о возможности их защиты в суде посторонни-
ми субъектами. 
В части (1) ст.308 ГПК РМ перечислены субъекты, 
имеющие право на подачу заявления в суд. При-
веденный в этой норме перечень лиц в основном 
совпадает с субъектами, имеющими право на обра-
щение в судебную инстанцию по делам о призна-
нии лица ограниченно дееспособным (ч.(1) ст.302 
ГПК РМ). Однако по делам об отмене ограничения 
дееспособности этот перечень расширен путем 
предоставления права на подачу заявления также 
и психиатрическому диспансеру.
Мы не можем согласиться с наделением психиатри-
ческого учреждения правом на возбуждение дела 
об отмене ограничения дееспособности. Во-пер-
вых, такие учреждения не наделены правом подачи 
заявлений по делам о признании лица ограниченно 
дееспособным вследствие злоупотребления алко-
голем или употребления наркотиков и других пси-
хотропных веществ. 

Во-вторых, психиатрические (психоневрологичес-
кие) больницы или диспансеры являются специа-
лизированными лечебными учреждениями, ока-
зывающими психиатрическое (неврологическое) 
лечение при наличии психического заболевания у 
лиц с психиатрическими расстройствами (ст.42 За-
кона Республики Молдова об охране здоровья, №411 
от 28 марта 1995 г.). Лечение больных хроническим 
алкоголизмом (злоупотребляющих алкоголем), 
наркоманией или токсикоманией осуществляется 
специализированными лечебно-профилактичес-
кими учреждениями − наркологическими диспан-
серами или больницами (ст.43 Закона об охране 
здоровья).
Соответствующие нормы Закона Республики Мол-
дова о психиатрической помощи, №1402–XIII от 
16 декабря 1997 г., не предусматривают право или 
обязанность администрации психиатрических ле-
чебных учреждений обращаться в судебные инстан-
ции с заявлениями об отмене ограничения дееспо-
собности лиц (ст.38, 39 Закона). Право возбуждать 
дела об отмене ограничения дееспособности лица, 
прекратившего злоупотреблять алкоголем, упот-
реблять наркотики и другие психотропные вещес-
тва и более не ставящего свою семью в трудное ма-
териальное положение, по нашему мнению, должно 
быть предоставлено тем лечебным учреждениям, 
которые осуществляют лечение или оказывают 
наркологическую помощь больным хроническим 
алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, а 
не психиатрическим (психоневрологическим) уч-
реждениям. В перспективе целесообразно внести 
изменения в Гражданский процессуальный кодекс 
Республики Молдова и наделить наркологические 
учреждения правом подачи заявления об отмене 
ограничения дееспособности лиц. При этом, из пе-
речня субъектов, имеющих право начать дело об 
отмене ограничения дееспособности, следует ис-
ключить психиатрические диспансеры. 
Состав заявителей по делам об отмене ограниче-
ния дееспособности ограничен лицом, чья дее-
способность была ограничена, членами его семьи, 
попечителем, органами опеки и попечительства 
и психиатрическим диспансером (ч.(1) ст.308 
ГПК РМ). В соответствии с ч.(1) ст.302 ГПК РМ, 
дело о признании лица ограниченно дееспособным 
может возбуждать и прокурор, наряду с другими 
лицами, перечисленными в этой норме. Однако 
право прокурора на возбуждение гражданского 
дела об отмене ограничения дееспособности ч.(1) 
ст.308 ГПК РМ не предусмотрено. Сопоставление 
ч.(1) ст.302 ГПК РМ с ч.(1) ст.308 ГПК РМ делает 
непонятной логику и непоследовательность зако-
нодателя, порождая при этом вопрос: почему про-
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курор вправе возбудить дело о признании гражда-
нина ограниченно дееспособным и в то же время 
прокурор не должен иметь право обращаться в суд 
с заявлением об отмене ограничения дееспособ-
ности? Защита прав и интересов граждан прокура-
турой следует связывать не только с возбуждением 
дела об ограничении дееспособности, но и с пра-
вом прокурора возбуждать гражданское дело об 
отмене ограничения дееспособности в защиту прав 
лица, чья дееспособность была ограничена и в ин-
тересах других заинтересованных лиц. Для этого, 
в ч.(1) ст.308 ГПК РМ следует предусмотреть, что 
дела об отмене ограничения дееспособности могут 
возбуждаться и по заявлению прокурора.
Согласно ч.(3) ст.24 ГК РМ, если основания, в 
силу которых физическое лицо было признано не-
дееспособным, отпали, судебная инстанция при-
знает его дееспособным. В Гражданско-процес-
суальном кодексе признанию физического лица 
дееспособным посвящена только часть (2) ст.308, 
также помещенная в главу XXVIII кодекса. Это об-
стоятельство свидетельствует о том, что эти дела 
являются самостоятельной категорией дел особого 
производства. Законодатель не предусмотрел спе-
циального порядка рассмотрения и дел о призна-
нии лица дееспособным. Поэтому и эта категория 
дел должна рассматриваться по общим правилам, 
предусмотренным главами XV и XXIII ГПК РМ, с 
учетом норм главы 28 ГПК РМ и тех особенностей, 
присущих именно этим делам.
По делу о признании физического лица дееспособ-
ным возбуждается новое производство (заводится 
новое дело), хотя оно и связано с наличием ранее 
вынесенного судебной инстанцией судебного ре-
шения о признании лица недееспособным. Возбу-
дить дело о признании физического лица дееспособ-
ным, как это указано в ч.(2) ст.308 ГПК РМ, могут 
опекун, члены семьи лица, психиатрическое (пси-
хоневрологическое) учреждение, орган опеки и по-
печительства, прокурор. По данному критерию, 
т.е. по кругу субъектов, имеющих право возбудить 
дело, дела о признании лица дееспособным отли-
чаются от дел о признании гражданина недееспо-
собным и от дел о признании гражданина ограни-
ченно дееспособным или об отмене ограничения 
дееспособности.
Судебные инстанции должны отказывать в приня-
тии заявления (ст.169 ГПК РМ) либо возвратить за-
явление (ст.170 ГПК РМ), если в суд с заявлением об-
ратилось лицо, не включенное в число заявителей, 
указанных в ч.(2) ст.308 ГПК РМ. По смыслу закона 
(ч.(2) ст.308 ГПК РМ), следует считать, что самому 
физическому лицу, признанному недееспособным, 
такое право не предоставлено. Согласно п.с) ч.(1) 

ст.170 ГПК РМ, судья возвращает заявление, если 
оно подано недееспособным лицом. Возвращение 
заявления, поданного этим лицом, соответствует 
ч.(6) ст.58 ГПК РМ, в которой указано, что права, 
свободы и законные интересы лиц, признанных 
недееспособными в установленном порядке, защи-
щают в судебной инстанции их законные предста-
вители – родители, усыновители, опекуны. Самому 
лицу, признанному недееспособным, такое право 
не предоставлено. По этим делам суду необходимо 
установить, действительно ли психически больной 
человек излечился, т.е. не страдает ли данное лицо 
душевным заболеванием и может ли оно после вы-
здоровления отдавать себе отчет в своих действиях 
и разумно руководить ими. Эти вопросы устанав-
ливаются в судебном заседании и лишь после вы-
несения положительного решения гражданин при-
обретает статус дееспособного лица. Поэтому его 
выздоровление само по себе еще не меняет право-
вого статуса лица, установленного решением суда 
о признании его недееспособным. До вынесения 
судом решения о признании его дееспособным, 
оно продолжает оставаться юридически недееспо-
собным (хотя фактически и выздоровело) и, в силу 
п.с) ч.(1) ст.170 ГПК РМ, судья не может принять от 
него заявление. 
Лицо, признанное решением суда недееспособным, 
имеет право на компетентного, квалифицирован-
ного опекуна, обладающего для этого необходимы-
ми способностями и качествами. Опекун обязан 
защищать интересы подопечного, следить за тем, 
чтобы подопечный не нарушал прав и интересов 
других граждан. При выздоровлении подопечного 
опекун обязан возбудить в суде дело о признании 
его дееспособным. Право опекуна возбудить дело 
о признании лица дееспособным закреплено в ряде 
норм: ст.7, 40, 73, ч.(2) ст.308 ГПК РМ.
К числу лиц, имеющих право возбудить дело о при-
знании лица дееспособным, отнесены члены семьи 
этого гражданина. В отличие от дел о признании 
лица недееспособным, возбуждение дел о призна-
нии лица дееспособным ограничен только членами 
семьи этого гражданина. Из состава лиц, имеющих 
право возбудить дело о признании лица дееспо-
собным, исключены близкие родственники (роди-
тели, дети, братья, сестры, дед, бабка), независимо 
от того проживают ли они совместно с этим лицом 
или нет. 
Анализ и сопоставление ч.(2) ст.302 ГПК РМ и ч.(2) 
ст.308 ГПК РМ дает основание для понимания со-
става членов в узком смысле. В состав членов се-
мьи применительно к ч.(2) ст.308 ГПК РМ следует 
включать только супруга и родственников (дети, 
родители), проживающих совместно с лицом, при-
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знанным судебной инстанцией недееспособным. 
Что же касается других родственников – братьев, 
родителей, детей, сестёр, не проживающих совмест-
но с гражданином, то они не наделены правом 
возбудить дело о признании его дееспособным. 
Представляется, что вопросы о членах семьи и 
близких родственниках, которые могут быть на-
делены правом возбуждать дела о признании лица 
недееспособным или дееспособным, нуждаются в 
более точной правовой регламентации. Есть необ-
ходимость привести в соответствие и согласовать 
ч.(1) ст.302 с ч.(2) ст.308 ГПК РМ. Становится не-
понятным, почему близкие родственники (в редак-
ции ч.(2) ст.308 ГПК РМ – родители, дети, братья, 
сестры, дед, бабка) имеют право возбудить дело о 
признании лица недееспособным – т.е. ограничить 
его правовой статус, исключив из него способность 
осуществлять своими действиями свои гражданс-
кие права и обязанности, и не вправе защитить 
права и интересы этого лица путем признания его 
дееспособным. Расширение круга лиц, относящих-
ся к членам семьи и близким родственникам отно-
сительно дел о признании лица недееспособным, и 
сужение этого круга относительно дел о признании 
лица дееспособным сказывается на защите прав 
как самого лица, так и его окружения. Эти воп-
росы нуждаются в более точной и единообразной 
правовой регламентации. Следует признать необ-
ходимым изменение ст.308 ГПК РМ, включив в нее 
более конкретный перечень лиц, имеющих право 
подать заявление по делам об отмене ограничения 
дееспособности и о признании лица дееспособ-
ным. Есть необходимость и в соответствующем 
разъяснении Пленума Высшей Судебной Палаты 
Республики Молдова, поскольку указанные воп-
росы не в достаточной мере нашли отражение в 
Постановлении Пленума «О практике рассмотре-
ния судебными инстанциями дел об ограничении 
дееспособности и признании дееспособным физи-
ческого лица», №17 от 31 мая 2004 г. Воспроизве-
дение в п.9 названного постановления ч.(2) ст.302 
ГПК РМ без соответствующего разъяснения этой 
нормы не способствует правильному пониманию 
содержания закона и выработке единой правопри-
менительной практики.
Подведомственность и подсудность. Отмена ог-
раничения дееспособности или признания лица 
дееспособным может иметь место только в судеб-
ном порядке (ст.24 и ст.25 ГК РМ, ст.308 ГПК РМ). 
Учитывая, что дееспособность физического лица –
важнейший элемент его правового статуса, зако-
нодатель для этих категорий гражданских дел уста-
новил исключительную подведомственность. По-
этому рассмотрение таких вопросов, каким-либо 

иным органом, помимо суда, исключено. Пленум 
Высшей Судебной Палаты Республики Молдовы в 
п.25 Постановления «О практике рассмотрения су-
дебными инстанциями дел об ограничении дееспо-
собности и признании дееспособным физического 
лица», №17 от 31 мая 2004 г., также подчеркнул, что 
только судебные инстанции могут отменить огра-
ничение дееспособности лица или отменить реше-
ние о признании лица недееспособным. 
Подсудность дел особого производства определя-
ется в зависимости от категории дел: по месту жи-
тельства или нахождения заявителя (ст.283, 286, 
297 ГПК РМ), по месту нахождения имущества 
(ст.283, ч.(2) ст.327 ГПК РМ), по месту нахожде-
ния соответствующего учреждения (ч.(3) ст.302, 
ч.(2) ст.312, ч.(2) ст.319, ч.(2) ст.331, ст.336 ГПК РМ) 
и т.д. Согласно правилам о родовой (предметной) 
подсудности и ст.32 ГПК РМ, подведомственные 
судебным инстанциям общей юрисдикции дела об 
отмене ограничения дееспособности и дела о при-
знании лица дееспособным отнесены к ведению 
судов.
Процессуальный закон не устанавливает террито-
риальную подсудность дел об отмене ограничения 
дееспособности лица и дел о признании лица дее-
способным. По этому вопросу не даны соответс-
твующие разъяснения и Пленумом Высшей Судеб-
ной Палаты Республики Молдовы в Постановлении 
«О практике рассмотрения судебными инстанци-
ями дел об ограничении дееспособности и при-
знании дееспособным физического лица», №17 от 
31 мая 2004 г. 
Когда речь идет о такой категории дел как отмена 
ограничения дееспособности, наиболее приемле-
мым, на наш взгляд, являлось разъяснение об их 
подсудности данное в подпункте г) п.13 Постанов-
ления Верховного Суда СССР «О практике приме-
нения судами законодательства и постановлений 
Пленума Верховного Суда СССР, направленных на 
усиление борьбы с пьянством и алкоголизмом» от 
26 сентября 1976 г.3 В соответствии с этими указа-
ниями, вопрос об отмене ограничения дееспособ-
ности... рассматривается судом в отдельном про-
изводстве по месту жительства этого гражданина 
независимо от того, каким судом ранее было вы-
несено решение об ограничении дееспособности. 
В Постановлении Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации «О практике рассмотрения 
судами Российской Федерации дел об ограничении 
дееспособности граждан, злоупотребляющих спир-
тными напитками или наркотическими вещества-
ми», №4 от 4 мая 1990 г., также дано разъяснение 
российским судам о том, что заявление об отмене 
ограничения дееспособности лица подается в суд 
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по месту его жительства, даже если решение о при-
знании его ограниченно дееспособным вынесено 
другим судом.4 К сказанному следует добавить, что 
вопросы о территориальной подсудности, на зако-
нодательном уровне, решен правильно в Республи-
ке Беларусь. Так, согласно ч.(1) ст.376 ГПК Респуб-
лики Беларусь, заявление о признании гражданина 
дееспособным либо об отмене ограничения дее-
способности в случае наступления условий, пре-
дусмотренных Гражданским кодексом Республики 
Беларусь, подается в суд по месту жительства дан-
ного гражданина независимо от того, каким судом 
вынесено решение об ограничении дееспособности 
или о признании гражданина недееспособным.
Учитывая судебную практику других стран и неуре-
гулированность вопроса о подсудности этих кате-
горий дел в законодательстве Республики Молдова,
а также в связи с отсутствием соответствующего 
разъяснения со стороны Пленума ВСП РМ, поз-
волим себе сделать вывод о том, что подсудность 
указанных категорий дел в нашей стране также 
должно определяться местом жительства этого 
гражданина. На наш взгляд, ст.308 ГПК РМ необ-
ходимо дополнить соответствующей частью, регла-
ментирующей вопрос о территориальной подсуд-
ности дел об отмене ограничения дееспособности 
и о признании лица дееспособным. 
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Aforisme şi maxime celebreAforisme şi maxime celebre

Niciodată nu vor fi  respectate legile într-un 
stat unde nu este frica de pedeapsă. 

Sofocle

Legile sînt sufl etul sta-
tului; căci, după cum capul 
lipsit de sufl et cade, tot astfel 
şi un stat se prăbuşeşte, dacă 
nu există legi (în el).

Demostene
Om liber este acela care ştie a 

cinsti şi libertatea altora.
L.Blaga

Mai bine să locu-
iască sufl ete mari în 
locuinţe mici decît 
să se ascundă în case 
mari sclavi josnici.

Epictet

Lucrează aşa ca şi cum fap-
tele tale ar trebui să fi e o pildă 
a întregii omeniri.

I.Kant

Munceşte ca un rob, or-
donă ca un rege şi creează 
ca un Dumnezeu.

C.Brâncuşi

Lumea va fi  schimbată doar 
cînd regii vor deveni înţelepţi 
şi înţelepţii regi.

Platon 

Toată lumea se plînge de 
memoria sa şi nimeni nu se 
plînge de judecata sa. 

La Rochefoucauld

Numai acei care mint nu 
pot vorbi scurt.

O.Paler

Minunea este copilul cel 
mai drag al credinţei.

J.W. Goethe

Moartea priete-
nilor este începutul 
morţii noastre.

M.Sadoveanu

Ştie să moară pentru ţara 
lui numai acela care a ştiut să 
trăiască pentru dînsa.

N.Iorga

Cu cît cineva se 
mulţumeşte cu mai 
puţin, cu atît duce o 
viaţă mai fericită.

Turpiliu

Dumnezeu vinde 
bunuri la un preţ sigur: 
munca.

Leonardo da Vinci 
Oamenii liberi nu 

sînt nici dominaţi, nici 
dominatori.

E.Ionescu

Oamenii se deosebesc nu atît 
prin ceea ce zic, cît prin ceea ce fac.

M.Eminescu

Ascunde-ţi nefericirea ca 
să nu-i bucuri pe duşmani.

Periandru

Dacă pentru toţi 
ar fi  bune şi logice 
aceleaşi lucruri, 
n-ar mai exista înţe-
legere între oameni.

Euripide
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Alexandru SPOIALĂ

Probaţiunea şi reintegrarea socială a infractorilor: Monografi e. –
Chişinău, 2009. – 266 p.

În contextul integrării europene şi al constituirii statului de drept, prezenta 
monografi e abordează o problemă de o actualitate majoră atît pentru Republica
Moldova, cît şi pentru statele europene, şi anume: problema implementării pro-
baţiunii în sancţionarea infractorilor. Este evident că probaţiunea nu a apărut 
dintr-o dată, ci a fost rezultatul unei succesiuni de fenomene prin care s-a ma-
nifestat dorinţa de umanizare a justiţiei. Importanţa fenomenului probaţiunii nu 
poate să rămînă în afara atenţiei comunităţii în care se realizează şi în afara 
cercetărilor ştiinţifi ce de acest gen.

Impactul probaţiunii asupra persoanelor supuse acestei sancţiuni constituie 
una dintre problemele actuale ale ştiinţei juridice, a cărei analiză o întreprinde 
autorul monografi ei.

Opiniile expuse au ca suport ştiinţifi co-informaţional studierea actelor normative internaţionale privind apărarea 
drepturilor omului, a legislaţiei naţionale, precum şi a literaturii de specialitate, în acelaşi rînd a materialului empiric 
prezentat sufi cient de elocvent.  Studiind convenţiile internaţionale consacrate drepturilor fundamentale, autorul 
relevă infl uenţa acestora asupra reglementărilor interne cu privire la probaţiune. 

Procesul de formare a legislaţiei penale, procesual-penale şi a celei execuţional-penale în Republica Moldova a trezit 
interesul autorului de a studia experienţa pozitivă ce există în alte ţări în ce priveşte administrarea efi cientă a proba-
ţiunii ca alternativă a sancţiunilor privative de libertate. Ca urmare, a realizat o caracteristică amplă a modalităţii de 
reglementare a probaţiunii în SUA, Anglia, Franţa şi România, fapt ce constituie o altă latură pozitivă a investigaţiei.

În cadrul prezentului studiu a fost stabilit că în Republica Moldova această modalitate de sancţionare este aplicată, în 
mod prioritar, pentru sustrageri, în special pentru infracţiunile de furt şi jaf. De asemenea, prin aplicarea probaţiunii 
se sancţionează, în unele cazuri, infracţiunile nu prea grave legate de trafi cul de droguri şi infracţiunile de corupţie, 
portul ilegal de arme, huliganismul şi infracţiunea de încălcare a regulilor de circulaţie.

Autorul ajunge la concluzia că sancţiunea de probaţiune necesită cercetări penologice periodice pentru a releva 
efi cienţa/inefi cienţa metodelor aplicate, dar şi în scopul elaborării unor metode mai efi ciente de tratament al per-
soanelor supuse probaţiunii. 

Metodologia expunerii materialului şi a concluziilor formulate se prezintă a fi  una reuşită. Astfel, autorul propune 
multiple schimbări ale legislaţiei în vigoare, recomandările fi ind ştiinţifi c argumentate, însoţite de exemple ce atestă 
modul de reglementare a acestei instituţii în legislaţiile altor state. De menţionat că autorul propune: stabilirea pro-
baţiunii în calitate de pedeapsă penală independentă; majorarea şi diversifi carea numărului de obligaţiuni stabilite în 
cadrul probaţiunii; modifi carea unor prevederi referitoare la liberarea de răspundere penală şi de pedeapsă penală. 
De asemenea, propune un proiect al legii cu privire la probaţiune. 

Dat fi ind faptul că prezenta monografi e face parte din puţinele studii despre impactul sistemic al probaţiunii şi des-
pre capacitatea sau incapacitatea acesteia de a atinge scopurile stipulate în legislaţie, ea vine să servească nevoilor 
teoreticienilor, practicienilor în materia probaţiunii. Cu siguranţă, destinatarii acesteia vor găsi în ea soluţii neordi-
nare privind implementarea tehnologiilor moderne de aplicare a probaţiunii în practică.

Sergiu BRÎNZA,
doctor habilitat în drept, profesor universitar, 

şeful Catedrei Drept Penal şi Criminologie (USM),
formator INJ
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