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Invitatul nostru

„Efortul individual și cel național
pot să ne propulseze în familia europeană…”
capitala drepturilor omului a expoziţiei „Justiţie – eu te văd așa”, care
a fost rezultatul desfășurării de către institutul nostru a unui concurs
de arte plastice destinat copiilor din
toată republica. Prin asemenea acţiuni, vă străduiţi să promovaţi în
Europa o imagine bună a Republicii
Moldova. Cum mai poate fi îmbunătăţită și promovată imaginea bună
a ţării noastre, după scandalurile de
corupţie și incertitudine politică din
ultimul timp?

Corina CĂLUGĂRU,
Ambasador, Reprezentant Permanent
al Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei

Corina Călugăru este licenţiată în drept la Universitatea de stat din Moldova, unde a susţinut și masteratul în
drept. Deţine licenţa în Economie, Bănci și Burse de Valori.
A făcut Studii de Securitate la București și Geneva.
A exercitat diverse funcţii în Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. A fost Secretar I, apoi Consilier la Misiunea Permanentă pe lângă ONU la Geneva,
s-a implicat în cooperarea Republicii Moldova cu ONU,
OSCE, CoE, UE, în grupul pentru liberalizarea regimului
de vize cu UE, dar şi în coordonarea aplicării, în sistemele
naţionale, a standardelor internaţionale și regionale în
domeniul drepturilor omului.
Diplomat de carieră, Corina Călugăru este cea mai
tânără ambasadoare la Consiliul Europei.
– Doamnă Corina Călugăru, pe lângă faptul că
reprezentaţi diplomatic Republica Moldova la Consiliul Europei, sunteţi și un fenomenal ambasador
cultural la Strasbourg. Cu sprijinul Dumneavoastră, în sălile Palatului Europei / Consiliului Europei își expun lucrările foarte mulţi artiști din Republica Moldova, inclusiv pictori, fotografi, autori
de tapiserie, scriitori etc. Institutul Naţional al
Justiţiei vă mulţumește pentru cooperare în organizarea și inaugurarea la 14 septembrie 2017 în
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– În primul rând, cu această ocazie
ţin să Vă mulţumesc pentru deschiderea și receptivitatea Institutului Naţional al Justiţiei
la organizarea expoziţiei „Justiţie – eu te văd așa”, care
a avut loc în incinta sediului Curţii Europene a Drepturilor Omului în ziua când am marcat cea de-a 20-a
aniversare de la ratificarea de către Republica Moldova
a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.
Totodată, prin intermediul Dumneavostră, ţin să
mulţumesc acelor copii talentaţi, părinţilor lor și profesorilor, care au contribuit la remarcarea nu doar a
măestriei posedate, dar și a unei viziuni complexe a
justiţiei prin artă.
La Strasbourg ne-am propus să facem cunoscută
ţara noastră prin valorile sale încă nedescoperite pentru mulţi dintre europeni, prin tradiţiile și talentele existente, prin oamenii noștri care știu să cultive frumosul.
Imaginea oricărei ţări este promovată prin fiecare
persoană în parte, dar și colectiv, iar evenimentele de
acest gen reprezintă o oportunitate de a ne reaminti de
demnitate și dedicaţie. Efortul individual și cel naţional
pot să ne propulseze în familia europeană.
– Funcţia pe care o deţineţi include, în special,
supravegherea executării hotărârilor CEDO în raport cu Republica Moldova. În anul curent, Institutul Naţional al Justiţiei și Curtea Supremă de Justiţie, cu suportul Consiliului Europei, au editat volumul „Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.
Comentariu asupra hotărârilor Curţii Europene a
Drepturilor Omului versus Moldova. Concluzii și
recomandări”. E o surpriză și suport practic pentru
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judecătorii moldoveni. Bunăoară, în România, stat
membru al Uniunii Europene, încă nu a apărut așa
ceva…
Care sunt azi cele mai problematice executări
ale hotărârilor CEDO în raport cu Republica Moldova?
– Procesul de supraveghere a executării deciziilor
CEDO are loc în Comitetul de Miniștri al Consiliului
Europei pentru Drepturile Omului, unde participă
toate statele membre ale organizaţiei. Este un proces de durată, cuprinzător, care depinde de clasificarea executării deciziilor, în procedura standard sau
avansată, precum și de procesele politice implicite.
Bunăoară, pentru o serie de decizii CEDO impune doar achitarea satisfacţiei echitabile. Pentru
o altă categorie de hotărâri CEDO, precum ar fi lacunele sistemice, de exemplu – condiţiile de detenţie,
neexecutarea hotărârilor judecătoreşti, investigarea
necorespunzătoare a maltratărilor şi deceselor în
locurile de detenţie, maltratarea sau recurgerea la
forţă excesivă de către instituţiile de forţă, impune o
monitorizare avansată, ceea ce presupune prezentarea planurilor de acţiuni individuale, prezentări de
date constante, acţiuni de implementare şi, eventual,
dezbateri cu participarea delegaţiilor tuturor statelor
membre ale Consiliului Europei. De asemenea, pentru
unele probleme sistemice, identificate prin deciziile
CEDO, sunt iniţiate acţiuni de ordin legislativ, precum
este modificarea legislaţiei, despre care se raportează
în cadrul reuniunilor, sau de ordin practic, precum ar fi,
de exemplu, construcţia unui nou penitenciar.
Cele mai dificile supravegheri în prezent sunt deciziile CEDO pentru cazurile din regiunea transnistreană
a Republicii Moldova și, în particular, speţa Catan şi
alţii vs. Republica Moldova şi Federaţia Rusă (școlile
din stânga Nistrului cu predare în grafie latină). Sunt
dosare care ocupă timp maximum și eforturi de negocieri cu organizaţia și statele membre pentru identificarea soluţiilor de executare – asigurarea drepturilor copilului la educaţie calitativă în limba maternă și
funcţionarea adecvată a școlilor cu predare în grafia
latină. Complexitatea supravegherii executării cauzei
respective constituie un proces unic pentru sistemul
european convenţional, dar şi o provocare pentru
mandatul Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei
pentru Drepturile Omului.
Iniţiativa Institutului Naţional al Justiţiei pe care aţi
pomenit-o mai sus este una binevenită și Institutul are
un rol vital în asigurarea calităţii profesionale ale actorilor din sistemul de justiţie. Instruirea continuă trebuie
să conţină în mod intrinsec jurispudenţa CEDO, atât
din perspectiva coformităţii cu standardele europene,
cât și în vederea neadmiterii perpetuării încălcărilor
care au dus la condamnarea statului nostru de către
Institutul Naţional al Justiţiei

Revista Institutului Naţional al Justiţiei

Curtea de la Strasbourg.
– Corupţia, reforma justiţiei și a Procuraturii
Generale în Republica Moldova rămân drept probleme nesoluţionate pe agenda Consiliului Europei. În funcţia pe care o deţineţi, sunteţi la acest
capitol ca între ciocan și nicovală. Ce vă ajută să
rezistaţi?
– Republica Moldova este o ţară relativ tânără, care
învaţă din mers și, uneori, din propriile greşeli, ceea ce
este şi firesc, iar Consiliul Europei observă și ia notă de
toate procesele interne, oferind asistenţa necesară în
ordonarea anumitor reforme.
Pentru domeniile enunţate mai sus, Consiliul Europei a identificat mai multe iniţiative și vine cu proiecte
concrete care să ajute Republica Moldova să reformeze
sistemul de justiţie, să prevină și să combată corupţia.
Strategia de reformare a sectorului justiţiei, noua lege a
procuraturii sau proiectul actual în domeniul prevenirii
și combaterii corupţiei sunt doar câteva din acţunile la
care contrubuie plenar Consiliul Europei.
Evident, toţi își doresc să fie rezultate directe și
palbabile, dar, concomitent, nu trebuie să evităm
comparaţiile și timpul, căci noi ne inspirăm de la bunele
modele ale statelor cu democraţii mai vechi, dar care
au ajuns la situaţia actuală în câteva decenii sau chiar
secole. Oricum, aceasta nu ne scutește de perseverenţă
și atitudine, pentru că doar fiecare în parte și toate
împreună pot fi plasate accentele de rigoare.
– În anul curent, Uniunea Europeană a alocat
statelor din Vecinătatea estică fonduri nerambursabile în valoare de 544 milioane de euro, iar în
bugetul pentru 2018 este preconizată o sumă și
mai mare – 602 milioane de euro. La recentul Summit al Parteneriatului Estic s-a subliniat faptul
că acest sprijin financiar va fi condiţionat pentru
pași concreţi de reforme, că cetăţenii ţărilor membre ale Parteneriatului să simtă schimbările spre
bine, inclusiv creșterea nivelului de trai, independenţa justiţiei și respectarea statului de drept. În
Republica Moldova, cea mai mare problemă pe calea reformelor este considerat sistemul de justiţie.
Cum credeţi, după reformările recente, care pași
concreţi mai sunt necesari de făcut ca sistemul de
justiţie să devină independent și ca Europa să nu
ne întoarcă spatele?
– Cel mai ferm pas e ca fiecare să-și facă munca
și atribuţiile cu diligenţă. Nimeni nu ne va ajuta mai
bine decât noi înșine. Soluţiile depind, în cea mai mare
măsură, de noi. Partenerii noștri de dezvoltare nu ne
vor putea ajuta, dacă noi nu vom fi mai determinaţi și
elocvenţi în realizări și aspiraţii. Când spun asemenea
lucruri, mă refer la faptul că aceste acţiuni trebuie să
conţină abordări sistemice – de la pregătirea cadrelor,
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până la promovarea acestora; de la adoptarea legislaţiei
în domeniu, până la implementarea acesteia. Iar la realizarea acţiunilor respective, trebuie să fim consecvenţi
și să nu admitem derogări sau repetarea greșelilor.

mandat de reprezentare a Comitetului de Miniștri
al Consiliului Europei în domeniul politicilor informaţionale. Despre ce este vorba și cum îmbinaţi
aceste atribuţii ?

– Consiliul Europei continuă să aibă încredere
în transformările democratice din Republica Moldova prin susţinerea mai multor proiecte și iniţiative de-a lungul anilor. Recent Consiliul Europei
a oferit un nou program de asistenţă pentru anii
2017-2020. Ce presupune acesta și care acţiuni urmează a fi realizate în contextul noului program?

– În iunie 2016, delegaţii la Comitetul de Miniștri
m-au numit în funcţia de Coordonator Tematic al Consiliului Europei pentru politica informaţională (TC-INF).
Mandatul prevede informarea și coordonarea subiectelor privind Strategia de guvernare a Internetului,
promovarea standardelor și instrumentelor relevante
ale Consiliului Europei, precum și cooperarea cu structurile internaţionale pe domenii relative societăţii
informaţionale și guvernarea pe Internet.
Drept obiectiv major am avut negocierea instituirii
Platformei de cooperare dintre companiile de internet
și Consiliul Europei. Procesul a fost finalizat la 8 noiembrie curent prin semnarea acordului de cooperare,
în formă de schimb de scrisori, dintre Secretarul General al Consiliului și reprezentanţii a opt companii de
Internet, dar și șase asociaţii, precum: Apple, Deutsche
Telekom, Facebook, Google, Microsoft, Kaspersky Lab,
Orange și Telefónica, și, respectiv, Computer & Communications Industry Association (CCIA), DIGITALEUROPE,
European Digital SME Alliance, European Telecommunications Network Operators’ Association (ETNO),
GSMA și Global Network Initiative (GNI).
Este pentru prima dată când Consiliul Europei
acordă un rol instituţional sectorului privat, unul care
este deschis pentru a permite altor companii și asociaţiilor reprezentative să se alăture în viitor. Acum, odată
creată platforma, urmează să vedem viabilitatea și
eficienţa acesteia.
Ţinând cont de realităţile existente, mi se pare
important de conștientizat că domeniul internetului
a copleșit existenţa, fie regulamentar sau mai puţin,
dar acesta a oferit și paleta de exercitare a drepturilor
omului, care antrenează în sine și încălcări. Fiecare are
responsabilităţi și obligaţii, și, în procesul de negocieri,
am identificat că dialogul dintre guverne, companii și
societatea civilă este esenţial.
Bucură să observăm că Institutul Naţional al Justiţiei
a preluat un rol activ în domeniu prin introducerea
abordărilor agendei digitale în cursurile de formare a
judecătorilor și consider că această iniţiativă trebuie
continuată.

– Planul de Acţiuni al Consiliului Europei pentru
Republica Moldova 2017-2020 asigură continuitatea
Planului anterior pentru susţinerea reformelor democratice în R. Moldova 2013-2016. Documentul a fost
lansat la Chișinău, în mai 2017, de către Ministrul afacerilor externe și integrării europene, împreună cu Secretarul General al Consiliului Europei.
Planul de acţiuni conţine proiecte de cooperare
dedicate reformelor care au drept obiectiv ameliorarea
procesului de guvernare la toate nivelele, și anume în
domeniile tradiţionale de cooperare, precum ar fi reformarea justiţiei, consolidarea sistemului electoral, combaterea corupţiei, dezvoltarea pluralismului media, reformarea administraţiei publice la nivel central și local
(inclusiv în Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia),
consolidarea măsurilor de încredere între ambele maluri ale râului Nistru etc.
Proiectele concepute pentru Planul de acţiuni se
estimează la suma de circa 17 milioane euro, care este
constituită din bugetul ordinar al Consilului Europei,
suportul Uniunii Europene și contribuţiile voluntare
ale statelor membre ale Consiliului Uniunii Europene.
Ţin să precizez că Uniunea Europeană oferă suport integral, dar și prin proiecte comune, bilaterale și regionale, în Cadrul de cooperare Consiliul Europei-Uniunea
Europeană pentru ţările Parteneriatului Estic / Parteneriat pentru Buna Guvernare (PGG).
Primele rezultate ale proiectelor din domeniul justiţiei, combaterii corupţiei, drepturilor omului, guvernării democratice și reformei electorale au fost discutate
în cadrul evenimentului Moldova Open Day din 4 decembrie 2017. Este pentru prima dată când reprezentanţii instituţiilor naţionale au prezentat rezultatele și
provocările de implementare în asemenea format, în
cadrul Consiliului Europei, reușind să susţină un dialog
activ cu oficialii organizaţiei și reprezentanţii statelor
membre. Mai mult ca atât, Guvernul Norvegiei a anunţat suportul adiţional prin contribuţia voluntară de 3,4
milioane euro, care vine să substituie proiectul anterior
NORLAM în R. Moldova.
– Doamnă Ambasador, înţelegem că, pe lângă
reprezentarea Republicii Moldova, mai aveţi și un
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– Doamnă Ambasador, oficialii români au spus
de mai multe ori că România este avocatul Republicii Moldova în drumul său spre Uniunea Europeană. Cum conlucraţi cu diplomaţii români de la
Strasbourg? Diplomaţii căror ţări dau dovadă de
prietenie sinceră cu Repubilica Moldova?
– Calitatea de membru al Consililui Europei impune intrinsec să menţinem – atât cu diplomaţii ţării
vecine, cât și cu cei din statele membre și observatoare
Institutul Naţional al Justiţiei
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ale Consiliului Europei – relaţii bune și de parteneriat.
Încercăm să menţinem aceste cooperări, aceste parteneriate și să le dezvoltăm în unele durabile, atât prin
proiecte comune, cât și prin dialog continuu.
– Ce vă întristează și ce vă bucură atunci când
aflaţi știrile din Republica Moldova?
– Știrile bune motivează. În ceea ce ţine de știrile
mai puţin pozitive, prefer să mă abţin de la careva
lamentări și, de regulă, îmi concentrez atenţia spre
prezent și spre acţiunile care ar putea ajuta la depășirea
unor situaţii dificile și care îmi stau în puteri.

Revista Institutului Naţional al Justiţiei

modelul împărtășit de dragoste de ţară, de demnitate
individuală, spirit pozitiv și capacitate de a edifica ceva
nou, de grijă faţă de cel de alături, dar și de deschidere către lume, un soi de vis naţional și de depășire a limitelor proprii sau, precum spunea Thomas Jefferson,
îmi plac visurile unui viitor mai bun decât istoria trecutului – like dreams of the future better than the history
of the past. Evident, în munca unui diplomat contează
experienţa de viaţă și cea profesională, atât doar că în
diplomaţie, de cele mai multe ori, provocările profesionale te pot învăţa într-un an cât ai învăţa în alte domenii timp de zece ani. Din această perspectivă, cred că
am o șansă unică să pot compensa tinereţea prin complexitatea mandatului pe care îl am în prezent.

– Care localitate, care părinţi, care școală și
care dascăli au dat Consiliului Europei cel mai tânăr reprezentant al unei ţări din istoria sa, căci
așa sunteţi considerată la Strasbourg, nu?

– Vă mulţumim. Vă dorim Crăciun fericit și un
an nou cu surprize frumoase.

– Sunt de la Orhei. Părinţii mei se numesc Ana și Alexandru Călugăru. Am învăţat la Liceul teoretic „Onisifor
Ghibu”, dar le mulţumesc pentru realizările obţinute și
dascălilor mei din Orhei, unii din ei fiind încă „la datorie”, iar alţii, cu regret, nu mai sunt printre noi. Tuturor
le sunt recunoscătoare pentru dăruirea manifestată și

– De asemenea, vă mulţumesc. Împreună cu colegii mei de aici, de la misiunea din Strasbourg, vă dorim
un an cu viziuni și realizări noi, proiecte utile și cu pronunţat impact pentru beneficiarii Institutului Naţional
al Justiţiei. Mizăm pe receptivitatea Dumneavoastră în
iniţiativele care vor veni din partea Consiliului Europei.

12 ianuarie 2016. Corina Călugăru prezintă scrisorile de acreditare lui Thorbjørn Jagland,
Secretarul General al Consiliului Europei, în calitate de Ambasador,
Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei
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viaţa inj: cronica evenimentelor
A avut loc Școala de iarnă în domeniul drepturilor omului
Institutul Național al Justiției, în colaborare cu Consiliul Europei, a organizat în perioada 6-8 decembrie
Școala de iarnă în domeniul drepturilor omului „Implementarea la nivel național a Convenției Europene
a Drepturilor Omului în Republica Moldova – remedii
pentru sporirea calității actului de justiție”. Evenimentul a avut loc la Vadul lui Vodă. La el au participat tineri
procurori și judecători din grupul-resursă, care, ulterior,
vor deveni formatori ai INJ.

Au fost abordate aspecte de interes profesional în
vederea utilizării „Comentariului asupra hotărârilor
Curţii Europene a Drepturilor Omului versus Republica
Moldova. Concluzii şi recomandări”. Lucrarea, elaborată de către Institutul Naţional al Justiţiei în parteneriat
cu Curtea Supremă de Justiţie, cu suportul Consiliului
Europei, a fost lansată în vara anului 2017 și prezintă o
analiză a cauzelor pierdute de Guvernul Republicii Moldova cu formularea concluziilor şi înaintarea recomandărilor în vederea sporirii calităţii actului de justiţie.
Activitățile școlii de iarnă au fost coordonate de
către formatorii INJ: Diana Scobioală, doctor habilitat
în drept, conferențiar universitar, Director INJ, Alexandra Nica, șefa Direcției instruire și cercetare a INJ, Olga
Dorul, doctor în drept, conferențiar universitar, Lilia
Grimalschi, corespondent CEPEJ, șefa Direcției juridică-grefă de la Curtea Constituțională, Stas Splavnic,
manager de proiecte la Organizația Internațională a
Migrației, și Emmanuel Simonet, expert în Departamentul informații, jurisprudență și publicații de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Directorul INJ a participat la Open Day Moldova de la Strasbourg
Diana Scobioală, Directorul Institutului Național al
Justiției, a participat, pe 4 decembrie curent, la Open
Day Moldova, eveniment dedicat țării noastre și organizat la Strasbourg de către Direcția Generală pentru Programe a Consiliului Europei și Reprezentanța Permanentă a Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei.
Reuniunea a avut drept obiectiv evaluarea primelor
rezultate ale implementării Planului de acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2017-2020,
lansat oficial la Chișinău, în luna mai a acestui an.
În discursul său, Diana Scobioală a vorbit despre rolul
esențial al magistraților, procurorilor, precum și al altor
persoane care activează în sectorul justiției, la protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.
Dumneaei a punctat activitățile
implementate cu ajutorul Consiliului Europei în cadrul mai
multor proiecte și impactul
acestora la pregătirea profesională a beneficiarilor Institutului
Național al Justiției. Totodată,
a subliniat importanța fortificării relațiilor de cooperare
interinstituțională a școlilor de
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magistratură din Parteneriatul Estic în domeniul instruirii judecătorilor și procurorilor și împărtășirea bunelor
practici pe acest segment.
Planul de acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2017-2020 a fost adoptat de către
Delegația Comitetului de Miniștri al CoE la 1 februarie
2017 şi are drept scop susţinerea implementării reformelor în domeniile prioritare, precum combaterea
corupției și spălării banilor, sporirea independenței și
eficacităţii sistemului judiciar, lupta împotriva relelor
tratamente și a impunității, consolidarea libertăţii presei și a măsurilor de încredere între cele două maluri
ale Nistrului.
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OSCE oferă noi recomandări privind accesul minorităților
naționale la justiție
Institutul Național al Justiției, reprezentat de Alexandra Nica, șefa Direcției instruire și cercetare, a participat la lansarea Recomandărilor de la Graz ale Înaltului Comisar OSCE pentru Minorități Naționale privind
accesul la justiție și minoritățile naționale. Evenimentul
a avut loc pe 14 noiembrie curent, la Universitatea din
Graz (Austria) sub președinția austriacă a OSCE.
Recomandările, fundamentate pe experiența Înaltului Comisar pentru Minorități Naționale, subliniază
importanța accesului la justiție în prevenirea conflictelor și sprijină eforturile statelor participante OSCE
la sporirea încrederii în sistemul justiției a persoanelor aparținând diferitelor minorități naționale. Îndrumările includ principiile care stau la baza accesului
egal la justiție pentru toți, inclusiv pentru minoritățile
naționale, ținând cont de diversitatea instituțiilor din
sistemul juridic; încrederea stabilită între minorități și
instituțiile statului; aplicarea imparțială și nediscriminatorie a legii; barierele lingvistice și culturale; executarea hotărârilor judecătorești în mod efectiv, imparțial
și într-un termen rezonabil; tratarea cu respect a
minorităților în detenție; oferirea unei căi de atac eficiente în cazurile de încălcare a drepturilor omului ca
rezultat al conflictului interetnic etc.
Evenimentul a cuprins și paneluri de discuții pri-

vind provocările întâmpinate în adaptarea sistemelor
judiciare la diversitatea etnică a societăților, accesul la
justiție al minorităților naționale și prevenirea conflictelor interetnice.

Oficiali ai Ambasadei SUA au avut o întâlnire cu audienții INJ
Ieri, 16 noiembrie, reprezentanții Ambasadei SUA
în Republica Moldova, Timothy P. Buckley, Director al
Secției justiție penală și aplicarea legii, Kevin Lanigan,
consilier senior în sectorul justiției, și Radu Foltea, consultant juridic național, s-au întâlnit pe 16 noiembrie
cu audienții de la formare inițială din cadrul Institutului
Național al Justiției.

În timpul discuțiilor, viitorii judecători și procurori șiau împărtășit experiența obținută în cadrul admiterii la
INJ, în mod special privind modalitățile electronice de
susținere a testului psihologic eliminatoriu și a testului
de specialitate, inclusiv impactul optimizării procesului de desfășurare a examenelor de admitere, măsura
în care a sporit nivelul de transparență și asigurarea
egalității concurenților la admiterea din ultimii doi ani.
Reprezentanții Ambasadei SUA au mai fost interesați
de programul de instruire a candidaților la funcții de
judecător și de procuror, precum și de diferențele constatate în procesul de predare la facultățile de drept și
la Institutul Național al Justiției. Ulterior, oficialii americani, însoțiți de Diana Scobioală, Directorul INJ, au vizitat sălile aflate în reparație. Reconstrucția clădirii și dezvoltarea infrastructurii Institutului a demarat în această
toamnă, fiind determinate de creșterea capacităților
instituționale și sporirea calității procesului de instruire,
inclusiv prin amenajarea sălilor dotate pentru simularea
proceselor de judecată. Reformele întreprinse în cadrul
Institutului Național al Justiției sunt posibile grație
suportului substanțial al Ambasadei Statelor Unite
ale Americii în Republica Moldova și al Programului
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova.
(Mai multe vedeţi pe www.inj.md)
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Drept penal și procesual penal
CZU 343.195.3

RECONCEPTUALIZAREA FUNCŢIEI PROCURORULUI DE SUPRAVEGHERE A
ACTIVITĂŢII SPECIALE DE INVESTIGAŢIE
RECONCEPTUALIZING PROSECUTOR’S
SUPERVISORY FUNCTION OF SPECIAL
INVESTIGATIVE ACTIVITY

Summary

Dumitru OBADĂ,
procuror, formator INJ,
doctorand USM
Sumar
Lucrarea reprezintă analiza cadrului legal al Republicii
Moldova care vizează reglementarea activităţii speciale de investigaţii din perspectiva competenţelor funcţionale ale subiecţilor învestiţi de legiuitor cu atribuţii
de supraveghere a măsurilor speciale de investigaţie.
De asemenea, s-au evidenţiat incoerenţele normative
specificate în conţinutul regulatoriu al legii procesual
penale, inclusiv analiza coroborată a normelor juridice
care se conţin în Codul de procedură penală, precum şi
alte reglementări ce vizează acest domeniu specific de
activitate statală, stabilite în legislaţia conexă. Autorul
a arătat efectele juridice nefaste ce pot fi generate de
interpretarea şi aplicarea eronată a normelor juridice
aferente activităţii speciale de investigaţii. Pe durata
realizării prezentului studiu s-a ţinut cont de aplicarea
legii de către organele statului la desfăşurarea investigaţiilor penale, inclusiv s-a statuat în privinţa clarificării şi definitivării conceptului de „supraveghere a activităţii speciale de investigaţie”.
Cuvinte-cheie: activitate specială de investigaţii, măsuri
speciale de investigaţii, organ special de investigaţie, activitate de urmărire penală, acţiuni de urmărire penală,
organ de urmărire penală, procuror, supraveghere, control, coordonare, conducere.

Societatea internaţională, aflată în tranziţie de la
societatea informaţională la cea a cunoaşterii, ne oferă astăzi un tablou deosebit de complex, sub aspectul
problematicii cu care se confruntă conducerea statelor şi guvernelor din cauza caracterului tot mai agresiv al terorismului internaţional şi al crimei organizate,
care cunosc elemente de manifestare şi de dezvoltare
nemaiîntâlnite în perioadele anterioare. Fenomenele
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This paper is an endeavor to analyze Moldova’s
legal framework aimed at regulating Special investigative activity in terms ofsubjects and their functional competencies, invested by a legislator with
duties of supervisingSpecial investigative measures. It is also an attempt to reveal the normative inconsistencies specified in the regulatory content of
the Criminal Procedural Law, including a verifiable
analysis of the legal norms stipulated in the Code
of Criminal Procedure, as well as other regulations
related to this specific area of state activity specified in the related legislation. Moreover, the author
sought to highlight the adverse legal effects that
may be generated by the misinterpretation and misapplication of the legal norms related to Special
investigative activity. While carrying out this study,
we have taken into account the practice of law enforcement by state bodies in conducting criminal
investigations, as well as the attempt to clarify and
define the concept of ,,supervising special investigative activity”.
Key-words: special investigative activity, special investigative measures, special investigative body, criminal investigation, criminal prosecution activity,
criminal investigation body, prosecutor, supervising,
control, coordination, management.

sociale, politice şi religioase au schimbat radical strategiile, concepţiile şi tactica de acţiune ale statelor, guvernelor şi, odată cu aceasta, ale majorităţii serviciilor
de informaţii, astfel că, la metodele clasice s-au adăugat
astăzi noi tehnici novatoare, menite să facă faţă activităţii perfide şi deosebit de periculoase a elementelor care
tulbură viaţa şi liniştea oamenilor [17, p.5].
Proliferarea, în ultimile două decenii, a actelor de crimă organizată şi terorism, escaladarea criminalităţii pe
segmentul infracţiunilor de circulaţie ilegală a drogurilor, comercializarea ilegală a armelor, muniţiilor, materialelor explozive, diversificarea schemelor de spălare
a banilor proveniţi din activităţi ilicite au determinat
statele comunităţii europene de a revizui eficienţa meInstitutul Naţional al Justiţiei
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canismelor şi instrumentelor de contracarare a acestor
fenomene, reconceptualizare de principiu materializată
în consolidarea normativă a mijloacelor puse la dispoziţia organelor de drept în vederea desfăşurării unor
cercetări penale eficiente, capabile să prevină sau să
combată criminalitatea în cele mai grave şi organizate
forme de manifestare.
Aşa după cum s-a remarcat, tehnicile speciale de
investigare ( în continuare, TSI – n.a.) sunt instrumente
aparte, specifice datorită caracterului lor confidenţial.
Anume datorită confidenţialităţii sale, TSI sunt considerate ca fiind mijloace vitale de importanţă deosebită de
care se pot face uz în combaterea crimei organizate. Pe
de altă parte, utilizarea acestora, de către organele statului, interferează cu sfera drepturilor fundamentale ale
omului, în special dreptul la respectarea vieţii private şi
de familie (art.8 CEDO), inclusiv cu dreptul la un proces
echitabil (art.6 CEDO) [10, p.11].
Cu toate că măsurile speciale de investigaţie (în
continuare, MSI – n.a.) pot fi considerate mecanisme
extrem de eficiente cu ajutorul cărora pot fi atinse finalităţile procesului penal, este evident faptul că acestea afectează drepturile şi libertăţile fundamentale ale
omului, în special fiind limitat dreptul la viaţa privată
sau, altfel-zis, dreptul la intimitate lato sensu.
După cum, pe bună dreptate, s-a remarcat, dreptul
la intimitate este un drept fundamental în democraţie.
Multe ţări suverane, precum şi organisme supranaţionale au consacrat deja această valoare, incluzând-o
printre drepturile transcedentale (sacre) enumerate în
Declaraţia universală a drepturilor omului. Dar, oricât
de importantă ar fi această libertate, ea are nişte limite: nu s-ar putea accepta ca ordinea socială, care permite respectul drepturilor fundamentale, să fie ştirbită
din cauza unei intrasigenţe dusă până la limite în ceea
ce priveşte respectul acestei valori. Dreptul la intimitate trebuie, uneori, să se estompeze în faţa unui imperativ esenţial care vizează supravieţuirea societăţii.
Astfel, această societate nu va putea să pună în chestiune orice existenţă a sa, dintr-un respect fără nuanţe
al drepturilor fundamentale: trebuie să existe un echilibru între dreptul cetăţeanului de a fi protejat împotriva
intruziunilor în viaţa sa privată şi interesul statului de
a veghea securitatea publică, de a detecta activităţile
subversive şi criminale. Acest rol important de protecţie
a cetăţenilor, a ordinii sociale permite, deci, autorităţii
statale să se bucure de prerogative foarte mari, printre
care şi acela de a pătrunde uneori în domeniul intimităţii cetăţenilor. Totuşi, acest drept, într-un stat democratic, va fi limitat la situaţii excepţionale şi, într-adevăr,
aceasta – deoarece intimitatea este consacrată ca o
valoare esenţială şi trebuie să existe o prezumţie în favoarea sa: aceasta decurge din opţiunea democraţiilor
occidentale în favoarea autonomiei şi a libertăţii de exprimare. Este evident însă că această prezumţie devine
redutabilă atunci când tribunalele sau legiuitorul decid
că dreptul la viaţă privată trebuie să fie limitat la a evita
Institutul Naţional al Justiţiei
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nişte daune mai importante sau când starea de urgenţă necesită o reevaluare impusă de împrejurări, privind
supravieţuirea statului [15, p.76].
Dreptul la viaţă privată nu poate fi cuprins într-o
unică definiţie exhaustivă, fiind o noţiune supusă unor
variabile de ordin istoric, moral sau juridic. Pe de altă
parte, este incontestabilă valoarea sa de drept fundamental inerent fiinţei umane, iar transformările societăţii moderne, dincolo de provocările cu care se confruntă, îi consolidează caracterul suprem, esenţial pentru
libera dezvoltare a personalităţii umane şi manifestarea
plenară a demnităţii individuale [14, p.33].
Amploarea şi diversificarea fenomenului infracţional, în general, a criminalităţii organizate şi a terorismului, în special, caracterul transfrontalier al reţelelor
criminale și resursele logistice deosebite alocate de
acestea pentru consolidarea activităţilor ilicite au făcut
ca procedeele investigative clasice folosite de organele
de urmărire penală să devină, practic, ineficiente şi irealiste. De aceea, societatea modernă a impus crearea
unor instrumente investigative complexe, dublate de
adoptarea unor decizii-standard la nivel naţional şi internaţional, menite a conferi autorităţilor statale capacităţi sporite de control şi combatere a infracţionalităţii
grave, chiar dacă, de multe ori, adoptarea şi utilizarea
unor astfel de mijloace au ridicat serioase controverse
în materia încălcării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Statul, confruntat cu această revoluţie a informaţiei, trebuie să identifice noi tipuri de pattern-uri acţionale, care să se plieze pe nevoia de răspuns
rapid, flexibilitate şi organizare ce s-au impus în lumile
postmoderne [7, p.10].
Statele europene au recunoscut că formele organizate de criminalitate, prin definiţie, presupun existenţa
unor sisteme criminale, cu organizare ierarhică complexă, orientate spre săvârşirea unor infracţiuni de o gravitate sporită, care pot genera profituri considerabile. În
consecinţă, la 20 aprilie 2005 Comitetul de Miniştri al
Consiliului Europei, la cea de-a 924 reuniune, a adoptat
Recomandarea (2005)10 privind ,,tehnicile speciale de investigare” în cazul infracţiunilor grave, inclusiv actele de
terorism [11].
Scopul acestei recomandări este de a promova în
rândul statelor membre ale Consiliului Europei conceptul utilizării eficiente a „tehnicilor speciale de investigare”
pe durata desfăşurării cercetărilor penale în cauze de
crime grave şi acte de terorism, urmărindu-se, totodată,
asigurarea respectării necondiţionate a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
Autorii recomandării au urmărit reliefarea unor linii directoare întru asigurarea realizării unui echilibru
dintre necesitatea derulării unor investigaţii eficiente
împotriva criminalităţii organizate prin utilizarea TSI, pe
de o parte, cu respectarea imperioasă a protejării corespunzătoare a drepturilor omului, pe de altă parte.
Tendinţa de asigurare a unui echilibru între aceste
două interese concurente este inspirată din abordările
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similare ale Curţii Europene a Drepturilor Omului. Astfel, în speţa Klass şi alţii c. Germaniei, Curtea a statuat,
pentru prima dată, că „societăţile democratice sunt ameninţate în prezent de modalităţi complexe de spionaj şi
de terorism, astfel că statul trebuie să fie capabil, pentru
a combate eficient aceste ameninţări, să supravegheze
în mod secret elementele subversive care operează pe teritoriul său. Conştientă de pericolul, inerent măsurilor de
supraveghere secretă, de a submina, chiar de a distruge
democraţia pe motiv de apărare, statele nu pot lua, în numele combaterii spionajului şi terorismului, orice măsură
pe care acestea o consideră adecvată. Curtea va urmări
dacă, indiferent de sistemul măsurilor de supraveghere
secrete adoptate de către State, există garanţii adecvate
şi efective contra abuzului”. Aceste aprecieri ale Curţii
au un caracter relativ, determinat de circumstanţele
particulare ale cauzei, cum ar fi: natura, scopul şi durata eventualelor măsuri, condiţiile de respectat pentru
dispunerea lor, autorităţile competente de a le permite,
efectua şi supraveghea, tipul remediului consacrat în
legislaţia internă a statelor [12, §48-50].
Aici, de asemenea, trebuie amintite constatările Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni (în
continuare CCPE – n.a.) expuse în Opinia nr.11(2016),
potrivit cărora, în conformitate cu Rezoluţia 1566(2004)
a Consiliului de Securitate ONU, referitoare la ameninţările împotriva păcii şi securităţii internaţionale cauzate
de terorism [13], este o datorie esenţială a procurorilor
să aducă în faţa justiţiei, pe baza principiului extrădării sau urmăririi, orice persoană care susţine, facilitează,
participă sau încearcă să participe la finanţarea, planificarea, pregătirea sau comiterea de acte teroriste sau
a unor infracţiuni grave şi a unor acte de criminalitate
organizată. Pentru a duce la îndeplinire această îndatorire într-un mod calificat şi eficient, procurorii trebuie să
acţioneze într-un cadru legal suficient, să coopereze cu
toate părţile interesate relevante în acest domeniu, la
nivel naţional şi internaţional, şi să aibă suficiente resurse umane şi materiale. Noi ameninţări ale terorismului
(finanţare prin infracţiuni grave şi criminalitate organizată, propagandă, recrutare şi pregătire a luptătorilor
prin intermediul internetului) presupun noi reacţii, noi
forme de investigare, tehnici şi măsuri de urmărire penală, astfel încât procurorii să fie în măsură să acţioneze cu eficienţă şi la nivelul calitativ cerut în măsură din
ce în ce mai mare de societate. În majoritatea statelor
membre, s-a dovedit că tehnici de investigaţie speciale,
ca, de exemplu, supravegherea electronică şi operaţiile
sub acoperire, sunt instrumente eficiente de combatere
a activităţilor teroriste, a infracţiunilor grave şi a criminalităţii organizate. Aceste instrumente au fost puse la
dispoziţia parchetelor, cel puţin în cazul jurisdicţiilor în
care procurorii au competenţe de investigaţie. Dat fiind
faptul că încalcă dreptul la intimitate nu numai al suspecţilor, dar şi al altor persoane care nu sunt neapărat
implicate în situaţia penală supusă investigaţiei, utilizarea acestor măsuri trebuie să fie analizată exhaustiv şi
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permanent de către procurori în orice etapă a procedurii, astfel încât rezultatul investigaţiei să poată fi acceptat de instanţe şi de societate în general [8].
Anterior, CCPE a reiterat dezideratul în corespundere cu care procurorii sunt responsabili de supravegherea investigaţiilor penale, punctând că procurorii joacă
un rol esenţial în statul de drept şi buna funcţionare a
sistemelor de justiţie penală. Ei pot fi chemaţi să elaboreze şi să pună în aplicare politici penale naţionale
(adaptându-le, dacă este cazul, realităţilor regionale şi
locale), să conducă, să îndrume sau să supravegheze
investigaţiile, să se asigure că victimele beneficiază de
o asistenţă efectivă, să decidă cu privire la alternativele
de urmărire penală sau să supravegheze executarea hotărârilor judecătoreşti [1].
Este de ramarcat faptul că principiile şi recomandările asupra cărora s-a statuat în documentele de politici
elaborate în cadrul Consiliului Europei, amintite supra,
îşi au sorgintea în Liniile directoare asupra rolului procurorilor adoptate la cel de-al optulea Congres al Organizaţiei Naţiunilor Unite în privinţa prevenirii crimei şi
tratamentul infractorilor, desfăşurat la Havana, Cuba, în
septembrie 1990. Potrivit pct.11 al Liniilor directoare,
procurorii trebuie să aibă un rol activ în procedurile penale, fiind responsabili de supravegherea legalităţii investigaţiilor desfăşurate, controlul punerii în executare
a hotărâriilor judecătoreşti, alte funcţii de supraveghere
în calitate de exponenţi al interesului public [4].
În literatura de specialitate au fost elaborate criterii de determinare a atribuţiilor de ,,supraveghere” a ASI
în calitate de domeniu specific de activitate, propriu
procurorului, în calitate de exponent procesual. Pentru
a recunoaşte funcţia de supraveghere a ASI în calitate
de domeniu aparte al activităţii Procuraturii, trebuie să
existe anumite caracteristici, precum: subiectul supravegherii, sarcinile acesteia, împuternicirile şi competenţele procurorului, obiectul supravegherii. Un criteriu
suplimentar, care ar determina existenţa supravegherii
ASI în calitate de domeniu distinct de activitate, ar fi
crearea şi funcţionarea, în cadrul Procuraturii, a unor
entităţi instituţionale de conducere, control şi asistenţă
metodică în vederea realizării sarcinilor unei funcţii de
supraveghere [18, p.109].
Necesitatea consolidării legislative şi menţinerii
competenţelor procurorului de supraveghere a activităţii de urmărire penală şi, implicit, a ASI, poate fi analizată
pe exemplul experienţei negative a Federaţiei Ruse, dezbătute pe larg în literatura de specialitate, care, în anul
2007, a introdus modificări şi completări substanţiale în
conţinutul normativ al Codului de procedură penală, precum şi în Legea cu privire la procuratură [22].
Astfel, în rezultatul completărilor şi modificărilor
arătate, a fost creat Comitetul de Anchetă al Federaţiei
Ruse, în calitate de organ de urmărire penală independent, nesubordonat procesual Procuraturii. Aşa, după
cum remarcă Korshunov I.G., excluderea organelor de
anchetă (a se înţelege organ de urmărire penală – n.a.)
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din componenţa procuraturii şi lipsirea procurorului de
unele funcţii specifice a dus la periclitarea integrităţii
sistemului organelor procuraturii. În opinia ex-Procurorului General al Federaţiei Ruse, Skuratov Iu.I., supravegherea internă sau departamentală nu poate fi la fel
de eficientă ca controlul realizat de către procuror, aşa
după cum ancheta (a se înţelege urmărirea penală – n.a)
reprezintă o zonă de risc sporit, cu probabilitate crescută de afectare a drepturilor şi libertăţilor omului. Anchetatorul nu poate de sinestătător să examineze plîngerile privind acţiunile de nerespectare a prevederilor
legale pe care le-a admis [19, p.294].
Este de-a dreptul justificată opinia distinsului profesor Dolea Igor potrivit căreia, operativitatea şi eficienţa
examinării plîngerilor (împotriva organului de urmărire
penală şi special de investigaţie – n.a.) pot fi asigurate
prin caracterul constant şi continuu al activităţii procurorului pe tot parcursul urmăririi penale [3, p.688].
Supravegherea ASI de către procuror este chemată
să asigure realizarea practică a principiului supremaţiei
legii, apărarea drepturilor şi libertăţilor omului pe calea
identificării şi înlăturării oricăror derogări de la ordinea
juridică şi atragerea la răspundere a persoanelor culpabile [21, p.73].
Dacă procuratura exercită supravegherea respectării de către organele speciale de investigaţii (în continuare OSI – n.a.) a prevederilor legale, aceste organe sunt
determinate să adopte un rol activ pe durata investigaţiilor desfăşurate. Fiind controlate din exterior, OSI
îşi schimbă intensitatea şi calitatea activităţii, fiind orientate spre atingerea unor rezultate mai bune. Aşadar,
rezultativitatea activităţii OSI se află în interdependenţă
directă de funcţia de supraveghere atribuită de legiuitor procurorului [20, p.203].
Ne raliem opiniei procesualistului Grigore Gr. Theodoru potrivit căreia, procurorul exercită supravegherea
de pe poziţia de conducător al urmăririi, cu drept de intervenţie şi de decizie asupra oricăror acte de urmărire
penală efectuate de organele aflate sub supravegherea
sa. Supravegherea este permanentă şi completă, în sensul că se exercită din momentul începerii urmăririi penale şi pînă la finalizarea ei, cuprinzînd toate aspectele
legalităţii şi temeiniciei. Supravegherea se exercită, ca şi
urmărirea penală, nepublic, necontradictoriu şi în formă scrisă, luîndu-se măsuri fără publicitate, atunci cînd
este necesar şi în locul potrivit [16, p.470].
Avînd în vedere că, pe de o parte, tehnicile speciale
de investigare sunt ingerinţe în viaţa privată, iar, pe de
altă parte, aplicarea lor efectivă atrage costuri băneşti
semnificative, utilizarea lor trebuie făcută cu respectarea a două principii-standard: principiul proporţionalităţii (alegerea graduală a uneia sau a unora dintre procedee, prin raportare la gravitatea faptelor săvârşite),
dar şi principiul oportunităţii (ele trebuie utilizate doar
dacă faptele cercetate sunt de o anumită complexitate)
[9, p.2].
Luînd în consideraţie aserţiunile teoretice arătate, în
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cele ce urmează vom analiza cadrul regulatoriu procesual penal naţional aferent competenţelor procurorului
de desfăşurare a activităţii de supraveghere a ASI.
Aşadar, potrivit prevederilor art.1323 alin.(1) a CPP,
temeiurile pentru efectuarea măsurilor speciale de investigaţii sunt:
1) actele procesuale de dispoziţie ale ofiţerului de urmărire penală, ale procurorului sau ale judecătorului de
instrucţie în cauzele penale aflate în procedura acestora;
2) interpelările organizaţiilor internaţionale şi ale
autorităţilor de drept ale altor state în conformitate cu
tratatele internaţionale la care Republica Moldova este
parte;
3) cererile de comisie rogatorie ale organelor de
drept ale altor state în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Alin. (2) al aceleiaşi norme stipulează că, procurorul
coordonează, conduce şi controlează efectuarea măsurii
speciale de investigaţii sau desemnează un ofiţer de urmărire penală pentru realizarea acestor acţiuni.
Concomitent, alin. (1) art.1324 a CPP conţine norma
procesuală cu caracter imperativ prin care este arătat
actul procedural exclusiv prin care pot fi dispuse măsuri
speciale de investigaţie. Astfel, potrivit acestei prevederi normative, procurorul care conduce sau exercită
urmărirea penală pune, prin ordonanţă motivată, măsura specială de investigaţii în executarea subdiviziunilor specializate ale autorităţilor indicate în Legea privind
activitatea specială de investigaţii.
La o interpretare ad literam a prevederilor art.1323
alin.(1) a CPP se poate concluziona eronat, că MSI pot
fi dispuse prin acte de dispoziţie, pe lîngă procuror,
emise de către ofiţerul de urmărie penală, judecătorul de instrucţie. Mai mult, urmînd logica construcţiei
normative a aceleiaşi norme, apare confuză specificaţia
regulatorie care pune în rîndul actelor care determină
dispunerea MSI a interpelărilor organizaţiilor internaţionale şi ale autorităţilor de drept ale altor state, precum
şi cererile de comisie rogatorie ale organelor de drept
ale altor state.
Astfel, interpretarea propice a problemei juridice legate de determinarea actului procedural prin care sunt
dispuse MSI trebuie realizată printr-o abordare concordantă a alin. (2) art.1323 şi alin. (1) art.1324 a CPP. Respectiv, măsurile speciale de investigaţie sunt dispuse de
către procuror prin ordonanţă motivată care, de fiecare
dată, va analiza prezenţa temeiurilor legale de desfăşurare a ASI, realizînd prin aceasta un control a priori a ASI.
De fiecare dată cînd va fi chemat să dispună MSI, în
virtutea prevederilor art.1321 alin. (2) a CPP, procurorul
va fi ţinut să verifice întrunirea cumulativă a condiţiilor
expres şi limitativ prevăzute de lege, asigurându-se că:
1) pe altă cale este imposibilă realizarea scopului
procesului penal şi/sau poate fi prejudiciată considerabil activitatea de administrare a probelor;
2) există o bănuială rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni grave, deosebit de
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grave sau excepţional de grave, cu excepţiile stabilite
de lege;
3) acţiunea este necesară şi proporţională cu restrîngerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
omului.
Prin dispoziţiile art.1324 alin. (4) – (6) a CPP, legiuitorul a reiterat competenţele de supraveghere a ASI
cu care este învestit procurorul indicând că, ofiţerul de
investigaţii care efectuează măsurile speciale de investigaţii informează procurorul printr-un raport, la finisarea efectuării măsurii speciale de investigaţii sau în termenul stabilit în actul de dispunere, despre rezultatele
obţinute la efectuarea măsurii speciale de investigaţii.
În cazul în care măsura specială de investigaţii este
autorizată de către judecătorul de instrucţie, procurorul
prezintă acestuia toate materialele acumulate de către
ofiţerul de investigaţii pentru efectuarea controlului legalităţii. Dacă în cadrul examinării raportului se constată
că nu sînt respectate condiţiile de întindere a efectuării
măsurii speciale de investigaţii sau prin măsura dispusă
se încalcă disproporţionat sau în mod vădit drepturile şi
interesele legitime ale omului, sau au dispărut motivele
care au stat la baza ingerinţei, procurorul sau judecătorul de instrucţie dispune încetarea măsurii.
Atribuţiile de supraveghere şi asigurare a legalităţii
în cadrul ASI sunt fundamentate şi de prescripţiile regulatorii ale art.1325 ale CPP, care prevede procedura
consemnării MSI. Potrivit alin. (1) al normei precitate
ofiţerul care efectuează măsurile speciale de investigaţii întocmeşte un proces-verbal pentru fiecare măsură
efectuată.
Alin. (4) – (6) indică asupra faptului că, la încetarea
măsurii speciale de investigaţii sau la solicitarea procurorului ori a judecătorului de instrucţie, ofiţerul de
investigaţii care a efectuat măsura transmite acestuia
procesul-verbal, la care se anexează toate materialele
acumulate la efectuarea măsurii speciale de investigaţii.
În cazul în care constată că măsura s-a efectuat cu
încălcarea vădită a drepturilor şi libertăţilor omului sau
ofiţerul de investigaţii a acţionat cu depăşirea prevederilor ordonanţei/încheierii de autorizare, procurorul sau
judecătorul de instrucţie declară nul procesul-verbal şi
dispune prin ordonanţă/încheiere nimicirea imediată
a purtătorului material de informaţii şi a materialelor
acumulate pe parcursul efectuării măsurii speciale de
investigaţii. În cazul în care constată că prin acţiunile
întreprinse ofiţerul de investigaţii a încălcat vădit drepturile şi libertăţile omului, procurorul sau judecătorul
de instrucţie declară nule măsurile întreprinse şi sesizează autorităţile competente. Ordonanţa procurorului
se atacă la procurorul ierarhic superior. Încheierea judecătorului de instrucție este irevocabilă. La examinarea legalităţii efectuării măsurii speciale de investigaţii,
procurorul sau judecătorul de instrucţie examinează
modul de înfăptuire a măsurii, respectarea condiţiilor şi
temeiurilor în baza cărora s-a dispus măsura specială de
investigaţie.
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Aşadar, în rezultatul analizei coroborate a prevederilor normative menţionate, putem concluziona asupra
fapului că procurorul apreciază legalitatea efectuării
măsurii speciale de investigaţie de către organul responsabil, prin consultarea şi examinarea materialelor
administrate, întocmite şi puse la dispoziţia sa de către
ofiţerul de investigaţii.
Derularea şi rezultatele măsurilor speciale de investigaţii dispuse de procuror sunt reflectate de către ofiţerul de investigații prin două acte procedurale distincte,
primul fiind raportul asupra MSI, cel de-al doilea fiind
procesul-verbal privind consemnarea MSI. Analizate seprarat, din perspectiva teoriei probelor, trebuie reţinut
faptul că procesul-verbal de consemnare a MSI, spre deosebire de raportul asupra MSI, compare ca mijloc de
probă în procesul penal.
Este surprinzătoare prevederea normativă potrivit
căreia în cazul în care constată că măsura s-a efectuat cu
încălcarea vădită a drepturilor şi libertăţilor omului sau
ofiţerul de investigaţii a acţionat cu depăşirea prevederilor ordonanţei/încheierii de autorizare, procurorul sau
judecătorul de instrucţie declară nul procesul-verbal şi
dispune prin ordonanţă/încheiere nimicirea imediată
a purtătorului material de informaţii şi a materialelor
acumulate pe parcursul efectuării măsurii speciale de
investigaţii.
Considerăm defectuoasă această construcţie normativă, obligaţia impusă procurorului de a nimici imediat procesul-verbal de consemnare a MSI precum şi
purtătorul material de informaţii contravine principiului legalităţii, or, aceste acte procedurale demonstrează
de fapt ilegalitatea acţiunilor organului împuternicit cu
desfăşurarea activităţii speciale de investigaţii, respectiv, dacă în cauza penală investigată acestea sunt probe
inadmisibile, atunci aceste mijloace pot fi utilizate în
calitate de probe într-o eventuală cauză penală pornită
pe faptul acţiunilor ilegale ale persoanelor cu funcţii de
răspundere, care au admis periclitarea disproporţionată şi ilegală a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
omului.
Competenţa de supraveghere a ASI atribuită procurorului derivă şi din prevederile Titlului III, Capitolul
I al Părţii Generale a legii procesual penale, unde este
prescris statutul părţilor şi altor persoane participante
la procesul penal.
Astfel, art.52 alin. (1) pct.14) din CPP prevede că, în
cadrul urmăririi penale, procurorul, în limita competenţei sale materiale şi teritoriale dă indicaţii în scris cu
privire la efectuarea acţiunilor de urmărire penală şi a
măsurilor speciale de investigaţii în vederea căutării
persoanelor care au săvîrşit infracţiuni. De asemenea,
din conţinutul pct.15) şi 16) ale aceleiaşi norme desprindem faptul că procurorul are competenţa de a
emite ordonanţe de efectuare a acţiunilor de urmărire
penală, respectiv de efectuare a măsurilor speciale de
investigaţii, precum şi adresează în instanţa de judecată demersuri în vederea obţinerii autorizării pentru
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desfăşurarea activităţilor investigative care afectează
drepturi şi libertăţi fundamentale. Mai mult, în temeiul
pct.26) procurorul are competenţa de a sesiza organele
de urmărire penală şi cele care exercită activitate specială de investigaţii despre înlăturarea încălcării legii.
Potrivit alin. (4) art.531 din CPP, Procurorul General
poate da instrucţiuni cu caracter general procurorilor,
organelor de urmărire penală, organelor care exercită
activitatea specială de investigaţii şi organelor de constatare în scopul asigurării legalităţii urmăririi penale.
Observăm faptul că supravegherea ASI poate fi raportată la două realităţi procesuale, una care se referă
la controlul acestei activităţi desfăşurate în cadrul urmăririi penale într-o cauză penală concretă, subiectul
împuternicit cu atribuţii de control, fiind procurorul responsabil de conducerea sau exercitarea urmăririi penale sau procurorul ierarhic superior, cea de-a doua fiind
competenţa Procurorului General extraprocesuală, care
nu se referă la efectuarea MSI într-o cauză penală concretă, ci ţine de emiterea unor instrucţiuni cu caracter
general de care trebuie să se conducă organele de urmărire penală şi speciale de investigaţii [2].
Atribuţiile de supraveghere de către procuror a ASI
sunt fundamentate inclusiv în conţinutul Legii privind
activitatea specială de investigaţii nr.59 din 29.03.2016
[5]. În aşa mod, legea proclamă în mod special în art.6
alin. (3) că ofiţerul de investigaţii care efectuează activitatea specială de investigaţii îşi realizează sarcinile
în mod independent, cu excepţia cazului când acţiunea specială de investigaţii este dispusă şi coordonată
sau este condusă în cadrul procesului penal de către
procuror sau de către ofiţerul de urmărire penală, în interacţiune sau în conlucrare cu colaboratorii confidenţiali. În continuarea acestei afirmaţii juridice, alin.(2) art.9
al Legii prevede că, la efectuarea măsurilor speciale de
investigaţii în cadrul procesului penal, ofiţerul de investigaţie se supune indicaţiilor scrise ale procurorului sau
ale ofiţerului de urmărire penală.
Mai mult, art.12 alin.(2) – (3) a Legii nr.59 din
29.03.2016 precizează că ofiţerul de investigaţii este independent în stabilirea tehnicilor aplicate, a modalităţii
şi a tacticii de efectuare a măsurii speciale de investigaţii. Ofiţerul de investigaţii are dreptul să refuze executarea indicaţiilor scrise ale procurorului, ale ofiţerului
de urmărire penală, dacă acestea sunt ilegale sau dacă
există circumstanţe reale ce pun în pericol viaţa şi sănătatea ofiţerului. Refuzul de a executa indicaţiile scrise se
adresează procurorului ierarhic superior.
În acest context, după cum s-a afirmat, în calitate de
obiect al funcţiei de supraveghere de către procuror a
ASI nu compar datele despre organizarea, tactica, metodica şi mijloacele de realizare a măsurilor speciale de
investigaţii [23, p.68].
Dacă legea specială prevede dreptul ofiţerului de
investigaţie de a contesta indicaţiile procurorului la
procurorul ierarhic superior, atunci Codul de procedură penală nu conţine asemenea posibilitate procesuaInstitutul Naţional al Justiţiei
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lă, ambiguitate normativă, care, în lumina prevederilor
art. 2 alin. (4) al CPP, potrivit cărora, normele juridice cu
caracter procesual din alte legi naţionale pot fi aplicate
numai cu condiţia includerii lor în prezentul cod, poate
exclude posibilitatea procesuală a ofiţerului de investigaţie de a se opune unor indicaţii nelegitime ale procurorului.
Trebuie remarcat şi acel fapt că, în corespundere cu
norma precitată, alegerea modalităţii, tacticii şi tehnicii
de utilizat la efectuarea măsurii speciale de investigație
ţine de competenţa exclusivă a ofiţerului de investigaţie. Respectiv, este discutabilă competenţa procurorului
de a conduce şi coordona efectuarea măsurilor speciale de investigaţie, or, aceasta ar însemna că procurorul
poate impune ofiţerului de investigaţie tacticile şi metodele pe care le consideră cele mai oportune în desfăşurarea unei sau altei măsuri speciale de investigaţie,
fapt care, după cum am văzut, este interzis de lege.
Referindu-ne la atribuţiile de supraveghere ale ASI
de către procuror, considerăm ca elocventă formularea
oferită de art. 39 alin. (2) al Legii nr.59 din 29.03.2016,
în corespundere cu care controlul ASI se efectuează în
baza plângerilor depuse de către persoanele ale căror
drepturi şi interese legitime se presupune că au fost
încălcate sau din oficiu, în cazul în care activitatea specială de investigaţie a fost autorizată de procuror ori
autorizarea a fost solicitată judecătorului de instrucţie.
Competenţa de control a activităţii speciale de investigaţie de către procuror este reiterată de legiuitor în conţinutul Legii cu privire la procuratură nr.3 din
25.02.2016, unde, în art.5, este arătat că, de rând cu alte
funcţii, Procuratura efectuează, inclusiv din oficiu, controlul asupra respectării legislaţiei privind activitatea
specială de investigaţie [6].
Generalizând cele menţionate supra, în concluzie,
putem afirma că activitatea specială de investigaţie,
privită din perspectiva repercusiunilor pe care le determină în sfera drepturilor fundamentale ale omului,
în virtutea caracterului intruziv al măsurilor puse la dispoziţia organelor de drept în vederea desfăşurării unor
investigaţii penale, se prezintă ca un domeniu particular şi specific de activitate aflată sub imperiul normelor
procedurale, cadrul regulatoriu naţional conţinând, actualmente, reglementări relativ clare, care sunt puse la
dispoziţia destinatarilor.
Cu toate acestea, chiar dacă regimul juridic al activităţii speciale de investigaţie, odată cu modificările şi
completările care s-au operat în conţinutul Codului de
procedură penală prin Legea nr.66 din 05.04.2012, a cunoscut o consolidare normativă substanţială, eficienţa
mecanismului de supraveghere a ASI, analizat prin prisma competenţelor procesuale ale procurorului, este redusă preponderent la dimensiunea controlului de legalitate a priori, concomitent efectuării MSI şi a posteriori,
componentele de conducere şi coordonare, prescrise de
legiuitor, fiind limitate de independenţa funcţională a
ofiţerului de investigaţie în alegerea modului, mijloa-
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celor, metodicii şi tacticii de efectuare a măsurii speciale de investigaţie. Totodată, ţinând cont de novaţia
normativă operată în rezultatul adoptării Legii nr.66 din
05.04.2012, prin care ofiţerul de investigaţie a fost îndrituit să administreze probe în procesul penal, fiindu-i astfel atribuite caracteristici proprii organului de urmărire
penală, este justificat de a completa legea procesuală
cu norme care ar reglementa în detaliu statutul acestui
subiect procesual, inadvertenţă normativă existentă cu
impact direct asupra competenţelor procurorului de
supraveghere a activităţii speciale de investigaţie.

Referințe bibliografice:
1. Avizul nr. 9 (2014) al Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni (CCPE) în atenţia Comitetului Miniştrilor al
Consiliului Europei privind normele şi principiile europene referitoare la procurori. http://old.csm1909.ro/csm/
linkuri/20_02_2015__72600_ro.pdf (vizitat la 23.11.2017).
2. Codul de procedură penală al Republicii Moldova. Nr.122XV din 14.03.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104-110/447. În vigoare din 12.06.2003.
Republicat în: Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Nr.248-251/699 din 05.11.2013.
3. Dolea Ig. Codul de procedură penală al Republicii Moldova:
(comentariu aplicativ): Textul cu modificările legislative operate până la 1 septembrie 2016. Chişinău: Cartea Juridică,
2016. 1172 p.
4. Guidelines on the Role of Prosecutors Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime
and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August
to 7 September 1990. https://www.un.org/ruleoflaw/
files/ Guidelines%20on%20the%20Role%20of%20Prosecutors%20.pdf (vizitat la 23.11.2017).
5. Legea privind activitatea specială de investigaţii. Nr.59
din 29.03.2016. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2012, nr.113-118/373. În vigoare din 08.12.2012.
6. Legea cu privire la procuratură. Nr.3 din 25.02.2016. În:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.69- 77/113.
În vigoare din 01.08.2016.
7. Maior George Cristian. Un război al minţii – Intelligence,
servicii de informaţii şi cunoaştere strategică în secolul XXI.
Bucureşti: Editura RAO, 2011, 480 p.
8. Opinia nr. 11 (2016) a Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni privind calitatea şi eficienţa reţelei de procurori, inclusiv în lupta împotriva terorismului şi a crimei
organizate şi grave. http://www.mpublic.ro/sites/default/files/PDF/COOPERARE/opinia11_ccpe.pdf (vizitat la
23.11.2017).
9. Olaru C. Mijloace specifice de investigare a infracţiunilor de
criminalitate organizată. Bucureşti: Hamangiu, 2014. 130 p.
10. Raport explicativ asupra Rec(2005)10 privind ,,tehnicile speciale de investigare” în cazul infracţiunilor grave, inclusiv
actele de terorism. http://www.legislationline.org/documents/id/9000 (vizitat la 22.11.2017).
11. Recomandarea (2005)10 privind ,,tehnicile speciale de investigare” în cazul infracţiunilor grave, inclusiv actele de
terorism. http://www.refworld.org/docid/43f5c6094.html
(vizitat la 22.11.2017).

14

NR. 4 (43), 2017

12. Speţa Klass şi alţii c. Germaniei, hotărârea din 06.09.1978,
https://stewartroom.co.uk/wp-content/uploads/2014/
07/Cases-ECHR-Klass.pdf (vizitat la 22.11.2017).
13. Security Council resolution 1566 (2004) on Threats to international peace and security caused by terrorist acts.
https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/securitycouncil-resolution-1566-2004-on-threats-to-international-peace-and-security-caused-by-terrorist-acts/(vizitat la
23.11.2017).
14. Şandru S. Protecţia datelor personale şi viaţa privată. Bucureşti: Hamangiu, 2016. 420 p.
15. Tanislav E. Dreptul la intimitate. Ascultările clandestine şi
captarea imaginilor în ascuns. Bucureşti: Eminescu, 1997.
286 p.
16. Theodoru Gr. Tratat de Drept procesual penal. Ediţia a 3-a.
Bucureşti: Hamangiu, 2013. 879 p.
17. Zamfir D. Respectarea drepturilor omului în activitatea serviciilor de infromaţii. Bucueşti: RAO International Publishing Company, 2007. 575 p.
18. Козусев А.Ф. Проблемы прокурорского надзора за
исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности. Москва, 2001, с.109 citat de Махмудов И.Т.
Проблемы прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности позаконодательстве Республики Таджикистан. https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-prokurorskogo-nadzoraza-ispolneniem-zakonov-v-operativno-rozysknoy-deyatelnosti-po-zakonodatelstvu-respubliki-tadzhikistan
(vizitat la 23.11.2017).
19. Коршунов И.Г. О проблемах реформирования пркурорского надзора в современый период. B: Вестник
Кемеровского Государственного Университета, 2013,
№4(56), Т1, c.293-296.
20. Никитин Е.Л., Дытченко Г.В. Сущность и назначение
прокурорского надзора за исполнением законов в
оперативно-розыскной деятельности. B: Вестник
Саpатовской государственной юридической академии, 2015, № 1(102), c.200-206. https://cyberleninka.
ru/article/n/suschnost-i-naznachenie-prokurorskogonadzora-za-ispolneniem-zakonov-v-operativno-rozysknoy-deyatelnosti (vizitat la 24.11.2017).
21. Тюрин Н.С. Прокурорский надзор за законностью
оперативно-розыскной деятельности: некоторые
вопросы. B: Уголовная юстиция, 2014, № 2(4), 73-75.
https://cyberleninka.ru/article/n/prokurorskiy-nadzor-zazakonnostyu-operativno-rozysknoy-deyatelnosti-nekotorye-voprosy (vizitat la 24.11.2017).
22. Федеральный закон от 5 июня 2007 г. N 87-ФЗ „О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации; Федеральный закон „О прокуратуре Российской Федерации”. https://rg.ru/2007/06/08/
genprokuratura-doc.html (vizitat la 23.11.2017).
23. Ховавко С.М. Предмет прокурорского надзора и ведомственного контроля за оперативно-розыскной
деятельностью. B: Вестник Краснодарского Университета МВД Росии, 2016, № 4 (34), c.67-71. https://cyberleninka.ru/article/n/predmet-prokurorskogo-nadzora-i-vedomstvennogo-kontrolya-za-operativno-rozysknoy-deyatelnostyu (vizitat la 24.11.2017).

Institutul Naţional al Justiţiei

Revista Institutului Naţional al Justiţiei

NR. 4 (43), 2017

Drept penal și procesual penal
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TEMEIURILE DE REPARARE A PREJUDICIULUI CAUZAT PRIN ERORI
JUDICIARE ŞI DE URMĂRIRE PENALĂ
THREATS TO REPAIR INJURY CAUSED
BY JUDICIAL ERRORS AND CRIMINAL
DAMAGE

Vasilisa MUNTEAN,
judecător la Judecătoria
Chișinău, sediul Buiucani, doctorandă la USPEE „Constantin
Stere”

Sumar
Temeiurile de apariție a prejudiciului pasibil de reparare sunt legate de acțiunile ilicite ale persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul instanțelor
judecătorești și a organelor de urmărire penală. În vederea asigurării unei protecții față de asemenea situaţii
inechitabile, există o serie de garanţii legale. Legiuitorul
a consacrat atât cercul concret de temeiuri (reținerea
ilegală, tragerea ilegală la răspundere penală, condamnarea ilegală etc.) necesare pentru ca prejudiciul cauzat
persoanei să poată fi reparat, cât și cercul condițiilor de
apariție a dreptului la repararea prejudiciului (sentința
de achitare, ordonanța de încetare a procesului penal
sau de scoatere de sub urmărire penală etc.).
Raporturile de reparare a prejudiciului cauzat prin
erori judiciare și de urmărire penală iau naștere la data
când s-a constatat ilegalitatea actului prin care persoana a fost condamnată sau arestată ilegal, adică la momentul în care actul de reabilitare a devenit irevocabil.
Cuvinte-cheie: erori judiciare, erori de urmărire penală, sentinţă, detenţie, condamnare, măsuri preventive,
prejudiciu, act de reabilitare.

Considerații generale. Scopul aplicării sancţiunilor
penale și contravenționale constă în prevenirea săvârşirii altor încălcări pe viitor, în educarea persoanelor
pentru respectarea valorilor protejate de lege, cât şi în
pedepsirea făptuitorului pentru acțiunile ilicite comise
de el. Din nefericire, scopul adevărat al sancţiunilor nu
întotdeauna coincide cu scopul consacrat de lege sau
de doctrină. În mod frecvent, se atestă faptul că sancţiunile au fost aplicate pe nedrept de către instituțiile
abilitate cu aplicarea legii.
În vederea asigurării unei protecții față de asemenea situaţii inechitabile, există o serie de garanţii leInstitutul Naţional al Justiţiei

Summary
The grounds for the occurrence of punitive damages are related to the illicit actions of the persons
with responsibilities in the courts and the criminal
prosecution bodies.
In order to provide protection against such unfair
situations, there are a number of legal guarantees.
The legislator has highlighted both the specific circle of reasons (illegal detention, unlawful criminal
prosecution, unlawful sentencing, etc.) necessary
to ensure that the damage caused to the person can
be repaired, as well as the circle of conditions for
the right to reparation (the acquittal, the order for
termination of the criminal proceedings or for the
prosecution, etc.).
The reparation of the damage caused by judicial
and criminal prosecution errors arises at the time
when the act whereby the person was convicted
or illegally arrested, ie at the time when the rehabilitation act became irrevocable, was found to be
illegal.

Key-words: judicial errors, criminal prosecution errors, sentence, detention, condemnation, preventive
measures, prejudice, rehabilitation act.

gale, iar cele mai relevante acte normative care conţin aceste garanţii sunt Codul civil al R.M. [6] şi Legea
nr.1545 din 25.02.1998 privind modul de reparare a
prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor
de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor
judecătoreşti [19].
Legislația condiționează posibilitatea reparării
prejudiciului cauzat prin erori judiciare și de urmărire
penală de existența unei componențe juridice complexe, care include: a) temeiurile de reparare a prejudiciului, care sunt enumerate în art.3 alin.(1) din Legea
nr.1545/1998 și în art.1405 alin.(1) din Codul civil, și b)
condițiile de apariție a dreptului la repararea prejudiciului cauzat persoanei prin erori judiciare și de urmărire penală, stabilite în art.6 din Legea nr.1545/1998.
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În doctrina de specialitate s-a menționat că temei pentru repararea prejudiciului servesc acele circumstanțe care dau naștere prejudiciului, iar condițiile reprezintă o particularitate care caracterizează temeiul și fără de care dreptul la repararea prejudiciului
nu ar putea fi exercitat [31, p.89]. Alți autori susțin că
temeiuri de reparare a prejudiciului cauzat prin erori
judiciare și de urmărire penală sunt împrejurările care
generează prejudiciul, iar condițiile reprezintă împrejurările în prezența cărora temeiurile de reparare încep
a se realiza [30, p.83; 25, p.112]. Într-o altă opinie, ca
temei de reparare a prejudiciului constituie inechitatea care există între măsura de răspundere a persoanei
pentru ilegalitatea comisă și acele privațiuni la care el a
fost supus [2, p.34].
Accentuăm că temei de reparare a prejudiciului
cauzat persoanei prin erori judiciare și de urmărire penală este fapta ilicită săvârșită pe persoanele cu funcții
de răspundere din cadrul instanțelor de judecată și a
organului de urmărire penală. Fapta ilicită manifestă particularități specifice și se caracterizează prin
săvârșirea de către persoanele cu funcții de răpundere
a unor acțiuni specifice, precum: reținerea ilegală, aplicarea ilegală a măsurilor preventive, tragerea ilegală la
răspundere penală, condamnarea ilegală, confiscarea
ilegală a averii, efectuarea ilegală a percheziției, blocarea ilegală a conturilor bancare, ridicarea ilegală a documentelor etc.
În dispozițiile legale, legislatorul a evidențiat atât
cercul concret de temeiuri (reținerea ilegală, tragerea
ilegală la răspundere penală, condamnarea ilegală
etc.) necesare pentru ca prejudiciul cauzat persoanei
să poată fi reparat, cât și cercul condițiilor de apariție
a dreptului la repararea prejudiciului (sentința de achitare, ordonanța de încetare a procesului penal sau de
scoatere de sub urmărire penală etc.).
Potrivit art.3 alin.(1) din Legea nr.1545/1998, este
reparabil prejudiciul material şi moral cauzat persoanei
fizice sau juridice în urma: a) reţinerii ilegale, aplicării
ilegale a măsurilor preventive sub formă de arest, de
declaraţie de a nu părăsi localitatea sau ţara, tragerii
ilegale la răspundere penală; b) condamnării ilegale,
confiscării ilegale a averii, supunerii ilegale la muncă
neremunerată în folosul comunităţii; c) efectuării ilegale, în cazul urmăririi penale ori judecării cauzei penale,
a percheziţiei, ridicării, punerii ilegale sub sechestru a
averii, eliberării sau suspendării ilegale din lucru (funcţie), precum şi în urma altor acţiuni de procedură care
limitează drepturile persoanelor fizice sau juridice; d)
supunerii ilegale la arest contravenţional, reţinerii contravenţionale ilegale sau aplicării ilegale a amenzii contravenţionale de către instanţa de judecată; e) efectuării măsurilor speciale de investigaţii cu încălcarea prevederilor legislaţiei; f ) ridicării ilegale a documentelor
contabile, a altor documente, a banilor, a ştampilelor,
precum şi în urma blocării conturilor bancare.
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În conformitate cu art.1405 alin.(1) din Codul civil,
se repară de către stat, în mod integral, prejudiciul cauzat persoanei fizice prin condamnare ilegală, atragere
ilegală la răspundere penală, aplicare ilegală a măsurii preventive sub forma arestului preventiv sau sub
forma declaraţiei scrise de a nu părăsi localitatea, prin
aplicarea ilegală în calitate de sancţiune administrativă
a arestului, muncii neremunerate în folosul comunităţii, indiferent de vinovăţia persoanelor de răspundere
ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii sau
ale instanţelor de judecată.
Faptele ilicite, care sunt indicate în art.3 alin.(1) din
Legea nr.1545/1998 și în art.1405 alin.(1) din Codul civil, se caracterizează prin continuitate în timp. Astfel, o
persoană nu se poate afla în arest mai mult de 30 de
zile în cadrul unui mandat şi 12 luni în total [15], condamnarea ilegală poate dura câțiva ani, reţinerea persoanei în cauza penală nu poate depăși 72 ore, iar în
cauza contravenţională – 3 ore.
Pronunțarea mandatului de arestare sau a sentinței
de condamnare ilegală a unei persoane constituie
începutul faptei ilicite, iar sentința de achitare sau
ordonanța de încetare a procesului penal devenite irevocabile stabilește sfârșitul ei.
Analizând în plan comparativ temeiurile de apariție
a prejudiciului prevăzute în Legea nr.1545/1998 și
în Codul civil, putem constata că acestea nu coincid.
Art.3 alin.(1) din Legea nr.1545/1998 conține mai multe temeiuri de reparare a prejudiciului decât art.1405
alin.(1) din Codul civil. Astfel, temeiurile prevăzute în
Lege, dar care lipsesc în Codul civil, sunt: reținerea ilegală, aplicarea ilegală a măsurii preventive sub forma
declarației scrise de a nu părăsi țara, confiscarea ilegală a averii, efectuarea ilegală a percheziţiei și ridicării,
punerea ilegală sub sechestru a averii, eliberarea sau
suspendarea ilegală din lucru (funcţie), reţinerea contravenţională ilegală, aplicarea ilegală a amenzii contravenţionale, efectuarea măsurilor speciale de investigaţii cu încălcarea prevederilor legislaţiei, ridicarea
ilegală a documentelor contabile, a altor documente,
a banilor, a ştampilelor, precum şi în urma blocării conturilor bancare.
Coroborând temeiurile de naștere a prejudiciului
provocat prin erori judiciare și de urmărire penală stabilite în ambele legi, putem concluziona că cele prevăzute în art.1405 alin.(1) din Codul civil sunt temeiuri generale, iar cele stabilite în art.3 alin.(1) al Legii
nr.1545/1998 sunt temeiuri speciale.
Deși în art.3 alin.(1) din Legea nr.1545/1998 și în
art.1405 alin.(1) din Codul civil legiuitorul a stabilit în
mod exhaustiv lista temeiurilor de reparare a prejudiciului cauzat prin erori judiciare și de urmărire penală,
în doctrina de specialitate poate fi întâlnită și opinia
contrară. S-a menționat că enumerarea exhaustivă a
acțiunilor ilicite a organelor de drept care pot prejudicia persoana nu ar fi necesară, iar de lege ferenda s-a
Institutul Naţional al Justiţiei
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recomandat ca răspunderea pentru prejudiciul cauzat persoanei să survină pentru orice acțiune ilicită a
instanțelor de judecată și a organului de urmărire penală [1, p.74].
Problema respectivă a fost abordată și de Curtea
Constituțională a R. Moldova. Astfel, prin încheierea
din 20.12.2016, Judecătoria Chișinău sediul Buiucani
a dispus ridicarea excepției de neconstituţionalitate a cuvintelor „condiţiile” şi „cazurile” din articolul 1,
precum şi a dispoziţiilor articolelor 3 și 6 din Legea
nr.1545/1998 şi transmiterea sesizării în adresa Curţii
Constituţionale pentru soluţionare. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată într-o cauză civilă având
ca obiect soluţionarea unei acţiuni, întemeiată exclusiv pe dispoziţiile art.53 alin.(2) din Constituţie [7], prin
care s-a solicitat repararea prejudiciului material şi moral, ca urmare a unor presupuse erori judiciare în legătură cu examinarea unei plângeri împotriva ordonanţei
procurorului de refuz în pornirea urmăririi penale.
Potrivit autorului excepţiei de neconstituţionalitate, normele contestate sunt contrare dispoziţiilor
constituționale, deoarece din sensul art.53 alin.(2) al
Constituției reiese că statul răspunde pentru toate erorile săvârşite de organele de anchetă şi instanţele judecătoreşti, indiferent de circumstanțe. Autorul excepţiei
susţine că legiuitorul, pornind de la prevederile art.53
alin.(2) din Constituţie, urma să stabilească prin lege numai modul de răspundere patrimonială a statului pentru prejudiciul cauzat prin acţiunile ilicite comise în procesele penale, şi nu trebuia să prevadă anumite condiţii
şi cazuri abuzive, când persoanele pot solicita repararea
prejudiciului. Impunerea unor condiţii şi cazuri prin dispoziţiile legale fac imposibilă, în anumite situații, repararea prejudiciului cauzat prin erori judiciare.
Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea, motivându-și hotărârea prin faptul că excepţia
de neconstituţionalitate, fiind un instrument de apărare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, poate fi
ridicată doar ca un incident în cadrul examinării acţiunii
principale.
În decizia luată, Curtea a argumentat că, în sesizare,
autorul nu formulează o veritabilă critică de neconstituţionalitate, ci pretinde, de facto, excluderea din sfera
de aplicare a Legii nr.1545/1998 a cazurilor şi condiţiilor în care prejudiciul este reparabil, astfel încât dispoziţiile legii în cauză să prevadă dreptul la repararea de
către stat a prejudiciului pentru toate erorile săvârșite
de către organele de anchetă şi instanţele judecătoreşti. Or, o asemenea solicitare nu intră în competenţa
de soluţionare a instanţei de contencios constituţional.
Totodată, Curtea a indicat că instanţa de judecată
avea obligaţia de a verifica dacă excepţia întruneşte
condiţiile necesare pentru a sesiza Curtea Constituţională, printre care şi aceea ca excepţia să aibă legătură
cu soluţionarea fondului cauzei. În caz contrar, excepţia
de neconstituţionalitate se poate transforma într-o veInstitutul Naţional al Justiţiei
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ritabilă actio popularis, pierzându-şi astfel natura sa de
excepţie [12].
Descrierea unor temeiuri de reparare a prejudiciului. În continuare, vom face o caracterizare a
acțiunilor ilicite ale instanțelor de judecată și a organului de urmărire penală, care constituie temeiuri pentru
repararea prejudiciului cauzat persoanei.
Potrivit art.3 alin.(1) lit.(a) din Legea nr.1545/1998,
temei de reparare a prejudiciului cauzat persoanelor
fizice constituie: reţinerea ilegală, aplicarea ilegală a
măsurilor preventive sub formă de arest, de declaraţie de
a nu părăsi localitatea sau ţara, tragerea ilegală la răspundere penală.
Un loc aparte în cadrul acestor temeiuri ocupă
reținerea ilegală a persoanei, bănuite în săvârșirea
infracțiunii sau a contravenției. Reținerea ilegală a
persoanei încalcă esențial drepturile acesteia, limitează dreptul la libertate și inviolabilitate corporală,
provocând persoanei prejudicii morale, dar și pagube
materiale, precum: pierderea salariului, deteriorarea
bunurilor rămase fără de control, ratarea ocaziilor de
obținere a profitului etc. [21, p.287]. După natura sa juridică, reținerea persoanei este o măsură de constrângere procesual penală, care este distinctă de reținerea
persoanei în cauze contravenționale.
În conformitate cu art.6 pct.(40) din Codul de procedură penală, reţinerea este măsura luată de organul
competent de a priva de libertate o persoană pe un termen de până la 72 de ore. Dacă temeiurile reţinerii au
decăzut, organul de urmărire penală sau instanţa judecătorească este obligată de a elibera imediat persoana.
În același timp, persoana reţinută nu poate fi supusă
violenţei, ameninţărilor sau altor metode care ar afecta
capacitatea ei de a lua decizii şi de a-şi exprima opiniile.
Art.376 din Codul contravențional stabilește că reţinerea persoanei în cauzele contravenţionale nu poate depăşi 3 ore. Persoanei reţinute i se aduc imediat la
cunoştinţă, în limba pe care o înţelege, drepturile sale
şi motivele reţinerii, circumstanţele faptei, încadrarea
juridică a acţiunii a cărei săvârşire îi este imputată. Totodată, art.376 alin.(8) Cod contravențional prevede că
persoana, ale cărei libertate şi demnitate au fost lezate prin aplicarea ilegală a unei măsuri procesuale, are
dreptul la repararea prejudiciului suportat.
Trebuie de menționat că nu orice reținere ilegală
antrenează răspunderea potrivit conform art.3 alin.
(1) lit.(a) din Legea nr.1545/1998, deoarece aceasta
prevede posibilitatea reparării prejudiciului persoanei
reabilitate. În situația în care reținerea ilegală nu este
legată de reabilitarea integrală a persoanei, prejudiciul
se repară potrivit prevederilor generale ale răspunderii
delictuale.
Anumite particularități există în legătură cu repararea prejudiciului cauzat persoanei prin măsura preventivă sub forma arestării preventive. O statistică
simplă a practicii judiciare în materie ne dovedește că
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în proporție de 95% din cazuri, aplicarea arestului se
explică prin necesitatea asigurării bunei desfășurări a
procesului penal, înlăturării unei stări de pericol pentru
ordinea publică, prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni.
În acest context, se susține că orice proces penal se
desfășoară, în primul rând, în interesul întregii societăți
și, numai în plan secundar, în interesul unui particular
[13, p.73].
Deși statul are dreptul să priveze o persoană de libertate, pentru protejarea societății și a ordinii publice,
totuși, este abuziv și injust ca statul să oblige o persoană nevinovată, care a fost arestată, să suporte în mod
solitar această sarcină cu caracter public. Astfel, promotorii acestei opinii susțin că, în cazul existenței unui
act de reabilitare, persoanele arestate ilegal urmează
a fi despăgubite pentru daunele materiale și morale
pe care au trebuit să le suporte pentru protejarea ordinii publice [27, p.45]. În acest context, este firesc și
just ca această „sarcină” să fie preluată de comunitate,
atâta timp cât privarea de libertate a persoanei nevinovate s-a efectuat în interesul și pentru binele întregii
societăți [28, p.119].
De asemenea, s-a menționat că prin admiterea
acordării unor compensații bănești persoanelor care
au fost arestate pe nedrept, iar apoi achitate, se ameliorează imaginea și sporește încrederea societății în
sistemului judiciar și de urmărire penală, prin faptul că
aceste structuri sunt capabile să-și recunoască greșelile
și să-și asume răspunderea în cazul aplicării măsurilor
preventive în mod nejustificat [23, p.65].
Cu referire la subiectul abordat, în literatura de specialitate există și opinii contrare. Astfel, s-a argumentat
că reparația prejudiciului pentru arestarea ilegală ar fi
o măsură ineficientă, din motiv că, în practică, există
frecvente cazuri în care persoana este în mod greșit
achitată. În aceste condiții, despăgubirea sa prin plata
unei sume de bani poate atrage nemulțumiri din partea societății și va genera deprinderi în comiterea de
noi infracțiuni [26, p.517]. În consecință, s-a susținut că
despăgubirea nu poate fi acordată persoanei pentru
orice act de reabilitare, deoarece pot exista numeroase
situații în care, deși persoana este declarată nevinovată
printr-un act de achitare, dovezile care sunt prezente
în dosar conferă o altă soluție decât cea a achitării [24,
p.77]. Chiar și în situația în care persoana a fost achitată
pe temei de reabilitare, este posibil ca ea să fie vinovată, iar statul să nu fi putut dovedi vinovăția ei.
Suntem de părerea că acest punct de vedere nu
poate fi acceptat, deoarece vine în contradicție cu
principiul recunoașterii prezumției de nevinovăție.
Supoziția că persoana poate fi vinovată, chiar și în
prezența unei hotărâri irevocabile de achitare, constituie o afirmație nejustificată, care aduce atingere
principiului recunoașterii prezumției de nevinovăție. În
cazul în care există o hotărâre irevocabilă de achitare,
prezumția de nevinovăție obține caracter absolut, iar
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persoana achitată trebuie considerată nevinovată, atât
judiciar, cât și faptic.
Cu titlu de exemplu, aducem Hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 10.02.2017, prin care
a fost admisă parțial acțiunea înaintată de N.I. împotriva Ministerului Justiției privind repararea prejudiciului
cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire
penală, ale procuraturii și ale instanțelor judecătorești.
Instanța de judecată a dispus încasarea din bugetul de
stat în beneficiul reclamantului N.I. suma de 100.000 lei
în calitate de prejudiciu moral. Totodată, Procuratura
mun. Chișinău a fost obligată de a-i adresa lui N.I. scuze
oficiale, în formă scrisă, din numele statului.
În speță, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a
atestat că reclamantul N.I. s-a aflat ilegal în detenție
timp de 213 zile, aproximativ 7 luni și 3 zile, dintre care
timp de 35 de zile s-a aflat în Instituția Medico-Sanitară
Spitalul Clinic de Psihiatrie, iar pe o durată de 188 zile
s-a aflat neîntemeiat în arest la domiciliu. Prin urmare, N.I. a fost neîntemeiat privat de dreptul la libertate
timp de 1 an 1 lună și 11 zile.
Astfel, potrivit sentinței Judecătoriei Râșcani, mun.
Chișinău, din 24.06.2015, rămasă irevocabilă, N.I. a fost
achitat, învinuit în comiterea infracțiunilor prevăzute
de art.188 alin.(2) lit.(e), (f ) și de art.186 alin.(2) lit.(c),
(d) din Codul Penal, din motiv că faptele lui nu întrunesc elementele constitutive ale acestor infracțiuni,
fiind reabilitat.
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a reținut că
materialul probator anexat la actele cauzei denotă incontestabil că lui N.I. i-au fost cauzate suferințe psihice
prin faptul că a fost tras la răspundere penală pentru
săvârșirea unei infracțiuni mai puțin grave și pentru
două infracțiuni grave, care prevăd pedeapsa doar
cu închisoare, ceea ce a cauzat fără îndoială o presiune psihologică continuă asupra reclamantului, pentru
acțiuni în care, ulterior, nu s-au constatat elementele
infracțiunii.
Pe tot parcursul procesului penal, reclamantul a fost
supus unor acțiuni care să-i limiteze în mod vădit drepturile garantate, i s-au aplicat măsuri procesuale de
constrângere. Prin arestarea preventivă și arestarea la
domiciliu, reclamantul a fost privat de libertate, a fost
lezat în dreptul la libera circulație și în dreptul la convorbirile telefonice [18].
Într-o altă situație de caz, cetățeanca M.Z. s-a aflat
în arest preventiv în perioada 07.02.2013 – 19.08.2013.
În pofida faptului că mandatul de arest emis de autorităţile Republicii Moldova a fost eliberat pe un termen
de 30 de zile şi nu a fost prelungit de către acestea, învinuita s-a aflat ilegal în arestul autorităţilor Republicii
Croaţia timp de 6 luni şi 12 zile. Gravitatea suferinţelor
fizice şi psihice suportate în rezultatul arestării ilegale
i-а provocat suferințe morale profunde.
Astfel, M.Z. a înaintat acţiune în instanţa de judecată împotriva Procuraturii Generale şi Ministerului JusInstitutul Naţional al Justiţiei
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tiţiei privind încasarea prejudiciului moral cauzat prin
acţiunile ilegale ale organului de urmărire penală, solicitând prejudiciul moral în sumă de 730.000 lei pentru
supunerea neîntemeiată la urmărire penală timp de 8
ani 3 luni şi 27 de zile, şi un prejudiciu moral în mărime
de 1.200.000 lei pentru deţinerea ilegală sub arest preventiv pe parcursul a 6 luni şi 12 zile.
Curtea Supremă de Justiție a motivat că instanțele
de fond și de apel au constatat corect faptul atragerii ilegale la răspundere penală a M.Z., odată ce, prin
ordonanţa Procuraturii Râşcani, mun. Chişinău, din
29.11.2013, a fost clasată cauza penală, fiind dispusă
scoaterea integrală de sub urmărire penală a M.Z., urmare a constatării că acţiunile ei nu întrunesc elementele constitutive ale componenţei de infracţiune prevăzută de art.190 alin.(5) din Codul Penal. La caz, instanța
de recurs a mai constatat că suma prejudiciului moral
dispus spre încasare de instanța de apel, în mărime de
20.000 lei, este una infimă.
Luând în considerație suferinţele morale, starea de
stres şi de frustrare cauzate M.Z., durata urmăririi penale (pornită la 02.08.2005 şi finisată la 29.11.2013), precum şi durata aflării acesteia în starea de arest preventiv, instanţa de recurs a apreciat că sunt motive întemeiate de a majora cuantumul prejudiciului moral până
la 150.000 lei, sumă care, în opinia instanţei, poate fi
considerată ca o compensare ce ar aduce satisfacţie
echitabilă persoanei vătămate.
În argumentarea instanței de recurs, prevederile
art.6 lit.(a) şi (b) din Legea nr.1545/1998 indică direct
că dreptul la repararea prejudiciului apare în cazul devenirii definitive şi irevocabile a ordonanței de scoatere
de sub urmărire penală. Astfel, este de înţeles că, în vederea angajării răspunderii statului pentru prejudiciul
cauzat prin erori judiciare şi de anchetă, sunt necesare
unele condiţii speciale, şi anume - fapta ilicită, în calitate de condiţie generală a răspunderii delictuale, are
particularităţi în materia respectivă, astfel că nu orice
acţiune ilicită a organelor de anchetă şi judecată atrage
răspunderea statului.
Instanța de recurs a reținut că o condiţie necesară
pentru angajarea răspunderii statului pentru prejudiciul cauzat prin erori judiciare este actul de reabilitare,
care atestă admiterea erorii judiciare şi prejudicierea
neîntemeiată a persoanei. La caz, s-a constatat cu certitudine că, prin ordonanţa din 29.11.2013 a procurorului, în Procuratura Râşcani, mun. Chişinău, a fost dispusă scoaterea integrală de sub urmărire penală a M.Z. pe
cauza penală, pe faptul comiterii infracţiunii prevăzute
de art.190 alin.(5) din Codul penal, iar măsura preventivă – liberarea provizorie sub controlul judiciar, aplicată
în privinţa acesteia, a fost încetată de drept, ceea ce, în
sensul art.284 alin.(1) din Codul de Procedură Penală,
constituie act de reabilitare şi finalizare în privinţa M.Z.
a oricăror acţiuni de urmărire penală în legătură cu fapta anterior imputată [9].
Institutul Naţional al Justiţiei
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Subliniem că, în cauza Stanev contra Bulgariei din
17.01.2012 (cererea nr.36760/06), Curtea Europeană a
Drepturilor Omului a reamintit că diferența între privare de libertate și restrângerea libertății de mișcare, ce-a
de-a doua fiind reglementată de art.2 din Protocolul
nr.4, este doar una care ține de gradul de intensitate,
și nu una de natură sau de esență. Punctul de plecare
pentru a stabili dacă o persoană a fost lipsită de libertate trebuie să fie situația concretă și trebuie să se ia în
considerare o serie întreagă de criterii, precum: tipul,
durata, efectele și modalitatea de aplicare a măsurii
respective (paragraf 115). În aceeași cauză (paragraf
120), Curtea a statuat că responsabilitatea autorităților
naționale este antrenată și ca urmare a detenției întrun spital psihiatric sau într-o clinică privată [4].
În doctrina de specialitate s-a menționat că netrimiterea în judecată şi, implicit, absenţa inculpării, după
ce persoana a fost privată de libertate sau i s-a restrâns
libertatea, nu înseamnă automat că privarea sau restrângerea de libertate au fost nelegale. Acest aspect
trebuie dovedit prin ordonanţă sau hotărâre, în fiecare
caz în parte [20, p.232].
În context, invocăm şi practica CEDO, respectiv
hotărârea din data de 29.11.1989 pronunţată în cazul
Borgan vs. Marea Britanie, în care s-a invocat încălcarea
art.5 paragraf 1 lit.(c) din Convenţie, conform căreia:
„Orice persoană are dreptul la libertate şi siguranţă.
Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa, cu excepţia
situației: dacă persoana a fost arestată sau reţinută
în vederea aducerii sale în faţa autorităţilor judiciare
competente atunci când există motive verosimile de a
bănui că a săvârşit o infracţiune”. În acest caz, Curtea a
reţinut că art.5 paragraf 1 lit.(c) din Convenție nu presupune ca autorităţile să dispună de probe suficiente
pentru a formula acuzaţii încă din momentul arestării.
Rolul acestei măsuri este acela de a permite clarificarea
sau înlăturarea suspiciunilor rezonabile care există referitor la săvârşirea unei infracţiuni [14, p.268-269].
Prin urmare, conchidem că în situația în care privarea sau restrângerea de libertate a persoanei se face în
conformitate cu scopurile stabilite de lege, nu se poate
concluziona că acestea au fost ilegale şi, deci, nu pot da
naştere dreptului la reparare.
Relevanță pentru cercetarea pe care o efectuăm
prezintă repararea prejudiciului moral în legătură
cu aplicarea ilegală a măsurii preventive sub forma
obligației de a nu părăsi localitatea.
Declarația de nepărăsire a localității poate cauza
persoanei atât un prejudiciu material (de exemplu,
când persoana a fost lipsită de a se deplasa în altă localitate pentru a-și gestiona afacerile), cât și un prejudiciu
moral, survenit în rezultatul încălcării dreptului la libera
circulație, stipulat în art.27 din Constituția R. Moldova.
În calitate de exemplu, aducem situația în care
cetățeanul I.C., prin ordonanţa procurorului din
22.08.2011, a fost recunoscut în calitate de bănuit în
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comiterea infracţiunii prevăzute de art.193 din Codul
Penal, fiindu-i aplicată măsura preventivă obligaţiunea
de a nu părăsi localitatea. Prin sentinţa Judecătoriei
Ungheni din 13.07.2012, I.C. a fost achitat, pe motiv că
fapta nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii, sentinţa fiind menţinută prin decizia Curţii de
Apel Bălţi din 19.12.2012 şi ulterior prin decizia Curţii
Supreme de Justiţie din 28.05.2013.
În temeiul Legii nr.1545/1998, I.C. a depus acțiune
civilă privind repararea prejudiciului suportat în rezultatul acțiunilor ilicite ale organului de urmărire penală.
Curtea Supremă de Justiţie a considerat că, atât prima
instanţă, cât şi instanţa de apel, corect au ajuns la concluzia cu privire la repararea prejudiciului moral. Totuși,
în opinia instanţei de recurs, suma de 15.000 lei încasată de la recurentul Ministerul Justiţiei în beneficiul
intimatului este exagerat de mare şi nu este în corespundere cu caracterul şi gravitatea suferinţelor psihice
suportate de intimat, din care considerente suma în
cauză a fost micşorată de la 15.000 lei până la 5.000 lei.
Instanța de recurs a constat că, pe toată perioada
efectuării urmării penale şi examinării cauzei în instanţa de judecată (22.08.2011 – 28.05.2013), în privința lui
I.C. a fost aplicată măsura preventivă de nepărăsire a
localităţii, el fiind obligat să se prezinte la 8 şedinţe de
judecată în instanţa de fond, 3 la Curtea de Apel Bălţi şi
2 la Curtea Supremă de Justiţie.
Prin privarea de libertate, intimatului I.C. i s-a adus
o atingere a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
omului, iar durerile psihice şi suferinţele fizice suportate se repară prin acordarea unor despăgubiri. Existenţa
acestui prejudiciu complex, ca o consecinţă directă a
lipsirii ilegale de libertate, rezultă din hotărârea judecătorească de achitare a lui I.C. [8].
Alt temei de reparare a prejudiciului cauzat persoanelor fizice constituie condamnarea ilegală (art.3 alin.
(1) lit.(b) din Legea nr.1545/1998). Ca exemplu, aducem
o situație de caz în care Judecătoria Buiucani, mun.
Chișinău, prin hotărârea din 30.12.2015, a dispus admiterea parțială a acțiunii înaintate de reclamantul C.A.
împotriva Ministerului Justiției al R.M. privind repararea
prejudiciului cauzat prin condamnare ilegală, cu încasarea din bugetul de stat, în beneficiul reclamantului C.A.,
a sumei de 1.500.000 lei în calitate de prejudiciu moral.
Instanța de judecată a argumentat hotărârea luată
prin: durata aflării nelegitime a persoanei în detenție;
caracterul și gravitatea încălcărilor procesuale comise
la urmărirea penală și în cadrul examinării cauzei penale în instanța de judecată; rezonanța pe care a avut-o în
societate informația despre învinuirea lui C.A.; durata
excesiv de îndelungată a urmăririi penale și a examinării cauzei penale în instanța de judecată, timp în care
acesta se afla în arest preventiv; suferințele fizice provocate de maladiile dobândite în perioada detenției
ilegale; caracterul și gradul suferințelor psihice confirmate prin raport de expertiză psihiatrico-legală de
ambulatoriu.
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În cadrul cercetării judecătorești, s-a constatat că,
la 31.07.2007, de către Procuratura sectorului Buiucani,
mun. Chișinău, a fost începută cauza penală pe faptul
omorului intenționat în baza art.145 alin.(3) lit.(a) din
Codul Penal. La 18.10.2007, reclamantul C.A. a fost pus
sub învinuire și în privința lui a fost aplicată măsura
preventivă – arestul preventiv.
Prin sentința Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău,
din 09.02.2009, C.A. a fost recunoscut vinovat de
săvârșirea infracțiunilor prevăzute la articolele 145 alin.
(2) lit.(a), 145 alin.(3) lit.(j), stabilindu-i-se pedeapsa definitivă 21 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis.
Curtea de Apel Chișinău a respins ca tardiv și inadmisibil apelul declarat de avocat în interesul lui C.A.,
iar Curtea Supremă de Justiție, prin decizie, a declarat
inadmisibile atât recursul ordinar înaintat de apărător,
cât și recursul în anulare depus de Procurorul General.
Mai apoi, prin decizia Curții Supreme de Justiție din
22.10.2012, a fost admis recursul în anulare declarat în
mod repetat de Procurorul General și s-a dispus rejudecarea cauzei în ordine de apel.
În conformitate cu decizia Curții de Apel Chișinău
din 11.06.2013, a fost casată sentința Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, din 09.02.2009, și emisă o hotărâre
nouă potrivit modului stabilit pentru prima instanță,
prin care reclamantul a fost achitat de învinuirea adusă,
pe motiv că fapta nu a fost comisă de el, decizia nefiind
contestată în instanța superioară.
Drept concluzie pentru pronunțarea sentinței de
achitare în privința lui C.A. a servit faptul că „acuzarea
nu a prezentat instanței nici o probă obiectivă, care
măcar indirect ar confirma vinovăția inculpatului, doar
declarația învinuitului din cadrul urmăririi penale în
care el recunoaște vina în comiterea faptei, care nu este
susținută de nici o probă obiectivă, pertinentă”. Totodată, instanța de apel a luat act de faptul că C.A. s-a
aflat în detenție de la 18.10.2007 până la 15.03.2013,
iar de la 15.03.2013 până la 11.06.2013 în arest la domiciliu [11].
Cu ocazia examinării cauzei civile privind repararea
prejudiciului cauzat lui C.A. prin acțiuni ilicite ale organului de urmărire penală, Judecătoria Buiucani, mun.
Chișinău, în motivarea hotărârii din 30.12.2015, a atestat că reclamantul C.A. s-a aflat ilegal în detenție pentru
1976 zile, aproximativ 5 ani 5 luni, precum și s-a aflat
neîntemeiat în arest la domiciliu pe o durată de 87 zile,
circa 3 luni. Astfel, s-a constatat că reclamantul C.A. a
fost neîntemeiat privat de dreptul la libertate timp de
5 ani și 8 luni. În acest interval, durata procesului de învinuire a lui C.A. a constituit aproximativ 2 ani și 2 luni
(de la 31.07.2007 până la 23.09.2009), fiind nejustificat
de îndelungată în circumstanțele în care reclamantul
se afla în arest preventiv.
Erorile grave admise de organul de urmărire penală și constatate la pronunțarea sentinței de achitare au
dus la efectuarea unor acțiuni de urmărire penală fără
Institutul Naţional al Justiţiei
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să fi existat probe suficiente care să le justifice, precum
și la condamnarea neîntemeiată a reclamantului C.A.
Declarația învinuitului făcută la urmărirea penală, prin
care și-a recunoscut vina în comiterea infracțiunilor
imputate, este supusă criticii, din considerentele că a
fost obținută prin metode inadmisibile – prin aplicarea
violenței, amenințărilor și a altor mijloace de constrângere. Or, în corespundere cu fișa medicală ambulatorie prezentată de la 25.12.2008 până la 24.01.2009,
C.A. s-a aflat la tratament în Secția serviciul medical
al Penitenciarului nr.13, cu dignosticul „Consecințe ale
traumatismului cranio-cerebral”, circumstanțe care denotă faptul că acesta a fost supus violenței în vederea
recunoașterii faptelor incriminate.
În mod suplimentar, instanța de judecată s-a
pronunțat și asupra percheziției ilegale efectuate la domiciliu lui C.A., stabilind că, în cadrul urmăririi penale,
fiind efectuată percheziția la domiciliul inculpatului, nu
au fost depistate careva corpuri delicte care ar justifica
temeinicia acțiunii procesuale efectuate. Instanța de
judecată a constatat că, prin efectuarea percheziției,
a avut loc o ingerință în „viața privată” și în dreptul la
„respectarea domiciliului” reclamantului. Sub aspectul
dacă ingerința a fost „necesară într-o societate democratică”, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a atestat
că, prin decizia Curții de Apel Chișinău din 11.06.2013,
instanța superioară a constatat că „nimeni din martorii
interogați în cadrul judecării cauzei nu a declarat că ar fi
văzut vreo dată la C.A. armă de foc sau măcar s-ar fi vorbit despre armă”. Percheziția a fost ordonată fără ca să
existe probe, din care ar rezulta o presupunere rezonabilă că la domiciliul lui C.A. se poate afla arma folosită la
comiterea infracțiunii. Ca urmare, instanța de judecată
a reținut că ingerința a fost excesivă în raport cu scopul
legitim urmărit, a fost nejustificată, disproporționată și
inadmisibilă într-o societate democratică [16].
Un alt temei de reparare a prejudiciului cauzat prin
acțiunile ilicite ale instanțelor de judecată și a organului de urmărire penală se manifestă prin supunerea
ilegală a persoanei la arest contravenţional, reţinerea
contravenţională ilegală sau aplicarea ilegală a amenzii contravenţionale de către instanţa de judecată (art.3
alin.(1) lit.(d) din Legea nr.1545/1998).
În doctrina moldovenească de specialitate, s-a pus
întrebarea: din ce considerente legiuitorul a prevăzut
ca repararea prejudiciilor să se facă doar în cazul arestului contravențional şi a muncii neremunerate în folosul comunităţii (art.1405 alin.(1) din Codul civil)? Or,
art.32 alin.(2) din Codul contravențional stabilește opt
categorii de sancțiuni contravenționale aplicabile persoanelor fizice și putem considera că, la aplicarea oricărora dintre ele, prezenţa suferințelor psihice devine
incontestabilă.
Autorul întrebării ajunge la concluzia că situaţia
descrisă nu reprezintă altceva decât o lacună în legislaţie. Spre fericire, există două instrumente eficiente,
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi jurispruInstitutul Naţional al Justiţiei
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denţa Curţii Europene, care prevalează asupra legilor
naţionale şi, în caz de divergenţe, se aplică cu prioritate
şi în mod direct la examinarea cauzelor în faţa instanţelor naţionale.
În calitate de argument, se aduce cauza Antipenkov
vs. Rusia, nr. 33470/03 din 15.10.2009, §82, în care Curtea Europeană stabilește că părţii lezate nu-i poate fi
cerut să prezinte probe întru argumentarea prejudiciului moral suferit. Simpla constatare a încălcării săvârşite
de organele de urmărire penală şi declaraţiile părţii lezate sunt suficiente pentru a oferi o satisfacţie echitabilă [29, p.23]. Acelaşi concept, potrivit căruia prejudiciul
moral nu trebuie să fie probat de către partea lezată,
este reiterat de Curtea Europeană în cauza Gridin vs.
Rusia, nr. 4171/04 din 01.06.2006, §20 [22]. În concluzie, autorul recomandă justiţiabililor să nu se limiteze la
prevederile lacunare ale legislației naţionale, ci să aplice în mod direct principiile, normele şi jurisprudenţa
CEDO [3].
Este necesar de menționat că acțiunile ilicite ale
instanțelor de judecată și a organului de urmărire penală care antrenează răspunderea statului în temeiul
Codului civil și al Legii nr.1545/1998, necesită a fi delimitate de acțiunile ilicite prevăzute de Codul Penal,
în temeiul cărora persoanele cu funcții de răspundere
din cadrul organelor de drept pot fi trase la răspundere penală. Astfel, în Capitolul XIV din Codul Penal intitulat „Infracțiunile contra justiției” sunt incriminate o
serie de infracțiuni proprii colaboratorilor din cadrul
organului de urmărire penală, precum: amestecul în
înfăptuirea justiției și în urmărirea penală (art.303), tragerea cu bună-știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate (art.306), pronunțarea unei sentințe,
decizii, încheieri sau hotărâri contrare legii (art.307),
reținerea sau arestarea ilegală (art.308).
Astfel că, concomitent cu examinarea acțiunii civile privind repararea prejudiciului material și moral,
persoana poate înainta o plângere penală în scopul
tragerii la răspundere penală a persoanelor cu funcții
de răspundere care au admis încălcarea drepturilor și
libertăților fundamentale ale reclamantului.
Un alt aspect problematic din legislația națională
este că în art.3 din Legea nr.1545/1998 lipsește un temei important de reparare a prejudiciului și anume:
omisiunea instanței de judecată sau a organului de urmărire penală de a notifica autoritatea competentă de
eliberarea pașaportului despre existența actului de reabilitare. Ca urmare, în practică există numeroase situații
în care persoana reabilitată este privată de dreptul la
libera circulație, din motiv că ÎS CRIS „Registru” refuză
eliberarea pașaportului cetățeanului R. Moldova.
În pofida faptului că art.172 din Codul de executare [5] stabilește că instanța care a judecat cauza în
prima instanță are obligația de a trimite hotărârile
judecătorești spre executare, în activitatea practică
deseori se comit erori judiciare și de urmărire penală,
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prin care persoanele sunt private în exercitarea unor
drepturi fundamentale.
Cu titlu de exemplu, aducem o cauză în care Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a dispus încasarea în
beneficiul reclamantului C.A. a sumei de 15.000 lei cu
titlu de prejudiciu moral și a cheltuielilor de judecată
pentru că acestuia, din motiv că i-a fost suspendat dreptul la libera circulație în legătură cu intentarea dosarului
penal, autoritatea competentă i-a refuzat în eliberarea
pașaportului de cetățean al Republicii Moldova.
În fapt, organul de urmărire penală l-a învinuit pe
C.A. de comiterea infracțiunii prevăzute la art.190 alin.
(5) din Codul penal, iar prin sentința Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, inculpatul C.A. a fost achitat, pe
motivul că fapta acestuia nu întrunește elementele
infracțiunii.
În temeiul Legii nr.1545 din 25.02.1998, C.A. s-a
adresat cu acțiune civilă în instanța de judecată, solicitând repararea prejudiciului moral. Prin hotărârea
din 01.11.2017, Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău, a
admis acțiunea parțial, încasând în beneficiul lui C.A.
a prejudiciului moral în mărime de 15.000 lei și a cheltuielilor de judecată. Instanța a apreciat că durata procesului de învinuire a lui C.A. în comiterea infracțiunii
prevăzute la art.190 alin.(5) din Codul Penal a constituit
aproximativ 4 ani (din iunie 2011 până la 30.06.2015),
fiind nejustificat de îndelungată.
Potrivit înștiințării nr.02/212159 din 22.10.2016 parvenită lui C.A. din partea ÎS CRIS „Registru”, s-a atestat
că acestuia i s-a refuzat în eliberarea pașaportului de
cetățean al R. Moldova., întrucât i-a fost suspendat
dreptul la libera circulație în legătură cu intentarea
dosarului penal. Totodată, i s-a comunicat că examinarea cererii repetate pentru eliberarea pașaportului de
cetățean al R. Moldova necesită prezentarea hotărârii
definitive la cauza penală sau, după caz, prezentarea
certificatului care stabilește că în privința sa nu sunt
aplicate măsuri preventive în conformitate cu art.175,
177 din Codul de Procedură Penală.
Instanța de fond a mai reținut că, deși decizia irevocabilă a Curții Supreme de Justiție a fost emisă la data
de 22.03.2016, restricțiile aplicate în privința lui C.A. la
data de 22.10.2016 nu erau anulate, fapt care indică
lezarea directă a drepturilor și intereselor reclamantului [17].
Curtea de Apel Chișinău a menținut hotărârea primei instanțe, motivând că, deși, prin decizia irevocabilă a Curții Supreme de Justiție a R. Moldova din data
de 22.03.2016, sentința Judecătoriei Buiucani, mun.
Chișinău, prin care s-a dispus achitarea lui C.A. în comiterea infracțiunii prevăzute de art.190 alin.(5) din Codul
penal a devenit definitivă și irevocabilă, restricțiile aplicate în privința lui C.A. nu au fost anulate [10].
Luând în calcul cele expuse, considerăm oportun
ca în art.3 din Legea nr.1545/1998 să fie introdus un
temei suplimentar de reparare a prejudiciului cauzat
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prin erori judiciare și de urmărire penală și anume:
omisiunea instanței de judecată sau a organului de
urmărire penală de a notifica autoritatea competentă
de eliberarea pașaportului despre existența actului de
reabilitare.
Concluzii și recomandări. Generalizând cele expuse, conchidem că temeiurile de naștere a prejudiciului pasibil de reparare se află în strânsă legătură cu
acțiunile ilicite comise de către persoanele cu funcții
de răspundere din cadrul instanțelor judecătorești și a
organelor de urmărire penală.
Acțiunile ilicite se pot manifesta prin săvârșirea
unor acțiuni într-un mod contrar cerințelor legislației
procesual-penale, precum: reținerea ilegală, condamnarea ilegală, aplicarea ilegală a măsurilor preventive,
efectuarea ilegală a percheziției etc. Mai mult decât
atât, aceste acțiuni din partea persoanelor cu funcții
de răspundere pot fi apreciate în calitate de infracțiuni,
contravenții, abateri disciplinare etc.
Prin repararea de către stat a prejudiciilor cauzate
persoanelor fizice ca rezultat al aplicării ilegale a măsurilor de contrângere privative de libertate, persoanei
i se oferă un sentiment de satisfacție morală, iar sarcina grea a suferințelor psihice suportate prin arestarea
ilegală sau condamnarea ilegală se transferă de la persoana care a fost privată de libertate în mod nejustificat, către partea ce o poate suporta mai ușor – întreaga
societate.
Pentru apariția obligației de reparare a prejudiciului cauzat prin erori judiciare și de urmărire penală, importanță juridică au doar acele acțiuni, prin care
persoana a fost trasă la răspundere ori privată provizoriu de libertate, fapt ce a dus la prejudicierea ei. Mai
apoi, actele procesuale în baza cărora persoana a fost
sancționată în mod ilegal, urmează a fi declarate ca fiind ilicite de către autoritățile competente.
Raporturile de reparare a prejudiciului cauzat prin
erori judiciare și de urmărire penală iau naștere la data
când s-a constatat ilegalitatea actului prin care persoana a fost condamnată sau arestată ilegal, adică la momentul în care actul de reabilitare a devenit irevocabil.
În scopul protecției drepturilor fundamentale ale
persoanei, recomandăm introducerea în art.3 din Legea nr.1545/1998 a unui temei suplimentar de reparare a prejudiciului, după cum urmează: (g) omisiunii
instanței de judecată sau a organului de urmărire penală de a notifica autoritatea competentă de eliberarea
pașaportului despre existența actului de reabilitare.
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Sumar
Practica utilizării mai multor jurisdicții în scopul evitării riscurilor patrimoniale își are apariția încă din
antichitate, evoluând istoric în „inversiuni” corporative globale. În acest sens, specializarea unor jurisdicții
în găzduirea corporațiilor a generat un termen generic de zonă „offshore”. Evaluarea obiectivă a unei
jurisdicții în vederea includerii în lista zonelor offshore este greu de întreprins anume din cauza criteriilor
echivoce pe care se bazează. Această situație generează necesitatea evidențierii și clasificării separate
a diferitor efecte ale jurisdicțiilor date, cum ar fi lipsa
schimbului de informație, stabilirea unui impozit nominal etc. Schimbarea jurisdicției fiscale tradiționale
către jurisdicțiile offshore nu întrunește a priori elementele unei infracțiuni, de multe ori această metodă
este motivată de o planificare fiscală strategică în care
sunt folosite toate mecanismele legale ale jurisdicțiilor
internaționale.
Cuvinte-cheie: concurenţă fiscală, inversiune corporativă, paradis fiscal, zonă offshore, EOIR standard, societate offshore, centru financiar offshore.
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The practice of using multiple jurisdictions to avoid patrimonial risks has emerged since antiquity,
evolving historically in global corporate inversions. In this respect, the specialization of some
jurisdictions in such corporate hosting has generated a generic term as ”offshore” zone. The objective assessment of a jurisdiction to be included in
the list of offshore zones is difficult to undertake
precisely because of the equivocal criteria on which it is based. This situation generates the need
to highlight and separate the different effects of
these jurisdictions, such as the lack of exchange
of information, the establishment of a conventional taxes, etc. The process of changing traditional
tax jurisdictions into offshore jurisdictions does
not constitute a priori the elements of a criminal
offense, many times this method is motivated by
a strategic tax planning using all the legal mechanisms of international jurisdictions.
Key-words: tax competition, corporate inversion,
tax haven, offshore zone, EOIR standard, offshore
company, offshore financial center.

Primele apariții ale zonelor offshore (extrateritoriale) au avut loc încă în antichitate, în Grecia antică.
Orașul Athena impunea impozite de 2% din valoarea
bunurilor importate sau exportate, ceea ce determina comercianții să întreprindă ocolire de 30 km pentru a le evita. Insulele mici din apropierea Athenei au
devenit locuri de refugiu fiscal, unde bunurile stocate
erau aduse mai târziu prin contrabandă. În evul mediu,
orașul Londra era un paradis fiscal pentru comercianții
hanseatici, alianță comercială a diferitor orașe-porturi
din nordul Europei, care erau scutiți de toate taxele.
În anii 1721, coloniști americani preferau să transfere
comerțul în America Latină, în scopul evitării impozitelor impuse de Marea Britanie. În secolul XVIII, Consiliul
local din Geneva (Elveția) a adoptat o lege prin care
bancherii au fost impuși să țină evidența conturilor
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clienților lor, dar interzicând dezvăluirea înregistrărilor
fără acordul expres al Consiliului, principiul care, în perioada primului război mondial, a făcut din această țară
centrul financiar al Europei [18].
Deși, în doctrina românească se consideră că prima
lucrare de specialitate legată de acest subiect a apărut
în anul 1983, sub denumirea de Raportul Gordon, la
solicitarea Ministerului Finanțelor din Franța [1, p.178],
totuși, nu putem fi de acord cu această poziție, făcând
referință la Raportul efectuat de Richard Gordon în
anul 1981 la solicitarea Ministerului Justiției al SUA, cu
aceeași tematică [10].
În Franța, offshorul era clasificat în paradis fiscal
(les paradis fiscaux) și paradis reglementar (les paradis
réglementaires).
Les paradis fiscaux, în termeni generali, erau considerate țările sau teritoriile care practică impozite de
nivel redus sau chiar zero.
Les paradis réglementaires erau considerate țări
sau teritorii care oferă un regim simplu de înregistrare a companiilor, care dau un nivel excesiv de
confidențialitate a tranzacțiilor și al cărui sistem financiar, în special piețele și actorii care operează acolo, nu
necesită reglementare și supraveghere. De exemplu,
les paradis réglementaires oferă adesea o procedură de
înregistrare liberă pentru companii, uneori cu posibilitatea de a încorpora societăți cu titluri la purtător, pentru a ascunde adevărata identitate a acționarilor. Așa
este în cazul Liechtenstein și, parțial, în Elveția. Înregistrarea este, de asemenea, rapidă în anumite jurisdicții:
companiile pot fi cumpărate și puse în funcțiune în termen de cinci zile, numind un „om de paie”, un rezident,
ca director sau acționar (directorul nominal, secretar
sau acționar nominal), cum este în Delaware (SUA)
(cinci zile), Insulele Virgine Britanice (cincisprezece zile)
și Panama (cincisprezece zile) [8].
Nu toate jurisdicțiile offshore (extrateritoriale) sunt
paradisuri fiscale sau jurisdicții secretizate.
Nu există o definiție absolut stabilită privind un
paradis fiscal sau o listă convenită de jurisdicții care ar
trebui considerate paradisuri fiscale. Cu toate acestea,
diverse surse guvernamentale, internaționale și academice au folosit caracteristici similare pentru a defini și
identifica paradisurile fiscale.
Există 4 criterii, întrunirea cărora ar putea plasa
o jurisdicție în lista paradisurilor fiscale elaborată de
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD): (I) absența totală a impozitelor sau aplicarea unui impozit nominal, (II) lipsa de transparență,
(III) existența legilor sau practicilor administrative care
împiedică schimbul efectiv de informații fiscale cu alte
guverne privind contribuabilii care beneficiază de impozitarea nominală sau lipsa acesteia și (IV) absența
oricărei cerințe ca activitatea să fie substanțială [11].
Lipsa impozitului sau stabilirea unui impozit nominal nu este un criteriu suficient pentru ca o jurisdicție
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să fie considerată paradis fiscal. OECD recunoaște că
orice jurisdicție are dreptul de a determina ce impozite
și taxe să aplice și, conform principiului dat, să stabilească nivelul acestora.
Criteriul transparenței asigură că există o consistentă și deschisă aplicare a normelor fiscale pentru toți
contribuabili în cazuri similare, precum și informația
necesară ca autoritățile fiscale să determine corect
obligațiile fiscale. Exemple de încălcare a criteriului de
transparență: întreprinderile nu au obligația de a ține
evidența conturilor, de a-și certifica conturile, de a raporta fluxurile lor sau de a furniza informații despre
beneficiarii efectivi ai operațiunilor sau activităților etc.
Astfel, până în 2008, societățile cu sediul în Andorra nu
erau supuse obligației de a ține evidența conturilor.
Criteriul schimbului de informație în materia fiscală
presupune schimbul informației „la cerere”. Schimbul
de informație la cerere descrie situația în care o autoritate competentă dintr-o țară cere unei autorități
competente din altă țară informație specifică în legătură cu o anchetă fiscală, în general, bazându-se pe o
convenție bilaterală privind schimbul de informații între aceste două țări. Un element esențial în schimbul
de informație este implementarea garanțiilor adecvate pentru asigurarea drepturilor contribuabililor și
confidențialitatea afacerilor fiscale ale acestora.
Criteriul „absenței unei activități substanțiale” era
inclus în anul 1998 ca unul dintre criteriile de identificare a paradisurilor fiscale (tax heaven), deoarece
absența necesității de a activa sugerează că o asemenea jurisdicție atrage investiții și tranzacționează facilitarea evaziunii fiscale. Totuși, în anul 2001, Comitetul
Fiscal al OECD a statuat că acest criteriu nu va fi folosit
pentru determinare, dacă offshore este cooperant sau
necooperant.
Curtea de conturi a SUA, în capitolul cu privire la
evaluarea jurisdicțiilor offshore din „Raportul privind
folosirea de către companii și antreprenori federali cu
subsidiarele acestora în jurisdicții care figurează ca paradisuri fiscale sau jurisdicții secretizate” (din anul 2008),
a folosit și un alt criteriu – autopromovarea jurisdicției
drept un centru financiar offshore [6].
Reieșind din criteriul diferențiat de evaluare a
jurisdicțiilor offshore, este greu de a determina numărul exact al acestora. Listele cu enumerarea paradisurilor fiscale au fost create de 3 organizații internaționale:
(I) Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, (II) Grupul de Acțiune Financiară privind Combaterea Spălării Banilor (FATF) și (III) Consiliul pentru
Stabilitatea Financiară (FSB). Există și liste create de
organizații nonguvernamentale: Biroul Național de
Cercetări Economice (NBER), Rețeaua de Justiție Fiscală
(Tax Justice Network), lista publicată în The Quarterly Journal of Economics (denumită și Lista lui Hines and Rice)
etc. [5, p.149-182]. În prima listă elaborată de OECD,
apărută în anul 2000, existau 52 de jurisdicții, printre
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care se număra Elveția, Israel și Federația Rusă. Până
în anul 2001, în Federația Rusă activau zone fiscale
preferențiale (Altai, Kalmykia, Buryatia, Ingushetia etc.)
[20, p.65-71]. Țările de Jos, fiind des descrise în discuțiile
politice ca paradis fiscal [14], niciodată, totuși, nu apar
în listele Hines-Rice sau OECD [17, p.9]. Lista a fost criticată atât de reprezentanții jurisdicțiilor offshore, cât și
de organizațiile independente, învinuind OECD în lipsă
de obiectivitate și politizarea subiectului [9].
În general, se poate vorbi despre 50 de jurisdicții
(dacă nu considerăm Sark și Alderney jurisdicții separate), care se enumeră în toate listele. Insulele Canalului sau Insulele Anglo-Normande sunt un grup de insule situate în Canalul Mânecii, între Anglia și Franța.
Insulele sunt grupate în două provincii (bailiwicks), Guernsey și Jersey, amândouă dependente ale coroanei
britanice, dar nu părți ale Regatului Unit și nici ale Uniunii Europene, Sark și Alderney fiind parte a bailiwickului Guernsey, iar Guernsey considerând că nu duce
responsabilitate legală față de Sark în materia fiscală.
Acestea au fost declarate de diferite surse ca fiind offshore (Andorra, Anguilla, Antigua și Barbuda, Aruba,
Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Bermuda, Insulele Virgine Britanice, insulele Cayman și Cook, Costa
Rica, Cyprus, Dominica, Gibraltar, Grenada, Guernsey,
Hong Kong, Ireland, Isle of Man, Jersey, Iordan, Letonia, Liban, Liberia, Liechtenstein, Luxembourg, Macao,
Maldives, Malta, Insulele Marshall, Mauritius, Monaco,
Montserrat, Nauru, Netherlands Antilles, Niue, Panama,
Samoa, San Marino, Seychelles, Singapore, St. Kitts și
Nevis, St. Lucia, St. Vincent și Grenadines, Switzerland,
Insulele Caicos, Insulele Virgine U.S., Vanuatu).
În nici o lista nu a fost inclus Vaticanul, cu toate că,
într-un timp, întrunea elementele unui paradis fiscal
[16].
Pentru funcționarea efectivă a offshor-ului este necesar suportul centrelor financiare majore, cum sunt
New York, Londra, Frankfurt, Shanghai, și Tokio, având
des funcția de „intermediar” între piețele financiare reglementate și piețele nereglementate.
Sub influența G20, începând din anul 2008, tema
consolidării transparenței fiscale la nivel mondial pentru a reduce evaziunea fiscală a fost în topul
agendei internaționale [3]. OECD a elaborat standardul internațional al transparenței și schimbului de
informație la cerere (EOIR standard), aplicând propria
metodă de evaluare [2]. Accentul principal este pus
pe transparența informației fiscale față de autoritățile
competente, căci informația care nu este valabilă nu
poate fi accesată și, bineînțeles, schimbată/transmisă.
Totodată, chiar în cazul în care o jurisdicție niciodată
nu execută un schimb de informație, standardul privind colaborarea informațională poate fi parțial atins
(de exemplu, în Costa Rica nu este valabilă informația
privind proprietarii persoane juridice, aceștia pot fi nominali sau inexistenți (cazul trusturilor sau fondurilor),
cu toate acestea, Costa Rica are „ratingul” compatibil cu
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„standard”). Către anul 2016, OECD a declarat că toate jurisdicțiile au întreprins eforturi în vederea ridicării
standardului privind transparența și, la moment, în „lista neagră” nu este inclusă nici o jurisdicție (jurisdicții
care să nu coopereze cu OECD în materie fiscală) [13].
Către anul 2014, adițional la standardul existent EOIR,
a fost propus un standard nou privind transparența fiscală, care prevede schimbul automat de informații privind conturile financiare (AEOI standard).
Pe lângă mecanismele internaționale de combatere
a fenomenului de evaziune fiscală sau evitare a plăților
fiscale cu implicarea jurisdicțiilor offshore, fiecare țară
elaborează „listele negre” interne. În „listele negre” interne apar jurisdicții care nu colaborează în vederea
schimbului de informație în materia fiscală cu țara
emitentă. De exemplu, Azerbaidjan a aprobat lista de
40 jurisdicții cu regim preferențial de impozitare (care
refuză să colaboreze cu Azerbaidjan), cu care transferurile directe sau indirecte sunt considerate venituri
derivate din surse interne și, ca efect, taxabile cu 10%.
Companiile pot deschide societăți offshore sau strămuta compania în jurisdicțiile cu nivel scăzut de impozitare ale zonelor offshore. Această situație generează
o concurență fiscală între jurisdicții. În acest sens, este
folosită larg inversiunea corporativă sau inversiunea fiscală. Inversiunea corporativă este o practică de relocare a domiciliului legal al companiei către o jurisdicție
cu nivel scăzut de impozitare sau un paradis fiscal, de
obicei, operațiunile materiale rămânând în țara de origine, cu un nivel înalt de impozitare. Informațiile despre primele inversiuni corporative în SUA au apărut în
anul 1980 (într-un articol despre folosirea schemei de
către căile ferate ale SUA) [15] și au devenit populare
în 1990, când companiile americane căutau să reamplaseze companiile în paradise fiscale, precum Insulele Bermude. Mecanica acestui proces poate fi descrisă
prin „schimbarea” domiciliului într-o altă jurisdicție.
Tehnic, aceasta se face prin înregistrarea unei noi companii (societate-mamă) în jurisdicția offshore, care devine (prin absorbție sau contopire) vârful piramidei
corporative. Veniturile companiilor subsidiare, fără să
devină venituri impozabile în jurisdicția de origine, se
transferă (metodele fiind variate, precum: distribuirea
datoriilor, exportul prețului, creditarea încrucișată etc.
[12]) de la companiile originale la cele noi, fără să fie
impozitate în țara de origine. Un exemplu elocvent de
control corporativ offshore al întregilor industrii poate fi descris prin grupul industrial „Базовый элемент”,
care este controlat de Oleg Deripaska, proprietarul
companiei „Basic Element” Ltd, înregistrată în insula
Jersey (Insulele Canalului sau Insulele Anglo-Normande), compania este fiica companiei A-Finance înregistrată în Insulele Virgine Britanice, proprietarul căreia
este același Oleg Deripaska, tot el și proprietarul companiei EN+ înregistrată în insula Jersey, proprietarul al
56% din acțiunile companiei UC Rusal, care este, de
facto, proprietarul tuturor uzinelor de aluminiu din
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Federația Rusă. Compania ОАО „Мечел” este una dintre cele mai importante companii rusești din industria
metalurgică și minieră, fiind controlată de Calridge Ltd
și Bellasis Holdings Ltd, înregistrate în Cipru. Compania
ОАО „Металлинвест” aparține Gallagher Holdings Ltd.
(Alisher Usmanov), Seropaem Holdings Ltd. (A. Skotch)
și Coalco Metals Ltd. (V. Anisimov), înregistrate în Cipru
[19, p.626].
Există o ipoteză, încurajată de organizația neguvernamentală Tax justice Network [7], precum că băncile și companiile de audit „Big Four” (Price water house
Coopers (PWC), Deloitte, Ernst & Young (E&Y) și KPMG) ar
încuraja practica de mutare a activității în jurisdicțiile
cu grad înalt de secretizare financiară oferită de lege,
deoarece oportunitățile lor de afaceri cresc în condiții
de confidențialitate.
Cu toate acestea, nu toate impozitele/taxele pot fi
„transferate” în jurisdicții offshore. Impozitele sau taxele nu pot fi evitate sau reduse (cum ar fi impozitul
pe succesiunea bunului imobiliar, TVA-ul la prețul de
achiziție inițial al imobilului sau impozitele anuale pe
proprietăți imobiliare și taxele municipale), deoarece
acestea sunt percepute de țara în care se află proprietatea imobiliară și, prin urmare, trebuie plătite la fel ca
orice alt rezident al țării respective, adică respectând
principiul lex loci rei sitae.
Schimbarea jurisdicției fiscale tradiționale către
jurisdicțiile offshore nu întrunește a priori elementele
unei infracțiuni, de multe ori această metodă este motivată de o planificare fiscală strategică, folosind toate
mecanismele legale ale jurisdicțiilor internaționale.
Cineva ar numi această schemă o practică injustă, iar
președintele Google, Eric Schmidt [4], a numit-o mai
simplu – Capitalism.
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Sumar
În prezentul articol este analizată evoluția instituției de
admisibilitate a recursului în procedura civilă din Republica Moldova din perspectiva prevederilor legale și
a jurisprudenței Curții Supreme de Justiție. De asemenea, în contextul tendințelor majore din țările europene, precum și al problemelor specifice cu care se confruntă instanțele judecătorești din Republica Moldova,
sunt cercetate lista și natura juridică a premiselor de
admisibilitate a recursului, sarcinile și caracteristicile
procedurii de examinare a admisibilității recursului.
Instituția admisibilității recursului este delimitată de
instituțiile adiacente, fiind evidențiate premisele de
admisibilitate și condițiile de exercitare a recursului. Pe
baza cercetărilor istorice și comparate sunt făcute anumite recomandări privind temeiurile inadmisibilității
recursului, precum și procedura de examinare a
admisibilității acestei căi de atac.
Cuvinte-cheie: admisibilitatea recursului, casare, condiţii de exercitare a recursului, temeiurile de inadmisibilitate a recursului, premisele de admisibilitate a recursului, recurs, sarcinile recursului, căile de atac.
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The articles analyses the evolution of the institution of the admissibility of the second appeal in the
civil procedure of the Republic of Moldova, from
the perspective of legal provisions and case law
of the Supreme Court of Justice. The list and legal
nature of the prerequisites of the second appeal’s
admissibility, the tasks and features of the examination procedure of the second appeal’s admissibility are also investigated in the context of major
trends in the European countries, as well specific
problems faced by the Moldovan courts.
A delimitation of the institution of admissibility of
the second appeal from other adjacent institutions
is made, with distinguishing of the prerequisites of
the second appeal admissibility and of the conditions for its submission. On the basis of historical
and comparative investigation certain recommendations concerning the grounds for the inadmissibility of the second appeal, as well as the examination procedure of the second appeal’s admissibility
are made.
Key-words: appeal’s admissibility, cassation, conditions for the second appeal inadmissibility, prerequisites of the second appeal admissibility, appeal, tasks
of the appeal, ways of appeal.

Admisibilitatea recursului – contextul introducerii instituției în procedura civilă din Republica Moldova. În sistemul mecanismelor juridice orientate
spre remedierea erorilor comise la înfăptuirea justiției
un loc important îl ocupă căile de atac al hotărârilor
judecătorești. Este unanim recunoscut că această
instituție reprezintă o garanție fundamentală a dreptului la apărare judiciară, asigurând pronunțarea unor
hotărâri legale și temeinice. Codul de procedură civilă
al Republicii Moldova (în vigoare din 12 iunie 2003) [5]
a introdus noi reglementări în materia căilor de atac a
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hotărârilor judecătorești. O noutate a constituit și reglementarea, într-o secțiune aparte a Codului de procedură civilă, a instituției recursului împotriva deciziilor
instanței de apel (Secțiunea a 2-a din Capitolul XXXVIII). Prin intermediul acestei căi de atac se efectuează
controlul de legalitate a deciziilor adoptate de curțile
de apel în calitate de instanțe de apel. Spre deosebire
de celelalte căi de atac, recursul împotriva deciziilor
instanței de apel, a cărui judecare este de competența
instanței judecătorești supreme din Republica Moldova – Curtea Supremă de Justiție, se caracterizează prin
anumite particularități, condiționate de sarcina publică a acestuia (asigurarea aplicării uniforme a legilor de
către toate instanțele judecătorești) care trebuie îndeplinită de rând cu sarcina cu caracter privat (apărarea
nemijlocită a drepturilor participanților la proces prin
adoptarea unei hotărâri legale) [13, p. 66]. În această
ordine de idei, natura juridică a recursului împotriva
deciziilor instanței de apel diferă substanțial de cea a
apelului și de cea a recursului împotriva încheierilor.
Pentru a soluționa problema supraaglomerării
instanței supreme, Codul de procedură civilă a instituit
unele limitări la exercitarea recursului împotriva deciziilor instanței de apel. În primul rând, au fost introduse reglementări cu privire la faptele juridice complexe
cu caracter special ce urmează a fi întrunite pentru a
accede la Curtea Supremă de Justiție. În al doilea rând,
a fost instituită procedura de selectare a recursurilor.
Astfel, a apărut o instituție procedurală nouă – admisibilitatea recursului împotriva deciziilor instanței de
apel, ce vizează chestiunile procedurale premergătoare și distincte de aspectele ce țin de fondul cererii de
recurs.
Implementând instituția admisibilității recursului,
în calitate de filtru la Curtea Supremă de Justiție, legiuitorul moldav a urmat tendința generală, ce se manifesta tot mai accentuat în mai multe state europene.
Impactul benefic scontat al acesteia asupra activității
instanțelor supreme consta în reducerea numărului de
recursuri examinate, având ca rezultat îmbunătățirea
calității deciziilor adoptate, îndeplinirea cu eficacitate
a sarcinii de asigurare a aplicării uniforme a legii de
către toate instanțele judecătorești, reducerea termenelor de examinare a cauzelor civile. Analiza statisticii
judiciare confirmă actualitatea problemei de supraaglomerare a Curții Supreme de Justiție și, respectiv,
necesitatea instituției admisibilității recursului, or,
această cale de atac se utilizează de justițiabili întrun număr considerabil de cazuri. Astfel, în perioada
2006-2016, aproximativ 35-40% din deciziile adoptate
de instanțele de apel de drept comun au fost atacate cu recurs la Curtea Supremă de Justiție. Cu titlu de
comparație, în aceeași perioadă au fost supuse apelului în medie circa 15% de hotărâri pronunțate de judeInstitutul Naţional al Justiţiei
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cătoriile de drept comun, cu o tendință de creștere în
ultimii ani [14]. De rând cu avantajele sus-menționate,
reglementarea nechibzuită a instituției admisibilității
recursului poate avea consecințe negative: atribuirea
caracterului irevocabil unor hotărâri greșite, încălcarea dreptului persoanelor interesate la apărare judiciară eficientă și acces liber la justiție. Practica judiciară
din Republica Moldova a confirmat temeinicia acestor riscuri, iar în primii 10 ani de aplicare a instituției
admisibilității recursului legiuitorul de două ori (în
2006 și 2012) a intervenit cu amendamente la aceasta. Apreciind pozitiv ultimele modificări la Codul de
procedură civilă ce vizează admisibilitatea recursului,
constatăm că practica de aplicare a acestor dispoziții
legale în continuare este neuniformă, ceea ce uneori
distorsionează esența acestei instituții. În această ordine de idei, rămâne actuală interpretarea corectă a
celor două laturi ale admisibilității recursului: 1) latura
statică – premisele de admisibilitate, și 2) latura dinamică – procedura de examinare a admisibilității.
Premisele de admisibilitate a recursului. Îndeplinirea
de către recursul împotriva deciziilor instanței de apel
a sarcinilor de apărare a drepturilor participanților la
proces și de asigurare a aplicării uniforme a legii nu
implică posibilitatea declarării nestingherite a acestuia. Potrivit principiului legalității căilor de atac, dedus
din art. 119 al Constituției Republicii Moldova, exercitarea recursului împotriva deciziilor instanței de apel
presupune întrunirea faptelor juridice complexe expres prevăzute de lege. Cunoașterea acestora prezintă
o importanţă deosebită, întrucât, pe de o parte, refuzul
neîntemeiat de a primi cererea de recurs (restituirea
cererii de recurs sau recunoașterea recursului drept inadmisibil) ar însemna limitarea arbitrară a dreptului de
a declara recurs, iar pe de altă parte, primirea spre examinare a recursurilor declarate cu nerespectarea legii
ar duce la o supraaglomerare nejustificată a instanței
supreme.
Caracterizând faptele juridice complexe ce trebuie
întrunite pentru depunerea cererii de recurs, profesorul rus V. Iarkov menționează că faptele juridice procesuale cu caracter pozitiv (deținerea de către recurent a
statutului de participant la proces și existenţa deciziei
pasibile recursului) reprezintă elemente pasive necesare pentru intentarea procedurii de recurs. Elementele pasive sunt veriga inițială a faptelor juridice complexe ce determină apariția dreptului de a declara recurs. Veriga finală a acestor fapte reprezintă o acțiune
– depunerea cererii de recurs – prin care dreptul de a
declara recurs se realizează efectiv [27, p.64].
În doctrina dreptului procesual civil faptele juridice necesare pentru adresare în judecată, în mod
tradițional, se divizează în premisele dreptului la
acțiune și condițiile de exercitare a acțiunii. Unii autori
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au adaptat această clasificare și au aplicat-o cu referire
la faptele juridice necesare pentru declararea recursului, evidențiind premisele dreptului de a declara recurs
și condițiile de realizare a dreptului de a declara recurs
[25, p.42; 26, p. 38]. Bazându-ne pe aceste concepții,
am propus delimitarea premiselor de admisibilitate a
recursului și a condițiilor de exercitare a acestuia [12,
p.11-12]. Această clasificare permite de caracterizat,
din punct de vedere teoretic, esența diferitor fapte juridice ce trebuie întrunite pentru declararea recursului
împotriva deciziilor instanței de apel. Mai important
este efectul practic al acestei clasificări, permițând delimitarea sancțiunilor ce intervin în caz de nerespectare a ordinii legale de declarare a recursului.
Premisele de admisibilitate a recursului împotriva
deciziilor instanței de apel pot fi definite ca fiind acele circumstanțe procesuale cu caracter obiectiv de
existenta cărora legea leagă apariția dreptului de a
declara recursul împotriva deciziilor instanței de apel.
Prin caracterul obiectiv al circumstanțelor înțelegem
independența acestora de voința participanților la
proces și de cea a instanței de judecată, ele fiind prevăzute expres de lege. Inexistența premiselor de admisibilitate a recursului împotriva deciziilor instanței
de apel exclude posibilitatea declarării (inclusiv repetate) a recursului. La rândul lor, condițiile de exercitare
a recursului sunt acele circumstanțe procesuale cu caracter subiectiv care nu condiționează apariția dreptului de a declara recurs, ci determină doar ordinea
legală de exercitare a acestuia. În caz de nerespectare
a condițiilor de exercitare a recursului, recurentul poate înlătura neajunsurile, fără ca să-i fie afectat însuși
dreptul de a declara recurs. În acest sens, condițiile de
exercitare a recursului împotriva deciziilor instanței de
apel au un caracter subiectiv, fiind puse în dependență
de voința persoanei interesate și nu exclud posibilitatea depunerii repetate a recursului.
Această clasificare poate fi dedusă indirect din
dispozițiile Codului de procedură civilă al Republicii
Moldova, care prevede diferite sancțiuni pentru nerespectarea ordinii legale de declarare a recursului împotriva deciziilor instanței de apel: recunoașterea recursului drept inadmisibil (art. 433 CPC), ce implică, de
jure sau de facto, imposibilitatea depunerii repetate a
cererii de recurs și restituirea cererii de recurs (art. 438
al CPC), ce nu exclude posibilitatea depunerii repetate
a acesteia.
Sistemul premiselor de admisibilitate a recursului
împotriva deciziilor instanței de apel este condiționat
de necesitatea îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor puse în faţa acestei căi de atac. Cu cât mai mare
pondere au sarcinile cu caracter public (asigurarea
aplicării uniforme a legii) în raport cu sarcinile private
(apărarea drepturilor participanților la proces), cu atât
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mai stricte sunt premisele de admisibilitate a recursului împotriva deciziilor instanței de apel și mai limitat
accesul la instanța supremă. În pofida diverselor reglementări, comune pentru toate statele europene sunt
următoarele trei premise: obiectul (decizia instanței
de apel pasibilă recursului), subiecții (persoanele abilitate de lege cu dreptul de a declara recurs) și termenul
(perioada de timp, în interiorul căreia poate fi declarat
recursul). La aceste trei premise clasice de admisibilitate a recursului împotriva deciziilor instanței de apel
în Republica Moldova se adaugă invocarea temeiurilor declarării recursului: în conformitate cu art. 432
alin. (1) CPC, părțile și alți participanți la proces sunt
în drept să declare recurs în cazul în care se invocă
încălcarea esențială sau aplicarea eronată a normelor
de drept material sau a normelor de drept procedural
prevăzute la alin. (2), (3) sau (4) ale aceluiași articol.
În statele Uniunii Europene premisele suplimentare de admisibilitate a recursului împotriva deciziilor
instanței de apel sunt determinate reieșind din diferite
criterii. Aceste criterii pot fi clasificate convențional în
două grupe [19, p.931]:
1) După importanța cauzei civile. Importanţa cauzei
civile se stabilește în baza următoarelor criterii obiective sau obiectiv determinabile:
a) valoarea acțiunii;
b) valoarea sumei contestate;
c) natura juridică a pretenției (de exemplu, ce rezultă din raporturi juridice de muncă, familiale etc.);
d) importanța deosebită a cauzei civile pentru
practica judiciară;
e) neuniformitatea jurisprudenței referitor la o problemă de drept.
2) După necesitatea obiectivă a deciziei instanței a
treia într-un caz concret. Aceasta se stabilește în funcție
de următoarele:
a) dacă instanțele inferioare au dat aceeași soluție
cauzei (instanța de apel a menținut hotărârea
primei instanțe) sau soluții diferite (instanța de
apel a casat hotărârea primei instanțe);
b) dacă problema de drept ridicată de o cauză este
simplă sau complexă (de natură să provoace
erori repetabile);
c) dacă soluționarea cauzei necesită o urgență.
De exemplu, în conformitate cu art. 477 din Codul
de procedură civilă al Spaniei [7], pentru admisibilitatea recursului trebuie respectată suplimentar una din
următoarele premise speciale:
a) prin decizia atacată se încalcă drepturile fundamentale cu caracter civil;
b) valoarea acțiunii depășește 600.000 euro; sau
c) valoarea acțiunii nu depășește 600.000 euro și a
fost examinat fondul cauzei, cu condiția că de-
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cizia atacată prezintă interes pentru instanța de
recurs („interes casacional”). Ultima premisă este
prezentă în cazurile când există o practică judiciară neuniformă sau sunt aplicabile norme juridice noi (intrate în vigoare cu cel mult cinci ani
în urmă), în privința cărora nu există o practică
judiciară a instanței supreme.
În Austria, recursul este admisibil dacă suma contestată depășește 5000 euro (de la această regulă
sunt câteva excepții, în special, în cauzele familiale) și
soluționarea cauzei depinde de o chestiune de drept
material sau procedural, ce prezintă o importanță majoră pentru asigurarea uniformității jurisprudenței,
a securității de drept sau a evoluării dreptului [1; 16,
p.56].
În Suedia, exercitarea recursului împotriva deciziilor instanței de apel este condiționată de necesitatea
stabilirii unui precedent de către instanța supremă
sau de săvârșirea unei erori grave de către instanța a
cărei hotărâre a fost atacată [15, p. 140-141]. Se consideră că stabilirea unui precedent din partea instanței
supreme este necesară dacă: a) precedent în asemenea cazuri nu există; b) legislația relevantă lipsește sau
nu este detaliată; c) decizia emisă de instanța de apel
contravine interpretării legii date de Curtea Supremă;
d) Curtea Supremă intenționează să modifice precedentele sale. Premise asemănătoare sunt stabilite și în
Marea Britanie pentru admisibilitatea recursului („second appeal”) [17, p.5; 22, p.114].
În Estonia, cererea de recurs este admisibilă dacă
instanța de apel a emis o hotărâre greșită, ca urmare a
aplicării eronate a normei de drept material sau procedural sau examinarea recursului este importantă pentru a asigura certitudinea legii și dezvoltarea practicii
judiciare uniforme, sau pentru evoluarea ulterioară a
dreptului [2].
În Letonia, este stabilită o premisă specială de admisibilitate a recursului împotriva deciziilor instanței
de apel, menită să reducă numărul recursurilor neîntemeiate. În conformitate cu art. 458 al CPC al Letoniei,
la depunerea recursului recurentul trebuie să depună
o cauțiune în mărime de 50 de late [4]. Cauțiunea se
restituie recurentului doar în caz de admitere a recursului și de casare sau de modificare a deciziei atacate.
Restricțiile la exercitarea recursului, în funcție de
categoria cauzei (de exemplu, conflicte de muncă, etc.)
și valoarea cererilor evaluate în bani (până la 500.000
lei), sunt prevăzute în Codul de procedură civilă a României în art.483 [6].
Tendințele moderne în materia premiselor de admisibilitate a recursului împotriva deciziilor instanței
de apel, în statele europene, pot fi deduse din evoluția
legislației procesuale civile a Germaniei. Inițial, Codul
de procedură civilă al Germaniei din 1877 a prevăzut
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o singură premisă pentru primirea recursului („die
Revision”) de către instanța supremă – suma contestată trebuia să depășească 1500 de mărci. Punerea în
aplicare a Codului de procedură civilă a demonstrat în
scurt timp necesitatea stabilirii unor bariere suplimentare în vederea neadmiterii supraaglomerării instanței
de recurs. În acest sens, odată cu majorarea numărului
judecătorilor instanței supreme a fost ridicată treptat
valoarea sumei contestate ca premisă pentru accesul
la instanța de recurs – așa-numita „sumă a recursului”
(„die Revisionsumme”), atingând în anul 1910 cuantumul de 4000 de mărci. Odată cu deschiderea în anul
1950 a Curții Federale de Justiție a Republicii Federale
Germane (Bundesgerichtshof ), a fost instituit un sistem mixt de admisibilitate a recursului: recursurile a
căror sumă nu depășea 6000 DM necesitau o autorizare din partea instanței de apel (Oberlandesgericht),
celelalte erau primite fără restricții pentru examinare
de către instanța supremă. În urma reformei din anul
1975, recursurile cu valoarea de până la 40.000 DM
trebuiau să fie autorizate de instanța de apel, celelalte
urmau să treacă o procedură de acceptare la Curtea
Federală de Justiție („die Annahme der Revision”). Astfel, valoarea sumei contestate prin cererea de recurs,
treptat, a pierdut caracterul unicei premise pentru primirea recursului [23, p.7-8].
După modificarea Codului de procedură civilă al
Germaniei, prin legea din 17.12.1990 au fost stabilite
următoarele criterii pentru admisibilitatea recursului:
a) suma recursului – recursurile a căror sumă nu
depășește 60 000 DM, precum și recursurile în cauzele
nepatrimoniale, care necesită o autorizare din partea
instanței de apel. Pentru a înlătura pericolul unui arbitrariu din partea instanței chemate să dispună autorizarea, legiuitorul german a stabilit criterii obiective
de autorizare care constau în: importanța principială
a problemei care se ridică în cauza dată sau îndepărtarea deciziei atacate de jurisprudența Curții Federale
de Justiție;
b) importanța principială a problemei care se ridică
în cauză – recursurile a căror sumă depășește 60 000
DM pot fi declarate inadmisibile de către instanța de
recurs, dacă cauza nu ridică o problemă de drept de o
importanță principială.
Doar în anumite situații se admite declararea recursului fără respectarea premiselor speciale. Recursul
împotriva deciziilor instanței de apel poate fi declarat fără restricții, dacă instanța de apel a respins cererea de apel ca inadmisibilă sau dacă sunt invocate
ca temei de recurs încălcări esențiale ale normelor
de drept procesual, prevăzute la art. 551 CPC al Germaniei (formarea cu încălcarea legii a completului de
judecată care a adoptat hotărârea, încălcarea normelor de competență, încălcarea regulilor cu privire la
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limba procesului, nemotivarea deciziei atacate) [21,
p.478]. În doctrina germană a dreptului procesual civil se menționa că, criteriul valorii acțiunii își pierde
însemnătatea în practică. Un recurs într-un litigiu patrimonial, a cărui valoare depășește 60 000 DM, poate
să nu fie primit spre examinare, iar unul cu o valoare
mai mică, din contra, să fie primit. Astfel, pe prim plan
se pune existența unei probleme esențiale de drept
ridicată de litigiul respectiv. Aceasta evidențiază încă
o dată funcția principală a recursului – cea de asigurare a aplicării și interpretării uniforme a legii pe întreg
teritoriul federației [18, p.430]. Ținând cont de aceste considerente, prin Legea din 27.07.2001, instituția
admisibilității recursului a fost reformată esențial [24,
p.235]. Actualmente, potrivit art. 543 din Codul de
procedură civilă al Germaniei [3], recursul este admisibil dacă:
1) cauza are o importanță principială; sau
2) evoluarea dreptului sau asigurarea uniformității
practicii judiciare necesită o decizie a instanței
de recurs.
În consecință, numărul recursurilor examinate de
instanța judecătorească supremă a Germaniei este
redus. În acest context, se impune remarcat faptul că
modul de reformare a instituției admisibilității recursului denotă un profesionalism înalt al legiuitorului
german. După organizarea unor dezbateri fundamentale ale proiectului de lege pe parcursul a doi ani cu
antrenarea unui cerc larg de specialiști teoreticieni și
practicieni, s-a ajuns la concluzia că limitarea accesului
la instanța supremă nu trebuie să afecteze nejustificat
accesul liber la justiție, precum și calitatea hotărârilor
judecătorești. Din aceste considerente, modificarea
normelor cu privire la admisibilitatea recursului s-a
efectuat concomitent cu întărirea poziției instanței de
fond și ridicarea responsabilității instanțelor de apel,
accentuându-se rolul diriguitor al judecătorului [20
p.113-114].
Analiza legislației statelor europene permite a
evidenția două metode de reglementare a premiselor
de admisibilitate a recursului:
a) enumerarea exhaustivă a acestora în textul legii
prin utilizarea termenilor cu un conținut determinat;
b) descrierea premiselor de admisibilitate a recursului prin utilizarea termenilor, stabilirea conținutului cărora este lăsată la discreția instanței de
judecată.
Ambele metode au avantaje și dezavantaje. Prima metodă permite de a stabili cu certitudine, din
dispozițiile legii, existența sau inexistența dreptului
de a declara recurs. Aceasta este important nu numai
din perspectiva aplicării corecte și uniforme a legii
de către instanțele judecătorești, ci și din perspecti-
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va participanților la proces care pot verifica deținerea
dreptului de a declara recurs înainte de sesizarea
instanței supreme. Dezavantajul acestei metode constă în neflexibilitatea ei, deoarece perfecționarea și
adaptarea premiselor de admisibilitate sunt posibile numai prin modificarea legislației procesuale. În
schimb, al doilea model se caracterizează prin flexibilitate, premisele de admisibilitate putând fi adaptate și
perfecționate de practica judiciară. Aceasta, însă, presupune o responsabilitate sporită și o jurisprudență
stabilă a instanței supreme. Folosirea arbitrară a
libertății de interpretare este de natură să afecteze
tratamentul echitabil și egalitatea persoanelor în fața
legii. În opinia noastră, reglementarea expresă și exhaustivă în Codul de procedură civilă a Republicii Moldova a premiselor de admisibilitate a recursului este absolut justificată, iar excluderea în 2006 și 2012 a unor
temeiuri de inadmisibilitate formulate general și interpretate diferit în practică („recurs vădit nefondat”, „recurs vădit neîntemeiat”, „recurs abuziv”) în general, a
contribuit pozitiv la aplicarea instituției admisibilității.
Eventualele amendamente la dispozițiile legale privind premisele de admisibilitate a recursului pot fi
puse în discuție doar după consolidarea practicii de
aplicare a normelor curente.
Temeiurile inadmisibilității recursului. De la bun început, ținem să menționăm că, pentru a aplica corect
temeiurile de inadmisibilitate a recursului, urmează
să fie delimitate clar sarcinile puse în fața completului
din 3 judecători care examinează admisibilitatea recursului de sarcinile completului din 5 judecători care
examinează fondul recursului. Pornind de la esența
instituției admisibilității recursului, controlul efectuat
de către completul din 3 judecători ai Curții Supreme
de Justiție urmează să se limiteze la chestiunea: era
sau nu în drept recurentul să declare recursul? Urmează sau nu să fie primită spre examinare în fond cererea
de recurs?
Sarcinile și împuternicirile completului de judecători care decide asupra admisibilității recursului sunt
similare cu cele ale judecătorului din prima instanță
care decide cu privire la primirea cererii de chemare
în judecată. În mod analogic, instanțele de apel, după
primirea dosarului cu apelurile depuse, verifică, înainte de a controla legalitatea și temeinicia hotărârii atacate, dacă apelantul avea dreptul să declare apel. În
cazul în care se constată că apelantul a declarat apel
neavând acest drept, cererea de apel depusă se restituie printr-o încheiere a instanței de apel (art. 369 al
CPC). Respectiv, completul din 3 judecători care decide asupra admisibilității recursului urmează să examineze în exclusivitate chestiunea cu privire la existența
dreptului la exercitarea recursului și nu este în drept
să examineze temeinicia cererii de recurs (existența
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dreptului la admiterea recursului). Aceasta intră în
competența colegiului din 5 judecători ai Curții Supreme de Justiție.
Potrivit redacției actuale a art. 433 CPC, cererea de
recurs se consideră inadmisibilă în cazul în care:
a) recursul nu se încadrează în temeiurile prevăzute la art. 432 alin. (2), (3) și (4);
b) recursul este depus cu omiterea termenului de
declarare prevăzut la art. 434;
c) persoana care a înaintat recursul nu este în drept
să-l declare;
d) recursul se depune în mod repetat după ce a fost
examinat.
Înainte de a trece la examinarea conținutului primului temei de inadmisibilitate, vom caracteriza pe
scurt temeiul cel mai des utilizat la emiterea încheierilor de inadmisibilitate în perioada 2003 – 2012: „recursul este vădit nefondat/neîntemeiat”. Astfel, în redacția
inițială a art. 433 al CPC, recursul se considera inadmisibil, dacă era vădit nefondat. În lipsa unei definiții legale, aplicarea în practică a noțiunii absolut noi pentru
dreptul procesual civil al Republicii Moldova – „recurs
vădit nefondat”, plasate în cadrul unei instituții necunoscute judecătorilor până la 12 iunie 2013, a întâmpinat dificultăți serioase. În consecință, sintagma „vădit nefondat” din lit. a) art. 433 al CPC a dat naștere la
interpretări diferite, inclusiv incorecte, ce distorsionau
esența procedurii de admisibilitate a recursului împotriva deciziilor instanței de apel. În perioada inițială de
aplicare a noului Cod de procedură civilă, în practica
Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova s-a
conturat o definiție a noțiunii „recurs vădit nefondat”,
prin aceasta înțelegându-se în general situația în care
„hotărîrile contestate au fost adoptate cu respectarea
legislației procedurale și aplicarea corectă a legii materiale. Pe parcursul judecării pricinii părților le-au fost create
condiții obiective și legale pentru exercitarea drepturilor
[sale] procedurale” (această definiție o întâlnim în numeroase rapoarte asupra inadmisibilității recursurilor
adoptate de Curtea Supremă de Justiție, de exemplu:
Raportul asupra inadmisibilității pe dosarul civil nr. 2
ra-360/03, Raportul asupra inadmisibilității pe dosarul
civil nr. 2 ra-417/03, Raportul asupra inadmisibilității
pe dosarul civil nr. 2 ra-452/03, Raportul asupra
inadmisibilității pe dosarul civil nr. 2 ra-177/04, etc.).
În unele cazuri se confundau noțiunile „recurs vădit
nefondat”, ca temei pentru recunoașterea recursului
drept inadmisibil printr-o încheiere a completului din
trei judecători, și „recurs neîntemeiat”, ca temei pentru
respingerea recursului prin decizia colegiului lărgit al
Curții Supreme de Justiție (de exemplu, Raportul asupra inadmisibilității pe dosarul civil nr. 2 ra-457/03).
De asemenea, au fost întâlnite situații în care se
calificau drept „vădit nefondate” recursurile declarate
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pentru temeiurile prevăzute la alin. (1) art. 400 al CPC,
deși atare recursuri ar fi trebuit considerate inadmisibile, deoarece nu se încadrează în temeiurile prevăzute
la alin. (2) și alin. (3) art. 400 al CPC (de exemplu, Încheierea asupra inadmisibilității pe dosarul civil nr. 2 ra117/03, Încheierea asupra inadmisibilității pe dosarul
civil nr. 2 ra-498/03, Încheierea asupra inadmisibilității
pe dosarul civil nr. 2 ra-232/04 etc.). Simpla înlocuire
a termenului „vădit nefondat” cu termenul „vădit neîntemeiat” (care, de fapt, sunt sinonime) din art. 433
CPC [9] nu a îmbunătățit practica aplicării acestei
norme. Deși asemenea temei de inadmisibilitate a
recursului este prevăzut în legislațiile altor state, precum Spania, Italia, Portugalia etc., interpretările date
acestei noțiuni în Republica Moldova uneori veneau în
contradicție cu natura juridică a procedurii de examinare a admisibilității recursului. Interpretările noțiunii
recurs „vădit neîntemeiat/nefondat”, date în doctrina
și jurisprudența statelor europene, în esență, cad sub
incidența unui alt temei de inadmisibilitate: „recursul
nu se încadrează în temeiurile prevăzute la alin. (2) și
alin. (3) art. 400 al CPC”. Astfel cum am recomandat
anterior [12, p.20], termenul „recurs vădit neîntemeiat”
a fost exclus din art. 433 CPC [10]. Aceasta, însă, nu a
schimbat substanțial practica instanței supreme.
În continuare, revenim la examinarea conţinutului
temeiurilor de inadmisibilitate:
a) recursul nu se încadrează în temeiurile prevăzute la art. 432 alin. (2), (3) sau (4) CPC. Astfel cum am
menționat mai sus, la soluționarea chestiunii cu privire
la admisibilitatea recursului nu se verifică temeinicia
cererii de recurs. Prin urmare, pentru admisibilitatea
recursului este suficientă doar invocarea încălcărilor
esențiale ale legii. Această invocare, însă, trebuie să
permită încadrarea recursului în unul din temeiurile
prevăzute la art. 432 alin. (2), (3) sau (4) CPC. Așadar,
recurentul trebuie să indice, în cererea de recurs, ce fel
de încălcări au fost comise, în ce constau aceste încălcări, din care circumstanțe concrete ele rezultă. Cererea de recurs trebuie să cuprindă o critică argumentată a părții de motivare a deciziei instanței de apel, cu
deducerea că această motivare nu justifică dispozitivul adoptat.
Indicarea în cererea de recurs a normelor concrete
de drept material sau de drept procedural ce au fost
încălcate, fiind recomandabilă, nu este obligatorie
pentru admisibilitatea recursului. Indicarea greșită
a motivelor de recurs nu atrage nulitatea recursului,
dacă dezvoltarea acestora face posibilă încadrarea lor
într-unul din motivele prevăzute de lege. Per a contrario, va fi inadmisibilă cererea de recurs în care nu sunt
invocate temeiurile prevăzute la art. 432 alin. (2), (3)
sau (4) CPC sau sunt invocate alte temeiuri. De asemenea, va fi inadmisibilă cererea de recurs în care încălcă-
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rile invocate, exprimate sub forma unor enunțuri generale nedezvoltate, nu permit încadrarea lor în temeiurile prevăzute la art. 432 alin. (2), (3) sau (4) CPC (de
exemplu, în cererea de recurs se susține că instanța de
apel a aplicat eronat normele de drept material, fără a
se specifica prin ce s-a manifestat aplicarea eronată și
din care circumstanțe aceasta rezultă).
Această abordare este recomandată de Curtea Supremă de Justiție [8]. Cu toate acestea, așa cum va fi
arătat mai jos, însăși Curtea Supremă de Justiție nu în
toate cauzele ține cont de aceste recomandări.
Aplicarea în practică a acestui temei de inadmisibilitate a recursului presupune o delimitare clară și
certă a noțiunilor de legalitate și temeinicie a hotărârii. Stabilirea circumstanțelor de fapt ale cauzei și
aplicarea normelor de drept sunt indisolubil legate
între ele [11, p.372]. La determinarea circumstanțelor
care au importantă pentru justa soluționare a cauzei
(obiectul probațiunii) instanța de judecată pornește,
printre altele, și de la normele de drept material ce urmează a fi aplicate. Pe de altă parte, pentru a stabili
dacă o normă materială va fi aplicată sau nu, instanța
trebuie să cunoască circumstanțele de fapt ale pricinii
care formează ipoteza normei de drept potrivite. De
aceea, stabilind incomplet circumstanțele de fapt ale
cauzei, instanța poate comite o greșeală la alegerea
normei aplicabile potrivite și, în final, emite o hotărâre ilegală. Prin urmare, controlul de către instanța de
recurs a aplicării corecte a normelor de drept material impune în mod obligatoriu și verificarea corectitudinii de stabilire a obiectului probațiunii. Instanța
de recurs trebuie să compare ipoteza normei juridice
puse la baza deciziei cu circumstanțele de fapt stabilite de instanțele inferioare. Stabilirea incompletă de
către instanțele de fond și de apel a circumstanțelor
de fapt care au importantă pentru soluționarea justă
a cauzei are ca efect aplicarea eronată a normei de
drept material și, prin urmare, duce la casarea deciziei
instanței de apel. Cu toate acestea, instanța de recurs
nu va verifica în măsură deplină corectitudinea stabilirii circumstanțelor de fapt ale pricinii prin examinarea
suficienței probelor administrate și modului de apreciere a lor. În general, instanța de recurs ar trebui să se
călăuzească de prezumpția stabilirii corecte a împrejurărilor cauzei expuse în decizia atacată. Excepție de
la această regulă o constituie situațiile în care decizia
instanței de apel se bazează pe aprecierea arbitrară a
probelor (art. 432 alin. (4) CPC), adică când se încalcă
flagrant regulile de apreciere a probelor stabilite în art.
130 CPC.
Chiar dacă au trecut mai mult de 10 ani de la adoptarea Noului Cod de procedură civilă a Republicii
Moldova, nu s-a format o practică judiciară stabilă de
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delimitare a noțiunilor de legalitate și temeinicie a hotărârii, ceea ce afectează corectitudinea aplicării prezentului temei de inadmisibilitate a recursului. În Manualul judecătorului pentru cauzele civile [11, p. 373]
sunt expuse, cu titlu de exemplu, criteriile de delimitare între legalitatea și temeinicia hotărârii aplicate la
determinarea competenței Curții Federale de Justiție a
Germaniei în calitate de instanță de recurs.
b) recursul este depus cu omiterea termenului de declarare prevăzut la art. 434 CPC. Acest temei de inadmisibilitate a recursului rezultă expres din necesitatea
respectării termenului legal de declarare a recursului.
c) persoana care a înaintat recursul nu este în drept
să-l declare. Numai persoanele cărora legea le acordă legitimare procesuală (art. 430 al CPC) pot declara
recurs împotriva actelor de dispoziție ale curților de
apel. Recursul declarat de alte persoane sau cu nerespectarea condițiilor înaintate față de recurenți este
recunoscut inadmisibil. De asemenea, se recunosc inadmisibile, în baza art. 433 lit. c) CPC, recursurile declarate împotriva unui act de dispoziție al curții de apel
care nu este susceptibil de recurs (de exemplu, decizia
curții de apel de trimitere a cauzei la rejudecare).
d) recursul este depus repetat după ce a fost examinat. În virtutea principiului unicității dreptului la cale
de atac, dreptul de a exercita recursul este unic și se
epuizează odată cu declararea lui. Recursul declarat
repetat după examinarea lui este inadmisibil. Astfel,
se asigură autoritatea lucrului judecat și se previne
pronunțarea unor decizii contradictorii ale instanței
de recurs. Acest temei de inadmisibilitate este aplicabil numai în cazul în care recursul precedent, fiind
recunoscut admisibil, a fost examinat de Curtea Supremă de Justiție, adoptându-se o decizie. Dacă recursul
precedent a fost restituit din motiv de neachitare a
taxei de stat sau de nerespectare a cerințelor de formă a cererii de recurs (art. 438 CPC), după înlăturarea
neajunsurilor, recursul poate fi declarat repetat și poate fi admisibil. În perioada 2003-2012, Codul de procedură civilă prevedea posibilitatea recunoașterii drept
inadmisibil a recursurilor „abuzive”. Din punct de vedere practic, declararea unui recurs drept inadmisibil,
ca fiind abuziv, implica aprecierea nu numai a laturii
obiective, ci și a laturii subiective a acestui act de procedură. Determinarea atitudinii psihice a recurentului
(urmărirea unui alt scop decât casarea unei decizii de
apel ilegale) și a relei-credințe a acestuia la etapa de
examinare a admisibilității era destul de dificilă și putea fi folosită în detrimentul intereselor recurentului.
De aceea, acest temei de inadmisibilitate a fost exclus
din Codul de procedură civilă prin Legea nr. 155 din
05.07.2012.
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INTENTAREA PROCEDURII DE APEL: DEFICIENȚE NORMATIVE

Initiation of the appeal proceedings:
normative deficiencies
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Sumar
Apelul reprezintă o fază importantă a procesului de
înfăptuire a justiției, având menirea de a completa sistemul de garanții procesuale alături de celelalte căi de
atac. Cu toate acestea, actualmente, apelul nu constituie un obiectiv prioritar al investigaţiilor ştiinţifice în
Republica Moldova. Insuficiența preocupărilor, însă, nu
este determinată de lipsa necesității de studiere a acestei instituții; or, cercetarea detaliată a normelor ce țin
de judecarea apelului scoate la iveală un șir de carențe
legislative, care duc la interpretarea greșită și aplicarea
eronată a legislației în domeniu.
În prezentul articol vom supune analizei anumite norme care reglementează etapa de intentare a apelului,
prevederi care, în opinia autorului, necesită o implicare
neîntârziată din partea autorităţii legislative.
Cuvinte-cheie: apel, intentare, temeiuri, restituire, refuz,
întreruperea termenului de apel, sancţiune procesuală.

Apelul completează sistemul de garanții procesuale alături de celelalte căi de atac. Importanţa acestei
instituţii este tratată de renumitul jurist Bentam I., care
menționa încă în secolul XVIII: „În lipsa dreptului de
apel, instanţele de judecată, oricât de bune ar fi fost,
ne-ar fi determinat să tremurăm în faţa lor; gândurile
despre hotărârile lor irevocabile ne-ar îngrozi. Nedreptatea individuală nu este periculoasă pentru liniştea în
stat; dar neliniştea generală, neîncrederea generală ar
putea duce la furtuni şi întoarce totul cu capul în jos.
Legiuitorul trebuie să atragă atenţie deosebită acestei
frici şi să inspire poporului un sentiment profund de
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The appeal is an essential phase of the justice
process, which aims to integrate the system of
procedural guarantees along with other remedies. However, at present, the appeal is not enlisted as priority for the legal academic research in
the Republic of Moldova. Nevertheless, this state
of affairs is not caused by the lack of necessity to
review this institution. The detailed appraisal of
the rules on appeal procedure reveals a series of
deficiencies that lead to the misinterpretation and
misapplication of the civil procedural law. In this
article, we will scrutinize certain rules governing
the appeal, provisions which, in the opinion of the
author, require immediate involvement of the legislator.
Key-words: appeal, initiation, grounds, restitution, refusal, interruption of the appeal, procedural
sanction.

siguranţă. Nimic nu produce atât de uşor o astfel de
consecinţă binefăcătoare în raporturile cu instanţele
de judecată, decât dreptul la apel” [9, p.55].
Cu toate acestea, actualmente, apelul nu constituite un obiectiv prioritar al investigaţiilor ştiinţifice în
Republica Moldova şi asta – în timp ce analiza detaliată
a normelor relative apelului scoate la iveală un șir de
carențe legislative, care duc la interpretarea greșită și
aplicarea eronată a legislației în domeniu.
În continuare, vom supune cercetării anumite norme ce ţin de intentarea procedurii în apel, care necesită
o implicare neîntârziată a autorităţii legislative.
Apelantul depune cererea de apel conform rigorilor legale, ce ţin de termen, formă, conţinut, la prima
instanţă, care, ulterior, o va transmite la Curtea de Apel
după scurgerea termenului de atac prevăzut de lege.
În conformitate cu art.368 CPC [2, art.386], dacă
cererea de apel nu întruneşte condiţiile prevăzute de
art.364 şi 365 şi dacă cererea este depusă fără plata taxei de stat, instanţa de apel dispune, printr-o încheiere, să nu se dea curs cererii, acordând apelantului un
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termen pentru lichidarea neajunsurilor. Potrivit alin.(3)
al articolului menţionat, încheierea instanţei de apel
de a nu da curs cererii poate fi atacată cu recurs. Deci,
spre deosebire de încheierea de a nu da curs cererii din
prima instanţă (art.171 CPC), unde situaţia rămâne a
fi în continuare incertă la faza apelului, lucrurile sunt
destul de clare în ceea ce ţine de posibilitatea atacării;
or, acest lucru, precum s-a menţionat, este prevăzut expres. Cu regret însă, legiuitorul nu a menţionat expres
dacă recursul împotriva încheierii în discuţie întrerupe
sau suspendă curgerea termenilor procedurali (termenul stabilit pentru lichidarea neajunsurilor sau termenul de atac al hotărârii).
Vom proiecta o situaţie: Apelantul declară apel împotriva hotărârii primei instanţe. Instanţa de apel nu dă
curs cererii, pe motiv de neachitare a taxei de stat. Apelantul consideră ilegală încheierea şi, evident, în loc să
înlăture neajunsurile în termenul acordat, atacă cu recurs încheierea. Respectiva încheiere urmează, în conformitate cu art.426 CPC [2] să fie examinată în termen
de 3 luni de către Curtea Supremă de Justiţie. Astfel, în
cazul în care Curtea Supremă de Justiţie va respinge recursul ca neîntemeiat, apelantul s-ar pomeni în situaţia
în care nu a îndeplinit în termen indicaţiile instanţei de
apel şi, deci, cererea ar urma să fie restituită. Depunerea repetată, de asemenea, ar fi inoportună, din cauza
expirării termenului de declarare a apelului de atac.
În capitolul IX CPC, unde găsim reglementate termenele de procedură, nu sunt prevăzute temeiuri generale de întrerupere a termenelor procesuali, iar temei de suspendare a acestora este doar suspendarea
procesului.
În mod special, întreruperea termenului de apel
este prevăzută la art.362 alin.(2) CPC. În conformitate
cu norma dată, termenul de apel se întrerupe prin decesul participantului la proces, care avea interes să facă
apel sau prin decesul mandatarului, căruia i se comunicase hotărârea. Hotărârea Plenului Curții Supreme
de Justiție a Republicii Moldova „Privind procedura
de judecare a cauzelor civile în ordine de apel”, nr.6 din
11.11.2013 [5] nu este mai explicită la acest capitol. În
pct.9 al Hotărârii se menţionează că, în cazul în care
apelantul îndeplineşte în termen indicaţiile din încheiere, apelul se consideră depus la data prezentării iniţiale, iar dacă apelantul nu va îndeplini în termen indicaţiile instanţei de apel, apelul va fi restituit printr-o
încheiere susceptibilă de recurs.
În acest sens, menţionăm că, în Hotărârea Plenului
Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova „Cu privire la examinarea pricinilor civile în ordine de apel”, nr.15
din 03.10.2005 [4] (actualmente abrogată) cu privire la
examinarea pricinilor civile în ordine de apel, în pct.19
era prevăzut expres: „Dat fiind faptul că încheierea de a
nu da curs cererii de apel poate fi atacată cu recurs, depunerea recursului va întrerupe curgerea termenului juInstitutul Naţional al Justiţiei
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diciar şi el curge din nou, după examinarea recursului de
către instanţa de recurs”.
În practică, lipsa de previzibilitate în comportamentul instanţelor determină justiţiabilii să caute soluţii
pentru a se asigura într-un oarecare mod de pierderea
termenelor procedurali şi, de regulă, atacă încheierea,
înlăturând neajunsurile, în acelaşi timp.
De exemplu, într-un dosar (nr.3r-148/2014) în care
intimat era Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
Drumurilor, iar apelant – o Companie aeriană, instanţa
de apel a emis o încheiere de a nu da curs cererii de
apel pe motiv că nu a fost achitată taxa de stat. Instanţa de apel nu a ţinut cont de faptul că litigiul era
de contencios administrativ, litigii în care reclamanţii
sunt scutiţi de taxa de stat. Evident, Compania a atacat încheierea respectivă, însă, din cauza neclarităţilor
legislative, a achitat taxa de stat pentru a nu i se invoca
ulterior scurgerea termenelor.
Curtea Supremă de Justiţie a casat încheierea nominalizată, iar, ca rezultat, Compania a solicitat restituirea
taxei achitate, fapt care poate dura şi până la un an.
Astfel, considerăm că este necesar de introdus în
art.368 CPC un nou alineat, care ar soluţiona problema
descrisă mai sus.
Aici se impune analiza a două variante: „suspendarea termenului” sau „întreruperea” acestuia şi alegerea
celei mai bune soluții.
Spre deosebire de doctrina şi legislaţia civilă care
prevede expres aceste două concepte, legislaţia procesual civilă nu reglementează deosebirea dintre ele.
Legislaţia civilă, însă, diferenţiază aceste două concepte prin prisma cauzelor ce duc la suspendare sau
întrerupere şi efectele acestora. Dacă în primul caz curgerea termenului de prescripţie extinctivă continuă de
la data încetării împrejurărilor care servesc drept temei
pentru suspendarea cursului prescripţiei extinctive, iar
termenul scurs în perioada în care cursul prescripţiei
extinctive este suspendat nu se include în termenul
de prescripţie extinctivă (art.274 alin.(3) Codul civil). În
cazul întreruperii, după încetarea întreruperii cursului
prescripţiei extinctive, începe să curgă un nou termen,
iar timpul scurs până la întreruperea cursului prescripţiei extinctive nu se include în noul termen de prescripţie extinctivă (art.277 alin.(2) Codul civil).
Totuşi, ţinând cont de esenţa conceptelor de „suspendare” şi „întrerupere” şi luând în consideraţie principiul dreptului la apărare, considerăm că mai oportună
ar fi utilizarea noţiunii de întrerupere. În acest sens, expunem următoarele argumente.
În practică, termenul de înlăturare a neajunsurilor
stabilit de instanţă este de 7-10 zile. Dacă apelantul nu
este de acord cu încheierea de a nu da curs, acest termen va fi utilizat pentru întocmirea cererii de recurs.
În cazul în care, în final, Curtea Supremă de Justiţie va
menţine încheierea Curţii de Apel, este firesc ca ape-
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lantului să i se ofere din nou întregul termen de înlăturare a neajunsurilor, pentru ca el să reuşească să se
conformeze rigorilor.
Deci, ţinând cont de cele expuse mai sus, considerăm că art.368 CPC urmează să fie completat cu un
nou alineat, cu următorul conţinut: „Depunerea recursului întrerupe curgerea termenului stabilit pentru
înlăturarea neajunsurilor. Termenul de înlăturare a
neajunsurilor începe să curgă din nou din momentul
comunicării deciziei instanţei de recurs”.
Continuând şirul deficienţelor normative ce ţin
instituţia „a nu da curs cererii”, relevăm că prin Legea
nr.155 din 05.07.2012, legiuitorul a introdus un şir de
modificări la Codul de procedură civilă, printre care şi
condiţionarea emiterii hotărârii integrale de anumite
temeiuri expres prevăzute în art.236 CPC. Astfel, judecătorii primei instanţe emit iniţial hotărârea nemotivată şi doar în cazurile în care participanţii la proces, în
termen de 30 de zile de la pronunţarea dispozitivului
hotărârii, solicită în mod expres redactarea hotărârii
integrale și, în termen de 30 de zile de la pronunţarea
dispozitivului hotărârii depun cerere de apel, hotărârea
judecătorească urmează să fie recunoscută şi executată pe teritoriul altui stat, se întocmeşte hotărârea integrală.
Reieşind din noile circumstanţe, legiuitorul a introdus alin.(11) la art.365 CPC, prin care a autorizat depunerea cererii de apel nemotivate cu posibilitatea depunerii unei cereri suplimentare după primirea hotărârii
integrale. Însă, legiuitorul nu a prevăzut termenul în
interiorul căruia apelantul urmează să depună cererea
suplimentară după primirea hotărârii integrale. Evident
de această situaţie ar putea profita cei care au intenţia
de a tergiversa procesul de judecată.
Instanţele de apel au decis să soluţioneze lacuna
dată prin emiterea încheierilor de a nu da curs cererii
de apel nemotivate, stabilind termenele pentru întocmirea şi prezentarea cererii suplimentare.
Deşi, la prima vedere, pare a fi o soluţie efectivă,
considerăm că aceasta contravine legii procesuale şi
nu trebuie să fie aplicată de către instanţele naţionale. În susţinerea poziţiei sus menţionate, vom prezenta
următoarele argumente. Cazurile în care nu se dă curs
cererii de apel sunt expres prevăzute de lege şi anume în art.368 CPC, care, la rândul său, face trimitere
la art.364, 365 CPC. Astfel, ţinând cont de prevederile
invocate, identificăm următoarele temeiuri de a nu da
curs cererii de apel:
1. Nu a fost achitată taxa de stat.
2. Cererea şi înscrisurile nu au fost depuse într-un
număr suficient de copii sau nu au fost legalizate în
modul stabilit.
3. Înscrisurile alăturate, redactate într-o limbă străină, s-au depus netraduse şi/sau necertificate în modul
stabilit de lege.
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4. În cererea de apel nu s-a indicat:
a) instanţa căreia îi este adresat apelul;
b) numele sau denumirea, domiciliul sau sediul
apelantului, calitatea lui procedurală;
c) hotărârea atacată, instanţa care a emis-o, completul de judecată, data emiterii;
d) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază apelul;
e) probele invocate în susţinerea apelului;
f ) solicitarea apelantului;
g) numele şi domiciliul martorilor, dacă se cere a fi
citaţi în apel.
5. Nu au fost anexate documentele necesare.
După cum am menţionat mai sus, deşi legea prevede că în cererea de apel urmează să fie indicate motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază apelul, probele invocate în susţinerea apelului, în conformitate cu
art. 365 alin.(11) CPC, acestea pot fi incluse într-o cerere
de apel suplimentară, depusă după data întocmirii hotărârii integrale.
Pornind în general de la teoria dreptului procesual
civil, putem menţiona că acţiunea de a nu da curs este
o sancţiune procesuală aplicată de instanţă în cazul în
care apelantul a încălcat ordinea de depunere a cererii
de apel. Potrivit art.10 alin.(1) CPC, sancţiunile procedurale sunt urmările nefavorabile, stabilite de normele
de drept procedural civil, care survin pentru subiectul
obligat în raport procedural, în caz de neîndeplinire
sau de îndeplinire defectuoasă a unui act de procedură, precum şi în caz de exercitare abuzivă a unui drept
procedural. Iar în conformitate cu alin.(2) al aceluiaşi
articol, efectuarea necorespunzătoare a actelor de procedură poate fi invocată în fiecare caz de comitere a
încălcării legii […].
Deci, pentru a emite o încheiere de a nu da curs,
trebuie să existe o încălcare a legii, o efectuare necorespunzătoare a actelor de procedură. Însă, depunerea
cererii, fără a indica elementele prevăzute la art.365
alin.(1) lit.d), e) CPC, nu este o încălcare. Justificarea instanţelor prin faptul că doar astfel poate fi evitată tergiversarea intenţionată a procesului este irelevantă; or,
orice restricţie de adresare în justiţie este privită ca o
încălcare a principiului accesului la justiţie. Pentru ca
restricţia să fie compatibilă cu principiul enunţat, trebuie să se respecte anumite condiţii. În primul rând, ele
trebuie să fie prevăzute de lege. Totodată, restricțiile
sau condițiile prevăzute de lege pentru exercitarea
dreptului de acces la justiție trebuie să fie subordonate
unui scop legitim și să fie proporționale cu scopul urmărit [3, p.207].
Literatura de specialitate este unanimă în ceea ce
priveşte formalismul şi rigiditatea procesului civil, acestea fiind una dintre particularităţile-cheie ale relaţiilor
procesual civile.
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În acest sens, autorii români susţin că întotdeauna
„conţinutul raporturilor procesuale, posibilitatea realizării sau nerealizării lor sunt prevăzute de lege” [6, p.167]. Şi
autorii ruşi prezintă aceeaşi poziţie: „Activitatea judiciară se desfăşoară după reguli riguros determinate de lege.
Normele care reglementează desfăşurarea procesului civil alcătuiesc o parte importantă a dreptului. Ele disciplinează cu scrupulozitate regulile care trebuiesc respectate
în desfăşurarea activităţii judiciare” [7, p.4].
Autorii autohtoni menţionează că „raporturile procesuale civile apar doar ca raporturi juridice reglementate de normele de drept. Spre deosebire de alte ramuri de
drept, în care unele relaţii între subiecţi nu au un caracter
juridic, nefiind reglementate, în cadrul procesului civil nu
pot fi efectuate actele de procedură în lipsa normelor de
drept care ar reglementa aceste acte. Astfel, cum a fost
arătat anterior, aplicarea prin analogie a legii procesuale
este permisă doar în anumite situaţii limitate. Aceasta rezultă din caracterul formalist al procesului civil” [1, p.75].
Nu se admite aplicarea prin analogie a normei de drept
care derogă de la dispoziţiile generale, restrânge drepturi sau stabileşte sancţiuni suplimentare.
Ținând cont de cele menţionate mai sus, considerăm că este impetuoasă completarea art.365 (11) CPC
cu următoarele prevederi: „Cererea de apel suplimentară se depune în termen de 15 zile de la data comunicării
hotărârii integrale. Termenul de 15 zile este termen de decădere şi nu poate fi restabilit”.
După cum s-a menţionat mai sus, în funcție de rigorile nerespectate, instanţa fie nu va da curs cererii de
apel, fie va restitui cererea de apel. La capitolul restituirii, de asemenea, depistăm inconsecvenţe legislative.
Deşi recentele modificări introduse de legiuitor au avut
menirea să elimine aceste neregularităţi, depistăm în
continuare anumite incoerenţe legislative.
Astfel, până la noile modificări, în Codul de procedură civilă nu erau prevăzute acțiunile procesuale care
urmează să le îndeplinească judecătorul, dacă depista
existenţa temeiurilor prevăzute de art.369 CPC (temeiuri de restituire a cererii de apel), după primirea cererii
de apel. Evident, restituirea cererii nu ar fi posibilă, deoarece ea a fost deja primită şi pusă pe rolul instanţei.
De asemenea, judecătorul nu putea nici să scoată cererea de pe rol, deoarece nu există o prevedere legală
care să permită această acţiune procesuală.
În practica judiciară soluţia adoptată de majoritatea instanţelor de apel era respingerea apelului şi
menţinerea hotărârii. Această soluţie nu corespundea rigorilor legale, deoarece instanţa realizează una
din acţiunile prevăzute de art.385 CPC - numai după
judecarea în fond a cauzei, emițând o decizie. Dar instanţa nu trebuie să examineze apelul în fond, dacă
depistează temeiurile prevăzute de art.369 CPC, ci să
finalizeze procesul, cu emiterea unei încheieri. În acest
sens, menţionăm că, în conformitate cu art.14 alin.(5)
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CPC, dispoziţia judecătorească, prin care se soluţionează fondul apelului şi recursului, se emite în formă de
decizie, iar la soluţionarea problemelor, prin care nu se
rezolvă fondul apelului şi recursului, dispoziţia se emite în formă de încheiere. Astfel, încercând să remedieze situaţia, legiuitorul a introdus două alineate noi în
art.374 CPC, suplinind, astfel temeiurile de încetare a
procedurii în apel; or, până la modificări, temei de încetare a procedurii în apel era doar retragerea apelului de
către apelant (art.374 alin.(3) CPC).
Cu toate acestea, lacunele existente nu au fost
soluţionate în întregime.
Pentru a clarifica aspectele sus-menţionate, trebuie
să pornim de la analiza esenţei acestor două concepte: „refuzul în primirea cererii” – „încetarea procesului”,
„restituirea cererii” – „scoaterea cererii de pe rol”.
În general, pornirea procesului judiciar pe o acţiune
civilă poate fi considerată oportună doar în prezenţa
tuturor premiselor dreptului la acţiune şi a respectării
tuturor condiţiilor de realizare a dreptului la intentarea acţiunii [1, p.244]. Premisele dreptului la intentarea
acţiunii sunt fapte cu caracter procesual, de existenţa
sau inexistenţa cărora legea stabileşte apariţia dreptului subiectiv la intentarea acţiunii pe pricina respectivă
[1, p.245]. Natura juridică a premiselor dreptului la acţiune le conferă acestora caracter ireparabil [1, p.246].
Dacă se constată nerespectarea premiselor dreptului la
acţiune, judecătorul va refuza primirea cererii (art.169
CPC), iar dacă acestea se vor constata după primirea
cererii, judecătorul va dispune încetarea procesului
(art.265 CPC).
Condiţiile dreptului la intentarea acţiunii sunt acele
fapte juridice cu caracter procesual care stabilesc ordinea procesuală de realizare a dreptului la intentarea
acţiunii. Nerespectarea acestora va duce la restituirea
cererii (art.170 CPC) la faza intentării acţiunii sau la
scoaterea cererii de pe rol (art.267 CPC) la faza pregătirii sau dezbaterii judiciare.
Astfel, refuzul în primirea cererii şi încetarea procesului sunt acţiuni care trebuie efectuate de judecător
atunci când el depistează circumstanţe care împiedică
persoana să-şi realizeze dreptul la intentarea acţiunii,
iar restituirea şi scoaterea cererii de pe rol se realizează
atunci când persoana, deşi are dreptul la acţiune, nu
l-a realizat în conformitate cu cerinţele prevăzute de
lege – încălcări care pot fi reparate. Anume pornind
de la esenţa acestor instituţii, legiuitorul urmează să
reglementeze acţiunile judecătorului la faza judecării
apelului. Evident, teoria premiselor şi condiţiilor este
inerentă instituţiei intentării acţiunii în primă instanţă.
Cu toate acestea, apelul presupune, de asemenea, intentarea unei proceduri deja în apel și nu putem nega
că noţiunile respective sunt aplicabile în faza dată. Mai
mult ca atât, în conformitate cu art.19 lit.e) din Legea
privind actele legislative, nr.780 din 27.12.2001 „termi-
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nologia utilizată în actul elaborat este constantă şi uniformă, ca şi în celelalte acte legislative şi în reglementările legislaţiei comunitare; se va utiliza unul şi același
termen, dacă este corect, iar folosirea lui repetată exclude confuzia”.
Ținând cont de cele expuse mai sus şi analizând temeiurile de restituire prevăzute în art.369 CPC, putem
deduce că nu toate temeiurile, pot avea ca efect restituirea cererii de apel, ci doar cel prevăzut de art.396
alin.(1) lit.a) CPC. Doar acest temei poate fi considerat
drept încălcare a condiţiei care stabileşte ordinea procesuală de realizare a dreptului de intentare a procedurii în apel, precum şi cel prevăzut de art.396 alin.
(1) lit. e) CPC, când apelantul solicită anume restituirea
apelului.
Revenind la modificările legislative recente, expuse
mai sus, rămân în continuare neclare anumite aspecte. În primul rând, de ce legiuitorul a ignorat în calitate
de temei de încetare a procedurii în apel cazul în care
„apelantul a înaintat o nouă pretenţie neexaminată în
prima instanţă” (art.369 alin.(1), lit.c) CPC)? Și în al doilea rând, de ce instanţa a lăsat fără soluţie în cazul în
care, după primirea cererii, aceasta va constata încălcarea alin.(3) art.365 CPC sau neachitarea în timpul stabilit de judecător a taxei de stat în cazul eşalonării sau
amânării achitării acesteia?
Celelalte temeiuri prevăzute ar trebui să constituie
temeiuri de refuz în primire, deoarece ele ţin de însăşi
dreptul de intentare a procedurii în apel şi au caracter
ireparabil.
Reieşind din cele menţionate, soluţiile pentru care
optăm sunt următoarele:
1) Consacrarea instituţiei refuzului la faza examinării apelului, astfel încât temeiurile de restituire să rămână cele prevăzute actualmente la art.369 alin.(1) lit. a)
și e) CPC, iar temeiuri de refuz sa fie cele prevăzute în
prezent la art.369 alin.(1) lit. b), c) , d) și f ) CPC.
2) Completarea reglementărilor care prevăd posibilitatea încetării procedurii în apel cu încă un temei:
apelantul a înaintat o nouă pretenţie neexaminată în
prima instanţă.
3) Consacrarea instituţiei scoaterii cererii de apel
de pe rol. În calitate de temeiuri ar fi: încălcarea alin.
(3) art.365 CPC, depistată după primirea cererii, neachitarea în timpul stabilit de judecător a taxei de stat, în
cazul eşalonării sau amânării achitării acesteia.
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În acest sens, menţionăm că în Codul de procedură civilă al Republicii Belarus [8] anume după modelul
menționat sunt reglementate acţiunile judecătorului
la faza primirii şi examinării cererii de apel. În conformitate cu art.408 CPC al Republicii Belarus, judecătorul
refuză primirea cererii:
a) persoanelor care nu au dreptul la apel;
b) dacă hotărârea nu poate fi atacată cu apel;
c) persoanelor care au pierdut termenul de atac
prevăzut de Cod, dacă i s-a refuzat în repunere.
În conformitate cu art.417 al Codului de procedură
civilă din Republica Belarus, instanţa va înceta procedura în apel, dacă cererea de apel a fost primită cu încălcarea prevederilor art.408 al aceluiași cod.
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SUMAR
Acest studiu este dedicat unei analize per ansamblu
asupra atribuţiilor Curţii Constituţionale în materia actelor emise de autorităţile puterii executive. În special,
exegeza vizează Guvernul, cacomponentă principală
şi responsabilă de conducerea administraţiei publice,
precum şi de adoptarea actelor pentru executarea legii
în diverse domenii de activitate. Studiind rolul şi forţa
instanţei de contencios constituţional, fie în cadrul controlului constituţionalităţii legilor sau chiar a ordonanţelor sau hotărârilor Guvernului, s-a ajuns la concluzia
că patrimoniul constituţional contribuie în mod esenţial la constituționalizarea actelor emise de Guvern,
chiar şi în mod indirect, prin constatarea neconstituţionalităţii legilor organice, de a căror executare este
responsabil.
Cuvinte-cheie: delegare legislativă, ordonanţă, hotărâre, procedura angajării răspunderii, excepţie de neconstituţionalitate.

Curtea Constituţională a Republicii Moldova şi
dreptul constituţional, în general, au cunoscut o evoluţie generată de mai mulţi factori, inclusiv prin intermediul internaţionalizării dreptului constituţional pe
continentul european, care au avut o influenţă și asupra actelor emise de puterea executivă.
În statul român, de exemplu, problema constituționalității proiectelor de legi, care emanau fie de
la puterea executivă, fie din inițiativa parlamentară,
în perioada interbelică a fost soluționată relativ prin
înființarea unui Consiliu Legislativ.
Consiliul Legislativ funcţiona ca un organ consulInstitutul Naţional al Justiţiei

This study is dedicated to an analysis of the assignments of the Constitutional Court on issued
documents by executive authorities. A central place in this study is dedicated to the Government as
main component and responsible to manage the
public administration as well as the acts adopted
for law enforcement in various areas. Studying
the role and the force of the constitutional litigation court either in the context of the control of
the constitutionality of laws or even of the ordinances or decisions of the Government, we have
realized that the constitutional patrimony essentially contributes to the constitutionalization of the
acts issued by the Government, even indirectly, by
establishing the unconstitutionality of the organic
laws, the execution of which is responsible.
Key-words: legislative delegation, ordinance, decision, assumption of responsibility by the Government, exception of unconstitutionality.

tativ în procesul de legiferare, fiind un organ politic.
Acestuia nu-i era îngăduit să discute oportunitatea
și considerentele politice ale legii, ci doar să vegheze la întocmirea proiectelor de legi, la coordonarea
și perfecționarea lor, la non-contradicția dintre ele
și Constituție. Art. 3 din Legea cu privire la Consiliul
Legislativ prevedea că Consiliul va semnala, inclusiv
puterii executive, abrogarea sau modificarea legilor
care nu sunt potrivite cu principiile constituționale
[1, p.11].
Consiliul Legislativ reprezenta primul filtru care
semnala neconstituţionalitatea unor legi sau dispoziţii
ale acestora, respectiv - a unor proiecte din partea Guvernului, existând posibilitatea de a înlătura chiar de la
început viciile de neconstituţionalitate.
Astfel, prin acest mecanism, preluat între timp de
instanțele de jurisdicție constituțională din România
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și din țară noastră, într-o formulă mai complexă, Curtea Constituțională din Republica Moldova contribuie
la buna funcţionare a autorităţilor publice în cadrul
raporturilor constituţionale de separaţie, echilibru,
colaborare şi control reciproc ale puterilor statului.
Ca și celelalte puteri, puterea executivă are un rol
esențial în menținerea acestui mecanism de frâne și
contrabalanțe.
Curtea Constituţională îşi exercită atribuţiile la sesizarea subiecţilor abilitaţi cu acest drept. Legislaţia
Republicii Moldova nu conferă Curţii competenţa de
a exercita jurisdicţia constituţională din oficiu. Astfel,
conform art. 25 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, cuprinzând modificările operate prin Legea nr.
24 din 04.03.16 şi art. 38 alin. (1) din Codul jurisdicţiei
constituţionale, dreptul de sesizare a Curţii Constituţionale îl au: a) Preşedintele Republicii Moldova; b) Guvernul; c) ministrul justiţiei; d) Curtea Supremă de Justiţie; f ) Procurorul General; g) deputatul în parlament;
h) fracţiunea parlamentară; i) Avocatul Poporului;
i1) Avocatul Poporului pentru drepturile copilului;
j) consiliile unităților administrativ-teritoriale de nivelul întâi sau al doilea, Adunarea Populară a Găgăuziei
(Gagauz-Yeri) [6, p. 13]. Este de menționat că ultimii
trei subiecți cu drept de sesizare nu au o competență
generală de sesizare a Curții Constituționale, ci numai pe domeniile lor de competență, precum sunt
Avocații Poporului, care pot face sesizări la Curtea
Constituțională numai în probleme privind drepturile
omului sau autoritățile publice locale, care pot face sesizări numai în cazul respectării principiilor ce țin de
autonomia locală.
Procedura de jurisdicţie constituțională constă în activitatea de verificare a conformităţii actelor cu Constituţia, care intră în competența Curții
Constituționale, având drept scop realizarea principiului supremaţiei Constituţiei. Potrivit articolului 135
alin. (1) din Constituție, controlul constituționalității
actelor normative ale Președintelui Republicii Moldova și Guvernului este exercitat în temeiul literei a) și
prin intermediul excepției de neconstituționalitate, litera g), din articolul constituțional menționat.
Dintre atribuțiile Curții Constituționale prevăzute expres în articolul 135 alin. (1) din Constituție rezultă, așa cum am menționat anterior, că controlul
constituționalității actelor puterii executive se realizează doar prin sesizarea Curții de către subiecții prevăzuți
în Legea cu privire la Curtea Constituțională, fie prin
intermediul excepțiilor de neconstituționalitate.
În concret, decretele Președintelui Republicii Moldova, hotărârile și ordonanțele Guvernului pot face
obiectul constituționalității la inițiativa oricăruia dintre subiecții sus-menționați, precum și de către părțile
a căror proces se află pe rolul instanțelor judecătorești.
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Potrivit Constituţiei, rezultă că niciun act adoptat
de Guvern sau vreun decret al Președintelui Republicii
Moldova nu poate fi exclus de la controlul Curţii Constituţionale în ceea ce priveşte conformitatea acestuia
cu Constituţia.
În conformitate cu norma constituţională sus-menţionată, actele puterii executive ce fac obiectul controlului de constituţionalitate sunt decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărârile şi ordonanţele Guvernului.
Astfel, controlul de constituţionalitate nu se răsfrânge asupra tuturor actelor emise de autorităţile publice în exercitarea propriilor atribuţii, ci doar asupra
celor mai importante, aflate în vârful ierarhiei actelor
normative prin forţa lor juridică [2, p.187].
Însă, prin actele precizate, expressis verbis, de textul
constituţional ca făcând obiectul controlului de constituţionalitate se regăseşte şi unul dintre actele emise
de către Guvern, respectiv ordonanţa. Raţiunea legiuitorului constituant de a înscrie o astfel de prevedere
în Constituţie s-a bazat pe faptul că ordonanţa este
expresie a delegării atributului legiferării Guvernului,
în condiţii constituţionale prestabilite constituţional şi
legal de către Parlament [2, p.188].
De asemenea, având în vedere că constituie o expresie a delegării legislativului de lege ferenda, considerăm că ar fi oportun ca doar ordonanţele Guvernului să fie supuse controlului de constituţionalitate, iar
controlul hotărârilor să fie exercitat de către instanţele
judecătoreşti specializate.
Hotărârea reprezintă, prin excelenţă, actul prin
care guvernul îşi exercită rolul constituţional privind
conducerea generală a administraţiei publice. Prin
hotărâre se reglementează, aşadar, relaţii sociale care
sunt prin natura lor inferioare ca importanţă faţă de
cele reglementate de lege. Hotărârea nu poate fi decât secundum legem sau praeter legem şi intervine ca
obiect nemijlocit, în orice domeniu, ramură sau sector de activitate, deoarece Guvernul are o competenţă
materială generală.
Această concluzie rezultă din faptul că hotărârile
guvernului se emit pentru organizarea executării legilor şi nu constituie acte de reglementare primară,
ci secundară, motiv pentru care controlul legalităţii
exercitat de instanţele judecătoreşti de contencios
administrativ este suficient pentru asigurarea cadrului
constituţional.
În schimb, ordonanţa depăşeşte sfera strictă a conducerii generale a administraţiei publice, fiind o modalitate de participare a guvernului la realizarea puterii legislative, corespunzătoare rolului constituţional
ce îi revine, în legătură cu realizarea politicii interne şi
externe a ţării.
Prin ordonanţe se stabilesc reguli care, întrucât nu
Institutul Naţional al Justiţiei
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se referă la organizarea executării legilor, sunt de domeniul legii ordinare, fie în sensul că reprezintă reguli
noi, fie în sensul că modifică sau abrogă reguli existente. Tocmai de aceea ele nu se pot emite decât în temeiul unei legi de abilitare. Desigur, aceasta nu înseamnă că ordonanţa nu poate cuprinde şi măsuri pentru
aplicarea unei legi, dar esenţiale sunt regulile pe care
guvernul nu le-ar putea institui decât în temeiul, în limitele şi în condiţiile legii de abilitare.
Prin urmare, natura juridică a ordonanţelor şi hotărârilor guvernului, precum şi efectele acestora este
diferită, motiv pentru care o regândire a regimului
constituţional al acestora şi efectuarea controlului
constituţional doar asupra ordonanţelor va reprezenta
un control constituţional autentic.
Cu toate acestea, observăm că Guvernul Republicii Moldova nu deține o experiență în emiterea
ordonanțelor, Parlamentul fiind destul de reticent în
delegarea Guvernului. În schimb, remarcăm că Guvernul deseori adoptă legi prin procedura angajării
răspunderii în fața Parlamentului în conformitate cu
art. 1061 din Constituție. Astfel, Guvernul își poate angaja răspunderea în fața Parlamentului asupra unui
program, unei declarații de politică generală sau unui
proiect de lege.
Prin urmare, observăm că acest mecanism reprezintă o particularitate a procedurii de legiferare indirectă, similar emiterii ordonanțelor.
În acest context, angajarea răspunderii Guvernului
asupra unui proiect de lege reprezintă o modalitate legislativă indirectă de adoptare a unei legi. Or, proiectul respectiv nu implică dezbaterea acestuia în cadrul
procedurii legislative ordinare, ci dezbaterea unei problematici prin excelenţă politice, legate de rămânerea
sau demiterea Guvernului [7, p.17].
În jurisprudența sa, Curtea Constituțională a
menționat că, deși legiuitorul constituant a împuternicit Guvernul cu atribuții de legiferare, dispozițiile art.
1061 din Constituție nu pot fi interpretate în sensul în
care ar permite Guvernului substituirea Parlamentului
oricând și în orice condiții [3, §52].
Or, prevederile art. 1061 din Constituţie reglementează expres o excepţie de la regula instituită prin dispoziţiile constituţionale ale art. 60, aceasta nefiind de
natură a înlătura Parlamentul de la îndeplinirea rolului
său, întrucât procedura asumării răspunderii de către
Guvern derulează în faţa Parlamentului şi se desfăşoară sub supravegherea şi controlul forului legislativ
suprem, care are la îndemână, în virtutea prevederilor
constituţionale, de asemenea exprese, dreptul de a
demite Guvernul prin iniţierea şi dezbaterea unei moţiuni de cenzură [9, p.29].
Curtea a menționat că această modalitate simplificată de legiferare trebuie să fie o măsură in extreInstitutul Naţional al Justiţiei
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mis, determinată de urgența în adoptarea măsurilor
conținute în legea asupra căreia Guvernul și-a angajat
răspunderea, de necesitatea ca reglementarea în cauză să fie adoptată cu maximă celeritate, de importanța
domeniului reglementat și de aplicarea imediată a legii în cauză [4, §60].
În același sens, Curtea a subliniat că Guvernul își
poate angaja răspunderea în fața Parlamentului pentru
mai multe proiecte de legi în același timp, cu condiția
ca acestea să aibă un caracter stringent, necesar, să reglementeze într-o singură sferă de importan-ță socială
majoră și să fie puse în aplicare imediat [5, §39].
Astfel, Curtea nu a instituit nişte criterii ce ar servi
la controlul constituţionalităţii legilor, ci a determinat
repere de care ar trebui să se conducă Guvernul în
aprecierea oportunităţii unor proiecte de lege care ar
putea fi adoptate prin procedura angajării răspunderii. Or, în baza criteriilor expuse supra, la examinarea
constituţionalităţii unei legi adoptate în baza acestei
proceduri, Curtea Constituţională nu poate aprecia
oportunitatea legii adoptate. Ea trebuie să se expună
numai asupra aspectelor extrinseci de constituţionalitate, apreciind respectarea procedurilor constituţionale aplicate la angajarea răspunderii, pe de o parte, şi
a corespunderii intrinseci a legii adoptate în aşa mod
[9, p.30].
În vederea evitării marjei de discreţie a Guvernului
la angajarea răspunderii în faţa Parlamentului, aceeaşi
autori consideră oportun revizuirea normei constituţionale prin preluarea variantei din Constituţia franceză, care limitează dreptul Guvernului de a-şi angaja
răspunderea doar în privinţa unui proiect de lege a
finanţelor sau finanţarea securităţii sociale, oricare alt
proiect, pe alte domenii de reglementare fiind posibil
de adoptat doar o singură dată pe sesiune.
În acest sens, autorii au reiterat argumentele Avizului Comisiei de la Veneţia asupra proiectului de lege
privind revizuirea Constituţiei României, potrivit cărora „limitarea posibilităţii Consiliului de miniştri de a-şi
angaja răspunderea numai o singură dată în sesiune
constituie o propunere oportună, ştiind că aceasta va
creşte posibilitatea Parlamentului de a controla executivul, întărind, de asemenea, poziţia Parlamentului
într-un regim parlamentar” [9, p.30].
O altă categorie de acte sunt dispozițiile prin care
se organizează activitatea internă a Guvernului, dar
care nu pot fi supuse controlului constituționalității. În
schimb, dispozițiile Guvernului pot fi supuse controlului judiciar prin înaintarea unei acțiuni în contenciosul
administrativ.
Menţionăm, că una din cele mai esenţiale atribuţii
ale Curţii Constituţionale şi care a vizat inclusiv controlul actelor puterii executive, a fost conturată prin
pronunţarea Hotărârii nr. 2 din 9 februarie 2016 pen-
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tru interpretarea articolului 135 alin. (1) lit. a) şi g) din
Constituţia Republicii Moldova. Prin această hotărâre,
Curtea a interpretat textele respective în spiritul Constituţiei, acordând dreptul şi altor instanţe ordinare de
a sesiza instanţa constituţională în cazul unor excepţii
de neconstituţionalitate.
Această hotărâre a deschis cel mai eficient mecanism de realizare a atribuţiilor Curţii Constituţionale
asupra controlului actelor puterii executive, cetăţeanului asigurându-i-se un acces indirect la o instanţă de
contencios constituţional.
Astfel, instanţele judecătoreşti sunt obligate să
transmită spre soluţionare excepţia ridicată de către părţi sau din oficiu doar dacă sunt întrunite următoarele condiţii: (1) obiectul excepției intră în categoria actelor cuprinse la articolul 135 alin. (1) lit.
a) din Constituție; (2) excepția este ridicată de către
una din părți sau reprezentantul acesteia, sau indică
că este ridicată de către instanţa de judecată din oficiu; (3) prevederile contestate urmează a fi aplicate la
soluționarea cauzei; (4) nu există o hotărâre anterioară
a Curții având ca obiect prevederile contestate.
Observăm că prin această hotărâre, Curtea a admis
o interpretare evolutivă a procedurii de ridicare a excepţiei de neconstituţionalitate, care, prin exercitarea
controlului asupra legalităţii şi constituţionalităţii actelor adoptate de puterea executivă şi prin eliminarea
normelor juridice contrare Constituţiei din ordinea
juridică a statului, a contribuit indirect la activitatea
puterii executive şi la stabilirea unor raporturi strânse
între Curtea Constituţională şi puterea executivă.
Până la pronunțarea hotărârii respective, în cei
21 de ani de existență, din totalul sesizărilor depuse la Curtea Constituţională a Moldovei, doar 6% au
fost excepții de neconstituţionalitate. În comparație
cu România, de la înfiinţare până la 31 ianuarie 2016,
excepţiile ridicate de către instanţele judecătoreşti
au reprezentat 98,7% din totalul sesizărilor depuse
la Curtea Constituţională a României. Statistica indică destul de clar asupra persistenței unor deficienţe de sistem în funcţionarea instituției excepţiei de
neconstituționalitate în Republica Moldova [8, p.7].
În concluzie, observăm că prin atribuțiile care le
deține asupra controlului constituționalității actelor
puterii executive, Curtea Constituţională participă indirect la activitatea autorităţilor publice exponente ale
puterii executive, eliminând normele juridice contrare
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Constituţiei din ordinea juridică a statului. Prin urmare, raporturile Curţii Constituţionale cu executivul sunt
deosebit de strânse şi necesare.
Rolul Curţii Constituţionale este de a menţine echilibrul între puterile statului şi de a veghea ca autorităţile publice să-şi îndeplinească funcţiile în limitele
încredinţate.
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Sumar
Instituția contestării actelor executorului judecătoresc,
constituie un subiect de importanță și interes major în
cadrul procesului civil. Reglementarea și utilizarea mijloacelor oferite de această instituție, contribuie neîndoielnic la asigurarea unui proces echitabil, la realizarea efectivă a principiilor contradictorialității, egalității
și disponibilității procesului civil. Doctrina autohtonă
din domeniul procesului civil, chiar dacă nu dispune
de o tradiție solidă, totuși, are un anumit fundament
consistent, determinat de practica judiciară destul de
bogată, care se află într-un continuu proces de uniformizare și perfecționare.
Este semnificativă și contribuția modificărilor legislative, operate prin Legea nr. 191, care au determinat un
impact semnificativ în realizarea procedurii de contestare a actelor executorului judecătoresc, avantaje sau
dezavantaje, care urmează a fi realizate în termen.
În particular, vis-á-vis de introducerea sintagmei de
„încheiere”, în locul sintagmei „hotărâre”, menționăm
că, deși aparent, prin această modificare, legiuitorul a
dorit corelarea noțiunii de cerere, care este calificată ca
o solicitare a părții, în cadrul unui proces, cu noțiunea
de încheiere, care este un act intermediar, emis de către
instanța de judecată, până la etapa pronunțării hotărârii, venind să determine locul procedurii de executare,
ca fază facultativă a procesului civil. Totuși, această modificare a lăsat loc pentru apariția diferitor ambiguități,
care se pot manifesta la etapa judecării acțiunilor privind contestarea actelor executorului judecătoresc.
Cuvinte-cheie: executare silită, act de dispoziţie, fază,
întrerupere, amânare, calitate procesuală, statut, continuitate.
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Dispute of the bailiff’s act is that institution- subject of major importance and interest in the civil
process. Regulation and use of means offered by
this institution undoubtedly contribute in ensuring a fair trial, an effective realization of the
adversarial principle, the equality principle and
availability of the civil process’ principle. The local
doctrine of civil process, though it does not have
a solid tradition, it still holds a consistent foundation, determined by the rather rich judicial case
law, which is in a continuous process of uniformity
and development.
Equally significant is the contribution of the legislative amendments, implemented through Law no.
191/2016, which determined a significant impact
in the execution of the procedure for disputing the
acts of the bailiff, advantages or disadvantages to
be achieved in due time.
In particular, regarding the introduction of the
phrase „court order” instead of the word „judgment”, we mention that, although apparently
through this amendment, the legislator wanted
the correlation of the notion of „petition”, which is
qualified as a request by the party, within a process, with the notion of „order”, which is an intermediate act, issued by the court, until the issuance
of the judgment, determining the place of the enforcement procedure as an optional phase of the
civil process, however, this change left room for the
appearance of different ambiguities, which may
appear at the stage of the examination in court of
actions related to dispute of the bailiff’s act.
Key-words: forced execution, act of disposition,
phases, interruption, postponement, procedural
quality, status, continuity.

Reglementarea posibilității de contestare a actelor
executorului judecătoresc poate fi pe deplin considerată o acțiune procesuală de dublă valență. Explicând această idee, doctrina de specialitate susține că
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contestația la executare se înfățișează ca o cale de
atac specială, atunci când este exercitată de către una
dintre părți, și ca o acțiune civilă particulară, în cazul
promovării ei de către o terță persoană vătămată prin
măsurile de executare silită [7].
Persoanele care sunt în drept să conteste actele
executorului judecătoresc, în acord cu art. 161 Cod de
executare al Republicii Moldova, sunt părțile (creditorul și debitorul) și alți participanți la procedura de executare, precum și alte persoane, în acțiunile ce țin de
apărarea dreptului de proprietate, în condițiile art.164
Cod de executare. De regulă, contestația la executare
este folosită de debitor, interesul acestuia fiind de a
încetini sau chiar de a bloca procedura de executare
[4, p.109].
Denumirea actului de dispoziție, prin care instanța
de judecată este sesizată de către reclamant, participant al procedurii de executare sau terț, ale cărui drepturi se prezumă că au fost încălcate, în acord cu art.
161, alin.(2), Cod de executare, este cerere sau, reieșind
din conținutul art. 163, alin.(1) Cod de executare,
reclamație.
Oportunitatea instituirii termenului legal de cerere sau reclamație, altul decât cerere de chemare în
judecată, specifice procedurii contencioase, a fost,
probabil, determinată de intenția legiuitorului de a individualiza procedura de executare drept o procedură
aparte, cu noțiuni proprii,precum și de a corela ideea
existenței îmbinării procesului civil cu procedura de
executare într-un singur proces, în interiorul căruia nu
ar putea exista două cereri de chemare în judecată [9].
Indiferent de denumirea atribuită (cerere de chemare în judecată, recurs împotriva actelor executorului judecătoresc, plângere, sesizare, reclamație),
în acord cu art. 166, alin.(6) Cod de procedură civilă,
cererea este valabilă, chiar dacă poartă o denumire
incorectă. Drept consecință, instanța de judecată nu
poate opune această carență ca unic temei de a nu da
curs cererii de contestare a actelor executorului judecătoresc.
Reieșind din conținutul art.167 din Codul de procedură civilă, la cererea de chemare în judecată se
anexează documentele care certifică circumstanțele
pe care reclamantul îşi întemeiază pretențiile şi copiile
de pe aceste documente pentru pârâți şi intervenienți,
dacă aceștia nu dispun de ele.
Raportând exigența evidențiată supra la specificul
procedurii de contestare a actelor executorului judecătoresc, este important de menționat că mijloacele
de probă administrate de către participanții la proces se rezumă preponderent la înscrisuri. Totodată,
probațiunea se referă, ca regulă, la neconcordanța
dintre actele emise de către executorul judecătoresc
și conținutul legii.
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Totuși, la depunerea cererii de chemare în judecată, urmează să se rețină că reclamantul, în temeiul
principiului disponibilității, își alege modalitatea sa de
apărare judiciară, astfel că aprecierea suficienței probelor la faza punerii pe rol a cererii ar putea constitui
o limitare a disponibilității și, eventual, ar putea crea
aparența expunerii anticipate asupra fondului cauzei.
Frecvent, la depunerea cererilor privind contestarea actelor executorului judecătoresc, în special de
către reclamanții care întrunesc calitatea de terți și
consideră că, prin actele executorului judecătoresc,
le-a fost încălcat un drept recunoscut de lege, actul
contestat al executorului nu se regăsește. Respectiva
situație nu va putea constitui un temei pentru a nu da
curs cererii, or, este posibil că reclamantul nu deține,
la data sesizării instanței de judecată, atât actul contestat cât și, posibil denumirea, acestuia. Constatarea
acestor circumstanțe ar determina punerea pe rol a
cererii și remedierea situației descrise prin obligarea
executorului judecătoresc să prezinte înscrisurile contestate, în termeni restrânși, reclamantului prin intermediul instanței de judecată.
De menționat că, în conformitate cu art.3 alin.
(1) al Legii privind executorii judecătorești nr.113 din
17.06.2010, actul întocmit de executorul judecătoresc, în limitele competențelor sale legale, este un act
procesual de autoritate publică, are forță probantă, se
prezumă a fi legal, iar în cazul când este întocmit în
cadrul procedurii de executare poate fi contestat în
modul stabilit de Codul de executare.
Reținând faptul că actul executorului judecătoresc este asimilat unei autorități publice, urmează a fi
menționat că contestarea acestuia nu necesită respectarea căii prealabile, or, în conformitate cu art. 161 alin.
(2) din Codul de executare, cererea privind contestarea
actelor de executare se înaintează în instanța de judecată în a cărei rază teritorială se află biroul executorului judecătoresc sau, în cazul municipiului Chișinău,
în instanța de judecată în a cărei circumscripție camera teritorială a executorilor judecătorești a stabilit
competența teritorială a executorului judecătoresc.
Mai mult ca atât, rațiunea respectării căii prealabile
de soluționare a unui litigiu ar reieși din posibilitatea
concilierii părților și posibilitatea pârâtului de a satisface cererea prealabilă recepționată. La caz, art. 22 din
Codul de executare, care evidențiază expres care sunt
drepturile și obligațiile executorului judecătoresc, nu
stabilește posibilitatea anulării sau modificării încheierilor de intentare a procedurii de executare, de încetare a procedurii de executare sau de strămutare a documentului executoriu. Astfel, calea prealabilă, pe lângă
faptul că nu este obligatoriu stabilită de lege, este una
lipsită de eficiență. Totodată, urmează a fi remarcat
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faptul că soluționarea litigiilor privind contestarea actelor executorului judecătoresc, indiferent de obiectul
și natura acestora, nu cad sub incidența art. 1821 alin.
(1) din Codul de procedură civilă, medierea judiciară
ori prin tranzacția dintre părți. Acestea nu pot conveni
asupra realizării de acțiuni în nulitate ale executorului
judecătoresc.
În conformitate cu art. 166 alin.(2) lit.d) din Codul
de procedură civilă, în cererea de chemare în judecată
se indică esența încălcării sau a pericolului de încălcare a drepturilor, libertăților sau intereselor legitime
ale reclamantului, pretențiile lui. După cum urmează
din însăși denumirea atribuită de legiuitor, cererea de
contestare a actelor de executare, întocmite de executorul judecătoresc, obiectul acesteia îl constituie
actele executorului judecătoresc. De menționat că,
în cadrul examinării prezentei categorii de litigii, pot
fi examinate exclusiv pretenții ce se referă la dezacordul cu actele executorului judecătoresc, nefiind admise completarea cererii cu pretenții care urmează a fi
examinate în alte proceduri. Raționamentul constatat
reiese din specificul și unicitatea procedurii de executare, care impune un cerc specific al participanților la
proces, sarcina probațiunii diferită, termenii de examinare proprii, calea de atac diferită etc. Prin urmare, în
conținutul cererii de chemare în judecată urmează să
se regăsească doar pretenții ce se referă la actele executorului judecătoresc.
În ipoteza că cererea depusă de către reclamant
conține și pretenții care urmează a fi examinate în
alte proceduri, instanța de judecată urmează să nu
dea curs cererii, în temeiul art.172alin.(2) din Codul de
procedură civilă, explicând că pretențiile formulate urmează a fi compatibile soluționării concomitente prin
aceeași procedură a cauzei [6].
Tot în acord cu principiul disponibilității, reclamantul stabilește cercul participanților, identitatea
participanților la proces și statutul procesual care îl atribuie acestora. Corespunzător reglementării stabilite de
art. 163 alin.(1) din Codul de executare, reclamațiile din
cererea privind contestarea actelor executorului judecătoresc se înaintează împotriva creditorului, debitorului și/sau atât a creditorului cât și debitorului, în cazul în
care acțiunea este înaintată de către un terț.
Astfel, în primul caz, în cererile privind contestarea actelor executorului judecătoresc, reclamantul urmează a fi participant la procedura de executare, cu
care pârâtul se află în opoziție în cadrul procedurii de
executare.
În cea de a două ipoteză, reclamantul, adică terțul
care pretinde că i s-au încălcat anumite drepturi, nu
se află în situație de opoziție cu debitorul și creditorul din procedura de executare, însă, prin natura
pretenției înaintate (ridicarea sechestrelor de pe buInstitutul Naţional al Justiţiei
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nurile care se prezumă că aparțin acestuia – n.a.), este
în stare să aducă atingere drepturilor și obligațiilor
participanților din cadrul procedurii de executare.
Explicând noțiunea și statutul juridic al terților
care consideră că, prin actele de executare, le-a fost
încălcat un drept recunoscut de lege, urmează a fi
menționat că respectiva calitatea o întrunesc toți
ceilalți participanți la procedura de executare, cu
excepția părților, participanților, precum și altor persoane obiectul cărora îl formează acțiunile de ridicare
a sechestrului. De exemplu, X este creditorul lui Y (în
proces de insolvabilitate). Prin încheierea executorului judecătoresc Z, au fost transmise în proprietatea lui
M. bunuri individualizate ale lui Y. X contestă acțiunile
executorului judecătoresc Z, prin care a fost transmise în proprietate bunuri individualizate ale lui Z [5].
Astfel, calitatea de terț o acoperă toți subiecții care
contestă actele executorului judecătoresc, cu excepția
celor care legea le-a atribuit o calitate specială.
Referitor la calitatea procesuală atribuită executorului judecătoresc, urmează a fi menționat faptul că, în
Codul de executare, la reglementările sale stabilite în
propoziția a treia din art. 163 alin.(1), se menționează
că executorul judecătoresc poate fi invitat să dea
explicații referitor la actele contestate. Ținând cont de
faptul că în Codul de procedură civilă nu se stabilește
o asemenea calitate procesuală, ca invitat care ar avea
un statut procesual corespunzător, cu anumite drepturi și obligații procesuale, implicarea executorului
judecătoresc în proces cu calitatea sa de invitat este
imposibilă. Mai mult, la momentul depunerii cererii,
reclamantul poate atribui executorului judecătoresc
calitatea procesuală pe care o consideră necesară. Prin
urmare, legea procesuală nu stabilește un anumit mecanism de modificare a calității procesuale, instanța
de judecată fiind ținută de cercul și calitatea procesuală atribuită de reclamant în conținutul cererii, or, odată
cu excluderea, prin Legea nr. 244-XVI din 21.07.2006,
a prevederilor art. 64 Cod de procedură civilă, potrivit
cărora instanţa de judecată, cu acordul reclamantului,
putea dispune înlocuirea părţii care figurează greşit
în proces, a fost dat de înţeles că, în cazul în care se
constată că acţiunea nu a fost intentată de reclamantul corespunzător sau că acţiunea nu este îndreptată
împotriva unei persoane care trebuie să răspundă în
acţiunea dată, instanţa de judecată nu va putea dispune înlocuirea părţii care figurează greşit în proces.
Generalizând posibilitățile alternative care le-ar
avea reclamantul la formularea cererii de contestare a
actelor executorului judecătoresc, este sesizabil faptul
ca acesta ar avea opțiunea de a atribui executorului
judecătoresc calitatea de pârât sau de intervenient accesoriu. În conformitate cu art. 59 alin.(1) din Codul de
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procedură civilă, parte în proces (reclamant sau pârât)
poate fi orice persoană fizică sau juridică prezumată, la
momentul intentării procesului, ca subiect al raportului material litigios. Astfel, reclamantul individualizează pârâtul, ca subiect procesual, care la data intentării
procesului ar fi subiect al unui raport material litigios.
Contrar, art. 67 alin.(1) din Codul de procedură civilă
descrie intervenientul accesoriu ca persoană interesată într-un proces pornit între alte persoane. Suplimentar, statutul intervenientului accesoriu este completat
și prin interpretarea sistemică a acestei noțiuni, care
concretizează că interesul, în coraport cu acest participant la proces, ar putea fi afectat de finalitatea litigiului
inițiat și, eventual, ar determina apariția drepturilor sau
obligațiilor unei alte persoane în coraport cu acesta.
Relaționând concluziile expuse supra și ținând cont
de statutul executorului judecătoresc, precum și de necesitatea implicării acestuia în proces, dar și de drepturile și obligațiile materiale care se pot ivi și sau/modifica
drept consecință a pronunțării, în coraport cu acesta,
este sesizabil că calitatea corespunzătoare a acestuia
este de intervenient accesoriu sau, după caz, de pârât.
De menționat că statutul procesual de intervenient accesoriu atribuit executorului judecătoresc nu este unul
veritabil, or, ultimul dispune de un interes procesual în
finalitatea procedurilor judiciare, însă a doua condiție,
precum că eventuala hotărâre judecătorească nu ar determina apariția drepturilor sau obligațiilor unei alte
persoane în coraport cu acesta, nu este întrunită, motiv
pentru care acesta nu poate fi apreciat ca un intervenient accesoriu clasic.
Calitatea indubitabilă de pârât urmează a fi atribuită executorului judecătoresc în situația în care obiectul contestației îl va constitui cuantumul onorariului
de executare perceput și inacțiunea executorului judecătoresc. Or, eventuala hotărâre îi afectează direct
drepturile, somându-l la o anumită prestație. În acest
caz, creditorul nu are un interes direct în finalitatea
procesului, deoarece nu i se afectează nici un drept
sau interes.
În conținutul cererii privind contestarea actelor
executorului judecătoresc este posibil să se regăsească și anumite cereri sau demersuri (de exemplu, interpelarea probelor, numirea expertizei, introducerea în
proces a unui specialist, cercetare la fața locului etc.).
Deși respectiva posibilitate este una legiferată de art.
166 alin.(3) în Codul de procedură civilă, în acord cu
care cererea de chemare în judecată poate cuprinde
şi alte date, importante pentru soluționarea pricinii,
precum cererile și demersurile reclamantului, totuși,
soluționarea cererilor și demersurilor respective nu
urmează a fi realizată la faza intentării procesului, ci
doar în cadrul ședinței de judecată, la faza pregătirii
cauzei pentru dezbateri judiciare. Această afirmație
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este susținută prin faptul că oricare cerere sau demers
urmează a fi puse în discuție cu participanții la proces,
ultimii fiind în drept să-și expună poziția - fapt inerent
principiului contradictorialității. În plus, soluționarea
unipersonală a cererilor nominalizate mai sus ca exemple ar fi, practic, imposibilă, deoarece există posibilitatea ca circumstanțele de fapt pe care reclamantul le
consideră a fi necesar de demonstrat să fie degrevate
de probațiune, în cazul în care nu sunt negate de către
partea opusă. Conform art. 123 alin. (6) din Codul de
procedură civilă, faptele invocate de una dintre parţi
nu trebuie dovedite în măsura în care cealaltă parte nu
le-a negat.
După cum urmează din prevederile art. 161 alin.(3)
al Codului de executare, cererile privind contestarea
actelor executorului judecătoresc nu se supun taxei
de stat. De menționat că această regulă este una absolută, în cazul în care cererea de contestare este formulată în condițiile art. 161-163 din Codul de executare,
și anume – contestarea actelor executorului judecătoresc de către părți şi de alţi participanți la procesul de
executare, precum şi de terții care consideră că prin
actele de executare le-a fost încălcat un drept recunoscut de lege.
Reieșind din concluzia expusă mai sus, conform
căreia pretențiile ce urmează să se regăsească în
conținutul cererilor privind contestarea actelor executorului judecătoresc pot avea un singur conținut și
anume anularea actelor executorului judecătoresc sau
obligarea executorului judecătoresc de a săvârși anumite acte, includerea altor categorii de pretenții, ce se
impun cu taxă (de exemplu, repararea prejudiciului
moral, material, declararea nulității contractului etc.),
determină emiterea unei încheieri de a nu da curs cererii de către instanța de judecată, plata taxei de stat
la depunerea acestor cereri fiind exclusă, reieșind din
natura și caracterul specific de contestare a actelor executorului judecătoresc.
Tot în acest context, urmează a fi sesizată diferența
dintre situația stabilită la art. 161- 163 din Codul de executare - contestarea actelor executorului judecătoresc
de către părți, participanți și terți - și situația stabilită
la art. 164 din Codul de executare - apărarea drepturilor unor alte persoane. De menționat că, conform art.
164 Cod de executare, dacă o altă persoană consideră că sechestrul a fost aplicat pe bunurile ce îi aparțin
cu titlu de proprietate, ea poate intenta în procedură
contencioasă o acțiune de ridicare a sechestrului. Astfel, este important de observat, încă de la etapa redactării cererii, care este scopul înaintării acțiunii: anularea actelor executorului judecătoresc sau ridicarea
sechestrului de pe bunuri. Pretenția privind ridicarea
sechestrului de pe bunuri nu se circumscrie condițiilor
privind contestarea actelor executorului judecătoresc
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și reprezintă o procedură contencioasă clasică, cu un
alt cerc de participanți la proces și impunerea cu taxă
de stat a fiecărei pretenții, termeni de examinare, sarcina probațiunii fiind diferită, căile de atac similar fiind
distincte și numere diferite de gestiune a dosarului.
Competența jurisdicțională la judecarea cauzelor privind contestarea actelor executorului judecătoresc
este stabilită în art. 161 alin.(2) din Codul de executare, în conformitate cu care cererea privind contestarea
actelor de executare se înaintează în instanța de judecată în a cărei rază teritorială se află biroul executorului judecătoresc sau, în cazul municipiului Chișinău,
în instanța de judecată în a cărei circumscripție camera teritorială a executorilor judecătorești a stabilit
competența teritorială a executorului judecătoresc.
De menționat, că cererile privind contestarea actelor
executorului judecătoresc pot viza simultan și anularea unor acte emise de diferiți executori judecătorești.
Astfel, reieșind din dispozițiile codului de procedură
civilă, reclamantul va avea competența alternativă de
a depune cererea la una din instanțele în raza căreia
se afla biroul oricărui executor judecătoresc sau în
circumscripția căreia camera teritorială a executorilor
judecătorești a stabilit competența teritorială a executorului judecătoresc.
Pregătirea cauzei pentru dezbateri judiciare este
o fază obligatorie a procesului civil. Prin urmare, în
situația în care cererea de contestare a actelor executorului judecătoresc corespunde criteriilor de admisibilitate, judecătorul va stabili data primei ședințe
de înfățișare. Scopul ședinței de pregătire a cauzei
pentru dezbateri judiciare este stabilit la art. 183
alin.(2) din Codul de procedură civilă și se rezumă la
soluționarea tuturor incidentelor procedurale necesare justei soluționări a cauzei, prin precizarea legii care
urmează a fi aplicată şi determinarea raporturilor juridice dintre părți, constatarea circumstanțelor care au
importanță pentru soluționarea justă a pricinii, stabilirea componenței participanților la proces şi implicarea în proces a altor persoane, prezentarea de probe,
evaluarea oportunităților de soluționare a litigiului prin
mediere.
Precizarea legii care urmează a fi aplicată și determinarea raporturilor juridice dintre părți sunt necesare
în vederea constatării veridicității procedurii în care urmează a fi judecată cauza. Nemijlocit prin acțiunea de
precizare a legii care urmează a fi aplicată, instanța de
judecată urmează să concretizeze care sunt temeiurile juridice, în virtutea cărora reclamantul își întemeiază pretențiile, iar pârâtul - obiecțiile. Evident, instanța
de judecată nu se va expune din oficiu care este legea
aplicabilă raportului juridic contestat, or, acest fapt ar
determina expunerea anticipată asupra viitoarei soluții
judiciare și ar crea aparențele că instanța de judecată
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consultă părțile în problema litigiului apărut.
Stabilirea cercului de participanți la proces se referă
la identificarea subiecților ale căror drepturi și interese
pot fi lezate prin eventuala soluție judecătorească și implicarea lor în proces. Instanța de judecată va soluționa
cererile privind atragerea în calitate de co-pârât sau
intervenient accesoriu la cerere, sau, eventual, în cazul
în care se constată că urmează a fi introdus în proces
un subiect în calitate de intervenient accesoriu, iar
reclamantul, la depunerea cererii, a omis să-l indice și
în ședință de judecată ezită să formuleze o cerere respectivă, instanța de judecată va emite o încheiere de
atragere în calitate de intervenient accesoriu a respectivului participant din oficiu.
Soluționarea cererilor privind interpelarea probelor
în litigiile ce țin de contestarea actelor executorului judecătoresc urmează a fi realizată în concordanță cu art.
119 alin.(1) din Codul de procedură civilă, în conformitate cu care concursul instanței de judecată va putea fi
solicitat doar în situația în care participantul la proces
demonstrează imposibilitatea de a obține personal respectiva probă. Obținerea individuală poate fi realizată
pe cale extrajudiciară prin expedierea anticipată a unei
solicitări părții care deține această probă. Totuși, în
ipoteza în care partea chemată să prezinte o anumită
probă refuză expres în ședință de judecată să prezinte
înscrisul solicitat, această conduită va fi asimilată cu impediment în desfășurarea de mai departe a procesului
și, respectând principiul celerității, instanța urmează să
admită demersul privind interpelarea probelor. Suplimentar, la examinarea cererii privind contestarea actelor executorului judecătoresc, instanța de judecată urmează să concretizeze care este utilitatea probei considerată necesară a fi administrată și, în dependență de
acest fapt, să-și întemeieze soluția.
În ședință de pregătire a cauzei pentru dezbateri judiciare, reclamantul, în temeiul principiului
disponibilității, este în drept să concretizeze atât cercul
participanților la proces împotriva cărora înaintează
pretenții cât și pretențiile formulate. Prealabil punerii
pe rol a cererii privind concretizarea cererii de chemare în judecată, instanța de judecată urmează să explice
reclamantului că cererea de chemare în judecată concretizată este echivalentă cu cererea de contestare formulată inițial și, prin urmare, în raport cu aceasta, se
impun aceleași exigențe, ca formă și conținut. Totodată, este esențial faptul că cererea concretizată determină noi termene, începând cu care actele executorului
judecătoresc sunt contestate. În acest sens, este destul
de posibil ca depunerea cererii de concretizare să determine omiterea termenului de prescripție în interiorul cărora reclamantul este în drept să solicite anularea
actelor executorului judecătoresc.
Vom menționa că, în cadrul procedurii de contesta-
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re a actelor executorului judecătoresc, este inadmisibilă
punerea pe rol a acțiunii reconvenționale. Or, reieșind
din esența acesteia, respectiva acțiune nu s-ar circumscrie atât scopului înaintării acțiunii reconvenționale
cât și compatibilității procedurii de judecare a cauzei.
La fel, urmează a fi menționat faptul că, la judecarea cauzelor privind contestarea actelor executorului judecătoresc, instanța de judecată va respinge oricare cerere
a părților privind confirmarea tranzacției de împăcare,
pe motiv că acestea contravin legii, fiind inaplicabile în
cadrul unor asemenea proceduri. Existența unui document executoriu suplimentar, care ar stabili anumite
prestații părților în cadrul executării deja a altui document executoriu, ar determina apariția unei dificultăți
procedurale considerabile în desfășurarea de mai
departe a procedurii de executare. În acest context,
părțile sunt libere să încheie tranzacții de împăcare în
cadrul procedurii de executare, extrajudiciar.
Ședința de pregătire a cauzei pentru dezbateri judiciare se finalizează după consumarea etapei soluționării
tuturor cererilor, demersurilor și confirmarea listei probelor. Judecarea cauzei în fond poate fi numită pentru
aceeași dată, în situația în care părțile declară că sunt
pregătite pentru judecarea cauzei, dar, în acord cu art.
190 alin.(2) din Codul de procedură civilă, se poate solicita un termen de 15 zile pentru formularea poziției
de apărare. Reieșind din faptul că art. 163 alin.(1) al Codului de executare stabilește că judecarea cauzelor în
litigiile privind contestarea actelor executorului judecătoresc urmează să aibă loc în termen de 30 de zile,
este recomandabilă stabilirea unui termen mai restrâns
pentru judecarea cauzei în fond. Legea stabilește printr-o normă dispozitivă termenul de 30 de zile, în interiorul cărora urmează a fi soluționate contestațiile împotriva actelor executorului judecătoresc. Prin urmare,
reieșind din caracterul natural sau dispozitiv al normei,
depășirea respectivului termen nu va determina survenirea unei sancțiuni procesuale și nicidecum nu ar putea afecta valabilitatea actului de procedură emis.
În conformitate cu art. 163 alin.(4) din Codul de
executare, în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii pentru modificarea și completarea unor
acte legislative nr. 191 din 23.09.2016, în vigoare din
28.04.2017, instanța de judecată soluționa cererea
privind contestarea actelor executorului judecătoresc
prin pronunțarea unei hotărâri. Probabil, noua lege de
modificare a Codului de executare a venit să coreleze
noțiunea de cerere, care este calificată ca o solicitare
a părții, în cadrul unui proces, cu noțiunea de încheiere, care este un act intermediar, emis de către instanța
de judecată până la etapa pronunțării hotărârii, prin
care se soluționează nemijlocit toate cererile. Astfel,
Legea nr. 191 din 23.09.2016 determină locul procedurii de executare ca fază facultativă a procesului civil. În
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acest sens, pentru o mai bună înțelegere a substanței
noțiunilor de hotărâre, de încheiere, este oportună delimitarea doctrinară a noțiunii de încheiere judecătorească de hotărâre judecătorească, în calitate de acte
de dispoziție ale instanței de judecată.
Astfel, M.C. Treușnikova ( M. K. Треушникова) explică că prin acte de dispoziție ale primei instanțe
înțelegem toate tipurile de exprimare a voinței în formă scrisă emise de către instanță, ca organ investit cu
putere de stat. Aceste acte, potrivit autoarei, se împart
în hotărâri și încheieri [13, p.199]. Conchidem prin
a afirma că, termenul acte de dispoziție ale instanței
judecătorești este unul de gen și, respectiv, are cea mai
largă însemnătate.
Tot potrivit doctrinei, prin hotărâre, instanțele
judecătorești asigură realizarea drepturilor, executarea obligațiilor, constată existența sau inexistența unor
situații de fapt care constituie temei pentru apariția,
modificarea sau stingerea raporturilor juridice, restabilind astfel ordinea de drept[2, p.68]. Astfel, hotărârea judecătorească reprezintă „actul de dispoziție al
instanței de judecată prin care se soluționează fondul
oricărei pricini civile”, iar instanța care examinează
apelul sau recursul fiind împuternicită să pronunțe o
nouă hotărâre prin care să soluționeze pricina civilă în
fond, doar dacă circumstanțele cauzei o cer și aceasta
este posibil [8, p.242-243]. Unii afirmă că prin hotărârea judecătorească întotdeauna se reflectă concluzia
instanței de judecată despre aplicarea unei anumite
norme juridice față de o situație concretă [1, p.68], fapt
pe care nu-l putem nega. Alți autori oferă o definiție
asemănătoare celei oferite de cod [12, p.117], lucru pe
care îl considerăm inacceptabil; or, definiția legală nu
se referă la toate aspectele unei hotărâri judecătorești,
iar în plan doctrinar este posibil de evidențiat mai multe caracteristici. Oricum, majoritatea doctrinarilor autohtoni împărtășesc aceeași opinie privind conceptul
de hotărâre judecătorească.
Cu titlu de drept comparat, vom expune opinia
doctrinarilor ruși asupra obiectului cercetat. Astfel,
aceștia afirmă că în cadrul procesului civil, hotărârea
judecătorească este un act de aplicare a dreptului, deoarece aceasta are la bază concluziile instanței privind
aplicarea față de cauză a unor norme materiale concrete. Respectiv, fiecare hotărâre judecătorească reprezintă în sine o aplicare concretă a normelor materiale și,
odată concretizate de către instanță, devine absolută,
căpătând putere juridică [10, p.250].
Doctrinarii ruși definesc hotărârea judecătorească, în mare parte, ca „act al puterii judecătorești, care
asigură apărarea drepturilor cetățenești încălcate sau
pretinse a fi încălcate, pe cale de constatare a prezenței
sau lipsei încălcării de drept, prescriind un comporInstitutul Naţional al Justiţiei
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tament pentru viitor” [11, p.268]. Oferindu-i mai mult
un aspect formal/procesual decât logic, profesorul
V. Iarkov (В. Ярков), spre exemplu, definește hotărârea
judecătorească ca document procesual, prin care se
soluționează cauza în fond și se restabilește situația anterioară încălcării de drept, fiind emis de către instanța
de judecată în forma procesuală cerută de lege și în baza
examinării materialelor cauzei [15, p.366]. Aceeași părere este împărtășită și de către profesorul S.A. Aliohin
(С. А. Алехин). Potrivit acestuia, aplicarea normelor
materiale se exprimă în constatarea legăturii dintre subiecții de drept și norma materială concretă
(prezența sau absența violării de drept, transformarea acestuia). M. C. Treușnikova (М.К. Треушникова)
definește hotărârea judecătorească ca un act de înfăptuire a justiției, pentru care s-a intentat procesul, deoarece anume în temeiul respectivului act se efectuează
apărarea dreptului lezat sau pretins a fi încălcat, indiferent dacă cererii i-a fost sau nu dat câștig de cauză.
Aceasta afirmă că hotărârea reprezintă o constatare
făcută de judecător cu referire la prezența sau absența
dreptului încălcat, în rezultatul cărei acțiuni, litigiul se
transformă într-o stare de drept înzestrată cu formulă
executorie [14, p.364].
Importanța hotărârii judecătorești este relevantă
atât din punct de vedere al părților, cât și al societății
în general. Pentru părți, hotărârea este destinată să
pună capăt litigiului dintre ele și să protejeze drepturi
civile concrete. Pentru societate, hotărârea judecătorească, în general, reprezintă un mijloc de restabilire a
ordinii de drept democratice și de eficientizare a normelor de drept. Hotărârea judecătorească are, însă, și
un pronunțat caracter educativ, prevenind încălcarea
dreptului de către cetățenii care, în cazuri similare, ar fi
tentați să nesocotească drepturile subiective recunoscute de ordinea juridică [7, p.505].
Dacă hotărârea judecătorească este unicul act juridic de apărare a dreptului încălcat sau contestat, atunci
încheierile instanței de judecată sunt foarte diferite și
numărul lor depinde de circumstanțele concrete ale
pricinii, fiecare se adoptă în baza aplicării normelor de
drept atât procesuale, cât și materiale [3, p.152].
Importanța acestora se evidențiază prin faptul
că, grație încheierilor judecătorești, instanța poate
soluționa eficient și operativ o gamă vastă de probleme incidentale procesului [1, p.50].
Deși, aparent, substituirea noțiunii de hotărâre cu noțiunea de încheiere nu ar modifica esențial
desfășurarea procedurii de contestare a actelor executorului judecătoresc, urmează a fi evidențiate consecințele acesteia:
1. Calificând noțiunea de cerere ca act de dispoziție
al participanților în cadrul unui proces în curs de realiInstitutul Naţional al Justiţiei
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zare, este sesizabil că se exclude situația intentării unui
nou proces civil, reieșind din necesitatea contestării
actelor executorului judecătoresc, cererile urmând a fi
examinate în cadrul aceluiași dosar. Subsecvent, cercul
participanților la proces și statutul lor procesual din
cadrul procesului civil finalizat va fi identic cu cercul
participanților la proces din procedura de contestare
a actelor executorului judecătoresc. Astfel, reieșind din
faptul că, la etapa inițială de judecare a cauzei civile,
executorul judecătoresc nu a fost implicat, includerea
și stabilirea statutului procesual al acestuia va determina anumite disensiuni.
2. Adițional, urmează a fi menționat faptul că, în
conformitate cu art. 14 alin.(2) din Codul de procedură
civilă, încheierea este dispoziția primei instanțe, prin
care nu se soluționează fondul pricinii. Nesoluționarea
fondului prezumă soluții procesuale intermediare
asupra unor incidente procedurale survenite în cursul realizării procesului civil. Drept consecință, având
în vedere că, la pronunțarea încheierilor nu suntem
în prezența judecării fondului cauzei, procedura de
judecare a cauzelor privind contestarea actelor executorului judecătoresc nu va include toate fazele
obligatorii ale procesului civil: intentarea, pregătirea
pentru dezbateri judiciare și, nemijlocit, dezbaterile
judiciare. Astfel, procedura de judecare a cererilor privind anularea actelor executorului judecătoresc se va
rezuma la expunerea pozițiilor asupra cererii de către
participanții la proces.
3. Subsidiar, reieșind din conținutul art. 2041 alin.
(1) din Codul de procedură civilă, în condițiile în care
ședința de judecată a fost deschisă şi examinarea pricinii în fond a început, pot apărea incidente procesuale
care fac imposibilă continuarea examinării în aceeași
zi şi determină întreruperea ședinței de judecată cu
posibilitatea continuării acesteia la o altă dată şi oră,
care vor fi fixate de instanța de judecată. În acest sens,
poate fi constatat faptul că întreruperea este un act de
dispoziție al instanței de judecată emis după ce a început judecarea cauzei în fond. Contrar, survenirea unei
situații care împiedică desfășurarea de mai departe a
judecării cauzei determină amânarea procesului.
Raportând concluziile expuse la faptul că contestarea actelor executorului judecătoresc se va finaliza
cu pronunțarea unei încheieri, fără judecarea fondului
cauzei, în cazul survenirii unei situații care împiedică
desfășurarea de mai departe a procesului civil, instanța
de judecată va amâna judecarea cererii. În consecință,
la data stabilită a următoarei ședințe, procesul civil va
începe corespunzător cu etapa inițială, participanții la
proces fiind puși în situația de a-și expune poziția de la
început.
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4. După cum reiese din trăsăturile încheierii expuse mai sus, acesta este actul intermediat al instanței
de judecată, prin care se soluționează inclusiv fiecare
cerere și demers în parte. Astfel, dacă emiterea unei încheieri presupune expunerea de soluții asupra fiecărei
cereri sau demers în parte, atunci instanța de judecată
nu va putea examina o altă cerere în cadrul unui proces unde deja se examinează o cerere. Spre exemplu,
în cadrul soluționării cererii privind contestarea actelor executorului, nu va putea fi examinată o cerere privind asigurarea acțiunii sau de interpelare a probelor.
Acestea sunt echivalente, ca statut și condiție, fiind
similare – cereri.
5. Reieșind din conținutul art. 241 alin.(1) al Codului de procedură civilă, dispozitivul cuprinde concluzia,
inclusiv și dispoziții privind repartizarea cheltuielilor
de judecată. De asemenea, urmează a fi evidențiat că,
dispoziții referitor la posibilitatea soluționării repartizării cheltuielilor de judecată prin pronunțarea încheierii
nu există. Reieșind din caracterul reglementar al procesului civil, în conformitate cu care este admisibil doar
ceea ce este descris în conținutul legii, și ținând cont
de faptul că soluționarea cererilor privind contestarea
actelor executorului judecătoresc va fi finalizată cu
emiterea unei încheieri, părțile nu vor putea pretinde
compensarea cheltuielilor de judecată.
6. La fel, urmează a fi reținut că substituirea noțiunii
de hotărâre cu noțiunea încheiere la art. 163 din Codul
de executare va înlătura obligația de eliberare a titlului executoriu în aceste categorii de cauze. Respectiva
concluzie poate fi întemeiată pe art. 11, lit. b) din Codul
de executare, în acord cu care încheierile eliberate în
cauzele civile sunt documente executorii. De remarcat: instanțele de judecată, reieșind din faptul că încheierile respective constituie documente executorii,
urmează să indice toate atributele de identificare a
participanților la proces, iar după conținut, încheierea
trebuie să corespundă condițiilor stabilite la art. 14 din
Codul de executare.
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7. Suplimentar, la pronunțarea încheierilor prin
care se vor soluționa contestațiile împotriva actelor
de dispoziție a executorului judecătoresc, instanța de
judecată întotdeauna va pronunța încheierea integral,
fapt ce cuprinde, inclusiv, motivarea soluției adoptate.
Or, legea nu prevede posibilitatea pronunțării dispozitivului unei încheieri.
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CIVIL PROCEEDINGS, CURRENT STATE
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Sumar
Citarea constituie o activitate procesuală preponderent tehnică și mecanică, ce nu implică concursul
participanților la proces, fiind un exercițiu pus în exclusivitate în sarcina instanței de judecată. Totodată, citarea
este unul dintre cele mai importante elemente de structură a procesului civil, asigurând primul contact dintre
instanța de judecată și participanții la proces, având sarcina de a aduce la cunoștința participanților la proces
și cel mai important – pârâtului, despre inițierea examinării unei cauze ce îl vizează în modul cel mai direct,
fiindu-i comunicate data, ora și locul examinării cauzei.
Realizarea corectă, promptă, eficientă și sigură a procesului de citare constituie cheia succesului în înfăptuirea
justă și echitabilă a actului de justiție. Cu toate acestea,
practica judecătorească statornicită acordă prioritate citării participanților la proces exclusiv prin intermediul
serviciilor poștale, care, totuși, au un șir de neajunsuri
precum timp, cost, siguranța recepționării. Pe de altă
parte, legiuitorul oferă posibilitate instanței de a opta
pentru mijloace moderne de citare a participanților la
proces. În prezenta lucrare, autorul pune în discuție cadrul normativ existent în Republica Moldova, în ceea ce
ține de realizarea procedurii de citare a participanților
la proces, examinează legislația și practica altor state
în implementarea mijloacelor moderne de comunicare,
cercetează posibilitatea implementării mecanismelor
moderne de comunicare în sistemul procedural din țara
noastră.
Se pune în discuție necesitatea exprimării acordului
participanților la proces pentru a-i fi comunicate citațiile
prin intermediul mijloacelor moderne de comunicare,
autorul susținând ideea comunicării citațiilor prin absoInstitutul Naţional al Justiţiei

Summoning is a predominantly technical and mechanical process, which does not involve direct implication of the participants in the process, being an
act exclusively performed by the court. Therewith,
summoning is one of the most important elements
of the civil procedure’ structure, ensuring the first
contact between the court and the participants in
the trial, bearing the task to inform the participants
in the trial and, most importantly – the defendant of
the initiation of a case, which affects the defendant in
the most direct way, having the task to communicate
the date, time and place of the case. The correct, timely, efficient and secure performing of summoning
process is the key to success in the just and equitable
implementation of the act of justice. Nevertheless,
established court practice gives priority to summoning participants to the process exclusively through postal services, which however has a number of
shortcomings such as time, cost, security of reception. On the other hand, the legislator offers to the court the possibility to opt for modern means of summonig participants in the process. In this work, the
author examines the normative framework existing
in the Republic of Moldova regarding the process of
summoning, presents legal solutions and experience
of other countries in the implementation of modern
means of communication and investigates the possibility of implementing modern mechanisms of communication in the procedural system of our country.
Subsequently, the author doubts the necessity to
obtain the consent of the participants in theprocess
in order to be summoned through modern means
of communication, being stressed by the author the
idea of the possibility to communicate summons
by absolutely any means of communication, which
meet the main condition – confirmation of receiving
the summons by the recipient, even in the absence of
the participant’s consent.
Key-words: civil process, summoning, communication of procedural documents, modern means of summoning, SMS summoning, e-mail summoning, e-Justice, Integrated Court File Management Program.
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lut orice mijloace de comunicare, care întrunesc principala condiție – confirmarea recepționării citației de către destinatar, chiar și în lipsa acordului participantului
la proces.

Cuvinte-cheie: proces civil, citarea, comunicarea actelor
de procedură, mijloacele moderne de comunicare, citarea
prin SMS, citarea prin e-mail, e-justiţie, Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor.

„Fără dezvoltare continuă şi progres, cuvinte cum ar fi
îmbunătăţire, reuşită şi succes nu au nici un sens”.
Benjamin Franklin

O problemă actuală pentru toate disciplinele
procesuale, atât sub aspect teoretic, cât și practic,
constituie citarea participanților la proces.
Instanțele naționale se confruntă în continuare
cu problema notificării corespunzătoare și eficiente
a participanților la proces despre data și locul examinării cauzei, precum și cu problema examinării
cauzelor într-un termen rezonabil [4, p.38]. Totodată, nu trebuie de uitat și de interesele participanților
direct vizați în proces, care, din cauza neajunsurilor
și limitelor oferite de mecanismele actuale de citare, sunt expuși riscului examinării cauzelor în lipsă,
fiindu-le, astfel, încălcat în modul cel mai direct
dreptul la un proces echitabil. Pe de altă parte, subiectul citat devine adesea principalul „saboteur” al
procedurii de citare, eschivându-se pe toate căile
posibile de recepționarea citațiilor instanței, încercând, astfel, să compromită înfăptuirea actului de
justiție [5, p.35].
Comunicarea actelor de procedură este inerentă activității judiciare, fiind o garanție a principiului contradictorialității și a dreptului la apărare al părților. Cunoașterea dispozițiilor legale
care o reglementează devine, astfel, utilă nu doar
magistraților sau personalului instanței, dar și oricărui participant la procesul civil [8, p.1].
Probabil că nu veți întâlni autori care au abordat subiectul citării și nu au ridicat problema randamentului redus al procedurii de citare clasică.
Cu atât mai mult, toți autorii vorbesc de necesitatea implementării tehnologiilor moderne în cadrul
procedurii de citare, însă puține sunt studiile în care
să fie cercetate mijloacele alternative de citare și
practica aplicării lor. Printre primele studii, realizate încă în anul 1998, au fost cercetările efectuate
de Allen T., Aikenhead M., Widdison R. [10]. Autorii
propuneau -– drept exemplu al e-justiției - depunerea electronică a cererilor de chemare în judecată

54

NR. 4 (43), 2017

și înregistrarea electronică a acestora, depunerea
referințelor electronice, formarea dosarului electronic și desfășurarea electronică a examinării cauzei prin intermediul video-conferințelor, citarea
participanților la proces prin SMS și comunicarea
documentelor prin e-mail etc.
În continuare, vom analiza cadrul legal oferit de
legislația Republicii Moldova, examinând subsecvent oportunitatea și posibilitatea legală a implementării citării prin intermediul mijloacelor moderne de comunicare, făcând în paralel și o analiză a
practicii altor state în implementarea procedurii
electronice de citare a participanților la proces.
În prezent, în conformitate cu art.100 alin.(1) al
CPC RM [1]: „Cererea de chemare în judecată şi actele
de procedură se comunică participanţilor la proces şi
persoanelor interesate, contra semnătură, prin intermediul persoanei împuternicite, prin poştă, cu scrisoare recomandată şi cu aviz de primire, prin intermediul
biroului executorului judecătoresc sau prin alte mijloace care să asigure transmiterea textului cuprins în
act şi confirmarea primirii lui, precum şi prin delegaţie
judiciară”.
Astfel, legiuitorul nu enumeră exhaustiv mijloacele de comunicare a actelor de procedură, iar cu
fraza „prin alte mijloace care să asigure transmiterea
textului cuprins în act şi confirmarea primirii lui” legiuitorul recunoaște posibilitatea aplicării oricărui
mijloc de citare și comunicare a actelor de procedură, care întrunesc cumulativ 2 condiții: 1) să asigure
transmiterea textului cuprins în act și 2) să asigure
confirmarea primirii textului cuprins în act.
În conformitate cu prevederile art.105 alin.(1)1
al CPC, „Citaţia sau înştiinţarea se expediază autorităţilor publice, persoanelor juridice de drept privat
şi avocaţilor prin telefax, poşta electronică sau prin
orice alt mijloc de comunicare ce asigură transmiterea şi confirmarea primirii acestor acte”. Ca urmare,
autoritățile publice, persoanele juridice și avocații,
în mod legal, pot fi citați prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace de comunicare. Cu toate
acestea, instanțele preferă să aplice procedura clasică de citare, chiar dacă mecanismul alternativ de
citare le este pus la dispoziție prin lege. Aceasta se
explică, în primul rând, prin faptul că norma legală
citată este relativ recentă și puțin popularizată, pe
de o parte, iar pe de altă parte - din punct de vedere
tehnologic, aceste mijloace nu întrunesc cea de-a
doua cerință legală, căci nu oferă instanței confirmarea primirii textului cuprins în act. Astfel, dacă
comunicarea prin telefax, în dependență de modelul telefaxului utilizat, permite documentarea conInstitutul Naţional al Justiţiei
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firmării expedierii și recepționării faxului, atunci în
cazul e-mailului sau sms-ului, nu poate fi obținută
o confirmare a recepționării, ceea ce face mijloacele
date de comunicare caduce din start. Totodată, nu
există o bază de date centralizată a e-mailurilor sau
a numerelor de telefoane a avocaților, instituțiilor
publice și persoanelor juridice, pe de o parte, și nici
un sistem centralizat de comunicare a citațiilor de
pe o adresă de e-mail sau număr de telefon unic și
cunoscut justițiabililor, pe de altă parte. Comunicarea unui e-mail ce include o citație de pe adresa de
e-mail personală a judecătorului sau a grefierului nu
poate fi privită ca o modalitate oficială de comunicare a actelor juridice.
Adițional, art.105 alin.(1)1 al CPC stabilește că
„Citaţia sau înştiinţarea poate fi transmisă persoanelor fizice prin telefax, poşta electronică sau prin orice
alt mijloc de comunicare ce asigură transmiterea şi
confirmarea primirii acestor acte doar la solicitarea
persoanelor în cauză”. Astfel, pentru citarea și comunicarea citațiilor și actelor juridice către persoane fizice, prin intermediul mijloacelor moderne de
comunicare, este necesar acordul lor, iar luând în
considerație faptul că citația se expediază la faza
pregătirii pricinii pentru dezbaterile judiciare, acordul persoanei fizice nu poate fi obținut, decât ulterior. În consecință, cu excepția mijloacelor clasice
de citare, instanțele nu pot recurge nici la un mijloc
alternativ/modern de citare pentru comunicarea
actelor procesuale către persoane fizice.
Astfel, vedem că progresul bate pasul pe
loc la capitolul ce ține de procedura de citare a
participanților la proces, instanțele în continuare
fiind nevoite să suporte cheltuieli pentru serviciile
poștale, să pună în pericol drepturile și interesele
participanților la proces și să irosească timp excesiv pentru realizarea unor proceduri formale și pur
tehnice.
Nu putem trece cu vederea inițiativa recentă a
Ministerului Justiției de lansare a sistemului e-Dosar. Dosarul electronic va permite accesul părţilor la
dosar; depunerea cererii de chemare în judecată, cu
atașarea variantei electronice a tuturor materialelor
dosarului; achitarea taxei de stat de către avocat
prin intermediul platformei Mpay, cu atașarea automată a confirmării de plată la dosar; primirea notificărilor cu privire la evenimentele de dosar; prezentarea probelor şi distribuirea materialelor din dosar
în formă on-line etc. Cel puțin, aceasta ne promite
Ministerul Justiției.
În Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul
2016–2018 au fost incluse mai multe priorități: asiInstitutul Naţional al Justiţiei
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gurarea funcționalității extinse a Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD), inclusiv prin
instituirea obligatorie a înregistrării audio, video,
realizarea în format electronic a proceselor: coordonarea agendei ședințelor de judecată de către
participanți, formarea și administrarea dosarului
on-line cu accesul părților la acesta, prezentarea
probelor și distribuirea materialelor, introducerea mecanismului de citare electronică a părților,
desfășurarea ședințelor prin intermediul videoconferințelor etc. [2].
Această inițiativă este binevenită, însă nu este
clar modul și procesul în care se va realiza mecanismul de citare, cum se va forma baza de date a email-urilor și numerelor de telefoane a justițiabililor
și cum vor fi depășite obstacolele legale, prin care
se stabilește necesitatea obținerii acordului preventiv al participantului la proces (persoană fizică)
pentru citarea acestuia, or, lipsa unui astfel de acord
ar însemna rămânerea la practica actuală de comunicare a citațiilor prin intermediul serviciului poștal.
Cu titlu comparativ, în continuare propunem
examinarea modelelor și soluțiilor implementării
mijloacelor moderne de comunicare (e-citare) în cadrul altor state.
În România, sistemul jurisdicțional se confruntă
cu probleme similare celor din Republica Moldova,
având și prevederi legale similare, în conformitate
cu care recurgerea la comunicarea actelor de procedură prin intermediul mijloacelor moderne de
comunicare poate avea loc numai cu acordul părții,
din moment ce ea trebuie să indice datele necesare
în acest scop [art. 154 alin. (6) N.C.P.C. al României].
Indicarea datelor unor asemenea mijloace nu este
obligatorie, însă menționarea lor lasă a se presupune voința părții de a-i fi comunicate actele de procedură în această modalitate [7, p.153].
Adițional, în cazul comunicării actelor prin mijloacele moderne, pe lângă actul supus comunicării,
destinatarului i se va comunica un formular, în vederea confirmării primirii, care va conține: denumirea
instanței, data comunicării, numele grefierului care
asigură comunicarea și indicarea actelor comunicate; formularul va fi completat de către destinatar cu
data primirii, numele în clar și semnătura persoanei
însărcinate cu primirea corespondenței și va fi expediat instanței prin telefax, poștă electronică sau prin
alte mijloace [art.154 alin.(6) N.C.P.C. al României].
Astfel, rațiunea formularului este aceea de a confirma primirea actului comunicat. Cu alte cuvinte,
procedura de comunicare nu poate fi considerată
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îndeplinită în absența confirmării primirii de către
parte a comunicării [8, p.18].
Soluția dată este una complexă, având un grad
sporit de certitudine, însă este excesiv de formalistă
și necesită efort și implicare majoră, lăsând loc pentru subiectivism și abuz din partea participanților la
proces, care au posibilitatea de a se eschiva de la
recepționarea citațiilor și notificărilor comunicate
prin mijloacele moderne.
În Federația Rusă, prin Ordinul Departamentului Judiciar al Curții Supreme de Justiție Nr.257 din
25.12.2013, a fost aprobat „Regulamentul organizării notificării participanților la proces prin intermediul mesajelor SMS” [6].
Prin acest sistem a fost instituită procedura
comunicării citațiilor și notificărilor prin intermediul SMS. Astfel, organizarea comunicării citațiilor
și notificărilor prin SMS este efectuată de fiecare
instanță în parte, utilizând Sistemului Automatizat
„Правосудие”, care permite generarea automată a
SMS-urilor și expedierea acestora către participanții
la proces.
Sistemului Automatizat „Правосудие” este conectat la serviciile electronice ale operatorilor de telefonie mobilă și expediază SMS-urile doar în adresa destinatarilor care și-au exprimat în mod expres
acordul de a fi notificați.
Acordul notificării prin SMS este confirmat printr-o declarație semnată de participantul la proces,
în care acesta, pe lângă exprimarea acordului pentru recepționarea notificărilor prin SMS, indică unul
sau mai multe numere de telefon la care urmează
să fie comunicate SMS-urile, confirmând, astfel, că
deține controlul asupra numerelor de telefon, acestea nefiind blocate sau suspendate.
Acordul pentru recepționarea notificărilor prin
SMS poate fi comunicat la orice etapă procesuală,
inclusiv și la depunerea cererii de chemare în judecată sau a referinței.
Transmiterea SMS-urilor la numerele indicate în
cererile de chemare în judecată, fără existența acordului titularului este interzisă.
Faptul transmiterii și recepționării SMS-ului este
înregistrat în mod automat de sistem, iar după primirea confirmării de recepționare, această confirmare, cu textul SMS-ului expediat, numărul destinatarului, cu mențiunea datei și orei de expediere și a
datei și orei de recepționare este tipărită și anexată
la materialele dosarului.
În cazul în care notificarea prin SMS nu a putut
fi livrată în mod repetat, comunicarea citației sau
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notificării se face prin alte mijloace legale de comunicare.
Modelul aplicat în Federația Rusă se aliniază
exigențelor legale din țara noastră, însă reprezintă
doar o soluție parțială, fără a crea o procedură universală de notificare a participanților la proces, începând cu primele etape ale procesului, fiind mai degrabă un instrument paralel de notificare, organizat
pe principii de voluntariat.
În Statul Louisiana din SUA, începând cu anul
2005, a fost introdus sistemul electronic de gestionare a dosarelor, astfel încât toate acțiunile procedurale, inclusiv depunerea cererii de chemare în
judecată se fac prin intermediul poștei electronice,
respectiv și citațiile ulterioare fiind expediate prin
poștă electronică [9].
În Italia, modul desfășurării procedurilor este
ales de părțile la dosar. Astfel, părțile au opțiunea
de a pleda pentru comunicarea actelor de procedură prin intermediul sistemului electronic de comunicare sau în formă clasică - pe suport de hârtie.
Însă, dacă părțile au ales sistemul electronic, întregul proces de comunicare a actelor procedurale va
fi doar în formă electronică [20].
În Germania, a fost adoptată în 2004 „Legea
privind utilizarea comunicării electronice jurisdicționale” [3]. În conformitate cu această lege,
citațiile și actele de procedură se comunică participanților fie în formă electronică, fie pe suport de
hârtie, în dependență de categoria participantului
la proces. Astfel, sunt deosebite două categorii de
participanți:
1. Avocații, notarii, consultanții fiscali și alte persoane în care există încredere, pornind de la specificul funcției exercitate de acestea. La categoria dată
sunt atribuite și autoritățile publice, instituțiile și întreprinderile de stat.
2. În cea de-a doua categorie intră toți ceilalți
participanți la proces.
Către subiecții din cea de-a doua categorie pot
fi expediate citațiile, notificările și alte acte în formă
electronică doar dacă există acordul expres al acestora. Acordul pentru recepționarea actelor în formă
electronică se exprimă ad-hoc, pentru fiecare cauză
în parte, iar în condițiile în care nu există un acord
din partea participantului la proces sau acesta nu
dispune de mijloacele necesare pentru operarea cu
documente în formă electronică, comunicarea între
instanță și un astfel de subiect se realizează în formă
clasică [17, p.19].
În Finlanda citațiile sunt expediate prin intermediul serviciilor poștale. Citația este expediată serviInstitutul Naţional al Justiţiei
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ciului poștal de către instanță în formă electronică,
având un conținut standardizat. În conformitate cu
normele procesuale finlandeze citația nu necesită a fi semnată și sigilată de instanță. Astfel, oficiul
poștal tipărește citația electronică și o livrează destinatarului [18, p.555].
În Coreea de Sud, încă în 2005, a fost inițiat procesul comunicării citațiilor și notificărilor despre
aplicarea amenzilor prin intermediul SMS, unde pe
atunci deja circa 75% din populație erau posesorii
telefoanelor mobile [19].
Începând cu luna noiembrie 2016, în Republica
Slovacia a fost inițiat programul național de utilizare a adreselor poștale guvernamentale. Astfel, orice
justițiabil, persoană fizică sau juridică poate trece
procedura electronică de înregistrare și obține o
adresă electronică poștală (cutie poștală guvernamentală). Din momentul înregistrării, toate actele
procedurale, incluzând citațiile, notificările, copiile și
extrasele din dosar, hotărârile și deciziile instanțelor
vor fi comunicate către aceste adrese electronice.
Prin abonare la adrese electronice guvernamentale, titularii acestora renunță la orice formă de comunicare pe suport de hârtie, toate comunicările
urmând a fi făcute în formă electronică, la adresa
de e-mail [16]. Totodată, este oferită posibilitatea
setării cutiilor poștale să expedieze notificările prin
SMS, în caz de intrare a unui e-mail. Un exemplu inedit în aplicarea tehnologiilor moderne la realizarea
procedurii de citare a fost oferit de practica judiciară
din India, unde Curtea Supremă a recunoscut drept
corespunzătoare citarea participantului realizată
prin intermediul programului WhatsApp (similar
programului Viber) [11]. Astfel, Curtea a constat că
pârâtul a fost citat de mai multe ori, însă citația nu a
ajuns la destinatar. Ca urmare, funcționarii instanței
au transmis fotografia citației prin intermediul What
sApp, existând confirmarea recepționării mesajului.
Un alt exemplu de aplicare eficientă a comunicării prin SMS este exemplul Turciei, care, începând cu
1 Aprilie 2008, a pus în funcțiune sistemul electronic SIS (SMS Judicial Information System) [14].
SIS este o platformă electronică ce operează
prin intermediul mesajelor telefonice scurte SMS,
comunicând persoanelor înregistrate informații
despre dosar, citații și notificări, evoluția dosarului,
acțiunile procesuale desfășurate etc. SIS este conectat la Sistemul Jurisdicțional Informațional Național
al Turciei, operând în mod autonom și transferând
abonaților notificări despre orice informații sau
schimbări înregistrate în Sistem [12].
Spre deosebire de exemplele altor state, expuse
Institutul Naţional al Justiţiei
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mai sus, unde este necesar acordul participantului
la dosar, de fiecare dată, pentru a fi citat sau notificat prin SMS sau e-mail, în cazul Turciei, SIS operează pe principii de abonament. Astfel, orice cetățean
al Turciei poate să se înregistreze la SIS, prin expedierea unui mesaj scurt „SUBSCRIE”, la numărul unic
4060, cu indicarea IDNP-ului persoanei. Înregistrarea se face o singură dată, după care persoana este
înștiințată prin SMS despre orice evenimente și
acțiuni procesuale, începând cu depunerea cererii
în instanță, pe toate dosarele și procedurile în care
persoana este implicată. Ca urmare, persoana înregistrată este informată prompt și rapid, cunoscând
despre toate mișcările pe dosar, fiind citată și notificată în mod repetat despre data și ora desfășurării
ședințelor.
Serviciul este unul cu plată, abonatul urmând să
achite costul fiecărui SMS recepționat, plata dată
constituind un venit la buget.
Conform datelor statistice, numărul de cetățeni
care utilizează acest sistem a ajuns la 81.742 și aproape 500 de cetățeni sunt adăugați zilnic. Numărul de
avocați care beneficiază este de 1808. Numărul total
de mesaje trimise a ajuns la 1006200. Numărul de
SMS-uri zilnice în loc de citații trimise prin poștă de
instanțe este de aproape 2000. Anual sistemul asigură o economie de peste 9 milioane euro, doar din
reducerea cheltuielilor pe serviciile poștale [13].
În conformitate cu proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative și conform
notei informative la proiect [24], se impune o utilizare mult mai intensă a tehnologiilor moderne în procesul civil prin includerea regulii prin care citațiile,
cererea de chemare în judecată și actele de procedură se vor comunica autorităților publice, persoanelor juridice de drept privat și avocaților prin poșta
electronică indicată în cererea de chemare în judecată sau în mandatul de avocat, cu excepția că citația
și actele de procedură nu vor fi considerate ca fiind
comunicate, în ipoteza în care nu există confirmarea
recepționării mesajului electronic de către persoana
vizată. Totodată, autorii proiectului indică că această soluție de reglementare poate fi lesne aplicată în
privința avocaților deoarece, conform art. 32 alin. (1)
lit. e) din Legea cu privire la avocatură nr.1260 din
19.07.2002 cabinetele avocaților și birourile asociate de avocați comunică Ministerului Justiției adresa
electronică a biroului asociat sau a cabinetului avocatului. Adresa electronică este publicată și pe siteul oficial al Ministerului Justiției, iar în caz de schimbare a ei, datele noi trebuie comunicate Ministerului
Justiției. Prin urmare, adresa electronică a cabinetu-
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lui avocatului sau a biroului de avocați este publică
și cunoscută.
Din aceste considerente, citarea avocaților și a
autorităților publice, ale căror adrese electronice
sunt publice și cunoscute, nu va ridica probleme de
aplicabilitate. Persoanele juridice de drept privat vor
putea fi citate la adresa electronică dacă aceasta va fi
indicată în cererea de chemare în judecată (fiind cunoscută reclamantului) sau va fi adusă la cunoștința
instanței de judecată în oricare alt mod acceptabil.
[25]
Utilizarea sistemului de-a lungul anilor și-a demonstrat eficiența, îmbunătățind percepția sistemului jurisdicțional din partea cetățenilor, aceștia
având o mai mare încredere, demonstrând un nivel
sporit de responsabilitate.
Acest sistem a transformat percepția cetățenilor
în privința organelor judiciare, dintr-un sistem conservator, care doar cere informații de la persoane, la un sistem de apărare modern, care le oferă
cetățenilor informații în mod deschis și rapid, prevenind astfel tratamente ilegale și inechitabile. De
asemenea, crește calitatea serviciilor juridice prin
prevenirea birocrației și reducerea utilizării surselor
din buget [15].
Dintre modelele României, Rusiei, Italiei, Germaniei, Sloveniei, Turciei etc., considerăm că cel mai
universal ar fi mecanismul turc de citare și notificare
a participanților la proces - prin intermediul SMS.
Astfel, chiar dacă noțiuni similare sunt operate și în
sistemul utilizat în Federația Rusă, totuși, nu se propune o soluție eficace de citare a participanților la
proces, până la obținerea acordului acestora, fiind
totodată necesară exprimarea acordului participantului la proces de fiecare dată.
Modelul turc propune soluția problemei
obținerii acordului citării prin SMS, astfel, cetățenii,
în mod benevol, își exprimă acordul de a fi notificați
prin telefon. Ca urmare, soluția dată nu vine în
contradicție cu prevederile art.105 alin.(1)1 al CPC
RM, care stabilește că „Citaţia sau înştiinţarea poate
fi transmisă persoanelor fizice prin telefax, poşta electronică sau prin orice alt mijloc de comunicare ce asigură transmiterea şi confirmarea primirii acestor acte
doar la solicitarea persoanelor în cauză”. Până la
urmă, legiuitorul nu specifică modul în care trebuie
să fie exprimat acordul, de fiecare dată sau doar o
singură dată. Astfel, în condițiile în care cetățeanul
este de acord, dorește și cere să fie notificat despre orice acțiune procesuală, inclusiv să primească citații prin telefon, cum aceasta ar putea încălca
drepturile cetățeanului?!
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Abonarea la sistemul e-citării este soluția cea
mai potrivită pentru a întruni exigențele stabilite de
art.105 alin.11al CPC. Totodată, prin abonare la sistem, cetățeanul furnizează date cu privire la identitatea sa și oferă numărul de contact la care poate fi
accesat, ceea ce soluționează și problema formării
bazei de date a numerelor de contact a justițiabililor.
O plus valoare a sistemului examinat constituie
posibilitatea recuperării investițiilor prin încasarea
la buget a costului SMS-ului de notificare. Astfel,
stabilind un preț rezonabil per SMS, care ar acoperi
costul serviciilor operatorilor, statul ar putea asigura
un venit constant la bugetul de stat, la care s-ar adăuga și economiile făcute din renunțarea la serviciile
poștale.
Deja este cert faptul că citarea prin serviciile
poștale nu poate oferi gradul necesar de siguranță și
protecție, cu atât mai mult existând riscul ca citațiile
să fie evitate de destinatar în mod intenționat. Telefonul mobil este instrumentul cel mai simplu și mai
rapid de conectare cu cetățeanul. Ca urmare, comunicând citațiile direct pe telefonul justițiabilului,
statul realizează funcția sa principală de înfăptuire
a justiției în mod transparent, echitabil și previzibil,
diminuând riscul examinării cauzelor în lipsa și fără
cunoașterea participantului la proces.
Prin implementarea mijloacelor moderne de
comunicare, în Republica Moldova se va realiza o
schimbare, în primul rând, a imaginii statului - dintrun stat post-sovietic, biurocratic și aflat în continuă
criză, într-un stat modern, tehnologizat și dezvoltat.
Cetățeanul la fel beneficiază de pe urma implementării modelului nou de comunicare, fiind mereu
informat, iar în condițiile în care sistemul de e-citare este operat în mod automat și transparent se
reduce la minimum riscul abuzului din partea participantului la proces ne-onest, care încearcă să-și
asigure câștigul prin tăinuirea datelor despre oponentul său, compromițând astfel procesul de citare
și obținând, ca rezultat, examinarea cauzei în lipsa
adversarului.
Făcând un sumar al practicilor, mecanismelor și
prevederilor legale utilizate în diverse state, volensnolens ajungem la concluzia că, în prezent, citarea
prin mijloacele moderne de comunicare este una timidă, nesigură și indecisă, fiind predominant dublată prin comunicarea clasică. Acest fenomen nu este
specific doar pentru Republica Moldova, ci și pentru
alte state. Nimeni nu declară sus și tare că citarea
prin SMS sau e-mail este perfect legală și permisă,
aceasta rezultând printre rânduri, constituind mai
degrabă o formă de comunicare paralelă, în rând cu
citarea prin poștă.
Institutul Naţional al Justiţiei
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Această indecizie și abordare stânjenită este de
neînțeles, din moment ce citarea este obligația cea
mai importantă, stabilită exclusiv în sarcina statului, pe care acesta trebuie să o realizeze efectiv și
rezultativ. Ca urmare, considerăm că citarea este
un proces mult prea important și responsabil, încât să fie lăsat la latitudinea participanților la proces, iar mijlocul de comunicare să fie determinat de
acordul persoanei. Scopul este unic – de a informa
cetățeanul despre desfășurarea procedurilor judiciare cu implicarea acestuia.
Pe cât de ofertant este procesul civil, după natura sa, pe atât de stricte, imperative și chiar radicale
ar trebui să fie măsurile și mijloacele procesuale ce
țin exclusiv de exercitarea autorității instanței de
judecată, printre care se regăsește și procedura citării.
Citarea este unul dintre acele cazuri în care „scopul scuză mijloacele”. Scopul constând în notificarea
efectivă a participantului la proces și, ca urmare,
protejarea drepturilor acestui participant, mijloacele reprezentând procedee și mecanisme utilizate de
stat pentru a comunica citația.
Astfel, ce folos din expedierea citațiilor prin
poștă, dacă fie reclamantul a indicat adresa greșită,
fie s-a produs o eroare la poștă, sau pur și simplu
destinatarul nu se afla la adresa de domiciliu și nu
a primit citația? Mijloacele utilizate au fost legale
și drepturile și interesele tuturor participanților la
proces au fost respectate, în afară de drepturile și
interesele persoanei care, totuși, nu a primit citația.
Dacă recunoaștem că statul poate utiliza orice mijloace de comunicare a citațiilor, incluzând și comunicarea prin SMS, Viber, WhatsApp, Facebook,
Odnoklasniki, e-mail etc., ale cui drepturi vor fi încălcate? Dreptul la viață privată al participantului la
proces, la care nu a ajuns citația? Atunci pe cântar
se pune dreptul iluzoriu la viață privată al persoanei, care nu se știe cum și în ce măsură se încalcă,
îndeosebi în condițiile în care notificarea sa face în
mod absolut automat; și dreptul, interesul real al
persoanei de a participa la examinarea cauzei, unde
dreptul nemijlocit al persoanei poate fi (și, cel mai
probabil, va fi) încălcat, dacă cauza se va examina în
lipsa acestei persoane.
Concluzia la care am dorit să ajungem este că
impedimentul cel mai important în modernizarea procedurii de citare este stabilirea necesității
obținerii acordului participantului la proces pentru
a recurge la mijloacele moderne de comunicare, iar
fundamentarea în spatele necesității acestui acord
este destul de vagă. Statul, în exercitarea autorității
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sale jurisdicționale, trebuie să fie în drept să aleagă
orice mijloc de comunicare a actelor de procedură
către participanții la proces, indiferent de acordul
acestora, atâta timp cât poate fi reținută la dosar
confirmarea comunicării către destinatar a actului
de procedură.
Pentru a asigura modernizarea efectivă și reală a
comunicării instanței cu justițiabilii, în viziunea autorului urmează a fi întreprinse următoarele acțiuni:
1. Mijloacele moderne de comunicare trebuie
să fie puse pe primul loc și să fie utilizate în primul
rând, iar citarea prin poștă să fie declarată și aplicată
doar ca un mijloc alternativ (de rezervă) de citare a
participanților la proces.
2. Să fie exclusă necesitatea exprimării acordului de către persoane fizice pentru primirea citațiilor
prin mijloacele moderne de comunicare.
Astfel, întru realizarea propunerilor din pnct.1
și 2 de mai sus, cu titlu de lege ferenda, se propune modificarea art.105 alin.(1) al CPC și expunerea
noului conținut al acestui articol, după cum urmează: Citaţia şi înştiinţarea se comunică prin mijloacele moderne de comunicare (SMS, telefax, poşta
electronica, rețele de socializare, Viber) sau prin orice
alt mijloc de comunicare ce asigură transmiterea şi
confirmarea primirii acestor acte. Dacă nu există dovada recepționării citației sau înștiințării, comunicate
prin intermediul mijloacelor moderne de comunicare,
instanța va expedia citația sau înștiințarea prin scrisoare recomandată cu aviz de primire sau prin persoana împuternicită de judecată. Data comunicării
citaţiei sau înştiinţării, transmise prin mijloacele moderne de comunicare, se consideră data din confirmarea recepționării, iar în cazul scrisorilor recomandate
se consideră data înscrisă pe citaţie sau înştiinţare în
partea care se înmânează destinatarului, precum şi pe
cotor, care se restituie instanţei”.
Adițional, urmează a fi abrogat art.105 alin. (1)1 al
CPC, fiind absorbit de alin.(1).
3. Urmează a fi aprobat un regulament care să
stabilească instrucțiuni clare de realizare a procedurii de citare a participanților la proces prin intermediul mijloacelor moderne de comunicare.
4. Să fie introdus un sistem electronic automatizat, conectat la PIGD, care să genereze în mod automat textul citațiilor, în baza datelor din dosar.
5. Textul citațiilor să fie transmis în mod automat
prin SMS, de către operatorii de telefonie mobilă, la
numerele de telefon din bazele de date a clienților
pe care le dețin, ca urmare a identificării destinatarilor/abonaților conform codului numeric personal,
numelui și prenumelui.
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6. Conform posibilităților tehnice, sistemul
electronic automatizat să expedieze același text al
citației și la adresele destinatarilor din Viber, What
sApp, Facebook și alte rețele de socializare, în formă
de mesaj direct.
7. După comunicarea textului citațiilor pe toate
canalele nominalizate, sistemul electronic automatizat să genereze un raport, care să includă textul
citației, mijloacele de comunicare utilizate, data și
ora transmiterii textului, data și ora recepționării
textului.
8. Doar în condițiile în care nu există confirmarea
recepționării citației, să se recurgă la citarea pe calea serviciului poștal.
Modernizarea sistemului jurisdicțional este un
exercițiu necesar și inevitabil, în caz contrar justiția
din Republica Moldova riscă să rămână cu mult
în urmă față de necesitățile cetățeanului și ale
societății, iar calea cea mai scurtă, sigură și rapidă
către justițiabil este prin telefonul acestuia.
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