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INVITATUL NOSTRU

– Doamnă Natalia Vâlcu, deși posedaţi o bună 
experienţă în domeniul reformei justiţiei, în ultimii 
ani v-aţi orientat activitatea anume pentru promo-
varea și protecţia drepturilor femeilor, pentru redu-
cerea fenomenului violenţei în familie. Ce v-a făcut 
să vă concentraţi cunoștinţele și abilităţile juridice 
anume în acest domeniu?

– Anii lucraţi în domeniul reformării sectorului 
justiţiei, în special – a sistemului judecătoresc, au 
fost o perioadă în care, cu eforturi comune ale spe-
cialistelor și specialiștilor din sistemul judecătoresc, 
am reușit să modernizăm sistemul prin automatiza-
rea unor procese interne de lucru ale instanţelor de 
judecată. Sunt mândră de rezultatele atinse, iar sus-
tenabilitatea acestor rezultate a fost demonstrată 
în timp. Au urmat doi ani la Misiunea Norvegiană 
de Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în 
Moldova (NORLAM) și un curs în domeniul dreptu-
rilor omului la Universitatea din Nottingham, care 
mi-au croit calea de mai departe. Văzând cum sunt 
încălcate drepturile persoanelor aflate în detenţie, 

dar și istoricul de violenţă în familie în cazul femeilor 
condamnate, mi-am dorit să schimb lucrurile spre 
bine și să ajut oamenii din R. Moldova. Așa am ajuns 
la Centrul de Drept al Femeilor, organizaţie în care 
toţi depunem eforturi enorme pentru a promova re-
forma în domeniul prevenirii și combaterii violenţei 
împotriva femeilor și a violenţei în familie, pentru a 
aduce R. Moldova mai aproape de standardele eu-
ropene de protecţie a femeilor care trec prin expe-
rienţa de abuz.

– În afară de instruiri în domeniul drepturilor 
femeilor, prevenirii și combaterii violenţei în fami-
lie, care mai sunt activităţile de bază ale Centrului 
de Drept al Femeilor? 

– Instruirea profesioniștilor care intervin în ca-
zuri de violenţă în familie este o prioritate pentru 
echipa Centrului de Drept al Femeilor. De-a lungul 
anilor,  împreună cu partenerii noștri, am consolidat 
capacităţile angajaţilor poliţiei, procurorilor, jude-
cătorilor, medicilor-legiști, echipelor multidiscipli-
nare în aplicarea eficientă a legislaţiei în domeniul 
prevenirii și combaterii violenţei în familie bazată 
pe înţelegerea comună a fenomenului violenţei în 
familie, demontarea miturilor legate de acest feno-
men și centrarea răspunsului pe nevoile victimelor 
violenţei în familie. Instruirea profesioniștilor, însă, 
este doar o mică parte a abordării complexe a feno-
menului dat.  

Femeile care trec prin experienţa de abuz sunt 
beneficiarele directe ale activităţii organizaţiei. Le 
oferim servicii de consiliere juridică primară și asis-
tenţă juridică calificată, urmate de suport și consilie-
re psihologică, asistenţă socială și abilitare economi-
că, în dependenţă de necesităţile pe care le identifi-
căm împreună cu beneficiarele serviciilor. În același 
timp, istoriile pe care le auzim în fiecare zi și pro-
vocările legate de încercările femeilor de a-și face 
dreptate sau de a accesa serviciile sunt la baza pro-
punerilor noastre de reformare a sistemului. Aceste 

Natalia VÂLCU,
Directoare executivă 

a Centrului de Drept al Femeilor

„INJ ESTE UNICA INSTITUŢIE 
CARE A INSTITUŢIONALIZAT 
INSTRUIREA ÎN DOMENIUL 

APLICĂRII LEGISLAŢIEI 
PRIVIND COMBATEREA 
VIOLENŢEI ÎN FAMILIE”
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femei ne ajută să identificăm lacunele de sistem, 
care  sunt discutate inclusiv în cadrul instruirilor pe 
care le realizăm și sunt vociferate în dialogul nostru 
cu autorităţile naţionale. Periodic, munca dificilă pe 
cazuri concrete de violenţă în familie sau viol se ex-
tinde la comunicarea Curţii Europene a Drepturilor 
Omului despre încălcările în raport cu femeile care 
au nevoie de asistenţă și protecţie sau prezentarea 
rapoartelor alternative către comitetele ONU. 

De aici rezultă și multiple iniţiative prin interme-
diul cărora Centrul de Drept al Femeilor pledează 
pentru elaborarea unor politici noi sau modificarea 
cadrului legislativ. Toţi am văzut schimbările pe care 
le-am promovat cu mult suflet. Mă refer la introdu-
cerea ordinului de restricţie de urgenţă, extinderea 
cercului subiecţilor violenţei în familie, scutirea vic-
timei de plata taxei de stat în acţiunile de solicitare 
a ordonanţei de protecţie, asigurarea asistenţei ju-
ridice garantate de stat pentru victimele violenţei 
în familie și victimele violenţei sexuale, indiferent 
de nivelul veniturilor, aprobarea primei strategii na-
ţionale în domeniul prevenirii și combaterii violen-
ţei faţă de femei și a violenţei în familie, aprobarea 
de Guvern a proiectului de lege privind ratificarea 
Convenţiei Consiliului Europei cu privire la preveni-
rea și combaterea violenţei împotriva femeilor și a 
violenţei domestice, cunoscută drept Convenţia de 
la Istanbul.  

La baza acestor realizări stau și datele obţinute 
în cadrul cercetărilor și analizelor elaborate de Cen-
trul de Drept al Femeilor. În unul din studii am con-
statat prevalenţa atitudinilor stereotipizate privind 
rolul femeilor și al bărbaţilor în familie și societate. 
Astfel, datele studiului relevă faptul că peste 40% 
de bărbaţi din Moldova consideră că o femeie me-
rită să fie bătută, iar 19% de femei sunt de acord 
cu această constatare. Aceste și alte date din studiu 
reconfirmă gradul înalt de toleranţă a violenţei faţă 
de femei, a violenţei în familie și reticenţa femeilor 
de a raporta astfel de cazuri. 

Cercetările pe care le-am realizat ne-au permis 
să estimăm costurile violenţei faţă de femei și ale vi-
olenţei în familie, dar și a inegalităţii de gen, pentru 
budgetul de stat. În anul 2014 – an de referinţă pen-
tru studiu – cheltuielile din bugetul de stat pentru 
intervenţia în cazurile de violenţă faţă de femei și 
violenţă în familie au depășit 36 mln. de lei. Datorită 
mecanismului de răspuns, care, în prezent, se con-
centrează pe atenuarea consecinţelor violenţei și nu 
pe prevenire, cele mai mari costuri sunt suportate 
de sectorul sănătăţii, în special – pentru tratamen-
tul spitalicesc al victimelor. Pe locul doi se situează 
cheltuielile sectorului justiţiei. Dacă ar fi întreprin-
se măsuri eficiente de prevenire, costurile ar fi fost 
mult mai reduse. 

În rezultatul monitorizării proceselor de judeca-
tă în cazurile de violenţă în familie și violenţă sexu-
ală, am constatat că accesul victimelor violenţei în 
familie la justiţie penală și la asistenţă juridică ga-

rantată de stat continuă să fie limitat, iar siguranţa 
lor în sediul instanţelor de judecată este, în unele 
cazuri, pusă în pericol. Constatările din exerciţiul de 
monitorizare a proceselor de judecată în cazurile de 
violenţă în familie s-au regăsit în analiza compatibi-
lităţii legislaţiei naţionale cu prevederile Convenţiei 
de la Istanbul. Propunerile noastre de modificare și 
completare a cadrului legislativ în domeniu au stat 
la baza legii care a intrat în vigoare în 2020 și care 
a extins aplicarea ordinului de restricţie de urgenţă 
în afara locuinţei victimei, a introdus definiţia vio-
lenţei împotriva femeilor, a detaliat definiţia de vi-
olenţă psihologică, a instituit obligaţia pentru toţi 
specialiștii care intervin în cazurile de violenţă în fa-
milie să efectueze evaluarea riscurilor etc. 

Realizarea campaniilor naţionale de sensibili-
zare a populaţiei despre gravitatea fenomenului 
violenţei în familie, la fel, este o prioritate pentru 
noi, întrucât pornim de la conștientizarea preva-
lenţei miturilor și stereotipurilor legate de acest 
fenomen, care împiedică femeile să vorbească li-
ber despre experienţa lor, să raporteze cazurile de 
abuz și să trăiască o viaţă în siguranţă. De exemplu, 
prin recenta campanie „Dragă deputat(ă), ascultă-
mă și pe mine!” ne-am propus să atragem atenţia, 
dar și să avertizăm publicul larg despre gravitatea 
fenomenului violenţei faţă de femei și a violenţei 
în familie, să încurajăm persoanele apropiate victi-
melor să le susţină, să îndemnăm victimele violen-
ţei să solicite ajutorul în orice circumstanţe, atât al 
persoanelor apropriate, cât și al instituţiilor publi-
ce și al serviciilor specializate prestate victimelor. 
Totodată, ne dorim să aducem subiectul violenţei 
faţă de femei și violenţei în familie în atenţia auto-
rităţilor și să le atragem atenţia asupra șirului de 
provocări cu care se confruntă victimele în accesul 
lor la servicii și justiţie, mai ales în contextul limi-
tărilor impuse de răspândirea infecţiei COVID-19. 
Am lansat în acest context un spot social care de-
monstrează că în spatele unor imagini aparent fru-
moase se ascund realităţi dure. Respectiv, spotul 
vine cu îndemnul către persoanele din anturajul 
victimelor violenţei în familie să le susţină și să le 
facă să înţeleagă că violenţa în familie nu este o 
normalitate și că acţiunile agresorului nu au nici o 
justificare. Campania este însoţită și de îndemnul 
că toate femeile care vor să facă o schimbare să ne 
transmită istoriile lor, ca, în primul rând, să benefi-
cieze de suport. Ulterior, istoriile acestor femei vor 
fi transmise deputaţilor în Parlamentul R. Moldova 
pentru ca subiectul violenţei în familie să fie rea-
dus pe agenda autorităţilor, astfel încât răspunsul 
la cazurile de violenţă în familie să fie îmbunătăţit 
și ajustat la contextul COVID-19.   

– În societatea moldovenească sunt încălcate 
masiv drepturile femeilor? La noi violenţa în familie 
este mai pronunţată decât în alte ţări sau decât în 
Ucraina și România?
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– Cred că vă referiţi la încălcarea drepturilor 
femeilor – victime ale violenţei în familie? La nivel 
mondial, peste 90% din victime ale violenţei în fami-
lie sunt femei și doar 5-10% sunt bărbaţi. De aceea, 
când vorbim despre fenomenul violenţei în familie, 
ne referim, în special, la femei. Studiile pe care le-
am realizat, experienţa și istoriile femeilor care se 
adresează la Centrul de Drept al Femeilor după aju-
tor demonstrează că, în unele cazuri, accesul aces-
tor femei la justiţie penală este îngrădit, agresorii 
continuă să se bucure de impunitate sau le sunt apli-
cate pedepse care nu le schimbă comportamentul, 
în condiţiile în care obligarea agresorului de a par-
ticipa la programe de consiliere și corectare a com-
portamentului nu reprezintă o practică obișnuită, 
ordonanţele de protecţie sunt destul de frecvent 
încălcate, iar în contextul restricţiilor impuse de 
autorităţi pentru prevenirea răspândirii infecţiei 
de COVID-19 înlăturarea din locuinţă a agresorilor 
familiali testaţi pozitiv la COVID-19, în privinţa că-
rora instanţele de judecată au emis ordonanţe de 
protecţie, a fost imposibilă. Tot din acest motiv, an-
gajaţii poliţiei au fost în imposibilitatea de a emite 
ordine de restricţie de urgenţă și de a înlătura agre-
sorul din locuinţă. 

Violenţa împotriva femeilor, inclusiv violenţa în 
familie, este o încălcare gravă a drepturilor omului 
răspândită la nivel global. Ultimul studiu realizat de 
OSCE în 2019 relevă că 73% dintre femeile din R. 
Moldova au raportat cel puţin o formă de violenţă 
din partea soţului sau concubinului. Această cifră 
demonstrează că violenţa faţă de femei și violenţa 
în familie sunt fenomene răspândite în R. Moldo-
va, însă, de foarte multe ori, trăite în tăcere. Frica 
faţă de agresor și de abuzuri repetate, frica de a 
interacţiona cu sistemul justiţiei, îngrijorările lega-
te de copii sau dependenţa financiară de agresor, 
vina și rușinea pentru ce li se întâmplă sunt câţiva 
dintre factorii care le împiedică să spargă tăcerea. 
Stresul continuu cauzat de violenţa exercitată ani 
la rând le afectează puterea de luare de decizii și 
le reduce considerabil respectul faţă de propria lor 
persoană.

Cât de pronunţat este fenomenul violenţei în 
familie într-o ţară sau alta, evident, ne vorbesc cifre-
le. În același timp, faptul că în alte state cifrele sunt 
mai mici nu neapărat este un indicator că fenome-
nul violenţei faţă de femei este mai puţin răspândit. 
Trebuie analizată inclusiv perspectiva reticenţei fe-
meilor de a recunoaște că au trecut sau trec printr-o 
experienţă de violenţă. 

– Centrul de Drept al Femeilor este unul dintre 
partenerii locali ai Institutului Naţional al Justiţiei. 
Cum se manifestă colaborarea organizaţiei pe care 
o conduceţi cu singurul centru de formare iniţială și 
continuă a judecătorilor și procurorilor? 

– Apreciem enorm parteneriatul nostru cu Insti-
tutul Naţional al Justiţiei, care, de-a lungul anilor, 

s-a dezvoltat într-o relaţie de cooperare frumoasă. 
Institutul Naţional al Justiţiei este unica institu-
ţie care a instituţionalizat instruirea în domeniul 
aplicării legislaţiei privind prevenirea și combate-
rea violenţei în familie pentru judecători și procu-
rori. Progresele la acest capitol în cazul celorlalţi 
profesioniști care intervin în cazurile de violenţă în 
familie sunt mai modeste. 

În parteneriat cu Institutul Naţional al Justiţiei 
realizăm instruirea continuă a judecătorilor și pro-
curorilor, în care abordăm subiecte ce ţin de relaţia 
dintre violenţa în familie și egalitatea de gen, mituri 
și realităţi despre violenţa în familie, profilul psiho-
social al subiecţilor violenţei în familie și cadrul re-
gulator de bază în domeniul prevenirii și combaterii 
violenţei în familie. În cadrul instruirilor discutăm 
inclusiv cazuri concrete și provocări cu care s-au con-
fruntat victimele violenţei în familie și identificăm 
soluţii posibile. 

Cu suportul partenerilor de dezvoltare, a fost 
posibilă elaborarea, publicarea și distribuirea unui 
suport de curs privind implementarea legislaţiei în 
domeniul prevenirii și combaterii violenţei în fami-
lie, care include informaţia comprehensivă despre 
cadrul legislativ în domeniu, dar și standardele in-
ternaţionale și practica judiciară europeană în do-
meniul prevenirii și combaterii violenţei în familie. 
În parteneriat cu Institutul Naţional al Justiţiei am 
produs și câteva filme care sunt folosite în proce-
sul de instruire iniţială și continuă a judecătorilor și 
procurilor. În vara anului 2019 am organizat împreu-
nă cu Institutul Naţional al Justiţiei o școală de vară 
pentru judecători și procurori, la care, timp de trei 
zile, experţi din Statele Unite ale Americii, repre-
zentanţi ai sistemului judecătoresc, ai procuraturii 
și ai unei organizaţii neguvernamentale din SUA au 
împărtășit cu grupul de judecători și procurori din R. 
Moldova experienţa și bunele practici de răspuns la 
cazurile de violenţă în familie. 

Sunt convinsă că vom continua să lucrăm împre-
ună cu Institutul Naţional al Justiţiei la multe alte 
iniţiative frumoase și necesare pentru a consolida 
capacităţile judecătorilor și procurorilor în vederea 
unei intervenţii eficiente în cazurile de violenţă în 
familie bazată pe înţelegerea comună a fenomenu-
lui și a nevoilor victimelor care solicită ajutor. 

– Potrivit datelor oferite de Inspectoratul Gene-
ral de Poliţie, în urma  actelor de violenţă în fami-
lie, în ultimii cinci ani, 144 de femei au fost ucise. 
Probabil, numărul cazurilor de violenţă în familie a 
devenit o mare problemă mai ales în anul curent, an 
de criză sanitară în care oamenii, afectaţi psihologic 
de pandemia COVID-19, au fost și mai sunt nevoiţi 
să stea acasă, în carantină, într-un cerc îngust. E 
adevărat că actuala pandemie a produs și o explozie 
a cazurilor de violenţă în familie?  

– În R. Moldova, în perioada 2014-2019, peste 
150 de femei și-au pierdut viaţa în rezultatul acte-
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lor de violenţă exercitate 
de membrii familiilor lor. 
Aceste femei ar fi putut 
avea alte destine, dacă so-
cietatea le-ar fi susţinut 
în eforturile lor de a pune 
capăt violenţei, dacă ar fi 
fost suficiente locuri în cen-
tre de plasament sau dacă 
specialiștii în domeniu ar fi 
întreprins toate măsurile 
necesare pentru a le salva. 
Din păcate, casa mai rămâ-
ne încă cel mai periculos loc 
pentru femeile care supor-
tă violenţa în tăcere.  

Violenţa faţă de femei 
și violenţa în familie au fost 
fenomene foarte răspândite 
cu mult înainte de pandemia 
COVID-19. Însă, restricţiile 
și limitările impuse de au-
torităţi pe durata stării de 
urgenţă, izolarea în același 
spaţiu perioade îndelungate de timp, pierderea locu-
rilor de muncă, lipsa interacţiunii sociale au generat 
creșterea la cifre alarmante a numărului de cazuri de 
violenţă faţă de femei și violenţă în familie. Statisti-
ca internă a Centrului de Drept al Femeilor arată că 
numărul femeilor care au avut nevoie de consiliere și 
asistenţă juridică sau psihologică a crescut cu apro-
ximativ 30% în primele 9 luni ale anului 2020, iar în 
unele luni am atestat o creștere dublă a numărului 
de apeluri în comparaţie cu media lunară obișnuită. 

– Aţi promovat reformarea sistemului penitenci-
ar al Republicii Moldova și aţi apărat drepturile per-
soanelor aflate în detenţie, în special – ale femeilor. 

Cum sunt încălcate drepturile femeilor aflate în 
detenţie?  

– Și acum continuăm să apărăm drepturile feme-
ilor aflate în detenţie. Centrul de Drept al Femeilor, 
în parteneriat cu Administraţia Naţională a Peni-
tenciarelor, din anul 2017 oferă asistenţă juridică 
primară și calificată, dar și asistenţă psihologică fe-
meilor care își ispășesc pedepsele în Penitenciarul 
nr. 7. Recunoștinţa și aprecierea femeilor aflate în 
detenţie demonstrează importanţa programelor și 
serviciilor oferite, care, în același timp, ne-au permis 
să constatăm unele obstacole în accesul la justiţie al 
femeilor aflate în detenţie și respectarea dreptului 
lor la un proces echitabil în instanţă de judecată. La 
fel, au fost înregistrate cazuri când autorităţile tute-
lare erau pasive în asigurarea comunicării copiilor cu 
mamele, urmare a plasării mamelor în penitenciar. 
Aceste și alte aspecte identificate ne-au determinat 
să adresăm o serie de recomandări Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor privind alinierea și pu-
nerea în practică la nivel naţional a standardelor in-

tenţionale ce prevăd asigurarea protecţiei drepturi-
lor femeilor și răspunsul la nevoile lor speciale, revi-
zuirea legislaţiei și îmbunătăţirea politicilor și prac-
ticilor în conformitate cu Regulile de la Bangkok, dar 
și asigurarea implementării active a Regulilor de la 
Bangkok, care prevăd  recomandări practice pentru 
adoptarea unor proceduri sensibile la dimensiunea 
de gen și care răspund la situaţiile și nevoile speciale 
ale femeilor în detenţie. 

– La Chișinău avem inaugurată o sculptură sim-
bol în memoria femeilor decedate ca urmare a vio-
lenţei în familie. O sculptură asemănătoare a fost 
dezvelită și la Tiraspol. Cum interacţionaţi cu colegi 
din stânga Nistrului pentru a apăra și drepturile fe-
meilor din Transnistria?

– Păpădia inaugurată în anul 2019 în memoria 
femeilor care și-au pierdut viaţa în rezultatul actelor 
de violenţă în familie simbolizează fragilitatea vieţii 
femeilor care suportă violenţa în tăcere, importanţa 
susţinerii lor și intervenţiei la timp a specialiștilor. 
Ideea inaugurării sculpturii a fost împărtășită cu co-
legii din stânga Nistrului, care și-au dorit o sculptură 
similară la Tiraspol. Am decis împreună să inaugu-
răm sculptura în aceeași zi și aceeași oră la Chișinău 
și la Tiraspol, fiind două evenimente care au simbo-
lizat importanţa răspunsului eficient la cazurile de 
violenţă în familie pe ambele maluri ale Nistrului. 
Cooperarea noastră cu colegii din stânga Nistrului 
este una bazată pe schimb continuu de experienţă, 
cunoștinţe și bune practici, dar și pe unele proiecte 
interesante implementate împreună. 

– Vă mulţumim și vă dorim noi succese în acti-
vitatea Centrului…

Natalia Vâlcu (prima din stânga) la o întrunire cu audienţii 
Institutului Naţional al Justiţiei
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VIAŢA INJ: CRONICA EVENIMENTELOR

O nouă apreciere de succes a Revistei Institutului Naţional al Justiţiei

Echipa de evaluare a revistelor știinţifice de la 
Index Copernicus International (www.indexcoperni-
cus.com) ne anunţă că Revista Institutului Naţional 
al Justiţiei (ISSN: 1857-2405) a trecut cu succes pro-
cesul de evaluare multidimensională și este indexa-
tă în ICI Journals Master List 2019.

Pe baza verificării informaţiilor din chestionarul 
de evaluare și a analizei problemelor pentru 2019, 
experţii de la Index Copernicus au stabilit pentru re-
vista noastră indicatorul Index Copernicus Value ICV 
2019 = 80,42.

Scorul ICV rezultat pentru 2019 este afișat în 
ICI Journals Master List 2019, precum și în Journal 
Passport.

Amintim autorilor și cititorilor noștri că Index 
Copernicus Value anunţa în 2018 pentru Revista 
Institutului Naţional al Justiţiei un indicator ICV = 
77.07, ceea ce însemna o apreciere foarte bună a ca-
lităţii conţinutului și a tehnoredactării revistei noas-
tre. De data aceasta – și mai bine. 

Menţionăm că, de la începutul lui 2020 noi pre-
zentăm articolele știinţifice în revistă cu CZU, DOI și 
numere personalizate de ORCID ale autorilor. 

Revista INJ este o publicaţie știinţifică declarată 
cu Acces Deschis, inclusă în baza naţională de date 
IBN și în bazele de date internaţionale HeinOnline, 
Copernicus și DOAJ.

În cadrul activităţii participanţii au aflat cum să 
adapteze programele-model HELP la ordinea juridi-
că naţională și să dezvolte cursuri proprii, folosind 
metodologia HELP, materialele de curs model, in-
strumentele și resursele disponibile pe platforma 
e-learning, precum și metodele interactive de for-
mare. Cei care vor finaliza cu succes cursul ToT vor fi 
incluși în lista formatorilor HELP certificaţi de Con-
siliul Europei.

Nouă formatori INJ, potenţiali tutori naţionali ai Programului HELP

Timp de două zile, în perioada 9-10 decembrie 
curent, nouă formatori ai Institutului Naţional al Jus-
tiţiei au participat la un curs internaţional de instruire 
online pentru a deveni tutori certificaţi ai Programu-
lui european pentru educaţia în domeniul drepturi-
lor omului pentru profesioniștii din domeniul juridic 
(HELP). Activitatea a întrunit specialiști din domeniul 
juridic selectaţi de INJ și de alţi parteneri naţionali 
din reţeaua HELP, precum și profesioniști din alte sta-
te membre ale Consiliului Europei.

Evenimentul a început cu o adresare de bun ve-
nit din partea Directoarei INJ, Diana Scobioală, care 
a vorbit despre experienţa Institutului Naţional al 
Justiţiei în lansarea a zece cursuri HELP adaptate la 
legislaţia Republicii Moldova.

Sesiunile de instruire care au urmat au fost livra-
te de Eva Pastrana, șefa Unităţii HELP a Consiliului 
Europei, Diana Scobioală, punct focal HELP, tutore 
naţional, precum și de experţii din cadrul Unităţii 
HELP a Consiliului Europei – Ana Medarska-Lazova, 
Douglas Maxwell, Lilian Apostol și Ana-Maria Telbis.
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La 4 decembrie, audienţii INJ – candidaţi la func-
ţii de judecător și de procuror, au decorat simbolic 
brazii din curtea instituţiei cu panglici portocalii. 
Oranjul este culoarea campaniei internaţionale care 
are drept motto „Colorează lumea în oranj: Finan-
ţează, Răspunde, Prevină, Colectează!”.

Campania a debutat la 25 noiembrie, Ziua inter-
naţională de luptă împotriva violenţei asupra feme-
ii, şi a finalizat la 10 decembrie, Ziua internaţională a 
drepturilor omului. 

INJ a participat la campania internaţională 
împotriva violenţei în bază de gen

Institutul Naţional al Jus-
tiţiei s-a alăturat campaniei 
internaţionale „16 zile de acti-
vism împotriva violenţei în bază 
de gen”,  iniţiată de Women’s 
Global Leadership Institute în 
1991 în vederea promovării eli-
minării tuturor formelor de vio-
lenţă împotriva femeilor. 

Pentru a combate această 
problemă cu care se confrun-
tă societatea, INJ și-a propus 
desfășurarea mai multor ac-
ţiuni. Astfel, în parteneriat cu 
Centrul de Drept al Femeilor și 
cu suportul Guvernului Suedi-
ei, au avut loc online sesiuni de 
formare cu tematica „Practica 
judiciară privind examinarea 
cauzelor legate de violenţa în 
familie”. În jur de 70 de asis-
tenţi judiciari, grefieri, consul-
tanţi ai procurorilor au fost fa-
miliarizaţi cu diferite aspecte ale acestui fenomen, 
fiind abordate mai multe subiecte, atât din perspec-
tiva psihologică, cât și din cea legală.

Audienţii au vizualizat un film educaţional pri-
vind violenţa în familie, realizat de Institutul Naţi-
onal al Justiţiei și Centrul de Drept al Femeilor, cu 
sprijinul financiar al Ambasadei SUA în Moldova, în 
cadrul proiectului „Consolidarea răspunsului siste-
mului judiciar și al procurorilor la cazurile de violen-
ţă în familie în Moldova”.

standardelor CoE la nivel naţional”. Evenimentul a 
avut loc în regim online la 8 decembrie 2020.

În discursul său, Diana Scobioală s-a referit la pre-
gătirea judiciară a beneficiarilor Institutului Naţional 
al Justiţiei în domeniul drepturilor omului pe patru 
dimensiuni esenţiale: formare iniţială, formare con-
tinuă, formare formatori și e-learning pe platforme-
le HELP a CoE și ILIAS a INJ, ultima fiind valorificată 
intens anul acesta în contextul pandemiei. În parti-
cular, dumneaei a punctat activităţile implementate 
cu suportul Consiliului Europei în cadrul mai multor 
proiecte și impactul acestora asupra dezvoltării pro-
fesionale a specialiștilor din sectorul justiţiei.

Conferinţa internaţională a fost organizată de 
Oficiul Avocatului Poporului în comun cu Oficiul 
Consiliului Europei în R. Moldova.

Conferinţă internaţională prilejuită de două aniversări importante

Directorul Institutului Naţional al Justiţiei, Dia-
na Scobioală, a participat la conferinţa internaţiona-
lă „70 de ani ai CEDO, 25 de ani de la aderarea Repu-
blicii Moldova la Consiliul Europei – implementarea 
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profesională”. Evenimentul s-a desfășurat online, în 
limba engleză.

Având drept scop consolidarea și perfecţiona-
rea competenţelor andragogice ale participanţilor, 
școala de toamnă a acoperit toate elementele ciclu-
lui de formare, inclusiv proiectarea, pregătirea, pre-
starea și evaluarea activităţilor. Totuși, accentul s-a 
pus pe rezultatele formării și modul în care utiliza-
rea lor contribuie la furnizarea instruirilor eficiente.

Sesiunile de formare au fost asigurate de către 
Marc Evan Segal, avocat originar din SUA și consul-
tant juridic internaţional. INJ a organizat școala de 
toamnă în cadrul proiectului „Suport pentru preve-
nirea și combaterea corupţiei în sectorul justiţiei”, 
finanţat de Uniunea Europeană.

pre rolul activ al poliţiei, procurorului și instanţei de 
judecată în acordarea suportului necesar victimelor 
violenţei în familie.

Școală de toamnă pentru formatori

Lecţie publică despre violenţa în bază de gen

Judecătorii care fac parte din grupul-resursă, 
precum și câţiva procurori – formatori ai Institutului 
Naţional al Justiţiei au participat în perioada 19-20 
noiembrie la școala de toamnă „Etica și deontologia 

În contextul derulării campaniei internaţionale 
„16 zile de activism împotriva violenţei în bază de 
gen”, Institutul Naţional al Justiţiei a organizat pe 7 
decembrie 2020 o lecţie publică destinată viitorilor 
judecători și procurori. Prelegerea, desfășurată on-
line, a fost susţinută de către Arina Ţurcan, avocata 
Centrului de Drept al Femeilor (CDF), formator INJ, 
și a avut drept obiectiv sensibilizarea participanţilor 
privind problema violenţei asupra femeilor.

În cadrul activităţii, candidaţii la funcţii de jude-
cător și de procuror au aflat despre fenomenul vio-
lenţei în familie din punct de vedere legal și social, 
particularităţile victimelor și suportul acordat de 
CDF în aceste cazuri; incidenţa infracţiunii de violen-
tă în familie; aspecte practice cu privire la sesizarea 
și obţinerea ordonanţei de protecţie, precum și des-

Conferinţă internaţională: 
practica aplicării și noutăţi ale Legii insolvabilităţii

Pe 30 octombrie și-a desfășoară lucrările con-
ferinţa internaţională „Practica aplicării și noutăţi 
ale Legii insolvabilităţii”. Evenimentul s-a produs în 
regim online și a supus dezbaterilor cele mai acute 
probleme și provocări ce ţin de aplicarea Legii insol-
vabilităţii, inclusiv a modificărilor care sunt în vigoa-
re din 14 septembrie curent. 

În deschidere au luat cuvântul Roger Gladei, avo-
cat, Partener coordonator BAA „Gladei și Partenerii”, 
Diana Scobioală, Director al Institutului Naţional al 
Justiţiei, Vasile Vulpe, șef al Direcţiei politici econo-
mice și mediul de afaceri de la Ministerul Economiei 
și Infrastructurii, și Viorica Grecu, Director al Centru-
lui de Instruire a Avocaţilor. La eveniment au parti-
cipat judecători, audienţi ai Institutului Naţional al 
Justiţiei – candidaţi la funcţia de judecător, avocaţi, 
reprezentanţi ai mediului academic și administratori 
de insolvabilitate. În calitate de speackeri au fost invi-

taţi specialiști în materie de insolvabilitate din rândul 
partenerilor de dezvoltare (Banca Mondială), judecă-
torilor (Moldova și SUA), administratorilor autorizaţi, 
avocaţilor și altor practicieni (Moldova și România).
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În cadrul evenimentului, viitorii 
judecători și procurori au fost fami-
liarizaţi cu „Raportul de monitoriza-
re a selectivităţii justiţiei penale”, 
care prezintă, din punct de vedere 
mediatic și juridic, caracteristicile 
specifice fenomenului „justiţiei se-
lective”. A urmat o rundă de între-
bări și răspunsuri, audienţii fiind 
interesaţi de tematicile abordate 
în cadrul prezentării Raportului, în 
special cele privind independenţa 
justiţiei și situaţia actuală pe seg-
mentul comunicării între reprezen-
tanţi ai mass-mediei şi ai justiţiei.

„Raportul de monitorizare a se-
lectivităţii justiţiei penale” a fost 

lansat anul trecut, la Institutul Naţional al Justiţiei, 
în cadrul mesei rotunde „Provocările justiţiei selec-
tive în R. Moldova: constatări, idei și soluţii”, eveni-
ment care a reunit exponenţi ai sectorului justiţiei 
și ai autorităţilor publice, precum și reprezentanţi 
ai societăţii civile și ai mass-media.

Lecţie publică privind fenomenul justiţiei selective 
organizată cu ocazia Zilei Juristului

La Institutul Naţional al Justiţiei, Ziua Juristului 
a fost marcată prin organizarea lecţiei publice „Jus-
tiţie selectivă și integritate profesională”. Prelege-
rea a fost susţinută de Mariana Raţă, jurnalistă de 
investigaţie, Director de știri TV8, și Cristina Ţărnă, 
expertă anticorupţie, ex-Director adjunct al Centru-
lui Naţional Anticorupţie.

tiţiei, precum și consolidarea capacităţilor instituţi-
onale și tehnice ale INJ, inclusiv dezvoltarea laturii 
digitale a instruirilor prestate.

Un nou proiect finanţat de Guvernul SUA și implementat de PNUD

La 20 octombrie a avut loc on-
line ședinţa Comitetului de evalu-
are a propunerii proiectului „Con-
solidarea capacităţilor naţionale 
pentru formarea eficientă, bazată 
pe abilităţi, a profesioniștilor din 
domeniul dreptului”.

Proiectul, al cărui beneficiar 
primar este Institutul Naţional al 
Justiţiei, se va desfășura timp de 
18 luni, din octombrie 2020 până 
în martie 2022, și va fi implemen-
tat de Programul Naţiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (PNUD) cu su-
portul financiar al Guvernului SUA. 
Acesta urmărește să consolideze 
capacităţile structurilor naţiona-
le pentru a oferi o formare efici-
entă, bazată pe abilităţi, pentru 
profesioniștii din domeniul drep-
tului din R. Moldova.

Activitatea proiectului va fi axată pe două com-
ponente: sporirea capacităţilor INJ de a încorpora 
conceptele de cercetare, argumentare și scriere ju-
ridică în formarea profesioniștilor din sectorul jus-
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Mechanisms and instruments 
regarding the monitoring of 
compliance with the rule of 
law and european values in the 
European Union

SUMMARY

Article 2 of the Treaty on European Union 
(TEU) lays down the founding values of the Eu-
ropean Union. EU primary law provides for va-
rious mechanisms that can and have been used 
to monitor, prevent breaches of, or enforce EU 
values within the Member States, namely, the 
two procedures provided for under Article 7 
TEU (preventive and sanctions), infringement 
procedures (Articles 258-259 of the Treaty on 
the Functioning of the European Union − TFEU) 
and preliminary references (Article 267 TFEU). 
Since 2012 the EU institutions have established 
a wide range of other mechanisms to monitor 
and prevent breaches of EU values in Member 
States. The disjointed nature of the Union’s to-
olbox in that field shows that there is no poli-
tical will among EU institutions to strengthen 
and streamline existing mechanisms and deve-
lop an effective mechanism to ensure that the 
principles and values enshrined in the Treaties 
are upheld throughout the Union.   

Key-words: EU values, European semester, EU 
justice scoreboard, European Commission’s rule 
of law framework, The Council’s dialogue on the 
rule of law, EU mechanism on the rule of law, pre-
ventive mechanism, sanctions mechanism, rule-
of-law budgetary conditionality (financial sanc-
tions mechanism), EU mechanism on democracy, 
the rule of law, fundamental rights.

SUMAR

Uniunea Europeană (UE) se bazează pe un set de va-
lori consacrate în articolul 2 al TUE. Statul de drept 
reprezintă una dintre valorile comune pentru toate 
statele membre. Dreptul primar al UE prevede o serie 
de mecanisme care au fost utilizate pentru monito-
rizarea prevenirii încălcărilor și/sau a implementării 
valorilor europene în statele membre: mecanismul 
de prevenire și sancţiune (art. 7 TUE), procedura 
constatării neîndeplinirii obligaţiilor care rezultă 
din calitatea de stat-membru (art. 258-259 TFUE) și 
procedura chestiunilor preliminare (art. 267 TFUE). 
Totuși, începând cu 2012, instituţiile europene au 
creat o gamă largă de alte mecanisme care au drept 
scop monitorizarea și prevenirea acţiunilor statelor-
membre menite să pericliteze valorile europene. Re-
cent, au fost propuse noi mecanisme pentru consoli-
darea instrumentelor europene privind protecţia va-
lorilor europene, în calitate de soluţii pentru viitor. 
Mecanismele paralele existente la nivel european, 
precum și mecanismele create complementar celor 
existente sunt insuficiente pentru rezolvarea provo-
cărilor identificate și discutate separat pe platforma 
Comisiei, Consiliului și Parlamentului European.

Cuvinte-cheie: valori europene, Semestrul European, 
Tablou de bord privind justiţia UE, Cadrul UE pentru 
consolidarea statului de drept, Dialogul anual al sta-

CZU: 340.12:061.1EU
DOI: 10.5281/zenodo.4309042

telor-membre privind asigurarea respectării statului de 
drept, Mecanismul European privind statul de drept, 
mecanismul preventiv, mecanismul de sancţionare, me-
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canismul de condiţionalitate bugetară, Mecanismul UE 
pentru democraţie, statul de drept, drepturile funda-
mentale.

Uniunea Europeană (UE) se bazează pe un set 
de valori consacrate în articolul 2 al TUE [25]. Sta-
tul de drept reprezintă una dintre valorile comune 
pentru toate statele membre. Într-un stat de drept 
toate autorităţile publice acţionează întotdeauna în 
limitele stabilite de lege, în conformitate cu valorile 
democratice, drepturile omului, sub controlul inde-
pendent și imparţial al instanţelor de judecată. Sta-
tul de drept include principiile legalităţii (care impli-
că un proces legislativ transparent, responsabil, de-
mocratic și pluralist), certitudinii juridice, interzicerii 
executării arbitrare a puterii executive, protecţiei 
judiciare efective de către tribunalele imparţiale și 
independente, controlului jurisdicţional efectiv, cu 
respectarea drepturilor fundamentale ale omului, 
separaţiei puterilor și egalităţii în faţa legii [2]. Chiar 
dacă sunt încadrate ca „valori”, standardele stabili-
te la articolul 2 nu sunt lipsite de caracter normativ 
[11], iar jurisprudenţa recentă a Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene (CJUE) demonstrează că aceste 
valori sunt obligatorii pentru UE, instituţii și statele-
membre [12]. Astfel, dreptul Uniunii se întemeiază 
pe premisa fundamentală că fiecare stat-membru 
împărtășește cu toate celelalte state-membre o se-
rie de valori comune pe care se întemeiază Uniunea, 
după cum se precizează în articolul 2 TUE. Această 
premisă implică și justifică existenţa încrederii reci-
proce între statele-membre în recunoașterea aces-
tor valori și, așadar, în respectarea dreptului Uniunii, 
care le pune în aplicare [11]. După cum reiese din 
cuprinsul articolului 49 TUE (care prevede posibili-
tatea oricărui stat european de a solicita să devină 
membru al Uniunii [25, art. 49], al cărui corespon-
dent este articolul 50 TUE [25, art. 50] privind drep-
tul de retragere), Uniunea regrupează statele care 
au aderat liber și voluntar la aceste valori, dreptul 
Uniunii întemeinduse astfel pe premisa fundamen-
tală că fiecare stat-membru împărtășește cu toate 
celelalte state-membre, și recunoaște că acestea 
împărtășesc cu el, valorile menţionate [12, par.63]. 
Valorile statuate în articolul 2 sunt prevăzute atât 
în articolul 49 al TUE (în privinţa statelor care soli-
cită să adere la UE) cât și în articolul 7 al TUE [25] 
(în privinţa respectării acestora de către statele-
membre). Astfel, ambii subiecţi – atât statele care 
doresc și solicită să adere la UE cât și statele-mem-
bre – sunt obligaţi să se conformeze acestor valori în 
lumina tratatelor UE, iar anumite consecinţe, inclu-
siv cele de natură juridică, sunt atașate situaţiilor în 
care aceste valori nu sunt respectate (de exemplu, 
imposibilitatea de a adera la UE sau posibilitatea 
aplicării unor sancţiuni). Aceste valori sunt obligato-
rii nu doar pentru UE și instituţiile europene, dar și 
pentru toate statele-membre, chiar și peste limitele 

competenţelor UE. Tribunalul Uniunii a recunoscut 
caracterul normativ al acestor valori, afirmând că 
respectarea acestor valori și a principiilor pe care 
se întemeiază Uniunea se impune în cazul oricărei 
acţiuni a UE, inclusiv în domeniul Politicii externe și 
de Securitate a UE (PESC) [13]. Considerăm că raţi-
onamentul acestei abordări este evident: dacă res-
pectarea valorilor europene este o condiţie pentru 
calitatea de stat-membru, atunci respectarea lor se 
impune în privinţa oricăror acţiuni, inclusiv a celor 
care nu intră în sfera de competenţă a Uniunii.

Dreptul primar al Uniunii Europene prevede o 
serie de mecanisme care pot și au fost utilizate pen-
tru monitorizarea prevenirii încălcărilor și/sau im-
plementării valorilor europene în statele-membre. 
Articolul 7 al TUE prevede două mecanisme speci-
fice (de prevenire și sancţiune) pentru implemen-
tarea acestor valori în cazurile de încălcare gravă și 
persistentă a acestora de către statele-membre [25, 
art.7]. Adiţional, acestor două instrumente – proce-
dura constatării neîndeplinirii obligaţiilor care re-
zultă din calitatea de stat-membru [25, art. 258-259 
TFUE ] și procedura chestiunilor preliminare [25, 
art. 267 TFUE] – au fost utilizate frecvent în ultimii 
ani pentru a semnala îngrijorări vizavi de respecta-
rea de către statele membre a valorilor europene, 
iar instituţiile europene au creat un set complex de 
mecanisme pentru a monitoriza, a preveni și a im-
plementa aceste valori. 

Articolul 7 din Tratatul privind Uniunea Europea-
nă se află cel mai des în centrul dezbaterii publice. 
Acesta stabilește, în baza tratatelor, o procedură de 
abordare a riscurilor la adresa valorilor fundamenta-
le ale UE în statele membre, care prevede, în ultimă 
instanţă, cea mai gravă sancţiune politică pe care UE 
o poate impune unui stat-membru, și anume - sus-
pendarea drepturilor de vot în cadrul Consiliului. 
Până în 2017, procedura nu a fost declanșată nicio-
dată. În decembrie 2017, Comisia a lansat procedu-
ra cu privire la Polonia, iar apoi, în septembrie 2018, 
Parlamentul European a iniţiat procedura cu privire 
la Ungaria. Aceste proceduri continuă în cadrul Con-
siliului, unde au loc audieri și actualizări cu privire 
la situaţia din cele două state-membre menţionate, 
însă majoritatea provocărilor identificate rămân ne-
rezolvate. Comisia invită statele-membre în cauză 
și Consiliul să depună eforturi pentru soluţionarea 
rapidă a problemelor dezvăluite în cadrul acestor 
proceduri, precum și să găsească soluţii care să pro-
tejeze statul de drept și valorile comune tuturor 
statelor-membre. Până la găsirea unei soluţii privind 
preocupările exprimate, Comisia, în temeiul artico-
lului  7, își menţine angajamentul de a sprijini Con-
siliul în ceea ce privește continuarea procedurilor 
pentru soluţionarea problemelor în cauză [5, pct. 3].

Comisia Europeană a introdus de mai multe ori 
acţiuni de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor în 
faţa CJUE cu privire la chestiuni relevante pentru 
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statul de drept, iar Curtea a fost, de asemenea, sesi-
zată de către instanţele naţionale prin trimiteri pre-
liminare cu privire la interpretarea dreptului UE în 
mai multe cauze. În 2019 și 2020, Curtea a dezvoltat 
o jurisprudenţă importantă privind statul de drept. 
În special, aceasta a confirmat și a clarificat în conti-
nuare principiul protecţiei jurisdicţionale efective și 
dreptul la o cale de atac eficientă [5, pct. 3].

Dacă primele mecanisme (instituite la art. 7 
TUE) pot fi utilizate doar în cazurile de încălcare sis-
temică a valorilor europene, rolul de lider revenin-
du-i în acest sens Consiliului și Consiliului European, 
ultimele două pot fi caracterizate ca instrumente 
judiciare, în special pentru CJUE, care are un rol fun-
damental, asistată de Comisia Europeană. 

Chiar dacă dreptul primar deja prevede un nu-
măr variat de instrumente care pot fi aplicate pen-
tru protejarea valorilor europene în statele-mem-
bre, începând cu 2012, instituţiile europene au sta-
bilit o gamă largă de alte mecanisme, care au drept 
scop monitorizarea și prevenirea acţiunilor statelor-
membre menite să pericliteze valorile europene.

Primul mecanism – Semestrul European – cre-
at în scopul asigurării securităţii macroeconomice 
în UE, este un mecanism de monitorizare și imple-
mentare, care presupune un proces de coordonare 
a politicilor socioeconomice și se desfășoară în pe-
rioada noiembrie–iulie a fiecărui an [21]. Semestrul 
European a fost utilizat de către Comisie pentru a 
comenta progresele în domeniul statului de drept 
în statele-membre. Începând cu Semestrul Euro-
pean din 2013, performanţa sistemelor naţionale 
de justiţie devine una dintre priorităţile Semestrului 
European [7, Capitolul 5]. Aceasta a luat forma unui 
Tablou de bord privind justiţia în UE – un instrument 
de monitorizare a sistemelor juridice naţionale ale 
statelor membre, care permite Comisiei să evalue-
ze anual eficienţa și calitatea sistemelor de justiţie, 
începând cu 2013, atunci când a fost publicat primul 
Tablou de bord [8]. Tabloul de bord se limitează însă 
la evaluarea eficienţei justiţiei civile, comerciale și 
administrative, asigurând un mediu investiţional și 
de afaceri cât mai prietenos.

Aproximativ în aceeași perioadă când erau dez-
voltate cele două instrumente de monitorizare 
(Semestrul European și Tabloul de bord), Comisia 
Europeană și-a stabilit un nou instrument – Cadrul 
UE pentru consolidarea statului de drept. Scopul 
mecanismului nu a fost de a monitoriza situaţiile 
referitoare la compatibilitatea acţiunilor statelor-
membre cu valorile europene sau cu anumite valori, 
ci mai degrabă de a aborda ameninţările sistemice 
la adresa statului de drept, astfel încât să se previ-
nă agravarea situaţiei. Urmând această logică, noul 
Cadru a fost creat printr-o Comunicare a Comisiei, 
adoptată la 11 martie 2014 [3], în calitate de instru-
ment preventiv (avertizare timpurie). Chiar de la 
început, noul cadru al Comisiei a fost conceput ca 

un mecanism de prevenţie, în scopul de a aborda si-
tuaţii sistemice care periclitează una dintre valorile 
europene consfinţite la articolul 2 al TUE – statul 
de drept. Datorită naturii sale preventive, cadrul a 
fost prevăzut să acţioneze înainte de activarea celor 
două proceduri stabilite de articolul 7 al TUE, astfel 
prevenind apariţia într-un stat-membru a unei ame-
ninţări sistemice la adresa statului de drept, care ar 
putea să se transforme într-un risc clar de încălcare 
gravă, în sensul articolului 7 TUE. Mecanismul este 
caracterizat prin rolul lider asumat de către Comi-
sie și inexistenţa unui rol pe care l-ar avea CJUE, or, 
nicio acţiune în anulare, în sensul prevederilor arti-
colului 263 al TFUE, nu poate fi iniţiată de către un 
stat-membru împotriva Raportului/Recomandări-
lor/Opiniei Comisiei. Acest Cadru, la momentul scri-
erii articolului, a fost activat doar o singură dată și 
asupra unui singur stat – Polonia, la 13 ianuarie 2016 
[20], ca urmare a crizei provocate în privinţa numirii 
judecătorilor la Curtea Constituţională.

La 16 decembrie 2014, o altă instituţie a UE, 
Consiliul UE, își creează propriul instrument pentru 
promovarea și salvgardarea statului de drept – Di-
alogul anual al statelor-membre privind asigurarea 
respectării statului de drept. Dialogul are loc în for-
matul Consiliului Afaceri Generale, cu participarea 
tuturor statelor-membre și cu respectarea următoa-
relor principii: obiectivităţii, non-discriminării, trata-
mentului egal al tuturor statelor membre, abordării 
bazate pe fapte și non-partizanat, atribuirii compe-
tenţelor și identităţilor naţionale ale statelor mem-
bre, complementarităţii în relaţie cu mecanismele 
existente de protecţie a valorilor europene în sta-
tele membre [9]. De la iniţierea acestui instrument, 
în cadrul Consiliului au fost organizate patru dialo-
guri anuale privind asigurarea respectării statului de 
drept, însă niciunul nu a reușit să remedieze proble-
mele ridicate, iar recomandările propuse nu au fost 
implementate.

NOUL MECANISM EUROPEAN 
PRIVIND STATUL DE DREPT

În ultimii doi ani, statul de drept continuă să 
rămână o prioritate pe agenda Uniunii Europene. 
Respectul pentru statul de drept este o prioritate-
cheie pentru actuala Comisie. Orientările politice 
ale președintei Comisiei - von der Leyen - au setat in-
tenţia de a stabili un mecanism european suplimen-
tar și cuprinzător privind statul de drept, aplicabil 
în întreaga UE, creând un portofoliu special, plasat 
sub autoritatea directă a vicepreședintelui Comisiei, 
responsabil pentru statul de drept [17]. Chiar de la 
preluarea mandatului, Comisia a pus în aplicare Me-
canismul European privind statul de drept, conce-
put ca un ciclu anual pentru promovarea statului de 
drept în toate statele-membre și pentru prevenirea 
apariţiei sau agravării problemelor în acest dome-
niu.
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Noul Mecanism European privind statul de drept 
oferă un proces pentru un dialog anual la tema sta-
tului de drept între Comisie, Consiliu, Parlamentul 
European, împreună cu statele-membre, dar și par-
lamentele naţionale, societatea civilă și alţi actori 
interesaţi. El se focalizează pe creșterea gradului 
de înţelegere și de conștientizare a problemelor 
și a schimbărilor semnificative în patru domenii cu 
impact direct asupra respectării statului de drept: 
sistemul judecătoresc, cadrul privind combaterea 
corupţiei, pluralismul și libertatea mass-media, pre-
cum și a altor aspecte instituţionale care au tangenţă 
cu principiul echilibrului instituţional și al separaţiei 
puterilor în stat. Identificarea provocărilor cât mai 
repede posibil ar trebui să ajute statele-membre să 
găsească soluţii legale pentru protejarea statului de 
drept, în cooperare strânsă și cu sprijinul Comisiei, 
al altor state-membre, precum și al altor actori, cum 
ar fi Comisia de la Veneţia. Un obiectiv central al 
mecanismului european privind statul de drept este 
de a stimula cooperarea interinstituţională și de a 
încuraja toate instituţiile UE să contribuie potrivit 
propriilor roluri instituţionale. În realitate, Mecanis-
mul European privind statul de drept reflectă doar 
parţial interesul de lungă durată manifestat atât de 
Parlamentul European [22] cât și de Consiliu [10]. 
Parlamentul European a solicitat insistent [23] cre-
area unui Pact european pentru democraţie, statul 
de drept și drepturile fundamentale. Pactul a fost 
propus iniţial printr-o rezoluţie a Parlamentului Eu-
ropean [22], care propune stabilirea unui mecanism 
extins la nivel european pentru statul de drept, de-
mocraţie și drepturile omului, integrând mecanis-
mele/instrumentele existente, cum ar fi: Semestrul 
European, Tabloul de bord, Cadrul Comisiei, Dialo-
gul anual al Consiliului privind statul de drept. Iniţi-
al, Comisia a respins majoritatea recomandărilor PE 
din raţionamente referitoare la lipsa de fezabilitate 
legală și tehnică [27]. În 2019, Comisia publică un 
document de consultare [6], care s-a soldat cu publi-
carea primului raport privind statul de drept în UE, 
ca parte a Mecanismului European privind statul de 
drept [5].

Raportul privind statul de drept stă la baza 
acestui nou mecanism. Raportul, precum și activi-
tatea pregătitoare pentru întocmirea acestuia se 
prezintă anual, ca parte integrantă a mecanismu-
lui, și servește drept temei pentru începerea dis-
cuţiilor privind statul de drept în UE, dar și pentru 
prevenirea apariţiei sau agravării problemelor în 
acest domeniu. 

PRIMUL RAPORT PRIVIND STATUL DE DREPT

Comisia Europeană a publicat la 30 septembrie 
2020 primul Raport privind statul de drept în UE 
[5]. Acest prim raport anual privind statul de drept 
este una dintre iniţiativele majore din Programul de 
lucru al Comisiei pentru 2020 [4] și face parte din 

mecanismul european cuprinzător privind statul de 
drept anunţat de președinta von der Leyen în Ori-
entările sale politice [17]. Prin prezentul raport, for-
mat din 27 de capitole, care includ evaluări specifice 
consacrate fiecărui stat-membru, Comisia dorește 
să prezinte primele elemente-cheie ale situaţiei din 
statele-membre; pe acestea se vor putea baza noul 
ciclu instituit de mecanismul privind statul de drept, 
precum și viitoarele rapoarte. 

Evaluarea cuprinsă în cele 27 de capitole consa-
crate fiecărei ţări – parte integrantă a prezentului 
raport privind statul de drept – a fost efectuată în 
conformitate cu domeniul de aplicare și metodolo-
gia discutate cu statele-membre [29]. Activitatea s-a 
axat pe patru piloni principali: sistemul judiciar, ca-
drul anticorupţie, pluralismul mass-media și alte sis-
teme de control și echilibru instituţional. Raportul 
face un bilanţ al evoluţiilor privind statul de drept 
din statele-membre. Capitolele consacrate fiecărei 
ţări se bazează pe o evaluare realizată de Comisie 
și cuprind o sinteză a evoluţiilor semnificative înce-
pând cu ianuarie 2019, precedată de o scurtă de-
scriere factuală a cadrului juridic și instituţional re-
levant pentru fiecare pilon. Acesta subliniază faptul 
că multe state-membre au standarde înalte în ceea 
ce privește statul de drept și sunt recunoscute, in-
clusiv la nivel mondial, ca oferind bune practici în 
ceea ce privește aplicarea principiilor esenţiale ale 
statului de drept. Cu toate acestea, raportul men-
ţionează, de asemenea, existenţa unor provocări 
importante, situaţii în care independenţa sistemului 
judiciar este supusă unor presiuni, în care sistemele 
judiciare nu s-au dovedit suficient de rezistente la 
corupţie, în care ameninţările la adresa libertăţii și a 
pluralismului mass-media pun în pericol responsabi-
litatea democratică sau în care au existat dificultăţi 
în ceea ce privește sistemele de control și echilibru 
- esenţiale pentru un sistem eficace [5, pct.4]. 

Evaluarea face referinţă, de asemenea, la cerin-
ţele prevăzute de dreptul UE, inclusiv la hotărârile 
CJUE. În plus, recomandările și avizele Consiliu-
lui Europei oferă un cadru de referinţă util pentru 
standarde și bune practici. De asemenea, Consiliul 
Europei a contribuit la evaluarea inclusă în capito-
lele consacrate fiecărei ţări, punând la dispoziţie o 
imagine de ansamblu a avizelor și rapoartelor sale 
recente privind statele-membre ale UE [30]. 

PANDEMIA DE COVID-19: 
IMPACT ASUPRA RESPECTĂRII 
STATULUI DE DREPT

Pandemia de COVID-19 a scos la iveală proble-
me importante în ceea ce privește statul de drept, 
care sunt dezbătute în continuare la nivel european. 
Toate statele-membre au fost nevoite să ia măsuri 
excepţionale pentru a proteja sănătatea publică și 
majoritatea au declarat o formă de stare de urgen-
ţă publică sau au oferit competenţe speciale pentru 
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situaţii de urgenţă, în temeiul dispoziţiilor constitu-
ţionale sau al legilor privind protecţia sănătăţii pu-
blice. Modificarea sau suspendarea sistemelor naţi-
onale obișnuite de control și echilibru poate genera 
provocări deosebite pentru statul de drept. De la ju-
mătatea lunii martie, Comisia monitorizează măsu-
rile luate de statele membre, care au impact asupra 
statului de drept, a democraţiei și a drepturilor fun-
damentale. Cu toate că pandemia nu s-a încheiat, iar 
în majoritatea statelor-membre sunt încă în vigoare 
regimuri sau măsuri de urgenţă, raportul din 2020 
privind statul de drept scoate deja în evidenţă unele 
probleme care au apărut în cadrul dezbaterilor na-
ţionale și al răspunsului juridic și politic la criză [5, 
pct.3]. De asemenea, Parlamentul European a solici-
tat Comisiei de la Veneţia un aviz cu privire la măsu-
rile luate în statele-membre și la impactul acestora 
asupra democraţiei, a statului de drept și a dreptu-
rilor fundamentale [28]. Pornind de la rezultatele 
acestui dialog pe marginea raportului din 2020, Co-
misia va începe pregătirile în vederea raportului din 
2021, menţinând dinamica atinsă pentru a consolida 
rezilienţa statului de drept în democraţiile europe-
ne [5, pct.4].

LOCUL NOULUI MECANISM EUROPEAN 
PRIVIND STATUL DE DREPT ÎN CADRUL 
SETULUI DE INSTRUMENTE EXISTENTE 
LA NIVELUL UE PENTRU ASIGURAREA 
RESPECTĂRII STATULUI DE DREPT

Mecanismul European privind statul de drept a 
devenit un element central al setului de instrumen-
te de care dispune UE pentru asigurarea respectării 
statului de drept, prezentat mai sus. Mecanismul 
privind statul de drept sprijină și completează alte 
instrumente ale UE care încurajează statele-membre 
să pună în aplicare reforme structurale în aspectele 
vizate de domeniul său de aplicare, de exemplu – Ta-
bloul de bord privind justiţia în UE, Semestrul Euro-
pean și Cadrul pentru consolidarea statului de drept. 

În același timp, Mecanismul European privind sta-
tul de drept este separat de celelalte instrumente de 
răspuns, cum ar fi procedurile de constatare a neîn-
deplinirii obligaţiilor, procedura chestiunilor prelimi-
nare și procedura prevăzută de articolul 7 din TUE. 

Procedura prevăzută de articolul 7 din TUE ră-
mâne un instrument excepţional de răspuns, care îi 
permite UE să acţioneze în cazul în care există un 
risc clar de încălcare gravă sau o încălcare gravă și 
persistentă a valorilor menţionate în articolul 2 din 
TUE, inclusiv statul de drept. Mecanismul privind 
statul de drept este un instrument preventiv, menit 
să asigure o monitorizare regulată și să ofere o ima-
gine de ansamblu asupra evoluţiilor semnificative 
legate de statul de drept din toate statele-membre 
și din Uniunea Europeană. 

Procedurile de constatare a neîndeplinirii obli-
gaţiilor și procedura chestiunilor preliminare au 

un obiectiv specific – asigurarea aplicării corecte a 
dreptului UE. Mecanismul European privind statul 
de drept este un instrument preventiv, care prezin-
tă evoluţiile pozitive și provocările, pentru a împie-
dica, pe baza cooperării, apariţia sau aprofundarea 
eventualelor probleme, ţinând seama de experienţa 
și de bunele practici ale altor state-membre, și nu 
este strict menit să monitorizeze respectarea drep-
tului UE.

Noul mecanism privind statul de drept răspun-
de, de asemenea, intensificării acţiunilor Consiliu-
lui privind statul de drept. Președinţia finlandeză a 
propus consolidarea Dialogului anual al Consiliului 
prin transformarea acestuia într-un exerciţiu anual 
de realizare a unui bilanţ privind starea de lucruri 
și principalele evoluţii în privinţa statului de drept 
în statele-membre și în UE, în general. În toamna 
anului 2019, președinţia Consiliului și-a prezentat 
intenţia de a organiza un dialog politic privind sta-
tul de drept pe baza raportului Comisiei privind sta-
tul de drept, inclusiv o dezbatere vizând anumite 
state-membre. În concluziile Președinţiei, în urma 
Consiliului Afaceri Generale din noiembrie 2019, 
s-a evidenţiat că rapoartele Comisiei ar putea servi 
drept bază pentru dialogul anual al Consiliului pri-
vind statul de drept [26].  Urmând aceeași logică, 
președinţia Germană a Consiliului propune coordo-
narea dialogului anual al Consiliului, ţinând seama 
de recomandările formulate de Comisie în Raportul 
anual 2020 privind statul de drept în UE, organizând 
două discuţii separate asupra conţinutului raportu-
lui în cadrul Consiliului [18]. 

SOLUŢII PENTRU VIITOR: NOI MECANISME 
PROPUSE PENTRU CONSOLIDAREA 
INSTRUMENTELOR EUROPENE PRIVIND 
PROTECŢIA VALORILOR EUROPENE

În 2018, Comisia propune un nou și revoluţionar 
mecanism de condiţionalitate bugetară (mecanism 
de sancţionare bugetară), formulând o propunere 
de regulament privind protecţia bugetului Uniu-
nii în cazul unor deficienţe generalizate în ceea ce 
privește statul de drept în statele-membre [19]. 
Scopul său este de a proteja bugetul UE în situaţi-
ile în care interesele financiare ale Uniunii ar putea 
fi în pericol din cauza unor deficienţe generalizate 
ale statului de drept într-un stat-membru. Iniţiativa 
legislativă a Comisiei definește deficienţa generali-
zată ca fiind o practică sau o omisiune larg răspândi-
tă ori recurentă, sau o măsură luată de autorităţile 
publice care afectează statul de drept. Măsurile po-
sibile care pot fi adoptate în cazul unor deficienţe 
generalizate ar trebui să includă suspendarea plăţi-
lor și a angajamentelor, reducerea finanţării în cadrul 
angajamentelor existente, precum și interdicţia de a 
încheia noi angajamente cu destinatarii. Comisia pro-
pune ca regulamentul să fie pus în aplicare de la 1 ia-
nuarie 2021. În ciuda opoziţiei din partea Poloniei și 
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Ungariei, la 5 noiembrie 2020 Parlamentul European 
și Consiliul UE au convenit provizoriu asupra textu-
lui regulamentului, potrivit căruia statele care nu 
vor respecta statul de drept ar putea pierde accesul 
la fonduri europene. Pentru a deveni lege, înţelege-
rea trebuie adoptată formal de către Parlament și 
de către miniștrii statelor-membre reuniţi în cadrul 
Consiliului UE, în baza procedurii legislative ordina-
re. Negociatorii din partea Parlamentului European 
au reușit să menţină un aspect preventiv puternic 
pentru mecanism; el va putea fi declanșat nu doar 
când o încălcare afectează direct bugetul Uniunii, 
dar și atunci când există un mare risc ca aceasta să 
se întâmple, ceea ce permite mecanismului să pre-
întâmpine situaţiile în care fonduri ale UE ar putea 
finanţa acţiuni ce contravin valorilor UE [31].

La 7 octombrie 2020 Parlamentul European a 
adoptat Rezoluţia referitoare la instituirea unui 
mecanism al UE pentru democraţie, statul de drept 
și drepturile fundamentale [24], prin care se sem-
nalează nevoia urgentă de consolidare și simplifi-
care a mecanismelor existente la nivelul Uniunii și 
crearea unui singur mecanism eficace pentru a asi-
gura ocrotirea principiilor și valorilor consacrate în 
tratate. Parlamentul propune crearea unui singur 
mecanism la nivelul UE, pornind de la propunerea 
Parlamentului din 2016 [22] și de la Raportul anual 
al Comisiei privind statul de drept, care să fie regle-
mentat printr-un acord interinstituţional (proiectul 
acordului este anexat la Rezoluţie) între cele trei in-
stituţii (Parlamentul European, Comisia, Consiliul) și 
care să constea dintr-un ciclu anual de monitorizare 
a valorilor Uniunii, menit să acopere toate aspecte-
le articolului 2 din TUE și să se aplice în mod egal 
și echitabil tuturor statelor membre. Pentru a evita 
suprapunerile, Parlamentul European propune ca 
acest mecanism să înlocuiască unele instrumente 
existente, mai ales Raportul anual al Comisiei pri-
vind statul de drept, Cadrul Comisiei privind statul 
de drept, Dialogul anual al Consiliului, sporind, în 
același timp, consecvenţa și complementaritatea 
cu alte instrumente disponibile și reglementate la 
nivelul dreptului primar (procedurile de constatare 
a neîndeplinirii obligaţiilor, procedura chestiunilor 
preliminare, procedura prevăzută la articolul 7 din 
TUE) și cu instrumentele de condiţionalitate buge-
tară, odată ce acestea vor intra în vigoare. Parla-
mentul invită Comisia si Consiliul să demareze cât 
mai grabnic negocieri pentru a încheia acest acord.

Și ultimul, dar nu mai puţin important, este 
faptul că statul de drept reprezintă o temă funda-
mentală pentru UE și în afara graniţelor sale. UE 
urmărește o abordare riguroasă a politicilor sale in-
terne privind statul de drept și modul în care statul 
de drept este integrat în activitatea desfășurată cu 
ţările în curs de aderare și cu ţările din vecinătate, 
precum și a tuturor acţiunilor sale externe, la nivel 
bilateral, regional și multilateral.

Principiile statului de drept reprezintă elemente 
esenţiale ale relaţiilor RM-UE. Astfel, încălcarea de 
către Republica Moldova a principiilor statuate de 
art. 2 al Acordului de Asociere (principiul respectării 
drepturilor și libertăţilor fundamentale ale omului, 
principiul statutului de drept, principiul bunei gu-
vernanţe, principiile economiei de piaţă etc.) poate 
atrage după sine suspendarea drepturilor prevăzu-
te în Titlul V (comerţ și aspecte legate de comerţ) 
[1, art.455]. 

De asemenea, ultimele acorduri de asistenţă ma-
crofinanciară, atât în formă de grant, cât și în formă 
de împrumut, încheiate cu UE, sunt condiţionate în 
prealabil  de respectarea principiilor democratice, 
printre care - un sistem parlamentar pluripartit, statul 
de drept, precum și de garantarea respectării drep-
turilor omului. Potrivit acestor acorduri, în cazul unei 
evaluări negative, Comisia poate să nu permită plata 
tranșelor de finanţare, atunci când ţara nu dovedește 
respectarea condiţionalităţilor [14; 15; 16]. 

CONCLUZII

Dreptul primar al Uniunii Europene prevede o 
serie de mecanisme care au fost utilizate pentru 
monitorizarea prevenirii încălcărilor și/sau imple-
mentării valorilor europene în statele-membre: 
mecanismul de prevenire și sancţiune (art. 7 TUE) în 
cazurile de încălcare gravă și persistentă a acestora 
de către statele-membre; procedura constatării ne-
îndeplinirii obligaţiilor care rezultă din calitatea de 
stat membru (art. 258-259 TFUE) și procedura ches-
tiunilor preliminare (art. 267 TFUE). Totuși, începând 
cu 2012, instituţiile europene au creat o gamă largă 
de alte mecanisme, care au drept scop monitoriza-
rea și prevenirea acţiunilor statelor-membre menite 
să pericliteze valorile europene, cum ar fi: Semes-
trul European, Tabloul de bord privind justiţia în UE, 
Cadrul UE pentru consolidarea statului de drept, 
Dialogul anual, Mecanismul European privind statul 
de drept etc. Recent au fost propuse noi mecanis-
me pentru consolidarea instrumentelor europene 
privind protecţia valorilor europene, precum: me-
canismul UE pentru democraţie, statul de drept și 
drepturile fundamentale și mecanismul de condiţi-
onalitate bugetară în cazul unor deficienţe genera-
lizate în ceea ce privește statul de drept. Caracterul 
disparat al instrumentelor UE în domeniu denotă că 
nu există o poziţie consolidată și omogenă privind 
gestionarea dosarului statului de drept, astfel încât 
să fie creat un mecanism cu adevărat eficace pentru 
a asigura ocrotirea principiilor și valorilor consacra-
te în tratate la nivelul UE. În același timp, Uniunea 
are o abordare mai riguroasă privind statul de drept 
și modul în care statul de drept este integrat în ac-
tivitatea desfășurată cu state terţe, precum și în 
cadrul tuturor acţiunilor sale externe, la nivel bila-
teral. Aceasta a codificat în criteriile sale de aderare 
faptul că statutul de stat-membru al Uniunii cere din 
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partea statelor candidate să fi ajuns la o stabilita-
te a instituţiilor care garantează democraţia, statul 
de drept și respectul pentru drepturile omului. Se 
pare, totuși, că Uniunea nu dispune de instrumente 
eficace pentru a asigura respectarea acestor crite-
rii după ce o ţară ajunge să facă parte din ea. Ast-
fel, din punct de vedere structural, UE nu dispune 
încă de instrumente necesare pentru a contracara 
încălcările și derapajele statelor-membre în ceea ce 
privește statul de drept și celelalte valori europene. 
Mecanismele paralele existente la nivel european, 
dar și mecanismele complementare ce se creează 
suplimentar la cele existente sunt insuficiente pen-
tru rezolvarea problemelor identificate și discutate 
separat pe platforma Comisiei, Consiliului și Parla-
mentului European. Instrumentele de prevenţie 
create începând cu 2012 nu au facilitat activarea 
și punerea în aplicare eficientă a mecanismelor de 
sancţionare a încălcărilor valorilor europene care 
sunt consfinţite în tratatele UE.
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SUMMARY

The constant movement of people worldwide 
has led to an increase of the number of interna-
tionally dimensioned families. Improved fam-
ily mobility contributes to the intensification 
of the noticeable trend regarding divorces and 
separations with cross-border implications.

According to The Hague Convention, children 
who have been wrongfully displaced or de-
tained as a result of such separations must be 
returned promptly to the country in which they 
have their habitual residence. The courts of 
the country in which they have their habitual 
residence shall rule on the substance of the en-
trustment dispute.

In this respect, it is very important that the 
national courts of the country from which the 
child was moved order the return within six 
weeks of the date on which the request for re-
turn was lodged, thus establishing a fair bal-
ance between the interests of the parents and 
the best interests of the child.

Key-words: abduction, child, best interests, dis-
placement, detention, entrustment, court, decision.

SUMAR

Circulaţia constantă a persoanelor la nivel mondi-
al a condus la sporirea numărului de familii cu di-
mensiuni internaţionale. Mobilitatea îmbunătăţită 
a familiilor contribuie la intensificarea tendinţei, 
remarcată în ultimii ani, privind divorţurile și des-
părţirile cu implicaţii transfrontaliere.

În conformitate cu Convenţia de la Haga din 1980, 
copiii deplasaţi sau reţinuţi în mod ilicit, ca urma-
re a acestor despărţiri, trebuie să fie înapoiaţi rapid 
în ţara în care își au reședinţa obișnuită. Instanţele 
din ţara în care copiii își au reședinţa obișnuită se 
pronunţă cu privire la fondul litigiului privind în-
credinţarea. Sub acest aspect este foarte important 
ca instanţele din ţara din care copilul a fost deplasat 
să dispună înapoierea în termen de șase săptămâni 
de la data depunerii cererii de înapoiere, stabilind 
un echilibru echitabil între interesele părinţilor și 
interesul superior al copilului.

Cuvinte-cheie: răpire, copil, interes superior, înapoie-
re, reţinere, încredinţare, instanţă, hotărâre.

Răpirile internaţionale de copii nu reprezintă o 
problemă nouă, iar frecvenţa acestora continuă să 
crească odată cu facilitarea călătoriilor internaţio-
nale, creşterea numărului căsătoriilor cu element de 
extraneitate şi amplificarea ratei divorţurilor. Acest 
fenomen are consecinţe grave atât asupra copilului 
cât şi părintelui lăsat în urmă. Copilul este lipsit nu 
doar de contactul cu celălalt părinte, ci şi de mediul 

CZU: 343.433
DOI: 10.5281/zenodo.4309071

său de origine şi „transferat” într-o cultură cu care el 
poate să nu fi avut nici o legătură prealabilă. Persoa-
na care comite actul răpirii deplasează copilul într-
un alt stat cu un alt sistem juridic, structură socială, 
cultură şi, de multe ori, limbă. Aceste diferenţe, plus 
distanţa fizică care este, în general, implicată, pot 
complica localizarea, recuperarea şi returnarea co-
pilului răpit la nivel internaţional.

În acest articol vom analiza acel echilibru echi-
tabil, stabilirea căruia revine în sarcina instanţei de 
judecată pe cazuri în care copiii sunt strămutaţi sau 
reţinuţi de unul dintre părinţi într-o altă ţară decât 
ţara de reşedinţă obişnuită. Vom supune analizei 
noţiunile de interes superior al copilului şi reşedin-
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ţă obişnuită. Ne vom expune asupra aplicării instru-
mentelor internaţionale în ordinea juridică internă.

O soluţie pentru strămutarea transfrontalieră 
ilegală a fost oferită de Convenţia de la Haga din 
1980 [3]. Convenţia de la Haga din 25 octombrie 
1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţio-
nale de copii urmăreşte combaterea răpirii parenta-
le de copii prin asigurarea unui sistem de cooperare 
între autorităţile centrale şi a unei proceduri rapi-
de pentru returnarea copilului în ţara de reşedinţă 
obişnuită a acestuia. Motivele adoptării Convenţiei 
sunt expuse în mod coerent în preambul, enunţând 
convingerea profundă a statelor semnatare că in-
teresul copilului este de importanţă primordială în 
orice problemă privind încredinţarea sa, dorinţa de 
a proteja copilul, pe plan internaţional, împotriva 
efectelor dăunătoare ale unei deplasări ilicite şi de 
a întocmi proceduri în vederea garantării înapoierii 
imediate a copilului în statul reşedinţei sale obiş-
nuite, precum şi de a asigura protecţia dreptului 
de vizitare. Obiectul Convenţiei, potrivit articolului 
1 al acesteia, îl constituie două componente: de a 
asigura înapoierea imediată a copiilor deplasaţi sau 
reţinuţi ilicit în orice stat contractant şi de a face să 
se respecte efectiv în celelalte state contractante 
drepturile privind încredinţarea şi vizitarea, care 
există într-un stat contractant.

Republica Moldova a devenit parte la Conven-
ţia de la Haga din 1980 prin Hotărârea Parlamen-
tului nr.1468 din  29.01.1998 cu privire la aderarea 
Republicii Moldova la Convenţia asupra aspectelor 
civile ale răpirii internaţionale de copii, formulând 
o rezervă în acest context: „În temeiul articolului 
42 al Convenţiei, întru aplicarea alineatului 3 al 
articolului 26, Republica Moldova declară că îşi va 
asuma spezele prevăzute la alineatul 2 al articolu-
lui 26 doar în mărimea în care aceste speze vor fi 
acoperite de sistemul naţional de asistenţă judicia-
ră şi juridică” [6].

Cu părere de rău, doar în 2020 s-au făcut primii 
paşi necesari în vederea implementării acestei Con-
venţii. Astfel, menţionăm modificările care au intrat 
în vigoare pe 14 august 2020 la Legea nr.140 din 14 
iunie 2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi 
în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, în 
art.7, lit o) – „în cooperare cu autorităţile tutelare 
locale, cu alte autorităţi şi instituţii care activează în 
domeniile asistenţei sociale, educaţiei, ocrotirii să-
nătăţii, precum şi cu organele de drept, întreprinde 
măsurile necesare pentru asigurarea implementării 
prevederilor Convenţiei asupra aspectelor civile ale 
răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 
25 octombrie 1980, şi celor ale Convenţiei Europene 
asupra recunoaşterii şi executării deciziilor privind 
supravegherea copiilor şi restabilirea supraveghe-
rii copiilor, adoptată la Luxemburg la 20 mai 1980” 
şi  art. 7¹., lit. b) – „exercită atribuţiile de autorita-

te centrală desemnată în contextul implementării 
prevederilor Convenţiei asupra protecţiei copiilor şi 
cooperării în materie de adopţie internaţională, în-
cheiată la  Haga la 29 mai 1993, celor ale Convenţiei 
asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de 
copii, întocmită la Haga la 25 octombrie 1980, şi ce-
lor ale Convenţiei Europene asupra recunoaşterii şi 
executării deciziilor privind supravegherea copiilor 
şi restabilirea supravegherii copiilor, adoptată la Lu-
xemburg la 20 mai 1980” [7].

Convenţia de la Haga din 1980 vizează exclusiv 
aspectele civile ale deplasării sau reţinerii ilicite a 
copilului şi nu afectează problema unor eventuale 
consecinţe penale.  Cazurile de răpire şi reţinere a 
copiilor pot oferi temeiuri de acţionare în justiţie 
în baza Convenţiei de la Haga din 1980, dacă au o 
natură internaţională. Această Convenţie se aplică 
oricărui copil care avea reşedinţa obişnuită într-un 
stat semnatar imediat înainte de încălcarea dreptu-
rilor privind încredinţarea sau vizitarea. Convenţia 
se aplică copiilor cu vârste sub 16 ani, cu condiţia 
ca atât ţara de reşedinţă obişnuită a copilului cât şi 
ţara în care copilul se află în prezent să fi ratificat 
Convenţia.

Convenţia oferă un mecanism real pentru îna-
poierea imediată a copiilor în ţara de reşedinţă şi 
urmăreşte să restaureze statu-quo anterior răpirii. 
Autorităţile centrale ale ţărilor implicate trebuie să 
coopereze între ele în scopul realizării obiectivelor 
Convenţiei de la Haga.

Un principiu fundamental al Convenţiei de la 
Haga este acela că copilul trebuie înapoiat cât mai 
curând posibil în locul său de reşedinţă înainte de 
deplasare. Cu toate acestea, Convenţia de la Haga 
stabileşte şase argumente posibile sau excepţii la 
înapoierea obligatorie a unui copil. Sarcina probei 
aparţine părintelui care se opune înapoierii.

Pentru împotrivirea înapoierii copilului, trebuie 
să se stabilească următoarele:

a) că a trecut mai mult de un an de la momen-
tul deplasării sau neînapoierii ilicite până la 
momentul introducerii cererii înaintea au-
torităţii judiciare sau administrative şi copi-
lul este acum acomodat cu noul mediu (art. 
12); sau

b) că persoana care solicita înapoierea „nu 
exercita efectiv dreptul privind încredinţa-
rea la data deplasării sau neînapoierii” (art. 
13 alin.  1 a); sau

c) că persoana care solicita înapoierea „con-
simţise sau încuviinţase ulterior acestei de-
plasări sau neînapoieri” (art. 13 alin. 1 a).

De asemenea, Convenţia de la Haga din 1980 
ţine cont de faptul că neînapoierea se poate dovedi 
uneori justificată pentru motive obiective care co-
respund intereselor copilului. Acesta este raţiona-
mentul care explică existenţa excepţiilor, în special 
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în cazul unui risc grav, ca întoarcerea sa să expună 
copilul la daune fizice sau psihologice sau să plase-
ze într-un alt fel copilul într-o situaţie intolerabilă 
(art.13, primul paragraf (b)). 

Acest instrument juridic acordă cea mai mare 
importanţă interesului superior al copilului. 

Principiul general care călăuzeşte toate docu-
mentele internaţionale în materia drepturilor copi-
lului este inclus în dispoziţia articolului 3 al Conven-
ţiei ONU: „În toate deciziile care îi privesc pe copii, 
fie că sunt luate de instituţii publice sau private de 
ocrotiri sociale, de către tribunale, autorităţi admi-
nistrative sau de organe legislative, interesele supe-
rioare ale copilului trebuie să constituie o considera-
ţie primordială” [4].

De menţionat este faptul că principiul interesu-
lui superior al copilului nu reprezintă o novaţie pen-
tru documentele internaţionale în materia drepturi-
lor omului, acesta fiind reflectat pentru prima dată 
în Declaraţia drepturilor copilului din 1959: „Copilul 
se va bucura de ocrotire specială şi i se vor oferi po-
sibilităţi favorabile şi înlesniri, prin lege şi prin alte 
mijloace, care să-i îngăduie să se dezvolte fizic şi mo-
ral, spiritual şi social, în condiţii de libertate şi dem-
nitate. Legiferarea acestor obiective va avea drept 
considerent suprem optima satisfacere a interese-
lor copilului” [5].

La o primă vedere, dispoziţia art.3 al Convenţi-
ei ONU nu oferă nici o explicaţie detaliată asupra 
modului său de aplicare, nu fixează nici o obligaţie 
specifică, ci doar consacră principiul interesului su-
perior al copilului ca pe un considerent primordial. 
Formularea „în toate deciziile” este foarte generală 
şi include, în opinia noastră, toate intervenţiile făcu-
te în privinţa copiilor. Jean Zermatten consideră că 
„legiuitorul, din respect pentru principiul prevăzut 
în art.5 al Convenţiei, nu a dorit să intervină în sfe-
ra familială pentru a sublinia responsabilitatea pă-
rinţilor; şi să păstreze acestui principiu şansa de a fi 
admis de toţi” [20, p.6]. Utilizarea acestui superlativ 
semnifică faptul că în toate circumstanţele interesul 
copilului trebuie să prevaleze, ca fiind superior (cel 
mai bun) oricărui alt interes.

Noţiunile de „interes” şi „superior” împreunate 
semnifică faptul că ceea ce trebuie vizat este „bu-
năstarea” copilului, aşa cum este definită în mai mul-
te prevederi ale Convenţiei ONU, îndeosebi în pre-
ambul (paragrafele 5 şi 10) şi în pct. 2 al articolului 
3 al acesteia. 

Dacă există dubii în ceea ce priveşte determina-
rea interesului superior al copilului în raport cu inte-
resele altor persoane sau grupuri de persoane, tre-
buie să recunoaştem că această noţiune nu poate fi 
fondată în mod real pe elemente clare sau obiecti-
ve, ea trebuind, deci, să fie înlocuită cu noţiunea de 
„cel mai mic rău posibil” [21, p.32]. Anume această 
nouă expresie „cum să facem cât mai puţin rău” o 

înlocuieşte pe cea de „interes superior” al copilului 
şi trebuie să influenţeze decizia.

Dacă recurgem la analiza literală, constatăm că 
în dispoziţia articolului se vorbeşte despre „o consi-
deraţie generală” dar nu despre „una primordială”. 
Această nuanţă, în realitate, semnifică faptul că în 
cazurile când autoritatea (judecătorească, adminis-
trativă, politică) urmează să ia o decizie, ea trebuie 
să acorde o importanţă particulară interesului su-
perior al copilului, însă aşa încât acest interes să nu 
prejudicieze alte interese (cel al părinţilor, al altor 
copii, al adulţilor, al statului), care, de asemenea, au 
valoare [2, p.8-15].

Conceptul de „interes superior al copilului” se 
regăseşte şi în alte articole ale Convenţiei ONU, în 
situaţii speciale, cum ar fi în cazul separării de pă-
rinţi: copiii nu vor fi separaţi de părinţi, împotriva 
voinţei lor, „decât atunci când autorităţile compe-
tente, în urma unei reexaminări oficiale, constată, 
în acord cu legislaţia şi procedurile valabile, că o 
asemenea separare este necesară intereselor su-
perioare ale copilului”; statele trebuie să respecte 
dreptul copilului de a păstra legătura cu ambii pă-
rinţi, „în afară de cazul în care acest lucru este con-
trar interesului superior al copilului” (art. 9, alin. 
(1) al Convenţiei); în cazul responsabilităţilor părin-
teşti: ambii părinţi au răspundere comună pentru 
creşterea şi dezvoltarea copilului şi „aceştia trebu-
ie să se conducă, înainte de orice, după interesul 
superior al copilului” (art. 18 al Convenţiei); în cazul 
privării de mediul familial: copiii lipsiţi de mediul 
lor familial, temporar sau definitiv, sau care, „în 
propriul lor interes, nu pot fi lăsaţi în acest mediu”, 
au dreptul la protecţie şi la ajutor special din par-
tea statului (art. 20 al Convenţiei); în cazul adop-
ţiei: statele trebuie să se asigure că raţiunea pri-
mordială în acest domeniu este interesul superior 
al copilului (art. 21 al Convenţiei); în cazul privării 
de libertate: copiii privaţi de libertate vor fi sepa-
raţi de adulţi „în afară de cazul în care se conside-
ră că este în interesul superior al copilului să nu se 
procedeze astfel” (art. 37 lit. c)); la audierile în faţă 
tribunalului a cazurilor de încălcare a legii penale 
de către un minor: părinţii sau reprezentanţii legali 
ai copilului trebuie să fie prezenţi „dacă acest lucru 
nu este considerat contrar interesului superior al 
copilului” [art. 40 alin. (2) lit. b)(iii)].

În acest sens, drepturile copilului proclamate 
în numele interesului copilului permit formularea 
unei idei mai precise privind conţinutul principiului 
interesului superior al copilului. Noţiunea interesul 
superior al copilului prezintă mai multe particulari-
tăţi. Contrar majorităţii articolelor Convenţiei, arti-
colul 3, p.1 nu constituie un drept subiectiv ca atare, 
acesta instituind un principiu de interpretare care 
urmează a fi utilizat în toate formele de intervenţie 
faţă de copii [19, p.7].
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Această dispoziţie impune, totuşi, o obligaţie 
pentru state – aceea de a ţine cont de interesul su-
perior al copilului în cazul adoptării vreunei decizii 
oficiale. Articolul 3 nu poate fi privit izolat, aces-
ta aparţinând unui tot întreg şi instituind un sta-
tut nou: copilul – subiect de drepturi. Conceptul 
interesului superior al copilului este o noţiune pe 
termen lung, deoarece priveşte situaţia copilului 
în perspectiva viitorului său. Copilul evoluează şi, 
respectiv, interesul său trebuie să fie detaşat de 
noţiunea de „imediat”, pentru a privilegia viziunea 
viitorului.

Pentru a reitera, problema decisivă este dacă 
echilibrul echitabil care trebuie să existe între inte-
resele concurente – cele ale copilului, ale celor doi 
părinţi şi ale ordinii publice – a fost atins, în marja de 
apreciere acordată statelor. Cu toate acestea, sta-
tele trebuie să se asigure că interesele superioare 
ale copilului trebuie să fie consideraţia primară şi că 
obiectivele de prevenţie şi întoarcere imediată co-
respund interesului superior al copilului.

CtEDO a reţinut că există un consens larg – in-
clusiv în dreptul internaţional – în sprijinul ideii că 
în toate deciziile care privesc copiii interesele su-
preme ale acestora trebuie să aibă o importanţă 
prioritară.

Potrivit noii proceduri din Capitolul XXVI al Co-
dului de procedură civilă, denumit  „Înapoierea co-
pilului şi exercitarea dreptului de vizitare a copi-
lului”, cererea privind înapoierea copilului în statul 
reşedinţei sale obişnuite şi cea privind exercitarea 
dreptului de vizitare a copilului, în conformitate cu 
Convenţia asupra aspectelor civile ale răpirii inter-
naţionale de copii, întocmită la Haga la 25 octombrie 
1980, se depun la Curtea de Apel Chişinău de către 
autoritatea centrală din Republica Moldova pentru 
implementarea prevederilor Convenţiei menţionate 
sau de către reclamant (art. 293¹).

Cererea se examinează, în mod prioritar, de că-
tre Curtea de Apel în şedinţă închisă, cu participa-
rea obligatorie a reclamantului şi a pârâtului sau a 
reprezentanţilor acestora. Instanţa judecă cauza în 
fond în termen de 10 zile lucrătoare de la data admi-
terii cererii (art. 2933).

Hotărârea judecătorească integrală se întoc-
meşte în termen de 14 zile de la data pronunţării 
dispozitivului acesteia şi poate fi atacată cu recurs 
(art. 2934) [1].

Susţinem procedura de examinare şi pronunţa-
re, în regim prioritar, a cererilor privind returnarea 
la locul abitual de trai sau exercitarea dreptului de 
vizitare în conformitate cu Convenţia de la Haga din 
25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpi-
rii internaţionale de copii.

În conformitate cu jurisprudenţa stabilită, sco-
pul şi sensul conceptului de „reşedinţă obişnuită” 
a unui copil trebuie determinate în conformitate 

cu interesul superior al copilului şi, în particular, 
cu criteriul proximităţii. Acest concept corespun-
de locului care reflectă un oarecare nivel de inte-
grare a copilului într-un mediu social şi familial, 
care trebuie stabilit de instanţa naţională, luând 
în calcul toate circumstanţele specifice fiecărui 
caz în parte. Dintre toate criteriile de stabilire a 
reşedinţei obişnuite a copilului, prezenţa fizică a 
copilului în statul membru respectiv are o impor-
tanţă deosebită.

În cazul răpirii internaţionale de copii, există 
posibilitatea de adresare la CtEDO, această oportu-
nitate servind drept garant întru respectarea Con-
venţiei de la Haga din 1980 de către autorităţile sta-
tale. Majoritatea cazurilor de răpire sunt examinate 
prin prisma articolului 8 din Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a subli-
niat că, în contextul unei cereri de înapoiere în baza 
Convenţiei de la Haga, conceptul de interes superior 
al copilului trebuie evaluat în lumina excepţiilor ofe-
rite de Convenţia de la Haga, care privesc: 

a) trecerea timpului (art. 12); 
b) condiţiile de aplicare a Convenţiei de la Haga 

(art. 13 (a));   
c) existenţa unui „risc grav” (art. 13 (b)); 
d) conformitatea cu principiile fundamentale 

ale statului solicitat cu privire la salvgarda-
rea drepturilor omului şi a libertăţilor funda-
mentale (art. 20). 

Ce trebuie să facă autorităţile naţionale, în baza 
articolului 8, în cazuri de răpiri de copii, ca să nu 
ajungă cazul la CtEDO?

CtEDO a subliniat că articolul 8 solicită ca instan-
ţele naţionale:

a) să realizeze o analiză atentă a speţei (cerinţa 
de analiză adecvată);  

b) să pronunţe o decizie cu motive specifice şi 
suficient de detaliate în lumina circumstan-
ţelor cazului.

Pe lângă cerinţa de analiză adecvată şi motivare, 
CtEDO a stabilit că articolul 8 include dreptul unui 
părinte de a asigura luarea măsurilor pentru reuni-
rea cu copilul său şi obligaţia autorităţilor naţionale 
de a întreprinde aceste măsuri. 

În particular, cazurile de răpire necesită:  
c) instrumentare urgentă de către autorităţile 

naţionale; 
d) măsuri adecvate şi efective de aplicare.
CtEDO a reiterat că în domeniul răpirii interna-

ţionale de copii obligaţia impusă de articolul 8 tre-
buie interpretată în lumina cerinţelor Convenţiei 
de la Haga din 1980 (Ignaccolo-Zenide c. Români-
ei) – „Curtea apreciază că obligaţiile pozitive impu-
se de art. 8 din Convenţie statelor contractante, în 
materie de reunire a unui părinte cu minorii, tre-
buie interpretate în lumina Convenţiei de la Haga 
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din 25 octombrie 1980 privind aspectele civile 
ale răpirii internaţionale de copii (Convenţia de la 
Haga). Aceasta este cu atât mai valabil în cauza de 
faţă, deoarece statul pârât este şi el parte la acest 
instrument, al cărui articol 7 conţine o listă de mă-
suri ce trebuie luate de state pentru asigurarea re-
încredinţări imediate a copiilor” [19, alin.95], cele 
ale Convenţiei privind drepturile copilului (Maire c. 
Portugaliei) [10, alin.72] şi ale regulilor şi principii-
lor relevante din legislaţia internaţională aplicabilă 
în relaţiile dintre părţile semnatare (X. c. Letoniei 
[GC]) [18, alin.93].

Este necesar ca diversele organisme ale statu-
lui să îşi coordoneze eforturile pentru a implementa 
deciziile judiciare privind copilul. În (Chabrowski c. 
Ukrainei), CtEDO a analizat eşecul autorităţilor sta-
tului în executarea unei decizii de înapoiere cu re-
ferinţă la faptul că părintele „răpitor” trăia în ţară 
legal, că respectivul copil mergea la şcoală şi fusese 
tratat la un spital public acolo. Acest lucru a demon-
strat, în opinia Curţii, că părintele „răpitor” se afla în 
raza tuturor măsurilor de constrângere [8, alin.108].

O schimbare a faptelor relevante poate justifica 
în mod excepţional neexecutarea unei decizii defini-
tive de întoarcere. Cu toate acestea, CtEDO trebuie 
să fie satisfăcută că schimbarea faptelor relevante 
nu a fost determinată de eşecul statului în luarea 
tuturor măsurilor care pot fi aşteptate în mod rezo-
nabil să faciliteze executarea deciziei de întoarcere 
(Sylvester c. Austriei) [16, alin.63].

Obligaţia statului de a asigura punerea în exe-
cutare a unei hotărâri judecătoreşti cu privire la 
drepturile părinţilor asupra copiilor este o obligaţie 
al cărei cel mai important aspect este celeritatea cu 
care este luată.

Uilizarea măsurilor de constrângere nu este de-
zirabilă. Cu toate acestea, utilizarea sancţiunilor nu 
trebuie exclusă în cazul unei conduite ilicite a părin-
telui cu care locuieşte copilul (P.P. c. Poloniei) [13, 
alin.92].

Cazurile acoperite de Convenţia de la Haga tre-
buie instrumentate urgent, deoarece trecerea tim-
pului poate avea consecinţe iremediabile pentru 
relaţiile dintre copil şi părintele care nu locuieşte cu 
acesta (Vilenchik c. Ucrainei) [17, alin.53].

Articolul 11 din Convenţia de la Haga solicită au-
torităţilor judiciare sau administrative implicate să 
acţioneze cu promptitudine în procedurile pentru 
întoarcerea copiilor, iar neluarea unei acţiuni în ter-
men de şase săptămâni poate conduce la o solicita-
re a motivului de întârziere. 

Întârzierile procedurii pot permite CtEDO să 
concluzioneze că autorităţile nu şi-au respectat 
obligaţiile pozitive în baza CEDO (Shaw c. Ungari-
ei). CtEDO a luat în calcul, inter alia, că într-o peri-
oadă de 11 luni singurele măsuri de executare în-
treprinse au fost cererile eşuate ale executorului 

judecătoresc privind întoarcerea copilului şi impu-
nerea unei sume relativ mici de amendă într-un caz 
[15, alin.72].

În Severe c. Austriei, instanţele naţionale au 
avut nevoie de aproape cinci ani şi jumătate până 
la hotărârea de executare a deciziei de înapoiere 
[14, alin.72].

În evaluarea unei petiţii pentru întoarcerea unui 
copil, instanţele nu trebuie să ia în calcul doar facto-
rii care pot reprezenta o excepţie pentru întoarce-
rea imediată a copilului, ci trebuie să ia o decizie cu 
motivări specifice în lumina circumstanţelor cazului. 
Cu alte cuvinte, ele trebuie să ia o decizie care este 
suficient de motivată pe acest subiect. 

Motivarea instanţelor naţionale nu trebuie să 
fie automată şi stereotipă, ci suficient de detaliată 
în lumina excepţiilor prevăzute în Convenţia de la 
Haga din 1980, care trebuie interpretate cu stricte-
ţe [18, alin.107].

Trebuie reţinut că atât refuzul de a ţine cont de 
obiecţiile de înapoiere care pot cădea sub inciden-
ţa articolelor 12, 13 şi 20 din Convenţia de la Haga 
cât şi motivarea insuficientă în decizia care respinge 
aceste obiecţii contravin articolului 8 din CEDO.

Măsurile privind executarea deciziilor de întoar-
cere trebuie să fie adecvate şi eficiente.  Pentru a 
evalua acest lucru, CtEDO poate lua în calcul câţiva 
factori, precum:

a) conduita persoanei care solicită întoarce-
rea. În Nuutinen c. Finlandei, CtEDO a ţinut 
cont de faptul că persoana care a solicitat 
întoarcerea contribuise la întârzieri în faza 
de executare, fără a coopera suficient cu au-
torităţile sociale în cadrul procedurilor jude-
cătoreşti [20, alin.135];

b) conduita persoanei care a reţinut copilul. 
În Maumousseau şi Washington c. Franţei, 
CtEDO a luat în calcul conduita obstructivă a 
părintelui răpitor [11, alin.84].

În jurisprudenţa CtEDO, în privinţa răpirii inter-
naţionale de copii noi deosebim două categorii de 
cauze: în care cererea a fost depusă de către părin-
tele al cărui copil a fost răpit şi în care cererea a fost 
depusă la CtEDO de către părintele care a răpit co-
pilul. CtEDO efectuează în mod inevitabil o analiză a 
interesului superior al copilului în aceste cazuri.

CtEDO a subliniat că instanţele naţionale trebuie 
să analizeze detaliat situaţia familială şi circumstan-
ţele particulare ale fiecărui caz. Trebuie acordată 
atenţia cuvenită, în scopul procedurilor Convenţiei 
de la Haga din 1980, interesului suprem al copilului 
care trebuie echilibrat atent cu alte interese vizate. 
Orice decizie de întoarcere sau neîntoarcere a unui 
copil trebuie să se bazeze pe temeiuri relevante şi 
suficiente.

În cele din urmă, apreciem Convenţia de la Haga 
asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale 
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de copii, ca fiind un instrument valoros întru pro-
tecţia copilului supus fenomenului răpirii paren-
tale internaţionale prin instituirea unui mecanism 
de returnare a acestuia la reşedinţa sa obişnuită. 
Protecţia copilului, în egală măsură, se realizează şi 
atunci când nu se dispune întoarcerea acestuia, or, 
nu ar fi justificată satisfacerea cererii de înapoiere 
atunci când aceasta nu este înaintată într-un ter-
men rezonabil, iar copilul este deja integrat în noul 
său mediu social, sau în ipoteza în care copilul se 
împotriveşte înapoierii sale şi deja a atins o vârstă 
suficient de matură ca să-i fie luată în considera-
ţie opinia, ori, mai mult de atât, atunci când există 
un risc grav ca înapoierea copilului să-l expună pe 
acesta unui pericol. Luând în consideraţie cele pre-
zentate mai sus, susţinem că la temelia Convenţiei 
se află, prin excelenţă, principiul respectării inte-
resului superior al copilului, întrucât şi în cazurile 
de nereturnare a minorului este implicat, în mod 
indirect, interesul superior al acestuia. 
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SUMMARY

The superficies, although existing in the Mol-
dovan legislation since the adoption of the Civil 
Code, on 6th June 2002, is a legal institution 
that was not used so much due to the ambigui-
ties contained in the rules governing it, as well 
as the lack of experience in the field. Therefore, 
with the modernization of the Civil Code of the 
Republic of Moldova, some existing inconsis-
tencies in the legal provisions governing the 
superficies were removed, especially in terms 
of its legal construction, which prevented its 
practical application. The present paper aims 
to elucidate some aspects of the constitution of 
the superficies under the legal act, which in our 
opinion could be improved to allow the exten-
sion of its practical applicability.

Key-words: superficies; property right; superfi-
cies solo cedit; the historical origin of superficies; 
real right; artificial real estate accession; con-
struction; the land of another.

SUMAR

Superficia, deși existentă în legislaţia moldo-
venească odată cu adoptarea Codului civil, la 
06.06.2002, este o instituţie de drept care nu prea 
a fost utilizată din cauza ambiguităţilor cuprinse 
în normele ce o reglementa, precum și în lipsa unei 
experienţe în domeniu. Prin urmare, odată cu mo-
dernizarea Codului civil al Republicii Moldova au 
fost înlăturate unele neconcordanţe existente în 
prevederile legale care reglementează superficia, 
mai cu seamă în ceea ce ţine de construcţia juri-
dică a acesteia, fapt care împiedica aplicarea ei în 
practică. Prezenta lucrare are ca scop elucidarea 
unor aspecte ale constituirii superficiei în temeiul 
actului juridic, care, după părerea noastră, ar putea 
fi îmbunătăţite pentru a permite extinderea apli-
cabilităţii practice a acesteia. 

Cuvinte-cheie: drept de superficie, drept de proprieta-
te, superficies solo cedit, drept real, accesiune imobilia-
ră artificială, construcţie, terenul altuia.

Conform Codului civil al Republicii Moldova 
(art. 654), dreptul de superficie este dreptul real 
imobiliar de a poseda şi folosi terenul altuia în 
vederea edificării şi exploatării unei construcţii a 
superficiarului, deasupra şi sub acest teren, sau a 
exploatării unei construcţii existente a superficia-
rului. Acesta îşi găseşte reglementarea în art. 654-
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666 ale Codului civil al Republicii Moldova. Deşi 
reglementat încă din iunie 2003, odată cu intrarea 
în vigoare a Codului civil, constituirea unui aseme-
nea drept a fost oarecum evitată, din cauza că nor-
mele juridice referitoare la acesta erau ambigue şi 
insuficient de clare.  Odată cu intrarea în vigoare 
a Legii privind modernizarea Codului civil şi modi-
ficarea unor acte legislative, nr. 133 din 15 noiem-
brie 2018 [4] a fost înlăturată echivocitatea unor 
norme, ceea ce stimulează participanţii la circuitul 
civil să apeleze la instituţia superficiei, care, în cele 
mai multe cazuri, se dovedeşte a fi economic avan-
tajoasă pentru ambele părţi ale raportului juridic 
de superficie. 

Dacă până la intervenirea modificărilor, Codul 
civil al Republicii Moldova conţinea reglementări 
inspirate din legislaţia Germaniei, conform căro-
ra superficiarul are doar un drept de superficie, 
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care se caracterizează prin faptul că terenul este 
grevat cu posesie şi folosinţă, construcţia fiind o 
parte esenţială a dreptului de superficie, superfi-
ciarul nefiind proprietar al construcţiei, ci având 
un drept real limitat asupra ei [6, p. 959], acum, 
după modernizarea Codului civil, avem reglemen-
tări inspirate atât din legislaţia germană cât şi din 
cea franceză (care reglementează caracterul dua-
list al superficiei), adoptându-se, aşa cum menţi-
onează dr., conf. Octavian Cazac, un model hibrid 
de reglementare a superficiei, care combină cele 
două abordări [2], astfel că superficiarul este ară-
tat drept proprietar al construcţiei pe durata ter-
menului de superficie. 

Prin urmare, dreptul de superficie are un carac-
ter dualist, ceea ce înseamnă că construcţia sa juri-
dică conţine în sine două elemente: 

1) dreptul de posesie şi folosinţă asupra te-
renului – proprietate a unui terţ – din care 
derivă un drept de dispoziţie specific. Spe-
cific, pentru că superficiarul poate dispune 
de acest drept doar împreună cu construcţia 
şi doar de dreptul asupra porţiunii de teren 
grevat cu superficie. Cu superficie poate fi 
grevat atât întregul teren cât şi o porţiune a 
acestuia – caz în care va fi necesar de întoc-
mit planul geometric al terenului în care se 
va stabili porţiunea de teren concretă asu-
pra căreia se va exercita superficia;  

2) dreptul de proprietate a superficiarului asu-
pra unei construcţii care există pe terenul ce 
aparţine terţului sau care urmează a fi ridi-
cată – de unde derivă şi dreptul de dispoziţie 
asupra construcţiei.

În cele ce urmează, vom încerca să analizăm 
modalităţile de constituire a dreptului de superfi-
cie prin act juridic, pentru o mai bună înţelegere a 
acestuia, făcând, totodată, şi o analiză comparativă 
cu vechile reglementări. Astfel, potrivit art. 655 al 
Codului civil, dreptul de superficie se naşte în temeiul 
unui act juridic sau al unei dispoziţii legale (reglemen-
tare, care, de altfel, exista şi până la modernizarea 
Codului civil). Ceea ce este diferit, însă, este faptul 
că legiuitorul a mers mai departe şi a desfăşurat mo-
dalitatea de constituire a superficiei prin act juridic. 
Astfel că putem deosebi:

– constituirea superficiei prin act juridic unila-
teral; 

– constituirea superficiei prin act juridic bila-
teral (contract).

Prin actul juridic unilateral a fost reglementată 
expres (art.655, alin.4 Cod civil) constituirea dreptu-
lui de superficie prin renunţarea, de către proprieta-
rul terenului, la dreptul de a invoca accesiunea – în 
favoarea constructorului, precum şi se poate înre-
gistra în favoarea unui terţ prin cesiunea dreptului 
de a invoca accesiunea. 

Constituirea superficiei prin renunţarea pro-
prietarului de a invoca accesiunea ar reprezenta 
o derogare de la regula cuprinsă în art. 521, alin.
(1), potrivit căreia construcţiile şi lucrările subtera-
ne sau de la suprafaţa terenului sunt prezumate a fi 
făcute de proprietarul terenului pe cheltuiala sa şi 
îi aparţin acestuia până la proba contrară. Cu alte 
cuvinte, are loc accesiunea imobiliară artificială – 
una din modalităţile de dobândire a dreptului de 
proprietate. În acest context, profesorul Sevas-
tian Cercel scria despre dreptul de superficie сă 
este considerat a fi o „antiteză a instituţiei accesi-
unii imobiliare artificiale, iar pe durata existenţei 
sale împiedică extinderea dreptului de proprieta-
te al proprietarului terenului asupra construcţi-
ei edificate de superficiar. Imediat ce dreptul de 
superficie încetează, în mod logic, este reactivat 
mecanismul accesiunii” [1, p. 816]. 

Această renunţare la invocarea accesiunii se va 
face printr-o declaraţie unilaterală autentificată no-
tarial, or, potrivit art. 323, lit. a), forma autentică a 
actului juridic este obligatorie, dacă actul juridic are 
ca obiect înstrăinarea bunurilor imobile sau greva-
rea acestora cu drepturi reale limitate, cu excepţia 
cazurilor prevăzute expres de lege. Conform In-
strucţiunii Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr. 
112 din 22-06-2005, cu privire la înregistrarea bunu-
rilor imobile şi a drepturilor asupra lor, o asemenea 
înregistrare a dreptului de superficie se va face la 
cererea scrisă a solicitantului (solicitantul fiind chiar 
superficiarul), care va prezenta declaraţia proprieta-
rului terenului referitoare la grevarea cu superficie 
a întregului teren, iar dacă este vorba doar despre 
o porţiune a terenului, atunci la această declaraţie 
ar trebui să fie anexat şi planul geometric cu deli-
mitarea porţiunii de teren pe care se va constitui 
superficia. 

Cu toate acestea, în opinia noastră, o asemenea 
modalitate de constituire a superficiei nu este reco-
mandată, căci printr-o simplă declaraţie unilaterală 
nu este posibil de reglementat efectele ce ţin de 
exercitarea superficiei şi, mai cu seamă, ale încetării 
acesteia, ţinând cont că la încetarea superficiei con-
strucţia revine deplin drept proprietarului de teren. 
Desigur că revenirea dată implică atât drepturi cât 
şi obligaţii în sarcina ambelor părţi participante în 
acest raport juridic, pentru care soluţia oferită de 
lege ar putea să nu fie cea mai avantajoasă. Consi-
derăm că la o asemenea modalitate de constituire 
a superficiei, care ar putea să ridice mai puţine pro-
bleme (cel puţin, în teorie), ar putea apela rudele 
foarte apropiate, în calitate de participanţi la rapor-
tul juridic de superficie.

În ceea ce priveşte cesiunea de către proprietar 
a dreptului de a invoca accesiunea, aceasta repre-
zintă o modalitate de constituire greu de înţeles. 
Sursa directă a insipraţiei o constituie Codul civil al 
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României din 2009, intrat în vigoare la 01.10.2011, 
care, la rândul său, a fost inspirat din prevederile 
art. 1110 al Codului civil al Quebecului, potrivit 
căruia „La propriété superficiaire résulte de la divi-
sion de l’object du droit de propriété portant sur un 
immeuble, de la cession du droit d’accession ou de la 
renonciation au e de l’accession”. Se pare că nici co-
legii de peste Prut nu prea au analizat şi dezvoltat 
această modalitate de constituire a superficiei. Po-
trivit doamnei profesor Irina Sferdian, atunci când 
proprietarul terenului cesionează unui terţ dreptul 
de a invoca accesiunea, terţul va dobândi un drept 
de superficie, devenind proprietar al lucrării, tere-
nul aparţinând în continuare aceluiaşi proprietar 
[5, p. 617]. S-ar părea că ar exista trei subiecţi im-
plicaţi în acest format de constituire a superficiei: 
proprietarul terenului , îndreptăţit să solicite acce-
siunea; superficiarul, edificatorul construcţiei şi ter-
ţul, căruia i s-ar oferi, prin cesionare, un drept de a 
invoca el accesiunea, astfel devenind proprietar al 
construcţiei/superficiar. Este greu de imaginat care 
ar putea fi cazurile în care proprietarul terenului ar 
putea cesiona dreptul său de a invoca accesiunea, 
căci doar proprietarul terenului este unicul şi exclu-
sivul titular al dreptului de a invoca accesiunea. Ac-
cesiunea este o modalitate de dobândire a dreptu-
lui de proprietate, care vine ca un supliment la ceea 
ce este deja. Prin urmare, considerăm că un astfel 
de mod de constituire a superficiei este de neînchi-
puit atât în teorie, cât şi în practică.

Refritor la constituirea superficiei în temeiul 
unui act juridic bilateral, sunt posibile mai multe 
variante:

I. Un prim scenariu ar fi situaţia în care propri-
etarul terenului, pe care nu există nici o construcţie, 
încheie contractul de constituire a dreptului de su-
perficie, prin care i se oferă dreptul superficiarului 
de a ridica şi exploata o construcţie pe acel teren, 
mai numită în literatura de specialitate şi superficie 
incipientă [5, p. 604], aceasta fiind, de fapt, o etapă 
din durata de existenţă a superficiei. Chiar dacă nu 
este numită expres de către legiuitor ca fiind incipi-
entă, acestei superficii îi sunt caracteristice efecte 
specifice atât referitor la termene cât şi la etapa de 
încetare a acesteia. Prin urmare, atunci când părţile 
sunt la etapa încheierii contractului de constituire a 
superficiei, iar construcţia nu există, părţile ar trebui 
să reglementeze foarte detaliat efectele contractu-
lui, pentru că, în caz contrar, aşa cum am menţionat 
şi mai sus, soluţia oferită de către legiuitor ar putea 
să nu le convină. Un exemplu ar fi situaţia prevăzută 
de art. 662, alin.(2) Cod civil, potrivit căruia, atunci 
când construcţia nu există în momentul constituirii 
dreptului de superficie, iar valoarea acesteia este 
egală sau mai mare decât cea a terenului, proprieta-
rul terenului poate cere obligarea superficiarului să 

cumpere terenul la valoarea de piaţă  (s.a.) pe care 
acesta ar fi avut-o, dacă nu ar fi existat construcţia. 
Dacă ar fi să revenim la regulile aplicabile accesiunii, 
atunci, potrivit art. 521, alin. (5), în absenţa înţele-
gerii părţilor, proprietarul poate cere instanţei de ju-
decată stabilirea preţului şi pronunţarea unei hotărâri 
care să ţină loc de contract de vânzare-cumpărare. 
Superficiarul ar putea refuza să cumpere terenul, 
dacă ridică, pe cheltuiala sa, construcţia edificată pe 
teren şi repune terenul în situaţia anterioară (s.a). 
Prin urmare, în cazul în care părţile nu au prevăzut 
efectele încetării superficiei (în cazul în care con-
strucţia încă nu exista la momentul constituirii), su-
perficiarul are două opţiuni, prevăzute de lege: 

1) să cumpere terenul la valoarea sa de piaţă 
sau

2) să demoleze construcţia şi să readucă tere-
nul la situaţia anterioară încheierii contrac-
tului.

Ca să reiterăm ideea, aceste soluţii date de le-
giuitor ar putea să fie modificate prin acordul părţi-
lor şi părţile să negocieze clauzele potrivit principiu-
lui libertăţii contractuale. 

II. Un alt scenariu de constituire a superfici-
ei prin contract este acela în care proprietarul unui 
imobil format din teren şi construcţie înstrăinează 
doar construcţia, păstrându-şi terenul, sau înstrăi-
nează atât construcţia cât şi terenul, dar unor per-
soane diferite, chiar dacă în actul de înstrăinare nu 
s-a convenit expres asupra constituirii superficiei 
(art. 655, alin. (3) Cod civil). Este un pic bizară aceas-
tă prevedere, cel puţin din motivul că construcţia 
este, conform art. 460 Cod civil, parte componentă 
a bunului imobil (imobil fiind, după modernizarea 
Codului civil, doar terenul, cu excepţiile prevăzute 
de lege), iar conform art. 456, alin. (2) al Codului 
civil, bunul şi părţile slae componente nu se pot afla 
în proprietatea diferitor persoane şi nu pot fi greva-
te de diferite drepturi reale. Prin urmare, judecând 
după aceste prevederi legale, s-ar părea că, în mod 
separat, construcţia nu ar putea face obiectul unui 
contract, odată ce este parte componentă a bunu-
lui imobil. Cu toate acestea, considerăm că, datorită 
prevederilor cuprinse în art. 655, alin. (3), potrivit 
cărora proprietarul unui teren, pe care ar exista con-
strucţii, poate să înstrăineze către persoane diferi-
te atât terenul cât şi construcţia, construcţia (chiar 
dacă este parte componentă a terenului) ar putea fi 
înstrăinată, dobândind calitatea de bun imobil doar 
în momentul constituirii superficiei (aceasta repre-
zentând o abatere de la regula potrivit căreia doar 
terenul este considerat a fi imobil). Prin urmare, 
considerăm că legiuitorul se contrazice atunci când 
admite că s-ar putea de înstrăinat terenul şi con-
strucţiile către persoane diferite, fără a fi menţiona-
tă expres constituirea superficiei.
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Un alt aspect al constituirii superficiei prin act 
juridic ar fi posibilitatea constituirii acesteia, atunci 
când terenul este proprietate a domeniului public 
al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale. 
Această întrebare a apărut în contextul în care, 
conform art. 29 al Legii nr.1125 din 12.06.2002, pri-
vind punerea în aplicare a Codului civil, cu modifi-
cările intervenite la 01.03.2019, prin efectul Legii 
nr. 133/2018 din 15.11.2018, din 1 martie 2019 se 
instituie drept de superficie asupra terenului care 
aparţine statului sau unităţilor administrativ-teri-
toriale (indiferent că face parte din domeniul public 
sau privat (s.a.)) în folosul proprietarului bunului 
imobil înregistrat separat în capitolul B (cu ex-
cepţia construcţiilor provizorii) şi al proprietarului 
bunului imobil înregistrat separat în capitolul C al 
registrului bunurilor imobile, dacă proprietarul bu-
nului imobil respectiv ar avea, într-una din situaţii, 
un drept de locaţiune asupra terenului cu drept de 
construire (lit. a). Cu toate acestea, dacă consultăm 
Legea Republicii Moldova privind delimitarea pro-
prietăţii publice, nr. 29 din 05.04.2018 [3], conform 
art. 5, alin (4), lit. b), bunurile domeniului public pot 
fi transmise în administrare, gestiune, concesiune, 
comodat sau locaţiune/arendă în condiţiile Legii nr. 
121/2007 privind administrarea şi deetatizarea pro-
prietăţii publice sau ale altor legi speciale. Prin ur-
mare, potrivit acestei legi, există doar posibilitatea 
de încheiere a unui contract de comodat, locaţiune 
sau arendă, toate acestea fiind contracte care dau 
naştere la nişte drepturi de creanţă şi nicidecum la 
drepturi reale. La rândul său, Legea privind delimi-
tarea proprietăţii publice face trimitere la un alt 
act normativ, şi anume – Legea nr. 121/2007 privind 
administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, 
conform căreia, în domeniul administrării propri-
etăţii publice, de competenţa organului abilitat 
este, printre altele, şi: administrarea, în modul sta-
bilit de către Guvern, a terenurilor proprietate publi-
că a statului aferente bunurilor imobile proprietate 
publică a statului, inclusiv darea acestora în locaţi-
une/arendă/superficie (s.a.) – art.7, alin. (3), lit. f3). 
Astfel, avem câteva acte normative cu prevederi 
neclare, care, după părerea noastră, nu ne oferă 
un răspuns fără echivoc. Prin urmare, nu suntem 
siguri de faptul că ar fi posibilă constituirea super-
ficiei prin contract pe terenul care este proprietate 
publică a statului.

De asemenea, legiuitorul a admis câteva necla-
rităţi în ceea ce priveşte momentul naşterii dreptu-
lui de superficie. Pe de o parte, conform art. 424, 
alin. (1) Cod civil, drepturile supuse înregistrării se 
constituie, se transmit, se grevează cu drepturi reale 

numai prin înregistrare în registrul prevăzut de lege 
[…], pe de altă parte, conform art. 655, alin.(1) Cod 
civil, înregistrarea dreptului de superficie se face 
pentru opozabilitate terţilor. Am putea admite că 
legiuitorul a vrut să facă o derogare de la regula 
generală, potrivit căreia dreptul real se naşte din 
momentul înregistrării, dar nu putem admite că 
dreptul de proprietate asupra construcţiei, ce se 
naşte în favoarea superficiarului, se înregistrează 
doar pentru opozabilitate şi nu pentru însăşi con-
stituirea acestuia. Desigur, în cazul superficiei, nu 
putem vorbi despre un veritabil drept de proprie-
tate, ci despre un drept de proprietate limitat în 
timp, chiar dacă este de lungă durată. Cu toate 
acestea, odată ce legiuitorul a prevăzut că super-
ficiarul, pe durata de existenţă a superficiei, va fi 
arătat în Registrul bunurilor imobile ca fiind pro-
prietar al construcţiei, intuim că legiuitorul s-a re-
ferit la faptul că opozabilitatea ar fi valabilă, mai 
curând, în cazul superficiei incipiente, atunci când 
construcţia nu există şi abia urmează a fi edificată, 
ca urmare a constituirii superficiei, iar în celelelate 
cazuri va lua naştere doar în momentul înregistrării 
în Registrul Bunurilor Imobile.

În concluzie, ţinem să menţionăm că, prin mo-
dificarea (modernizarea) Codului civil, cadrul le-
gislativ a fost îmbunătăţit considerabil în ceea ce 
priveşte instituţia superficiei, fapt care va stimula 
aplicarea ei în practică. Cu toate acestea, nu putem 
afirma că normele juridice sunt în întregime clare, 
legiuitorul admiţând şi unele confuzii pe care încer-
căm să le elucidăm prin interpretarea normelor, în 
ansamblul lor. 
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SUMMARY

As the suspension of the criminal investigati-
on is a distinct procedural institution, which 
implies the temporary cessation, by the pro-
secutor, of the activity of collecting evidence 
by means and evidentiary procedures, without 
resolving or final resolution of the investigated 
case, it becomes necessary to study the pro-
cedure of resuming the criminal investigation 
after its suspension, with the identification of 
the distinct role of each procedural subject em-
powered with such attributions.

Equally important are the discussions on the 
grounds and deadlines within which the cri-
minal investigation can be resumed, but also 
those regarding the actions subsequent to the 
reopening of the procedure that had been tem-
porarily suspended.

Namely the approach of these aspects is the 
object of the article presented below, with the 
value of exposing some opinions that, certainly, 
can and must be discussed, taking into conside-
ration not only the theoretical aspects, but also 
the existing practice in this segment.

Key-words: suspension and resumption of crimi-
nal prosecution, prosecutor, investigating judge, 
limitation period.

SUMAR

Deoarece suspendarea urmăririi penale este o insti-
tuţie procesuală distinctă, care presupune sistarea 
temporară, de către procuror, a activităţii de colecta-
re a probelor prin mijloacele și procedeele probatorii, 
fără rezolvarea determinantă sau definitivă a cazului 
investigat, devine necesară studierea procedurii de 
reluare a urmăririi penale după suspendare, cu iden-
tificarea rolului distinct al fiecărui subiect procesual 
abilitat cu asemenea atribuţii.

La fel de importante sunt și discuţiile cu privire la te-
meiurile și termenele în care urmărirea penală poate 
fi reluată, dar și cele referitoare la acţiunile ulterioare 
redeschiderii procedurii ce fusese oprită provizoriu.
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Anume abordarea acestor aspecte constituie obiectul 
articolului prezentat mai jos, cu valoare de expunere 
a unor opinii care, cu siguranţă, pot și trebuie puse în 
discuţie, având în vedere nu doar aspectele teoretice, 
dar și practica existentă pe acest segment. 

Cuvinte-cheie: suspendarea, reluarea urmăririi pe-
nale, procuror, judecător de instrucţie, termen de pre-
scripţie. 
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Suspendarea urmăririi penale este reglementa-
tă de art. 2871 Cod de procedură penală [1], deşi 
acest termen nu este definit în lege, presupunân-
du-se, probabil, că însăşi noţiunea de suspendare 
este suficient de clară.

DEXI-ul defineşte suspendarea ca întrerupere, 
suprimare (temporară) [3, p. 1944], această accep-
ţiune fiind şi cea atribuită de legiuitor.

Definiţia cea mai simplă a suspendării urmări-
rii penale este o întrerupere temporară, în cursul 
căreia nu se efectuează acţiuni de urmărire penală 
[9, p. 268].

Într-o altă interpretare, suspendarea urmăririi 
penale este o întrerupere impusă de lege a realiză-
rii acţiunilor de urmărire penală, pe temeiurile pre-
văzute de Codul de procedură penală [11, p. 46].

În unele state, cum ar fi România, suspendarea 
urmăririi îşi găseşte justificarea în necesitatea sus-
pendării prescripţiei răspunderii penale, precum 
şi în necesitatea asigurării dreptului de apărare al 
învinuitului sau inculpatului [5, p. 115], pentru lua-
rea unei asemenea decizii fiind solicitată prezenţa 
unuia din cele trei temeiuri, şi anume: 

(1) În cazul când se constată printr-o expertiză 
medico-legală că suspectul sau inculpatul suferă de 
o boală gravă, care îl împiedică să ia parte la proce-
sul penal, organul de cercetare penală înaintează 
procurorului propunerile sale împreună cu dosarul, 
pentru a dispune suspendarea urmăririi penale.

(2) Suspendarea urmăririi penale se dispune şi 
în situaţia în care există un impediment legal tem-
porar pentru punerea în mişcare a acţiunii penale 
faţă de o persoană.

(3) Suspendarea urmăririi penale se dispune şi 
pe perioada desfăşurării procedurii de mediere, 
potrivit legii (art. 312 CPP al României) [2].

În Federaţia Rusă, bunăoară, temeiuri pentru 
suspendarea urmăririi penale, potrivit dispoziţiilor 
art. 208 alin. 1 CPP, sunt:

1) persoana care urmează a fi pusă sub învinu-
ire nu a fost stabilită; 

2) bănuitul sau învinuitul se ascunde de la an-
chetă, sau locul aflării lui nu este cunoscut 
din alte motive;

3) locul aflării bănuitului sau învinuitului este 
cunoscut, dar lipseşte posibilitatea reală de 
participare a lui în cauza penală;

4) boala gravă temporară a bănuitului sau în-
vinuitului, confirmată prin concluzie medi-
cală, împiedică participarea lui la acţiuni de 
anchetă sau alte acţiuni procesuale [14].

Observăm că în Federaţia Rusă urmărirea pena-
lă poate fi suspendată şi în privinţa bănuitului, iar, 
potrivit prevederilor de la art. 208 alin. 4. CPP rus, 
doar la expirarea termenului de anchetă prelimina-
ră stabilit, cu unele excepţii.

Cert este însă că suspendarea urmăririi penale 
este privită ca o etapă distinctă a procesului penal 
[10, p.19], dar care nu presupune o analiză şi o in-
terpretare a ansamblului probatoriu, pe care s-ar 
întemeia opinia procurorului cu privire la necesita-
tea închiderii definitive a unei proceduri penale, ci 
este un instrument legal de lăsare de către procu-
ror a unei cauze penale în nelucrare, pe anumite te-
meiuri şi pentru un anumit termen, fix sau imprecis.

În aceeaşi ordine de idei, putem concluziona că 
reluarea urmăririi penale după suspendare poate fi 
privită, ca şi cealaltă formă a reluării, drept o insti-
tuţie procesuală complementară, care are ca scop 
aducerea procesului penal pe linia de desfăşurare 
normală.

Actualul Cod de procedură penală al Republicii 
Moldova, iniţial, în perioada anilor 2003-2009, în ge-
neral nu prevedea posibilitatea suspendării urmăririi 
penale, ceea ce a generat stocarea, în birourile ofi-
ţerilor de urmărire penală şi ale procurorilor, a unui 
număr impunător al cauzelor penale nesoluţionate.

Potrivit datelor statistice oficiale, raportate 
de Procuratura Generală, începând cu anul 2009, 
atunci când legiuitorul a introdus în lege posibili-
tatea suspendării urmăririi penale, procurorii utili-
zează frecvent respectiva atribuţie procesuală.

Astfel, ca exemplu, în anul 2009 procurorii au 
dispus suspendarea urmăririi penale în 8.164 ca-
zuri, în anul 2014 – în 16.105 cazuri, iar în anul 2019 
– în 11.999 cazuri.

O analiză statistică elementară ne arată că, din 
numărul total de cauze în care procurorii au condus 
sau exercitat nemijlocit urmărirea penală, rata sus-
pendărilor este una relativ constantă şi este de cir-
ca 25-28 la sută din numărul total de cauze penale 
instrumentate de către procurori [6].

În prezent, art. 2871 al CPP stabileşte 5 teme-
iuri de suspendare a urmăririi penale, care împiedi-
că continuarea şi terminarea ei:

1) învinuitul a dispărut, sustrăgându-se de 
la urmărirea penală sau judecată, ori locul 
aflării lui nu este stabilit;

2) nu este identificată persoana care poate fi 
pusă sub învinuire;

3) în caz de refuz privind lipsirea persoanei de 
imunitate sau în caz de refuz de extrădare 
a persoanei de către un stat străin, dacă ur-
mărirea penală nu poate fi terminată în lip-
sa acestei persoane;

4) învinuitul s-a îmbolnăvit de o boală psihică 
sau de o altă boală gravă, care îl împiedică 
sa ia parte la procesul penal, atestată prin-
tr-o concluzie medico-legală a unei instituţii 
medicale de stat;

5) a început procesul de mediere în temeiul 
art. 276 alin. (7).
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O situaţie extinsă a cazurilor indicate la pct. 1), 
3), 4) şi, eventual, 5) ale alin. (1) din art. 2871 este 
prevăzută la alineatul (2) al respectivului articol, 
care stipulează că, dacă în cauză sunt puse sub învi-
nuire două sau mai multe persoane, iar temeiurile 
pentru suspendarea urmăririi penale nu se referă 
la toţi învinuiţii, procurorul este în drept să disjun-
gă cauza într-o procedură separată şi să suspende 
urmărirea penală în privinţa unor învinuiţi sau să 
suspende urmărirea în întreaga cauză penală, în ca-
zul în care urmărirea penală nu poate fi continuată 
fără participarea tuturor învinuiţilor.

La art. 2872 alin. (3)  Cod de procedură penală 
este indicat imperativ efectul suspendării urmăririi 
penale, care constă în interdicţia de efectuare a ac-
ţiunilor de urmărire penală.

Potrivit unor autori, specificul raporturilor juridi-
ce procesuale la etapa suspendării şi reluării urmări-
rii penale constă în faptul că învinuitul sau persoana 
care e pasibilă tragerii la răspundere penală (care 
urmează a fi pusă sub învinuire), fie că nu are posi-
bilitate (de exemplu, suferă de o boală gravă), fie că 
nu doreşte (dacă se ascunde de la urmărirea penală) 
de a beneficia de drepturile ce îi sunt oferite de lege 
şi, în primul rând, de dreptul la apărare [15, p. 19].

Din cuprinsul art. 2873 alin. (1) Cod de proce-
dură penală desprindem că, după suspendare, ur-
mărirea penală poate fi reluată, cu excepţia cazului 
în care a fost încheiată o tranzacţie, printr-o ordo-
nanţă motivată, de către procuror, la propunerea 
organului de urmărire penală sau din oficiu, după 
ce au dispărut motivele suspendării sau a devenit 
necesară efectuarea unor acţiuni de urmărire pe-
nală, stabilindu-se şi termenul urmăririi penale.

Constituie temei al unei decizii procesuale în 
materie penală nu altceva decât totalitatea probe-
lor ce vin să confirme sau să infirme existenţa îm-
prejurărilor prevăzute de lege, de care este legată 
posibilitatea sau obligativitatea luării unei sau altei 
hotărâri. 

Fără a ne axa pe temeiurile de suspendare a ur-
măririi penale, ţinem doar să menţionăm că atunci 
când nu a fost identificată persoana care trebuie 
pusă sub învinuire, cazul este rezultatul unui rebut 
în activitatea organelor de investigaţii şi a procuro-
rului, or, susţinem teza că  nu există infracţiuni care 
nu pot fi descoperite, există infracţiuni pe care orga-
nele de urmărire penală nu le-au putut descoperi [13, 
p. 44-45].

Cert este că, în toate cazurile, unicul subiect 
procesual abilitat cu atribuţia de suspendare a ur-
măririi penale este procurorul care o conduce sau, 
după caz, o exercită nemijlocit.

E de notat că reluarea urmăririi penale după 
suspendare parcurge o procedură asemănătoare 
cu suspendarea, doar că în derulare inversă.

În mod normal, reluarea urmăririi penale se 
dispune de către subiectul care a decis asupra sus-
pendării – procurorul, din oficiu, sau în urma propu-
nerii scrise înaintate de către ofiţerul de urmărire 
penală.

În asemenea caz, călăuzindu-se de dispoziţiile 
din cuprinsul art. 2873 Cod de procedură penală, 
procurorul de caz emite o ordonanţă motivată, la 
propunerea organului de urmărire penală sau din 
oficiu, după ce au dispărut motivele suspendării sau 
a devenit necesară efectuarea unor acţiuni de urmă-
rire penală, stabilind şi termenul urmăririi penale.

Imediat venim cu precizarea că nu putem fi de 
acord cu excepţia indicată de către legislator de a 
relua urmărirea penală după suspendare în cazul 
în care a fost încheiată o tranzacţie, deoarece în-
cheierea acesteia şi, eventual, retragerea plângerii 
de către victimă sau împăcarea părţilor constituie 
temei de încetare a urmăririi penale, iar urmărirea 
penală nu poate fi încetată în afara unui proces pe-
nal aflat în desfăşurare. 

Cu referire la subiectul reluării urmăririi pena-
le după suspendarea acesteia, am dori să atragem 
atenţia cititorului la cuvântul „poate” din dispoziţia 
art. 2873 alin. (1) CPP, care îi oferă procurorului po-
sibilitatea de a redeschide urmărirea penală, dar nu 
şi obligaţia de reluare.

Menţionăm că lipsa unei norme imperative de 
obligare a procurorului de a relua urmărirea penală 
atunci când sunt motive pentru efectuarea acestei 
acţiuni, precum şi inexistenţa unei sancţiuni proce-
suale, creează uneori premise pentru refuzul nemo-
tivat al procurorului de a reveni la faza activă a in-
vestigaţiilor, mai cu seamă atunci când învinuitul se 
ascunde de la urmărirea penală, fiind dat în căutare.

Un exemplu elocvent în acest sens îl reprezintă 
cauza de învinuire a lui A.T. de comiterea infracţi-
unii de muncă forţată. Potrivit învinuirii, în anul 
2013, A.T., prin înşelăciune, a obţinut de la două 
victime acordul de a munci în Federaţia Rusă, iar 
după realizarea completă a lucrărilor nu le-a achi-
tat sumele promise de bani. În anul 2015, A.T. a 
fost pus sub învinuire, dar, dat fiind faptul că locul 
aflării acestuia nu era cunoscut, lui nu i-a fost îna-
intată acuzarea, ci dânsul a fost anunţat în căutare, 
după obţinerea de către procuror a mandatului de 
arest în contumacie. Tot în anul 2015, procurorul a 
dispus suspendarea urmăririi penale în temeiul art. 
2871 alin. (1) pct. 1) CPP.

În anul 2019, A.T., aflând că fusese anunţat în 
urmărire internaţională, a solicitat, prin interme-
diul apărătorului său, reluarea urmăririi penale, 
pentru audierea suplimentară a victimelor şi ridica-
rea de la notar a copiilor recipiselor autentificate 
ale acestora, invocând repararea prejudiciului cau-
zat încă de până la data pornirii urmăririi penale, 
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fapt care ar egala cu rea-credinţa persoanelor care 
au depus plângerea penală.

Procurorul de caz, examinând cererea, a res-
pins-o. La fel a procedat şi procurorul ierarhic su-
perior, ambii motivând necesitatea prezentării în-
vinuitului ca temei de reluare a urmăririi penale şi, 
respectiv, neglijând motivul necesităţii efectuării 
unor acţiuni de urmărire penală.

Ulterior, reluarea urmăririi penale a fost posibi-
lă doar prin încheierea judecătorului de instrucţie, 
care a considerat că argumentele apărării au fost 
suficient de întemeiate şi clare.

Într-o altă speţă, în cadrul urmăririi penale s-a 
constatat că X.R., urmărind scopul dobândirii ilici-
te şi gratuite a bunurilor altei persoane, în vede-
rea îmbunătăţirii situaţiei materiale personale, la 
17.11.2018, aflându-se pe str. C., 8/1, mun. Chişi-
nău, acţionând prin intenţie directă, dându-şi sea-
ma de caracterul prejudiciabil al acţiunilor sale, 
prevăzând urmările şi dorind în mod conştient sur-
venirea lor, sub pretextul închirierii temporare a 
autovehiculului, în urma încheierii contractului de 
locaţiune nr. B365CUN001 din 17.11.2018, prin in-
ducerea în eroare şi prin prezentarea ca adevărată 
a unei fapte mincinoase, a dobândit de la repre-
zentantul SRL „A.R.” automobilul de model „Mer-
cedes-Benz GLE 350 D 4 Matic”, la preţ de 47.682 
euro, premeditat cunoscând că nu va executa an-
gajamentele contractuale asumate şi că nu va resti-
tui mijlocul de transport primit, pe care l-a trecut în 
folosul său, adică l-a însuşit ilegal.

Ca rezultat, în circumstanţele nominalizate, 
X.R., inducându-i în eroare pe factorii de decizie ai 
SRL „A.R.” prin prezentare ca adevărată a unei fap-
te mincinoase în privinţa naturii actului juridic anu-
labil şi asigurându-i despre intenţia de a folosi tem-
porar mijlocul de transport vizat, cu promisiunea 
restituirii automobilului către proprietar conform 
prevederilor contractului, având de la bun început 
intenţia să nu-şi realizeze promisiunea mincinoasă 
şi să nu execute angajamentul asumat, a însuşit 
automobilul de model „Mercedes-Benz GLE 350 D 
4Matic”, n/î B000 CUN, după care a părăsit terito-
riul Republicii Moldova, deplasându-se într-o direc-
ţie necunoscută.

În urma acţiunilor ilegale săvârşite de X.R., 
părţii vătămate SRL „A.R.” i-au fost cauzate daune 
materiale în proporţii deosebit de mari – în sumă 
totală de 814.070 lei.

Astfel, prin acţiunile sale intenţionate, X.R. a 
săvârşit infracţiunea prevăzută de art.190 alin.(5) 
Cod penal – escrocheria, adică dobândirea ilicită 
a  bunurilor altei persoane cu inducerea în eroare 
a mai multor persoane prin prezentarea ca adevă-
rată a unei fapte mincinoase în privinţa naturii ac-
tului juridic anulabil, dacă încheierea acestuia este 

determinată de comportamentul dolosiv şi viclean 
care a produs daune în proporţii deosebit de mari.

Prin ordonanţa din 5 decembrie 2018, X.R. a 
fost recunoscut în calitate de învinuit, fiindu-i incri-
minată comiterea infracţiunii prevăzută de art.190 
alin.(5) din Codul penal. 

În conformitate cu art.288 Cod de procedură 
penală, în cazul în care nu se cunoaşte locul unde 
se află persoana pusă sub învinuire, precum şi în ca-
zul în care învinuitul, după înaintarea învinuirii, se 
ascunde de organul de urmărire penală, acesta îna-
intează procurorului propunere pentru dispunerea 
investigaţiilor în vederea găsirii învinuitului. Pro-
curorul, în baza propunerii organului de urmărire 
penală, după ce a studiat-o sau din oficiu, dispune, 
prin ordonanţă motivată, căutarea învinuitului.

În privinţa învinuitului exista bănuiala rezonabi-
lă de comiterea infracţiunii deosebit de grave, iar 
organul de urmărire penală a administrat probele 
pertinente, concludente şi utile, care denotă fap-
tul că X.R. este predispus de a comite mai multe 
infracţiuni, precum şi de a se eschiva de la organul 
de urmărire penală.

Analizând comportamentul postinfracţional al 
învinuitului, s-a constatat că acesta, intenţionând 
să se ascundă de organul de urmărire penală, s-a 
deplasat în România, transportând peste hotarele 
Republicii Moldova şi autovehiculul însuşit „Mer-
cedes-Benz GLE 350 D 4 Matic”. Circumstanţele 
enunţate duc la concluzia că învinuitul, în scopul 
evitării răspunderii penale pentru faptele comise, 
poate să întreprindă şi în continuare acţiuni în ve-
derea împiedicării desfăşurării urmăririi penale sau 
să se sustragă de la organul de urmărire penală.     
Astfel, prin ordonanţa procurorului din 25 martie 
2019, s-a dispus efectuarea investigaţiilor în vede-
rea căutării învinuitului. În privinţa acestuia a fost 
pornit dosarul de căutare nr.2018000000.

Potrivit ordinului interdepartamental privind 
aprobarea instrucţiunii privind evidenţa unică a do-
sarelor de căutare (de identificare) a persoanelor 
căutate, a persoanelor cu identitate necunoscută, 
a cadavrelor neidentificate şi formarea evidenţelor 
centralizate de căutare nr. 62/290/325/158 din 21 
octombrie 2011, modificat prin ordinul interdepar-
tamental nr. 55/260/414-O/126 din 29 august 2013, 
pe caz s-a dispus iniţierea căutării internaţionale a 
învinuitului  X.R., cu dispunerea investigaţiilor prin 
intermediul Biroului Naţional Central Interpol.

La 1 mai 2019 urmărirea penală a fost suspen-
dată, din motiv că învinuitul a dispărut, sustrăgân-
du-se de la urmărirea penală.

Ţinând cont de faptul că în  cadrul investigaţi-
ilor demarate a fost stabilit locul aflării învinuitu-
lui X.R., reiterez că a apărut necesitatea efectuării 
procedeelor probatorii şi acţiunilor de urmărire 
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penală, după cum urmează: înaintarea acuzării per-
soanei vizate; ridicarea în original a actelor de con-
statare şi de dispoziţie prin care autovehiculul su-
pra-vizat a fost depistat şi ridicat de către autorită-
ţile ucrainene; audierea suplimentară a părţii vătă-
mate; efectuarea confruntărilor în temeiul art.2873 
alin.(1) Cod de procedură penală, procurorul a dis-
pus reluarea urmăririi penale, fixarea termenului 
urmăririi penale cu expedierea cauzei penale nr. 
2018032000 şefului SUP al Inspectoratului de Poli-
ţie  B., mun. Chişinău, pentru organizarea efectuării 
în continuare a urmăririi penale şi desemnarea ofi-
ţerului de urmărire penală, cu informarea imediată 
a procurorului conducător.

În opinia specialiştilor, ordonanţa de reluare a 
urmăririi penale nu este susceptibilă a fi atacată şi, 
în cazul de faţă, nu poate fi pusă în discuţie chestiu-
nea privind respectarea principiului non bis in idem 
[4, p. 824].

Cu referire la chestiunea reluării urmăririi pe-
nale, nu poate fi neglijat dreptul procurorului ie-
rarhic superior de a relua urmărirea penală, fie în 
rezultatul examinării unor plângeri în ordinea art. 
2991 Cod de procedură penală, constatând că nu 
au existat temeiuri pentru suspendare, fie atunci 
când acele temeiuri au dispărut şi a devenit nece-
sară efectuarea unor acţiuni de urmărire penală, 
însă procurorul care a dispus anterior suspendarea 
lipseşte (a fost transferat într-o altă procuratură, a 
demisionat, se află în concediu etc.).

În asemenea împrejurări, reluarea urmăririi pe-
nale este precedată de soluţia de anulare a ordo-
nanţei de suspendare a urmăririi penale, fiind utili-
zate pârghiile procesuale de la art. art. 531 alin. (2) 
lit. a), d) şi f), combinate, după caz, cu cele de la art. 
2991 alin. (1) pct. 2) din Codul de procedură penală.

În opinia noastră, utilizarea acestui procedeu 
de anulare este perfect argumentată, or, procuro-
rul ierarhic superior nu îşi reţine cauza în gestiune 
proprie, intervenind, în calitate de un observator 
cu funcţii de control, în decizia anulabilă a altui 
procuror.

În rândurile practicienilor este vehiculată ide-
ea că ordonanţa de suspendare a urmăririi penale 
poate fi contestată direct judecătorului de instruc-
ţie, susţinătorii acestei teze făcând trimitere la dis-
poziţiile art. 2872 alin. (1), şi anume: Despre suspen-
darea urmăririi penale, organul de urmărire penală 
este obligat să anunţe în scris victima, partea vătă-
mată, reprezentantul ei legal, partea civilă, partea 
civilmente responsabilă sau reprezentanţii lor şi să le 
explice dreptul de a contesta ordonanţa de suspen-
dare a urmăririi penale la judecătorul de instrucţie.

Nu putem susţine această opinie, or, art. 313 
alin. (1) CPP scrie clar că plângerile împotriva ac-
ţiunilor şi actelor ilegale ale organului de urmărire 

penală şi ale organelor care exercită activitate spe-
cială de investigaţii pot fi înaintate judecătorului de 
instrucţie de către bănuit, învinuit, apărător, partea 
vătămată, de alţi participanţi la proces sau de către 
alte persoane, drepturile şi interesele legitime ale 
cărora au fost încălcate de aceste organe, în cazul în 
care persoana nu este de acord cu rezultatul exami-
nării plângerii sale de către procuror sau nu a primit 
răspuns la plângerea sa de la procuror în termenul 
prevăzut de lege.

Aici suntem în unison cu opinia domnului Igor 
Dolea, care susţine că participanţii la proces... pot con-
testa ordonanţa de suspendare a procurorului ierarhic 
superior şi judecătorului de instrucţie [4, p. 824].

În aceeaşi albie acţionează şi judecătorii de in-
strucţie în procedura de control judiciar al proce-
durii pre-judiciare, relevantă în acest context fiind 
următoarea speţă.

Avocatul părţii vătămate, într-o cauză penală 
gestionată de procurorii PCCOCS cu privire la in-
fracţiunea de trafic de persoane, a primit de la pro-
curorul de caz copia de pe ordonanţa de suspenda-
re a urmăririi penale pe motiv că nu a fost identifi-
cată persoana care urmează a fi pusă sub învinuire 
(art. 2871 alin. (1) pct. 2) Cod de procedură penală).

Interpretând formal dispoziţiile art. 2872 alin. 
(1) din Codul de procedură penală, avocatul a con-
testat respectiva ordonanţă cu plângere judecăto-
rului de instrucţie, argumentând omisiunea orga-
nului de urmărire penală de a efectua toate acţiu-
nile necesare până la suspendare.

Judecătorul de instrucţie la Judecătoria Chişi-
nău, sediul Ciocana, examinând plângerea, a con-
statat că a fost omisă procedura de contestare a 
ordonanţei la procurorul ierarhic superior şi a dis-
pus, prin încheiere, transmiterea plângerii în adre-
sa procurorului-şef al PCCOCS, pentru examinare 
conform prevederilor art. 2991 Cod de procedură 
penală.

Primind plângerea şi verificând argumentele 
avocatului în raport cu materialele urmăririi pena-
le, procurorul ierarhic superior, făcând uz de atri-
buţiile date de art. 6 pct. 371), 531 alin. (2) lit. a) şi d), 
2992 alin. (1) pct. 2) din Codul de procedură penală, 
a anulat ordonanţa de suspendare a urmăririi pena-
le, cu reluarea acesteia.   

Aşa cum s-a observat mai sus, unul dintre su-
biecţii procesuali importanţi în soluţionarea pro-
blemei cu privire la reluarea urmăririi penale este 
instanţa de judecată, doar în persoana judecătoru-
lui de instrucţie.

Intervenţia judecătorului de instrucţie este 
însă limitată de acel filtru din interiorul Procuratu-
rii, deoarece, aşa cum am arătat supra,  plângerea 
poate fi pusă pe rolul instanţei, în cadrul proce-
durii de control judiciar al procedurii pre-judiciare, 
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doar după examinarea necorespunzătoare a aces-
teia (desigur, în opinia părţii care se consideră de-
favorizată) de către procuror şi procurorul ierarhic 
superior.

E de menţionat că nu există o unitate de opinii 
în aprecierea efectelor încheierii judecătorului de 
instrucţie, rezultată din examinarea unor aseme-
nea plângeri, astfel încât unii o consideră a fi irevo-
cabilă, iar alţii, care interpretează ad litteram textul 
art. 313 alin. (6) CPP, sunt de părerea că aceasta e 
susceptibilă de atac prin recurs, legea neprecizând 
ce fel de reluare face pate din excepţiile de irevo-
cabilitate.

În asemenea situaţii, susţinem practica plă-
mădită de către judecătorii de instrucţie, care in-
dică în partea rezolutivă a încheierilor referitoa-
re la chestiunile legate de suspendarea urmăririi 
penale că acestea sunt irevocabile. Or, suntem si-
guri că textul art. 313 alin. (6) CPP trebuie inter-
pretat şi proiectat doar asupra cazurilor în care 
conflictul procesual se referă la soluţii de sistare 
permanentă a lucrărilor de procedură, pe când 
orice soluţie de suspendare a urmăririi penale 
este una provizorie.

Un alt aspect ce merită a fi discutat este cel 
al termenului de reluare a urmăririi penale, asta – 
pornind de la premisa că acesta este determinat de 
motivele suspendării.

Astfel, dacă urmărirea penală a fost suspenda-
tă în legătură cu faptul că învinuitul a dispărut, sus-
trăgându-se de la urmărirea penală sau judecată, 
ori locul aflării lui nu este stabilit, urmărirea penală 
ar putea fi reluată, ţinând cont de prevederile art. 
60 alin. (5) Cod penal, atunci când, în rezultatul in-
vestigaţiilor căutării învinuitului, dânsul a fost reţi-
nut sau a fost stabilit locul aflării lui, nu mai târziu 
de expirarea a 25 de ani de la data săvârşirii infrac-
ţiunii, iar prescripţia nu a fost întreruptă prin săvâr-
şirea unei noi infracţiuni, excepţie făcând infracţiu-
nile imprescriptibile. Cu această ocazie însă trebuie 
luată în calcul şi o altă chestiune foarte importan-
tă, anume: că încetarea urmăririi penale pe motivul 
expirării termenului de prescripţie este un aşa-zis 
temei de nereabilitare a persoanei, care egalează, 
de fapt, cu constatarea vinovăţiei acesteia. Tot aici 
trebuie reţinut faptul că aplicarea prescripţiei faţă 
de persoana care a săvârşit o infracţiune excepţi-
onal de gravă se decide, în general, doar de către 
instanţa de judecată. 

Prin urmare, considerăm că reluarea urmăririi 
penale după suspendarea acesteia în legătură cu 
eschivarea învinuitului de la urmărirea penală tre-
buie dispusă, indiferent de data suspendării sau de 
data săvârşirii infracţiunii, ceea ce va servi drept 
garanţie de realizare a dreptului la apărare a celui 
învinuit.     

Credem, totodată, că urmează a se proceda la 
fel şi atunci când urmărirea penală a fost suspenda-
tă pe motiv de refuz privind lipsirea persoanei de 
imunitate, refuz de extrădare a persoanei de către 
un stat străin, dacă învinuitul s-a îmbolnăvit de o 
boală psihică sau de o altă boală gravă care îl îm-
piedică să ia parte la procesul penal (art. 2871 alin. 
(1) pct. 3) şi, respectiv, 4) din Codul de procedură 
penală).

Atunci când urmărirea penală a fost suspenda-
tă în temeiul art. 2871 alin. (1) pct. 5) Cod de pro-
cedură penală, ea este reluată odată cu finalizarea 
medierii.

În cazul suspendării pe motiv de boală, ar fi ne-
cesară reglementarea, în calitate de temei de re-
luare a urmăririi penale, prezentarea unei concluzii 
a specialiştilor (a celor care, anterior, au formulat 
concluzia despre boala gravă) [12, p.132].   

O situaţie distinctă reprezintă reluarea urmări-
rii penale după suspendare în temeiul art. 2871 alin. 
(1) pct. 2) Cod de procedură penală, în legătură cu 
faptul că nu este identificată persoana care poate 
fi pusă sub învinuire. În acest caz, urmărirea pena-
lă poate fi, cu siguranţă, reluată în orice moment, 
în limitele termenului de prescripţie. Generează 
discuţii posibilitatea reluării urmăririi penale după 
expirarea termenului de prescripţie. Pe de o parte, 
dacă termenul de prescripţie de tragere la răspun-
dere penală a expirat şi nu a fost identificată per-
soana care poate fi pusă sub învinuire, s-ar impune 
reluarea urmăririi penale, cu ulterioara încetare a 
acesteia în legătură cu intervenirea termenului de 
prescripţie. O asemenea soluţie nu va afecta drep-
turile potenţialului făptuitor, acesta nefiind supus 
anterior urmăririi penale. Pe de altă parte, însă, 
potrivit dispoziţiilor art. 285 alin. (1) Cod de proce-
dură penală, încetarea urmăririi penale este actul 
de liberare a persoanei de răspundere penală şi de 
finisare a acţiunilor procedurale, în cazul în care, 
pe temei de nereabilitare, legea împiedică continu-
area acesteia. Altfel spus, încetarea trebuie să fie 
personalizată, ceea ce e posibil doar atunci când 
este identificat făptuitorul.

În literatura de specialitate această problemă 
este privită în mod diferit. Unii autori consideră 
că dosarele privind infracţiunile nedescoperite 
nu trebuie suspendate, ci e necesară continuarea 
investigaţiilor în modul prevăzut de lege [12, p. 
134]. Alţii însă sunt convinşi că este necesară apli-
carea regulii, potrivit căreia ancheta, în asemenea 
cazuri, este efectuată doar înăuntrul termenului 
de prescripţie de tragere la răspundere penală, 
iar la expirarea acestui termen investigaţiile se 
sistează [8, p. 376].

Aceeaşi opinie e susţinută şi de alţi cercetători 
[7, p. 35].
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Concluzionând, ne exprimăm opinia că, în orice 
caz, înainte de clasarea procesului penal, urmărirea 
penală trebuie reluată, iar acest aspect îl vom abor-
da în egală măsură şi în legătură cu examinarea 
instituţiei de suspendare condiţionată a urmăririi 
penale.

Cu titlu de exemplu, aducem cauza de învinuire 
a lui V.M. de comiterea infracţiunii prevăzută la art. 
88, pct. 1 Cod penal (aprobat prin Legea RSSM din 
24.03.1961, cu modificările şi completările ulterioare).

Omorul intenţionat a fost comis în anul 1999. 
Învinuitul a fost anunţat în căutare, în privinţa lui fi-
ind eliberat un mandat de arestare în contumacie, 
iar urmărirea penală a fost suspendată în anul 2010. 

În anul 2014, prin intermediul apărătorului său, 
V.M. a depus procurorului o cerere de încetare a 
urmăririi penale pe motivul intervenirii termenului 
de prescripţie, argumentând-şi solicitarea prin dis-
poziţiile art. 46 Cod penal (redacţie veche), potrivit 
cărora termenul general de prescripţie nu putea 
depăşi 15 ani din ziua săvârşirii infracţiunii.

Examinând cererea învinuitului în corelaţie cu 
materialele cauzei penale, procurorul-şef al Procu-
raturii mun. Chişinău, dat fiind că procurorul care 
dispusese suspendarea nu mai activa în organele 
procuraturii, a decis anularea ordonanţei de sus-
pendare a urmăririi penale, pe motiv că este ne-
cesară efectuarea unor acţiuni de urmărire penală 
(or, la acel moment, locul aflării învinuitului nu fu-
sese stabilit) şi a dispus efectuarea în continuare a 
urmăririi penale unui alt procuror.

Ulterior, procurorul de caz a dispus încetarea 
urmăririi penale pe motivul intervenirii termenului 
de prescripţie şi a clasat procesul penal în cauză, 
constatând că infracţiunea fusese comisă doar de 
către V.M. şi că, respectiv, nu era necesară continu-
area investigaţiilor pe caz.

Totodată, considerăm că dispoziţiile normelor 
de procedură penală care reglementează institu-
ţia de reluare a urmăririi penale după suspendarea 
acesteia ar putea şi trebuie să fie modificate, pen-
tru înlăturarea unor goluri legislative, dar şi pentru 
a evita orice interpretări neuniforme ale scenariilor 
de care trebuie să se ghideze actorii procesuali la 
punerea în aplicare a acestei instituţii.

Pentru a fi mai expliciţi, vom reda mai jos textul 
actual al normei care se propune a fi modificată, pre-
cum şi textul aceluiaşi articol al Codului de procedură 
penală în redacţia pe care o considerăm necesară.

Art. 2873 alin. (1) CPP (redacţia actuală): 
(1) Urmărirea penală poate fi reluată, cu ex-

cepţia cazului în care a fost încheiată o tranzac-
ţie, printr-o ordonanţă motivată, de către procuror, 
la propunerea organului de urmărire penală sau 
din oficiu, după ce au dispărut motivele suspendă-
rii sau a devenit necesară efectuarea unor acţiuni 

de urmărire penală, stabilindu-se şi termenul urmă-
ririi penale.

Art. 2873 alin. (1) CPP (redacţia propusă): 
(1) Urmărirea penală este reluată, printr-o 

ordonanţă motivată, de către procuror, la propu-
nerea organului de urmărire penală sau din oficiu, 
după ce au dispărut motivele suspendării sau a de-
venit necesară efectuarea unor acţiuni de urmărire 
penală, stabilindu-se şi termenul urmăririi penale.
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debatable issues

SUMMARY

In this scientific approaches are pointed some 
rules for the qualification of crimes committed 
in participation. Several issues were highligh-
ted in the area under analysis, including: erro-
neous invocation, in the qualification, of art.42 
PC RM, in the conditions in which the offense 
was committed in the absence of a criminal par-
ticipation; general invocation of art.42 PC RM, 
without a concretization of the legal role ful-
filled by the perpetrator; superfluous retention, 
at qualification, of the norm provided in par.(2) 
art.42 PC RM, in the hypothesis of the qualifi-
cation of the author’s conduct; problems with 
the qualification of crimes committed by an or-
ganized criminal group; erroneous qualificati-
on according to the aggravating circumstantial 
sign “of two or more persons” etc.

Key-words: criminal participation, qualification, 
judicial practice, author, two or more persons, 
simple participation, organized criminal group, 
error.

SUMAR

În cadrul prezentului demers știinţific sunt punctate 
unele reguli de calificare a infracţiunilor săvârșite în 
participaţie. Au fost evidenţiate mai multe proble-
matici în sfera supusă analizei, printre care: aplica-
rea eronată, la calificare, a art. 42 CP, în condiţiile 
în care fapta a fost comisă în lipsa unei participaţii 
penale; invocarea generalistă a art. 42 CP, fără o 
concretizare a rolului juridic îndeplinit de făptuitor; 
aplicarea superfluă, la calificare, a normei prevăzută 
de alin.(2) art. 42 CP, în ipoteza calificării condui-
tei autorului; probleme la calificarea infracţiunilor 
săvârșite de către un grup criminal organizat; califi-
carea eronată potrivit semnului circumstanţial agra-
vant „de două sau mai multe persoane” etc. 

Cuvinte-cheie: participaţie penală, calificare, practică 
judiciară, autor, două sau mai multe persoane, partici-
paţie simplă, grup criminal organizat, eroare.

În cadrul prezentului demers ştiinţific nu ne 
propunem să punctăm regulile de calificare in con-
creto a comportamentului infracţional al unor sau 
altor participanţi la infracţiune. În special, dorim să 
scoatem în evidenţă unele particularităţi generale 
la calificarea infracţiunilor săvârşite în participaţie. 
În cele ce urmează vom evidenţia unele problema-
tici practice la încadrarea juridico-penală a infracţi-
unilor comise în participaţie. 
a)  Aplicarea eronată, la calificare, a art. 42 din 

Codul penal al Republicii Moldova (în conti-
nuare – CP [5]), în condiţiile în care fapta a 
fost comisă în lipsa unei participaţii penale

CZU: 343.97:343.23
DOI: 10.5281/zenodo.4309075

Potrivit regulii generale, normele de la art. 42 
CP sunt invocate la calificare doar în ipoteza în care 
fapta infracţională este săvârşită în participaţie, 
adică – de două sau mai multe persoane (care pose-
dă semnele subiectului infracţiunii) prin cooperare. 
În lipsa unei participaţii penale (chiar şi în condiţiile 
în care fapta este comisă de mai multe persoane 
concomitent sau succesiv, dar în lipsa unei coope-
rări), art. 42 CP devine inaplicabil.

În practica judiciară autohtonă sesizăm cazuri 
când încadrarea este efectuată, inter alia, conform 
art. 42 CP, în condiţiile în care, de facto, fapta in-
fracţională a fost săvârşită în lipsa unei participaţii 
penale. Bunăoară, în următoarea speţă acţiunile 
infracţionale au fost încadrate în baza alin.(2) şi (4) 
art. 42, art. 1811 CP, ca autorat şi instigare la coru-
perea alegătorilor, în condiţiile în care cele imputa-
te inculpatului, realmente, nu au fost săvârşite în 
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participaţie: „B.A., utilizând diverse sisteme şi reţele 
informatice, inclusiv serverul cu adresa xxxxx, note-
book-ul personal de model „MacBook Pro”, a procu-
rat la data de 20 mai 2015, pe un termen de un an, 
domeniul www.alegerimoldova.com, indicând date 
de contact neveridice, şi anume: xxxxx email xxxxx, 
creând o platformă-web la domeniul dat, prin inter-
mediul căreia determina alegătorii, înregistraţi pe 
site în baza poştei electronice şi oraşului în care locu-
iesc, să voteze un anumit candidat la alegerile locale, 
inclusiv din anul 2015. Conform procedurii descrise 
pe site-ul dat, cu două zile înainte de data alegerilor 
locale, administratorul platformei urma să le trans-
mită alegătorilor la poşta electronica o scrisoare cu 
numele şi prenumele candidatului pentru care să 
voteze. Ulterior, alegătorul trebuia să fotografieze 
buletinul de vot, îndeplinit conform instrucţiunilor, 
şi să-l transmită electronic împreună cu indicarea 
numărului de telefon al alegătorului. În final, B.A. le 
promitea alegătorilor că le va oferi suma de 50 lei 
prin suplinirea contului numărului de telefon în de-
curs de o zi, pentru fiecare buletin de vot încărcat. 
Totodată, B.A. îi determina pe reprezentanţii parti-
delor politice şi candidaţii la alegerile locale să pro-
cure voturile alegătorilor în avans, în vederea obţine-
rii pentru sine a unui comision de 20%” [19].

Apare neclară poziţia persoanei abilitate cu 
aplicarea legii penale de a aplica la încadrare art. 
42 CP, or, în speţă, inculpatul B.A. nu a cooperat cu 
o altă persoană la săvârşirea infracţiunii imputate. 
Cel puţin, acest lucru lipseşte în învinuirea adusă lui 
B.A. În condiţiile date, nu se atestă o corespunde-
re exactă între semnele faptei penale săvârşite şi 
semnele componenţei de infracţiune alese.

b) Invocarea generalistă a art. 42 CP, 
 fără o concretizare a rolului juridic 

îndeplinit de făptuitor
Pentru o calificare exactă a infracţiunilor să-

vârşite în participaţie (atunci când, pe lângă autor, 
participă şi alţi participanţi în rolul de organizator, 
instigator sau complice) este insuficientă aplicarea 
la calificare a art. 42 CP, în mod generalist. Este ne-
cesară trimiterea către norma concretă înscrisă în 
textul art. 42 CP, care reflectă rolul juridic concret 
îndeplinit de fiecare participant. De exemplu, în 
ipoteza încadrării acţiunilor complicelui se impune 
invocarea normei consemnate la alin.(5) art. 42 CP. 
Invocarea generalistă a art.42 CP, nu şi a normei 
concrete ce defineşte complicele, constituie o înca-
drare abstractă, inexactă, insuficientă şi, drept con-
secinţă, echivalentă cu o calificare eronată. Acelaşi 
lucru e valabil la calificarea comportamentului or-
ganizatorului şi al instigatorului.

În speţa reliefată infra, instanţa a încadrat ac-
ţiunile inculpatului, în disonanţă cu regula indicată 

mai sus, conform art. 42, alin.(1), art. 322 CP, nu însă 
conform normei concrete înscrise la art. 42 CP. În 
fapt, instanţa a constatat următoarele: „C.V., fiind 
deţinut în Penitenciarul nr.12 – Bender, având o în-
ţelegere prealabilă cu C.L., organizând transmiterea 
tăinuită de la control a obiectelor, păstrarea cărora 
în instituţiile penitenciare este interzisă, la începutul 
lunii XXXXX, în timpul unei întrevederi cu soţia sa, 
C.L. a rugat-o pe ultima să pregătească pentru el un 
colet poștal în care numita să ascundă un telefon 
mobil, care urma a fi transmis lui C.V. La data de 
XXXXX, angajaţii Penitenciarului nr.12 – Bender, în 
timpul controlului coletului indicat, au depistat și au 
ridicat obiectul interzis – telefonul mobil de model 
„Nokia 206”, care, conform pct.17, anexei nr.7 a Ho-
tărârii Guvernului nr. 583 din 26.05.2006 cu privire 
la aprobarea Statutului executării pedepsei de către 
condamnaţi, este obiect interzis în penitenciar [27]”.

Observăm că instanţa, încadrând acţiunile lui 
C.V., nu a individualizat rolul juridic îndeplinit de 
acesta. În speţă, cel mai probabil, C.V. a îndeplinit ro-
lul de organizator la infracţiunea prevăzută de alin.
(1), art. 322 CP. Însă, instanţa de judecată, în condiţii 
neclare, a omis să reflecte la calificare rolul juridic 
pe care C.V. l-a realizat în procesul săvârşirii infracţi-
unii imputate. Acţiunile lui C.V. nu au fost încadrate 
în baza alin.(3), art. 42, alin.(1), art. 322 CP. Acţiunile 
sale au fost calificate doar conform art. 42, alin.(1), 
art. 322 CP. Deci, au fost încadrate insuficient, ine-
xact şi generalist. Prin urmare, calificarea acţiunilor 
lui C.V. a fost eronată. O asemenea calificare a con-
duitei infracţionale nu corespunde principiului cali-
ficării exacte, desprins din textul alin.(1), art.113 CP.

O soluţie similară identificăm într-un alt caz din 
practica judiciară, acţiunile inculpatului C.V. fiind 
încadrate în baza art. 42, lit. c), alin.(2), art. 236 CP 
[9]. Şi de această dată din soluţia de calificare ofe-
rită de instanţă nu reiese, fără echivoc, rolul juridic 
îndeplinit de inculpat.

c) Aplicarea superfluă, la calificare, a normei 
prevăzută de alin. (2), art. 42 CP
V. Berliba menţionează: „În cazul constatării 

unei participaţii penale (art. 41 CP), acţiunile au-
torului sunt încadrate numai în baza normei de in-
criminare, fără trimitere la norma de extindere a 
incriminării, deoarece acesta realizează activitatea 
tipică descrisă în dispoziţia articolului din Partea 
Specială a Codului penal [1, p. 237]”. 

Analizând jurisprudenţa naţională în materia 
infracţiunilor săvârşite în participaţie, desprindem 
că regula de calificare sus-indicată este ignorată în 
repetate rânduri. Ilustrativă este următoarea speţă 
din practica judiciară. 

„Inculpatul M.D., împreună cu o altă persoană, în 
noaptea de 29 spre 30 iulie 2013, fiind ambii în sta-
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re de ebrietate alcoolică, aflându-se în gospodăria lui 
R.M., având intenţia de a o lipsi pe ultima de viaţă, în 
rezultatul conflictului apărut între aceștia, M.D., cu 
ajutorul unui obiect asemănător cu funia, a strangu-
lat-o pe victimă, care și-a pierdut cunoștinţa, după 
care continuându-și acţiunile infracţionale îndreptate 
în direcţia omorului persoanei indicate. Împreună cu 
cealaltă persoană, au încărcat-o într-o căruţă și au 
transportat-o pe malul râului Nistru din preajma loca-
lităţii menţionate, unde, cu ajutorul unei bărci gonfla-
bile, au dus-o la mijlocul râului Nistru și au scufundat-
o în apă [8]”. Precizăm că, prin sentinţa instanţei de 
fond, acţiunile lui M.D. au fost încadrate în baza alin.
(2), art. 42, lit. i), j), alin.(2), art. 145 CP, adică – au-
torat la omorul intenţionat comis de două sau mai 
multe persoane cu deosebită cruzime.  

Trezește semne de întrebare alegaţia către nor-
ma de la alin.(2), art.42 CP. Din punctul nostru de 
vedere, invocarea normei înscrise la alin.(2), art.42 
CP este superfluă, aceasta deoarece:

– primo: M.D. a acţionat în calitate de autor. 
Reiterăm cele subliniate în doctrină cu 
acest prilej – „comportamentul autorului 
trebuie calificat doar potrivit normei con-
crete ce sancţionează fapta prejudiciabilă 
comisă, fără a fi necesară trimiterea către 
norma de la alin.(2), art.42 CP. Invocarea su-
plimentară a normei de la alin.(2), art.42 CP 
nu ar face mai completă calificarea, ci, din 
contra, mai anevoioasă. Este clar de la sine 
că, la adoptarea normei din Partea Specială 
a Codului penal, legiuitorul descrie compor-
tamentul autorului [6, p.306]”;

– secundo: acţiunile lui M.D. au fost încadrate, 
inter alia, în baza lit. i) alin.(2), art.145 CP, ca 
„omor săvârşit de două sau mai multe per-
soane”. Potrivit doctrinei [4, p. 228], semnul 
circumstanţial agravant „de două sau mai 
multe persoane” presupune, printre altele, 
ipoteza coautoratului (infracţiunii săvârşite 
în participaţie simplă). În principiu, respecti-
va ipoteză este desprinsă şi din textul pct.5.8 
al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justi-
ţie a Republicii Moldova „Cu privire la prac-
tica judiciară în cauzele penale referitoare 
la infracţiunile săvârşite prin omor (art.145-
148 CP) [25]. Prin urmare, încadrarea celor 
săvârşite în tiparul lit. i) alin.(2) art.145 CP 
face nenecesară invocarea normei consem-
nate la alin.(2), art.42 CP. E lesne de înţeles 
că în această situaţie este vorba de ipoteza 
omorului săvârşit în participaţie simplă. Este 
limpede că în acest caz toţi făptuitorii înde-
plinesc rolul de autori. Atunci de ce să se 
reţină la calificare alin.(2), art.42 CP? Acest 
lucru este de prisos. Per a contrario, ipote-

za omorului comis în participaţie complexă 
excede limitele de aplicare a circumstanţei 
agravante stipulate la lit. i) alin.(2) art.145 
CP (caz în care se impune efectuarea trimi-
terii către art. 42 CP).

În definitivă, în speţă, acţiunile lui M.D. urmau a fi 
încadrate, exclusiv, în baza lit. i), j) alin.(2), art.145 CP. 

Aceeaşi problemă de calificare este sesizată 
într-un alt caz practic. In concreto, instanţa a iden-
tificat în conduita inculpatului P.A. următoarele 
semne ale infracţiunii de proxenetism imputate 
acestuia: „îndemnul şi determinarea la practicarea 
prostituţiei, acţiuni săvârşite de două sau mai multe 
persoane în privinţa a două sau mai multe persoane”. 
În acelaşi timp, acţiunile infracţionale ale lui P.A. au 
fost încadrate în baza alin. (2) art.42, lit. a), c), alin. 
(2), art.220 CP [20]. 

Şi de această dată evocăm dezacordul nostru 
de a reţine la calificare norma specificată la alin.
(2) art.42 CP, în condiţiile în care încadrarea a fost 
efectuată, inter alia, conform semnului circumstan-
ţial agravant „de două sau mai multe persoane” – 
calificativ care cuprinde ipoteza infracţiunii săvâr-
şită în coautorat. În speţă a fost dublată trimiterea 
către norma ce reflectă ipoteza săvârşirii infracţiu-
nii în coautorat.

d) Aplicarea nenecesară, la calificare, 
 a art. 44 CP

Studiul practicii judiciare în materia infracţiuni-
lor săvârşite în participaţie denotă prezenţa stereo-
tipului în corespundere cu care, la calificarea fapte-
lor penale comise în participaţie simplă, trebuie să 
se reţină art. 44 CP. De exemplu, într-un caz practic, 
acţiunile inculpaţilor S.S. şi J.V. au fost încadrate în 
baza art. 44, alin.(1), art. 237 CP, adică participaţie 
simplă la infracţiunea prevăzută de art. 237 CP [29]. 

Din punctul nostru de vedere, norma de la art. 
44 CP nu este necesară la calificarea acţiunilor in-
culpaţilor S.S. şi J.V. Acţiunile acestora urmau a fi 
încadrate doar în baza alin.(1), art. 237 CP. Este lim-
pede că cei doi au acţionat în calitate de coautori. 
Or, participaţia simplă presupune ipoteza săvârşirii 
infracţiunii în coautorat. Reiterăm că la calificarea 
conduitei autorului/coautorului este suficient să se 
invoce doar norma incriminatoare, nu şi norma de 
extindere din Partea Generală a Codului penal. În 
acest context subliniem că invocarea celei din urmă 
norme nu transformă calificarea în una eronată. 
Totuşi, aceasta face calificarea mai anevoioasă. 

În altă privinţă, precizăm că, în unele cazuri, 
aplicarea la încadrare a art. 44 CP ar putea deter-
mina dublarea soluţiei de calificare. De exemplu, în 
următorul caz practic acuzatorul de stat a încadrat 
cele comise de inculpaţii V.V. şi P.S. în baza art.44, 
lit. b), c), alin.(2), art.324 CP, drept participaţie sim-
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plă la infracţiunea de corupere pasivă săvârşită de 
două sau mai multe persoane, prin extorcare [10].

Care este sensul calificării celor săvârşite în 
tiparul art. 44 CP, în condiţiile în care încadrarea 
cuprinde, inter alia, lit. b), alin.(2), art. 324 CP (co-
ruperea pasivă săvârşită de două sau mai multe 
persoane)? Or, circumstanţa agravantă „de două 
sau mai multe persoane” conţine ipoteza infracţiu-
nii săvârşită în participaţie simplă. Atunci, care este 
sensul dublării soluţiei de calificare?

În alte cazuri, chiar invocarea art. 44 CP are 
drept efect triplarea soluţiei de calificare. Ilustra-
tivă este următoarea soluţie de încadrare desprin-
să dintr-un caz din practica judiciară: „Prin acţiunile 
sale intenţionate, R.G. a comis infracţiunea prevă-
zută de art.42, 44, lit. b), alin.(2), art. 326 CP, după 
semnele: participaţie simplă, în calitate de autor, la 
traficul de influenţă, comis de două sau mai multe 
persoane [18]”.

Sesizăm că în respectiva speţă instanţa a punc-
tat în trei rânduri asupra tezei săvârşirii infracţiunii 
în coautorat. În ceea ce ne priveşte, considerăm că 
art. 42 şi 44 CP sunt de prisos. În mod normal, cele 
comise urmau a fi încadrate doar în baza lit. b), alin.
(2), art.326 CP. 

e) Calificarea infracţiunilor săvârşite de către 
un grup criminal organizat 
La calificarea infracţiunilor săvârşite de un grup 

criminal organizat în doctrină se susţine: „Dacă ar-
ticolul din Partea Specială a Codului penal conţine 
semnul calificativ „de un grup criminal organizat 
sau de o organizaţie criminală”, atunci calificarea 
se va face în corespundere cu acest semn, fără in-
vocarea suplimentară a art. 46 CP [6, p. 329]”. 

Regula de calificare nominalizată nu a fost res-
pectată într-o speţă din practica judiciară, instanţa 
încadrând acţiunile inculpatei M.A. în baza art. 46 
şi lit. a), alin.(3), art. 3621 CP – organizarea migraţi-
ei ilegale săvârşite de către un grup criminal orga-
nizat. În condiţii neclare, instanţa a ţinut să sublini-
eze, în mod reiterat, faptul săvârşirii infracţiunii de 
către un grup criminal organizat. De fapt, califica-
rea celor săvârşite în baza lit. a), alin.(3), art. 3621 
CP exclude aplicarea suplimentară a art. 46 CP.

Norma de la art. 46 CP se va reţine la calificare 
doar în ipoteza în care articolul din Partea Specială 
a Codului penal nu conţine semnul circumstanţial 
agravant „de un grup criminal organizat sau de o 
organizaţie criminală”. Iar acest lucru este necesar 
pentru a accentua că infracţiunea a fost comisă 
de către un grup criminal organizat, ci nu de către 
altă formă a participaţiei penale. Tocmai din aces-
te considerente împărtăşim următoarea soluţie de 
calificare identificată într-un caz din practica judi-

ciară autohtonă: „art. 46, alin.(1), art. 224 CP, adi-
că încălcarea regulilor stabilite ce ţin de păstrarea, 
transportarea, utilizarea substanţelor, materialelor 
şi deşeurilor toxice şi a altor substanţe chimice, care 
creează pericolul cauzării de daune esenţiale sănă-
tăţii populaţiei şi mediului, comisă de către un grup 
criminal organizat [12]”.

În altă privinţă, studiul practicii judiciare în sfera 
ce vizează infracţiunile comise de către un grup cri-
minal organizat demonstrează prezenţa altor pro-
bleme de încadrare. În special, se observă tendinţa 
îngrijorătoare de suprapunere a ipotezei infracţiunii 
comise de către un grup criminal organizat cu cea 
vizând infracţiunea săvârşită de două sau mai mul-
te persoane. De exemplu, într-o speţă desprinsă din 
practica judiciară autohtonă instanţa a încadrat cele 
săvârşite în baza alin.(2), art. 42, art. 46, lit. b), alin.
(2), art. 290 CP. În speţă, instanţa a reţinut că „trei 
inculpaţi, membri ai unui grup criminal organizat, pur-
tau, păstrau, procurau şi comercializau arme de foc şi 
muniţii, fără autorizaţia corespunzătoare [14]”.

Nu susţinem respectiva soluţie de calificare.
În primul rând, provoacă reticenţă faptul invo-

cării normei consemnate la alin.(2), art.42 CP – nor-
mă care defineşte autorul infracţiunii. În speţă, cei 
trei inculpaţi au acţionat în postura de membri ai 
unui grup criminal organizat. Dar, în cazul infracţiu-
nii comise de către un grup criminal organizat toţi 
membrii acesteia îndeplinesc rolul de autori. Prin 
urmare, nu este necesar să se reţină la calificare 
alin.(2), art.42 CP.

În al doilea rând, incorect a fost reţinut la califi-
care lit. b), alin.(2), art. 290 CP, or, semnul „de două 
sau mai multe persoane” nu cuprinde ipoteza săvâr-
şirii infracţiunii de către un grup criminal organizat. 
Acest lucru este subliniat, în mod implicit, de către 
legiuitor, atunci când distinge în textul normelor 
incriminatoare ipoteza infracţiunii săvârşită „de 
două sau mai multe persoane” de ipoteza infracţi-
unii comisă „de către un grup criminal organizat”. 
Instanţa însă, în mod neclar, a reţinut la calificare 
norme penale care se exclud reciproc: art. 46 CP 
(normă care defineşte grupul criminal organizat), 
pe de o parte, şi lit. b), alin.(2), art. 290 CP (normă 
care prevede semnul circumstanţial agravant „de 
două sau mai multe persoane”), pe de altă parte.  

În definitivă, cele comise de către cei trei incul-
paţi urmau a fi încadrate în baza art. 46, alin.(1), art. 
290 CP. În lipsa semnului circumstanţial agravant 
„de către un grup criminal organizat sau de către o 
organizaţie criminală” cele săvârşite nu pot fi înca-
drate decât conform normei de la alin.(1), art. 290 
CP. În această situaţie, încadrarea celor săvârşite în 
tiparul lit. b), alin.(2), art. 290 CP ar însemna neso-
cotirea principiului legalităţii incriminării, sub as-
pectul ignorării regulii potrivit căreia „se interzice 
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aplicarea legii penale prin analogie, precum şi in-
terpretarea extensivă defavorabilă a legii penale”. 
Este inadmisibilă calificarea celor comise sub impe-
riul semnului circumstanţial agravant „de două sau 
mai multe persoane” (înscris la lit. b), alin.(2), art. 
290 CP), chiar dacă infracţiunea comisă de către un 
grup criminal organizat denotă un  mult mai mare 
pericol social decât infracţiunea comisă de două 
sau mai multe persoane. Până la o eventuală rema-
niere legislativă, concretizată în instituirea, în tex-
tul art. 290 CP,  a circumstanţei agravante „de către 
un grup criminal organizat sau de către o organiza-
ţie criminală”, cele comise necesită a fi încadrate, 
de fiecare dată, potrivit alin.(1), art. 290 CP.

Problema de calificare reliefată supra este sesi-
zată şi în alte cazuri. De exemplu, aceasta este ac-
tuală la încadrarea juridico-penală a infracţiunilor 
de contrabandă săvârşite de către un grup criminal 
organizat. Într-o speţă [11] instanţa a calificat fap-
ta de contrabandă comisă de o atare formă a par-
ticipaţiei penale potrivit alin.(2), art. 42, art. 46, lit. 
b), d), alin.(5), art. 248 CP, adică autorat la contra-
banda săvârşită de către un grup criminal organi-
zat, de două sau mai multe persoane, în proporţii 
deosebit de mari (variantă legislativă în vigoare la 
data săvârşirii faptei).

În altă speţă, instanţa a încadrat cele săvârşite 
în baza alin.(2), art. 42, art. 46, lit. b), alin.(5), art. 
248 CP [13], adică autorat la contrabanda săvârşită 
de către un grup criminal organizat, de două sau 
mai multe persoane.

În cele două soluţii de calificare oferite de in-
stanţă trezeşte interes, în special, aplicarea conco-
mitentă a art. 46 şi a lit. b), alin.(5), art.248 CP, or, 
cele două norme sunt incompatibile. Circumstanţa 
„de două sau mai multe persoane” nu constituie 
formă de exprimare a grupului criminal organizat. 
Şi invers, grupul criminal organizat nu reprezintă 
niciuna din ipotezele infracţiunii săvârşite „de două 
sau mai multe persoane”. Cele două categorii juri-
dice nici măcar nu se intersectează, ele se exclud 
reciproc. Grupul criminal organizat constituie for-
mă a participaţiei penale. Per a contrario, circum-
stanţa „de două sau mai multe persoane” nu evolu-
ează pe post de formă a participaţiei penale. Doar 
în calitate de excepţie, aceasta se poate intersecta 
cu participaţia simplă şi participaţia complexă (în 
cazul celei din urmă fiind necesar ca latura obiecti-
vă a infracţiunii să fie executată parţial sau integral 
de cel puţin doi participaţi). 

Infracţiunea săvârşită de către un grup criminal 
organizat este mai mult decât infracţiunea comisă 
„de două sau mai multe persoane”. 

Revenind la soluţiile de calificare date în cele 
două speţe, ţinând cont de cele reliefate supra, con-
siderăm că cele comise urmau a fi încadrate în baza: 

art. 46, lit. d), alin.(5), art. 248 CP (în prima speţă) şi 
art. 46, alin.(1), art. 248 CP (în cea de-a doua speţă). 

Semnul circumstanţial agravant „de două sau 
mai multe persoane” în niciun caz nu trebuie reţi-
nut la calificare. Aceasta – chiar dacă cele săvârşite 
necesită a fi încadrate potrivit unei norme incrimi-
natoare mai blânde, în condiţiile în care, de facto, 
infracţiunea comisă de către un grup criminal orga-
nizat comportă un grad prejudiciabil mai înalt com-
parativ cu infracţiunea săvârşită de către două sau 
mai multe persoane. Pe de o parte, este limpede 
că contrabanda săvârşită de către un grup criminal 
organizat este mult mai prejudiciabilă decât con-
trabanda comisă de două sau mai multe persoane. 
Pe de altă parte, remarcăm că legiuitorul a omis să 
instituie în textul art. 248 CP un semn circumstan-
ţial menit să agraveze răspunderea penală pentru 
contrabanda săvârşită de către un grup criminal 
organizat. Din această conjunctură legislativă reie-
se, în mod paradoxal, că contrabanda săvârşită de 
un grup criminal organizat este supusă unui regim 
sancţionator mai blând în comparaţie cu contra-
banda comisă de două sau mai multe persoane, or, 
în cea din urmă ipoteză cele săvârşite formează o 
variantă-agravată de infracţiune. Nu acelaşi lucru 
sesizăm în cazul contrabandei săvârşită de către un 
grup criminal organizat.   

Tocmai din acest considerent, probabil, persoa-
nele abilitate cu aplicarea legii penale recurg la ca-
lificarea celor săvârşite potrivit normei care cuprin-
de semnul circumstanţial agravant „de două sau 
mai multe persoane”, în condiţiile în care infracţiu-
nea de contrabandă este săvârşită de către un grup 
criminal organizat. Chiar dacă o atare soluţie de 
calificare, în mare parte, ar corespunde principiului 
echităţii, totuşi aceasta este în disonanţă comple-
tă cu principiul legalităţii incriminării, practicianul 
aplicând legea penală prin analogie. 

Pentru a se evita asemenea soluţii de calificare, 
se impune, în mod stringent, completarea art. 248 
CP cu un nou alineat (6), care să conţină semnul 
circumstanţial agravant „de către un grup criminal 
organizat sau de o organizaţie criminală”. Precizăm 
că circumstanţe agravante similare regăsim şi în 
conţinutul altor articole din Partea Specială a Co-
dului penal, inclusiv în cadrul acelor articole unde 
este consemnată și circumstanţa agravantă „de 
două sau mai multe persoane”. 

O sugestie de lege ferenda similară întâlnim 
şi în doctrină. De această dată argumentele sunt 
altele: „[…] inserarea unui astfel de element cir-
cumstanţial agravant va permite promovarea unei 
lupte mai acerbe şi mai eficiente cu fenomenul 
contrabandei săvârşită de grupurile şi organizaţiile 
criminale. În prezent nu putem nega existenţa unei 
legături strânse între contrabandă şi criminalitatea 
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organizată. Or, una dintre sursele de existenţă ale 
membrilor organizaţiilor criminale o constituie ve-
niturile obţinute din comercializarea mărfurilor de 
contrabandă [26, p. 241]”.

 
f) Calificarea infracţiunilor săvârşite în partici-

paţie în ipoteza cumulării rolurilor juridice
În literatura de specialitate se evocă următoarea 

opinie (la care achiesăm): „Activitatea participanţi-
lor are caracter absorbant. Autoratul, ca activitate 
independentă şi principală, absoarbe atât organiza-
rea, instigarea, cât şi complicitatea [21, p. 52]”. Nu 
de aceeaşi părere sunt şi unii practicieni ai dreptului 
penal. De exemplu, într-o speţă, instanţa a încadrat 
cele comise de făptuitor în baza alin.(2) și (3), art. 42, 
art. 46, lit. b) și d), alin.(4), art. 2171 CP. In concreto, 
inculpatului B.D. i s-a imputat că ar fi „participat în ca-
litate de organizator şi autor la procurarea, păstrarea, 
expedierea, transportarea, distribuirea şi alte operaţi-
uni ilegale cu droguri, săvârşite în scop de înstrăinare, 
precum şi înstrăinarea acestora, comise de un grup 
criminal organizat, în proporţii deosebit de mari [16]”. 

Considerăm că acţiunile lui B.D. urmau a fi cali-
ficate doar în baza lit. b) și d), alin.(4), art. 2171 CP. 
Este nejustificată invocarea normelor de la alin.(2) 
și (3), art. 42 CP, aceasta deoarece autorul absoar-
be organizatorul. Chiar dacă B.D. a îndeplinit un 
dublu rol, acţiunile infracţionale ale acestuia tre-
buie apreciate drept autorat la infracţiunea comi-
să. Deci, eronat a fost reţinut la calificare alin.(3), 
art. 42 CP. Totodată, după cum am arătat supra, la 
încadrarea conduitei autorului nu se face uz de pre-
vederile alin.(2), art.42 CP, fiind suficient invocarea 
normei incriminatoare.

Sunt convingătoare argumentele aduse de S. 
Brânză în favoarea absorbţiei rolului juridic de or-
ganizator, instigator sau complice de către cel de 
autor: „fapta (co)autorului infracţiunii este acel 
„amalgam” sui generis în care se dizolvă activitatea 
organizatorului, a instigatorului și a complicelui. 
(Co)autorul infracţiunii, care cumulează calitatea 
de organizator, instigator sau complice la o infrac-
ţiune, nu trebuie să răspundă atât în calitate de (co)
autor al infracţiunii, cât și ca organizator, instigator 
sau complice la o infracţiune. Odată ce infracţiunea 
este una singură, prestaţia acestei persoane nu 
poate fi divizată în două fapte: executarea propriu-
zisă a laturii obiective a infracţiunii și contribuţia la 
executarea laturii obiective a infracţiunii. O astfel 
de divizare nu ar corespunde intenţiei respectivei 
persoane de a comite o singură infracţiune. În plus, 
această divizare ar fi ineptă, întrucât ar presupune 
sancţionarea (co)autorului pentru că acesta a or-
ganizat săvârșirea propriei infracţiuni, s-a autoin-
stigat sau a contribuit prin a se ajuta la săvârșirea 
propriei infracţiuni [2, p. 70]”.

De asemenea, remarcăm şi de această dată 
statuarea dublă la calificare a circumstanţei săvâr-
şirii infracţiunii de către un grup criminal organizat 
(avem în vedere aplicarea concomitentă, nejustifi-
cată, a art. 46 şi a lit. b), alin.(4), art. 2171 CP).

O soluţie de calificare similară învederăm şi în 
alte cauze penale. De exemplu, într-un caz practic 
instanţa de fond a stabilit că, „prin acţiunile sale 
intenţionate, D.R. a comis infracţiunea prevăzută de 
alin.(2), (3), art. 42, art. 46, lit. b), alin.(3), art.187 CP, 
adică sustragerea deschisă a bunurilor altei persoa-
ne, săvârşită de un grup criminal organizat, având 
rolul de organizator şi autor [15]”.

Totuşi, studiul practicii judiciare în materia in-
fracţiunilor săvârşite în participaţie demonstrează 
existenţa cazurilor în care regula absorbţiei roluri-
lor juridice este respectată. Bunăoară, într-o spe-
ţă instanţa a încadrat cele săvârşite în baza alin.
(2) art. 42, art. 46, lit.a), alin.(3), art. 165 CP, după 
următoarele semne: „autorat şi instigare la recru-
tarea, transportarea, adăpostirea şi primirea unei 
persoane cu consimţământul acesteia, în scop de ex-
ploatare sexuală comercială, prin abuz de poziţie de 
vulnerabilitate, prin înşelăciune, prin confiscare de 
documente, de două sau mai multe persoane, comis 
de către un grup criminal organizat [17]”.

Este sesizabilă poziţia instanţei de a decide, 
pe bună dreptate, asupra absorbţiei activităţii ca-
racteristice instigatorului de către cea inerentă 
autorului infracţiunii. Susţinem o atare poziţie. 
Activitatea autorului, fiind una principală şi mai cu-
prinzătoare ca cea a instigatorului, o absoarbe pe 
ultima. Prin urmare, norma de la alin.(4), art. 42 CP, 
în mod justificat, nu a fost reţinută la calificare.

Totuşi, evocăm dezacordul nostru în partea in-
vocării normei consemnate la alin.(2), art.42 CP. O 
asemenea invocare este lipsită de necesitate. La 
fel, suntem de părere că nici art. 46 CP nu trebu-
ia reţinut la calificare, aceasta – deoarece circum-
stanţa săvârşirii infracţiunii de către un grup crimi-
nal organizat a fost subliniată deja prin evocarea 
lit. a), alin.(3), art.165 CP.

g) Calificarea eronată potrivit semnului 
circumstanţial agravant „de două sau 

 mai multe persoane”
În textul unor norme de incriminare regăsim 

semnul calificativ „de două sau mai multe persoa-
ne”. Respectiva circumstanţă agravantă presupu-
ne, inter alia, ipoteza infracţiunii săvârşită în par-
ticipaţie simplă (coautorat), lucru statuat tranşant 
atât în doctrină [3, p.16; 26, p. 238-239; 30, p. 300-
302] cât şi în unele acte cu vocaţie de interpretare 
oficială cazuală [22; 23; 24; 25].

Nu contenesc polemicile privind încadrarea ce-
lor săvârşite în tiparul normei ce cuprinde semnul 
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calificativ sus-enunţat în situaţia în care fapta penală 
este săvârşită în participaţie complexă. De exemplu, 
într-un caz acuzatorul de stat a încadrat acţiunile in-
culpatului C.O., în baza alin.(5), art. 42, lit. i), alin.(2), 
art.145 CP, drept complicitate la omorul intenţionat 
săvârşit de două sau mai multe persoane. În fapt, de 
către organul de urmărire penală „C.O. a fost învinuit 
pentru faptul că l-ar fi favorizat pe S.S., căruia i-ar fi 
promis din timp să tăinuiască urmele infracţiunii de 
omor săvârşită de către ultimul, modificând poziţia 
cadavrului şi aranjând pistolul în mâna proprie dreap-
ta a cadavrului, simulând astfel un act de suicid [7]”.   

În speţă, a fost confundată noţiunea „partici-
paţie penală” cu noţiunea „de două sau mai multe 
persoane”. Acestea nu sunt echivalente după con-
ţinut, deşi în unele cazuri se pot intersecta (este ca-
zul infracţiunii comisă în participaţie simplă, caz în 
care este incident semnul circumstanţial agravant 
„de două sau mai multe persoane”). În speţă, cele 
comise de C.O. şi S.S. constituie participaţie com-
plexă la infracţiunea de omor. Or, C.O. nu a parti-
cipat nemijlocit la săvârşirea omorului, el  doar a 
contribuit la săvârşirea infracţiunii prin promisiu-
nea dinainte că îl va favoriza pe făptuitor şi că va 
tăinui urmele infracţiuni. Dar, pentru a fi incident 
semnul calificativ „de două sau mai multe persoa-
ne”, este ineluctabil ca latura obiectivă să fie reali-
zată în mod nemijlocit.

Cu acest prilej, reproducem punctul de vedere 
exprimat de S. Brânză: „Noţiunea „de două sau mai 
multe persoane”, în sensul consemnat la lit. i), alin. 
(2), art. 145 CP, presupune pluralitatea de făptuitori. 
Aceşti făptuitori trebuie să aibă calitatea de autori 
mijlociţi (mediaţi) sau de autori nemijlociţi (imedi-
aţi) ai infracţiunii. Un autor al infracţiunii, alături de 
o altă persoană în calitate de complice (sau de or-
ganizator ori de instigator), nu formează conţinutul 
noţiunii „de două sau mai multe persoane”. Un sin-
gur autor al infracţiunii, alături de o persoană care 
numai contribuie la săvârşirea infracţiunii în calitate 
de complice (sau de organizator ori de instigator), 
nu este suficient pentru a opera agravanta prevăzu-
tă la lit. i), alin. (2), art. 145 CP [2, p.66-67]”.

Deşi infracţiunea este comisă în participaţie, ni-
cidecum la încadrare nu va fi luat în calcul califica-
tivul „de două sau mai multe persoane”. Susţinem 
întru totul opinia autorilor S. Brânză şi V. Stati, care 
afirmă: „Se poate vorbi despre legătura, nu iden-
titatea (sublinierea ne aparţine – n.a.) dintre noţi-
unile „participaţie simplă” şi „participaţie comple-
xă” (prevăzute de Partea Generală) şi noţiunea „de 
două sau mai multe persoane” (prevăzută de Par-
tea Specială). Nu există echivalenţă între noţiunile 
„participaţie simplă” şi „participaţie complexă”, pe 
de o parte, şi noţiunea „de două sau mai multe per-
soane”, pe de altă parte [3, p. 5]”.

Revenind la speţa indicată mai sus, considerăm 
că acţiunile lui C.O. urmau a fi încadrate în baza 
alin.(5), art. 42, alin.(1), art.145 CP – complicitate la 
omorul intenţionat neagravat.

Acţiunile lui C.O. puteau fi catalogate drept 
complicitate la omor comis de două sau mai multe 
persoane doar în cazul în care latura obiectivă a in-
fracţiunii era realizată de doi sau mai mulţi coautori 
(este cazul participaţiei complexe, în care, în acord cu 
prevederile lit. b), alin.(2), art.45 CP, latura obiectivă a 
infracţiunii este realizată de doi sau mai mulţi autori). 

În următorul caz din practica judiciară instan-
ţa a recalificat, pe bună dreptate, cele comise de 
inculpat, de la semnul agravant „de două sau mai 
multe persoane” la varianta-tip a infracţiunii, întru-
cât faptele au fost comise de un autor şi un com-
plice. În fapt, instanţa a reţinut următoarele: „B.A., 
la 29 decembrie 2016, aproximativ la ora 04:30, 
aflându-se în mun. Chişinău, str. Alba-Iulia 15, având 
o înţelegere prealabilă cu o altă persoană, acţionând 
în calitate de complice, prin acţiunile sale intenţio-
nate, a contribuit, prin înlăturarea de obstacole, la 
tentativa ultimului de a sustrage de la X. o geantă de 
damă în valoare de 1.200 de lei, în care se aflau 100 
de lei şi actele personale, pe care însă nu a reuşit să o 
sustragă din cauza rezistenţei opuse de către X” [28]. 
De menţionat că acuzatorul de stat a încadrat acţi-
unile lui B.A. în baza alin.(5), art. 42, art. 27, lit.b), 
alin.(2), art.187 CP – complicitate la tentativa de jaf 
comis de două sau mai multe persoane. 

Precizăm că instanţa de fond a recalificat ac-
ţiunile lui B.A. din tiparul alin.(5), art. 42, art. 27, 
lit.b), alin.(2), art. 187 CP în tiparul alin.(5), art. 42, 
art. 27, alin.(1), art. 187 CP – complicitate la ten-
tativa de jaf în varianta-tip consemnată la alin.(1). 
În vederea justificării soluţiei sale de reîncadrare, 
instanţa a punctat următoarele: „Dacă la săvârşirea 
jafului participă alte persoane în calitate de organi-
zatori, instigatori sau complici, acţiunile lor trebuie 
calificate conform situaţiei concrete, potrivit art. 
42 şi alin.(1), art. 187 CP [28]”. 
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SUMMARY

The third normative way of the prejudicial act 
of the offence of manipulating an event con-
sists in influencing a participant in a sport-
ing event or in a betting event so that he has 
a conduct that would affect the course or the 
natural result of the event in which he/she 
evolves. Influencing always involves taking 
action on a participant in a sporting event 
or betting event. In particular, influencing 
a participant in a sporting event or a betting 
event may consist in the application of vio-
lence, deception, intimidation, threat, flattery, 
provocation of revenge, envy, determination 
in another illegal way. The generic notion of 
“violence” can include both physical violence 
(vis absoluta) and mental violence (vis com-
pulsiva). Violence in the context of the offence 
of manipulating an event may involve actions 
that have caused insignificant or minor injury 
to bodily integrity. Regarding mental violence, 
we note that it can materialize, among other 
things, in the threat. The threat involves the 
perpetrator of an act that inspires the victim 
to fear, which puts him in the situation of no 
longer having the necessary mental resources 
to resist the compulsion. At the same time, it is 
found that in judicial practice there is no uni-
fying view on whether the influence of a par-
ticipant in a sporting event or a betting event 
involves the promise or giving of goods, mon-
ey, services, privileges or benefits in any form 
that he doesn’t deserve it. While some courts 
(majority) applied liability for bribery, on the 
contrary, others (minority) applied liability for 
handling an event. The author argues that the 
first jurisprudential course is correct and that 
it is necessary to unify judicial practice. The 
offenses of manipulating an event and bribing, 
respectively, have a different scope.

Key-words: manipulation of sports competitions, 
match-fixing, sporting event, bet, football team, 
prejudicial act.

Partea a II-a

SUMAR

A treia modalitate normativă a faptei prejudicia-
bile a infracţiunii de manipulare a unui eveniment 
constă în influenţarea unui participant la un eveni-
ment sportiv sau la un eveniment de pariat pentru 
ca acesta să aibă o conduită care ar afecta parcur-
sul sau rezultatul firesc al evenimentului în care 
evoluează. Influenţarea presupune întotdeauna re-
alizarea unei acţiuni asupra unui participant la un 
eveniment sportiv sau la un eveniment de pariat. În 
particular, influenţarea unui participant la un eve-
niment sportiv sau la un eveniment de pariat poate 
consta în aplicarea violenţei, înșelare, intimidare, 
ameninţare, măgulire, provocarea sentimentului 
de răzbunare, a invidiei, determinarea pe altă cale 
ilegală. Noţiunea generică de „violenţă” poate în-
globa atât violenţa fizică (vis absoluta) cât și pe cea 
psihică (vis compulsiva). Violenţa exercitată în con-
textul infracţiunii de manipulare a unui eveniment 
poate presupune acţiuni care au cauzat vătămarea 
neînsemnată sau ușoară a integrităţii corporale. 
Referitor la violenţa psihică, reţinem că aceasta 
se poate concretiza, între altele, în ameninţare. 
Ameninţarea presupune efectuarea de către 
făptuitor a unui act de natură să inspire victimei te-
mere, care o pune în situaţia de a nu mai avea resurse 
psihice necesare pentru a rezista constrângerii. 
Totodată, se constată că în practica judiciară nu 
există un punct de vedere comun privind faptul 
dacă influenţarea unui participant la un eveniment 
sportiv sau la un eveniment de pariat implică prom-
iterea sau darea de bunuri, bani, servicii, privile-
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DOI: 10.5281/zenodo.4061178



R E V I S T A  I N S T I T U T U L U I  N A Ţ I O N A L  A L  J U S T I Ţ I E I NR .  4  (55) ,  2020

44

gii sau avantaje sub orice formă ce nu i se cuvin. 
În timp ce unele instanţe (majoritatea) au aplicat 
răspunderea pentru dare de mită, dimpotrivă, altele 
(minoritatea) au aplicat răspunderea pentru manip-
ularea unui eveniment. Aici autorul argumentează 
că prima tendinţă jurisprudenţială este corectă și că 
se cere unificarea practicii judiciare. Infracţiunile 
de manipulare a unui eveniment și, respectiv, de 
dare de mită au diferite câmpuri de aplicare. 

Cuvinte-cheie: manipularea în competiţii sportive, 
meci aranjat, eveniment sportiv, pariu, echipă de fotbal, 
faptă prejudiciabilă.

3) Influenţarea unui participant la un eveniment 
sportiv sau la un eveniment de pariat
Cu privire la cea de-a treia modalitate normati-

vă a faptei prejudiciabile a infracţiunii de manipu-
lare a unui eveniment – influenţarea unui partici-
pant la un eveniment sportiv sau la un eveniment 
de pariat – în doctrină s-a menţionat că aceasta „se 
poate concretiza în: aplicarea violenţei, înșelare, 
intimidare, ameninţare, măgulire, provocarea 
sentimentului de răzbunare, a invidiei etc., deter-
minarea pe altă cale ilegală. Indiferent de forma 
pe care o îmbracă, influenţarea presupune întot-
deauna realizarea unei acţiuni asupra unui partici-
pant la un eveniment sportiv sau la un eveniment 
de pariat, nu o simplă tolerare de către făptuitor a 
intenţiei de comitere de către participantul la un 
eveniment sportiv sau la un eveniment de pariat a 
unor acţiuni care ar produce un efect viciat asupra 
respectivului eveniment” [4, p. 109; 23, p. 7-8; 24, 
p. 178; 25, p. 219].

Acest model de interpretare este inspirat 
din art. 307b din Codul penal al Bulgariei [34]. În 
baza articolului dat, oricine, care, prin violenţă, 
înșelăciune, ameninţare sau în altă modalitate ile-
gală, determină o persoană să influenţeze evoluţia 
sau rezultatul unui eveniment sportiv, administrat 
de o organizaţie sportivă, dacă fapta comisă nu 
constituie o infracţiune mai gravă, se pedepsește 
cu închisoarea de la un an la șase ani şi o amendă 
de la o mie la zece mii de leve.

Aplicarea violenţei sau ameninţarea cu aplica-
rea violenţei poate fi privită ca o modalitate faptică 
de influenţare a unui participant la un eveniment 
sportiv sau la un eveniment de pariat pentru ca 
acesta să aibă o conduită care ar afecta cursul sau 
rezultatul firesc al evenimentului în care evoluea-
ză. În același sens s-a pronunţat și J. Peurala [36, p. 
271], care face trimitere la un studiu al Interpolului.

În continuare, trebuie să stabilim tipurile și gra-
dul de vătămare a violenţei care ar putea cădea sub 
incidenţa infracţiunii prevăzută de art. 2421 CP.

Prin definiţie, „violenţa reprezintă acţiunea 
ilegală și intenţionată asupra corpului și/sau psihi-

cului unei persoane, săvârșită contrar sau în pofida 
voinţei acesteia, cauzându-i-se un prejudiciu consi-
derabil sau fiind pusă în pericol de a i se cauza un 
astfel de prejudiciu” [12, p. 125].

Așadar, noţiunea generică de „violenţă” poate 
îngloba atât violenţa fizică (vis absoluta) cât și pe 
cea psihică (vis compulsiva).

Distingem următoarele grade de gravitate a 
vătămării integrităţii corporale sau a sănătăţii: (i) 
vătămări grave; (ii) vătămări medii; (iii) vătămări 
ușoare; și (iv) vătămare neînsemnată [16, pct. 25].

Faptele care implică astfel de vătămări consti-
tuie contravenţii sau, după caz, infracţiuni. De prin-
cipiu, se știe că infracţiunea/contravenţia absor-
bantă trebuie să fie mai gravă decât infracţiunea/
contravenţia absorbită.

Așa stând lucrurile, apelând la metoda compa-
rării sancţiunilor, deducem că violenţa în contextul 
infracţiunii de manipulare a unui eveniment poate 
presupune acţiuni care au cauzat vătămarea neîn-
semnată [art. 78, alin. (1) din Codul contravenţio-
nal] sau ușoară [art. 78, alin. (2) din Codul contra-
venţional] a integrităţii corporale. În astfel de ca-
zuri răspunderea se aplică doar în baza art. 2421 CP.

Pășind spre o altă treaptă a violenţei, consta-
tăm că infracţiunea de manipulare a unui eveni-
ment nu poate să absoarbă violenţa ce implică 
vătămarea intenţionată gravă ori medie a integri-
tăţii corporale sau a sănătăţii. Aceasta – deoarece 
infracţiunile prevăzute de art. 151 și 152 CP au un 
tratament sancţionator mai aspru decât infracţi-
unea specificată la art. 2421 CP și, în consecinţă, 
sunt mai grave. Primele infracţiuni se pedepsesc, 
în varianta-tip, cu închisoare de la 5 la 10 ani și, 
respectiv, cu muncă neremunerată în folosul co-
munităţii de la 200 la 240 de ore sau cu închisoa-
re de până la 5 ani. Cea din urmă infracţiune se 
pedepsește, în varianta-tip, cu amendă de la 2.350 
la 4.350 de unităţi convenţionale sau cu închisoa-
re de la 1 la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de 
dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exer-
cita o anumită activitate pe un termen de până 
la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu 
amendă de la 6.000 la 9.000 de unităţi convenţi-
onale, cu privarea de dreptul de a exercita o anu-
mită activitate.

În aceste condiţii, aplicarea violenţei în vede-
rea influenţării unui participant la un eveniment 
sportiv sau la un eveniment de pariat soldată cu 
vătămarea intenţionată gravă sau medie a inte-
grităţii corporale sau a sănătăţii trebuie încadrată 
juridic doar potrivit art. 151 CP sau, după caz, con-
form art. 152 CP.

Referitor la violenţa psihică, reţinem că aceas-
ta se poate concretiza, între altele, în ameninţa-
re. Ameninţarea presupune „efectuarea de către 
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făptuitor a unui act de natură să inspire victimei 
temere, care o pune în situaţia de a nu mai avea 
resursele psihice necesare pentru a rezista con-
strângerii” [2, p. 496; 3, p. 420]. Anumite tipuri de 
ameninţare sunt incriminate nomen juris și pedep-
site. În particular, potrivit art. 155 CP, ameninţa-
rea cu omor ori cu vătămarea gravă a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii, dacă a existat pericolul 
realizării acestei ameninţări, se pedepsește cu 
amendă în mărime de la 550 la 750 de unităţi con-
venţionale sau cu muncă neremunerată în folosul 
comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închi-
soare de la 1 la 3 ani. Atât infracţiunea de mani-
pulare a unui eveniment în varianta sa tip [prevă-
zută de art. 2421, alin. (1) CP] cât și infracţiunea 
de ameninţarea cu omor ori cu vătămarea gravă a 
integrităţii corporale sau a sănătăţii pot fi pedep-
site cu până la trei ani de închisoare. Aici nu putem 
vorbi despre absorbţie.

Totuși, dacă influenţarea unui participant la 
un eveniment sportiv sau la un eveniment de 
pariat se manifestă în ameninţarea cu omor ori 
cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a 
sănătăţii, pentru ca el sau ea să întreprindă acţi-
uni care ar produce un efect viciat asupra eveni-
mentului respectiv, faptă comisă cu scopul de a 
obţine bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub 
orice formă, care nu i se cuvin, pentru sine sau 
pentru o altă persoană, atunci răspunderea ar 
trebui aplicată doar în conformitate cu art. 2421 
CP. Această soluţie se justifică prin prisma regulii 
prevăzută la art. 118, alin. (2) CP, potrivit căre-
ia calificarea infracţiunilor în cazul concurenţei 
dintre o parte și un întreg se efectuează în baza 
normei care cuprinde în întregime toate semnele 
faptei prejudiciabile săvârșite. În acest sens, par-
tea este norma care instituie răspunderea pen-
tru infracţiunea de manipulare a unui eveniment 
(art. 2421 CP), iar întregul – norma care stabilește 
răspunderea pentru ameninţarea cu omor ori cu 
vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a să-
nătăţii (art. 155 CP).

În schimb, în varianta sa agravată (care se 
pedepsește cu amendă de la 3.350 la 5.350 de uni-
tăţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, 
în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa 
anumite funcţii sau de a exercita o anumită activi-
tate pe un termen de la 4 la 7 ani), prevăzută de art. 
2421, alin. (2) CP (care presupune că infracţiunea în 
discuţie este comisă de către un antrenor, un agent 
al sportivului, un membru al juriului, un proprietar 
de club sportiv sau de o persoană care face parte 
din conducerea unei organizaţii sportive), infrac-
ţiunea de manipulare a unui eveniment absoarbe 
infracţiunea de ameninţare cu omor ori cu vătăma-
rea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii.

Alte tipuri de violenţă psihică (e.g., ameninţarea 
cu răpirea persoanei sau a rudelor sale apropiate, 
ameninţarea cu distrugerea sau deteriorarea bu-
nurilor, ameninţarea cu divulgarea unor informaţii 
defăimătoare sau compromiţătoare, ameninţarea 
cu divulgarea unor informaţii despre viaţa privată 
a persoanei, hipnoza, tehnica influenţării psiholo-
gice graduale, tehnica influenţării psiholingvistice 
etc.) ar putea, de asemenea, cădea sub incidenţa 
noţiunii de „influenţare” a unui participant la un 
eveniment sportiv sau la un eveniment de pariat, în 
sensul art. 2421 CP.

În privinţa participantului la un eveniment 
sportiv sau la un eveniment de pariat pot fi exer-
citate diferite presiuni ca el/ea să adopte condu-
ita cerută de făptuitor, i.e. care ar afecta parcur-
sul sau rezultatul firesc al evenimentului. Într-un 
caz iniţiat la plângerea a șapte jucători de fotbal, 
Curtea Naţională de Arbitraj Sportiv de pe lângă 
Federaţia Moldovenească de Fotbal a constatat că 
președintele de onoare al unui club sportiv le-ar fi 
spus mai multor jucători de fotbal că nu le va achi-
ta salariul, dacă nu vor urma instrucţiunile sale și 
ale antrenorului echipei ca să piardă anumite me-
ciuri, iar cei care urmau instrucţiunile erau apoi 
premiaţi cu câte 1000 de lei [10]. În condiţiile eco-
nomice din Republica Moldova, neplata salariului/
remuneraţiei poate constitui o „pârghie” eficientă 
de influenţare a participantului la un eveniment 
sportiv sau la un eveniment de altă natură care 
oferă ocazii de a paria.

În acest caz, fapta se pretează infracţiunii 
prevăzută la art. 2421 CP, atât în modalitatea nor-
mativă de instruire cât și în cea de influenţare a 
unui participant la un eveniment sportiv sau la un 
eveniment de pariat. Această împrejurare trebuie 
luată în considerare la individualizarea pedepsei. 
Totuși, la data comiterii faptei – în perioada cam-
pionatului naţional de fotbal al Republicii Moldo-
va, ediţia din 2010-2011 – Codul penal al Repu-
blicii Moldova nu incrimina fapta de manipulare 
a unui eveniment. Abia în anul 2013 Codul penal 
al Republicii Moldova a fost completat prin Legea 
nr. 38/2013 (în vigoare din 12 aprilie 2013), între 
altele – cu două articole noi: art. 2421„ intitulat 
„Manipularea unui eveniment”, și art. 2422,  denu-
mit „Pariurile aranjate”. 

Prin urmare, făptuitorii au fost sancţionaţi 
doar disciplinar (art. 76 din Codul disciplinar al 
Federaţiei Moldovenești de Fotbal [5] în redacţia 
de până la aprobarea, pe 6 martie 2020), de către 
Comitetul executiv al Federaţiei Moldovenești de 
Fotbal în baza unui nou Cod disciplinar [6], după 
cum urmează: 

1) președintele de onoare al clubului sportiv 
– cu amendă în mărime de 15.000 de dolari 
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SUA și cu interdicţia de a desfășura orice ac-
tivitate fotbalistică pe un termen de 5 ani; 

2) antrenorul echipei – cu amendă în mărime 
de 8.000 de dolari SUA și cu interdicţia de a 
desfășura orice activitate fotbalistică pe un 
termen de doi ani.

Aceste sancţiuni nici pe departe nu par a fi une-
le „disciplinare”, ci mai degrabă penale.

Ca și în cazul primei modalităţi (i.e. încurajarea 
unui participant la un eveniment sportiv sau la un 
eveniment de pariat) a acţiunii prejudiciabile a in-
fracţiunii prevăzută de art. 2421 CP, „influenţarea 
unui participant la un eveniment sportiv sau la un 
eveniment de pariat nu se poate concretiza în pro-
misiunea, oferirea sau darea de bunuri, servicii, pri-
vilegii sau avantaje sub orice formă ce nu i se cuvin 
unui asemenea participant” [4, p. 110; 21; 22, p. 
106; 23, p. 8; 24, p. 180]. Aceasta se deduce, în mod 
rezonabil, dintr-o interpretare sistematică. Din nou 
reiterăm că promisiunea, oferirea sau darea de bu-
nuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă 
ce nu i se cuvin unui participant la un eveniment 
sportiv sau la un eveniment de pariat cade sub in-
cidenţa art. 334 CP, articol care incriminează darea 
de mită. Infracţiunile prevăzute la art. 2421 și, re-
spectiv, la art. 334 CP au câmp de aplicare diferit 
[22, p. 106].

Acest lucru a fost înţeles corect în unele cazuri 
din practica judiciară (e.g. dosarele Mungiu [17], 
Beședin [18], precum și Periasamy și Keong [7]).

De exemplu, în cazul Periasamy și Keong s-a 
constatat, în fapt, că pe 27 februarie 2015, T.P. şi 
P.B. (originari din Singapore), acţionând în baza unor 
înţelegeri anterior prestabilite, au organizat prin in-
termediul lui H.I. o întâlnire cu vicepreședintele Fe-
deraţiei de Fotbal din Moldova, T.I., care a avut loc 
în incinta Centrului Comercial „Malldova” din mun. 
Chișinău, str. Arborilor, 21. În cadrul discuţiei, T.P. şi 
P.B. au promis acestuia din urmă 50.000 de dolari 
SUA, în scopul de a influenţa jucătorii echipei na-
ţionale de fotbal de juniori (sub 21 de ani) a Repu-
blicii Moldova, astfel încât aceștia să piardă cu un 
anumit scor meciul cu naţionala Regatului Belgian, 
eveniment sportiv care urma să se desfășoare pe 30 
martie 2015. În continuarea intenţiilor lor, aceștia, 
pe 3 martie 2015, ora 13:00, au organizat o întâl-
nire suplimentară cu T.I. în cafeneaua „Geografica” 
din mun. Chișinău, str. Veronica Micle, 1/1. În cursul 
discuţiilor, în scopul de a-l determina pe T.I. să se im-
plice în vederea influenţării jucătorilor, i-au promis 
că vor organiza parierea banilor promiși pe meciul 
care urma să fie trucat şi că beneficiile îi vor apar-
ţine în exclusivitate lui. Totodată, i-au solicitat lista 
jucătorilor care urmau să joace acel meci şi întâl-
niri cu fotbaliștii care vor juca pe post de fundaș și 
portar. În vederea confirmării intenţiilor lor, aceștia 

i-au transmis lui T.I. 500 de dolari SUA şi un Iphone 
6. Pe 19 martie 2015, T.P. şi P.B. au organizat o în-
tâlnire cu M.R., portarul echipei naţionale de juniori 
de fotbal a Republicii Moldova, în incinta restau-
rantului „Pekin” din mun. Chișinău, str. Pușkin, 16. 
Aceștia i-au cerut lui M.R. să piardă la o diferenţă 
de cel puţin trei goluri, neapărat în prima repriză, şi 
să provoace un penalty (o lovitură de la 11 metri), 
fapt pentru care, iniţial, i-au transmis 300 de dolari 
SUA şi i-au promis că vor organiza transferul aces-
tuia la o echipă dintr-un campionat din vestul Euro-
pei. Iar lui T.I., vicepreședintele Federaţiei de Fotbal 
din Moldova, i-au transmis 4.250 de dolari SUA în 
vederea organizării întâlnirii cu fundașii echipei na-
ţionale de fotbal.

În drept, atât prima instanţă [19] cât și cea de 
apel [7] au încadrat acţiunile lui T.P. şi P.B. în baza 
art. 334, alin. (3), lit. a) CP – promiterea unui parti-
cipant la un eveniment sportiv de bunuri ce nu i se 
cuvin, pentru sine şi pentru o altă persoană, pen-
tru îndeplinirea unei acţiuni, contrar funcţiei aces-
teia, în cadrul unui eveniment sportiv, care este 
în același timp și un eveniment de pariat – comise 
în proporţii deosebit de mari. Decizia instanţei de 
apel nu a fost contestată cu recurs. Observăm că 
instanţele de judecată au precizat corect că eve-
nimentul pe care făptuitorii doreau să-l trucheze 
a avut o dubla natură juridică: atât calitatea de 
eveniment sportiv cât și pe cea de eveniment de 
pariat.

În cazul Beședin, deși inculpatul și avocatul său 
nu au contestat cu apel sentinţa primei instanţe, 
prin care B.S. a fost condamnat pentru dare de 
mită în proporţii deosebit de mari, ei au pledat în 
procesul examinării cererii de apel depuse de pro-
curor pentru reîncadrarea faptei din art. 334, alin. 
(3), lit. a) CP în art. 2421, alin. (1) CP. Partea apărării 
a invocat că inculpatul a urmărit să trucheze meciul 
dintre selecţionata Republicii Moldova de fotbal 
feminin și selecţionata corespunzătoare a Letoniei; 
echipa de fotbal feminin a Republicii Moldova tre-
buia să piardă meciul la un scor determinat pentru 
ca făptuitorul să obţină câștig ca urmare a parierii 
pe acest scor la casele de pariuri. La rândul ei, Cur-
tea de Apel Chișinău a subliniat că nu se întrevăd 
elementele constitutive ale unei alte infracţiuni și, 
în consecinţă, nu există temeiuri pentru a reîncadra 
acţiunile inculpatului [8].

Acest caz nu a fost deferit judecăţii Curţii Su-
preme de Justiţie. Soluţia instanţei de apel este 
corectă, însă nemotivată. După T. Vizdoagă și A. 
Eșanu, „reîncadrarea juridică a faptei imputate in-
culpatului este posibilă doar în cazul respectării 
cumulative a două condiţii: 1) să nu se agraveze 
situaţia inculpatului; 2) să nu se lezeze dreptul la 
apărare al inculpatului” [26, p. 23].
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Cu privire la prima condiţie, reţinem că infrac-
ţiunea prevăzută la art. 2421, alin. (1) CP are un 
tratament sancţionator mai blând decât infracţiu-
nea prevăzută la art. 334, alin. (3), lit. a) CP (care 
se pedepsește cu amendă în mărime de la 2.350 la 
4.350 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de 
până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește 
cu amendă în mărime de la 9.000 la 13.000 de uni-
tăţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exer-
cita o anumită activitate). Posibil, din acest motiv, 
partea apărării a solicitat reîncadrarea faptei. Prin 
urmare, reîncadrarea faptei din dare de mită în ma-
nipularea unui eveniment nu ar fi agravat situaţia 
inculpatului, numai că această soluţie nu ar fi fost 
corectă.

Cu privire la cea de-a doua condiţie, dreptul 
la apărare al inculpatului nu se încalcă în cazul în 
care noua încadrare juridică a faptei este pusă în 
discuţie în cadrul ședinţei de judecată, fie chiar și 
în contextul exercitării căilor de atac. De altfel, și 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în conti-
nuare – CtEDO) a stabilit că reîncadrarea juridică a 
faptei nu încălcă drepturile apărării, dacă acuzatul 
are, în cadrul procedurii de control, posibilitatea 
adecvată de a se apăra [34, § 30]. CtEDO a accep-
tat că persoana ar putea face cunoștinţă cu noua 
încadrare juridică a faptei chiar din conţinutul ho-
tărârii instanţei de judecată [33, § 44]. În asemenea 
situaţii nu se încalcă dreptul la un proces echitabil 
și, în special, dreptul la apărare, dacă persoana poa-
te contesta hotărârea și, respectiv, reîncadrarea în 
faţa unei instanţe ierarhic superioare dotate cu 
competenţa examinării tuturor aspectelor relevan-
te de fapt și de drept [28, § 30-34; 29, § 36-38; 30, § 
36-38; 33, § 37]. 

Așadar, în speţă, au fost întrunite condiţiile 
procesuale pentru reîncadrarea faptei.

Dar ne interesează mai mult aspectele de 
drept penal substanţial. În această privinţă, Cur-
tea de Apel Chișinău nu a explicat de ce în acest 
caz nu este incident art. 2421 CP. Ea a ratat șansa 
să arate că promiterea de bani pentru asigurarea 
înfrângerii unei echipe sportive constituie dare de 
mită. Textul „pentru a întârzia sau a grăbi îndepli-
nirea unei acţiuni fiind în exerciţiul funcţiei sale 
sau contrar acesteia, fie în cadrul unui eveniment 
sportiv sau al unui eveniment de pariat” din art. 
334 CP poate implica trucarea unui eveniment 
sportiv sau de pariat. Diferenţa dintre infracţiuni-
le de manipulare a unui eveniment și de dare de 
mită trebuie  trasată din perspectiva laturii obiec-
tive, mai exact - a conduitei infracţionale. Apli-
când regula logică a terţului exclus, constatăm că 
infracţiunea prevăzută la art. 2421 CP nu se poate 
concretiza în promisiunea, oferirea sau darea de 
bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice 

formă ce nu i se cuvin unui participant la un eve-
niment sportiv sau la un eveniment de altă natură 
care oferă ocazii de a paria. Această conduită se 
circumscrie art. 334 CP.

Afirmaţia instanţei de apel privind lipsa teme-
iurilor pentru reîncadrarea faptei este vagă. Ea ar 
putea servi în calitate de „șablon” pentru a respin-
ge de fiecare dată argumentul că fapta a fost înca-
drată eronat. Această practică încalcă dreptul la un 
proces echitabil, garantat de art. 20 din Constituţie 
și de art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului (în continuare – CEDO). Republica Moldova 
a fost condamnată de către CtEDO de mai multe 
ori în baza art. 6 CEDO pentru nemotivarea hotă-
rârilor judecătorești. De exemplu, în cazul Mitrofan 
v. Republica Moldova, CtEDO a apreciat că consta-
tarea Curţii Supreme de Justiţie că „argumentele 
părţii apărării [că fapta a fost încadrată greșit] sunt 
neîntemeiate şi contravin materialelor din dosar” 
este atât de generală încât poate fi inserată în ori-
ce hotărâre judecătorească, fără a oferi detalii adi-
ţionale sau motive specifice acestei hotărâri [31, § 
53]. Hotărârea CtEDO în cazul Mitrofan v. Republica 
Moldova pre-datează deciziei pronunţate de către 
Curtea de Apel Chișinău în speţa Beședin. Totuși, 
instanţele judecătorești din Republica Moldova nu 
au învăţat din greșelile comise anterior.

Dimpotrivă, într-un alt caz – Gluhoi și alţii – Ju-
decătoria Chișinău (sediul Buiucani) a constatat, 
între altele, că, pe 9 februarie 2017, 20 martie 2017 
și pe 22 martie 2017, G.N. ar fi trimis de pe contul 
său de Facebook câte un mesaj lui T.I. (participant 
la competiţia de tenis „ITF Woman” din Hammamet, 
Tunisia), lui G.B. (participant la competiţia de tenis 
„ITF Mens F2 Futures” din Ramat Hasharon, Israel) și 
lui M.K. (participant la competiţia de tenis „ITF F11 
Futures” din Hammamet, Tunisia) ca să-i influenţe-
ze pe aceștia să întreprindă acţiuni care ar produce 
un efect viciat asupra evenimentului sportiv în care 
participă, contra sumei de 500 de dolari SUA, 700 de 
euro și, respectiv, 600 de euro. Astfel, prin acţiunile 
sale intenţionate, G.N. a comis trei infracţiuni de ma-
nipulare a unui eveniment caracterizate prin încura-
jarea, influenţarea sau instruirea unui participant la 
un eveniment sportiv sau la un eveniment de pariat 
să întreprindă acţiuni care ar produce un efect viciat 
asupra evenimentului respectiv, cu scopul de a obţi-
ne bunuri, care nu i se cuvin, pentru sine sau pentru 
o altă persoană, infracţiuni prevăzute de art. 2421, 
alin. (1) CP [20].

Sentinţa primei instanţe a fost menţinută de 
către Curtea de Apel Chișinău [9]. La data redactării 
acestor rânduri, cazul se afla pe rolul Curţii Supre-
me de Justiţie [1].

Atât prima instanţă [20] cât și cea de apel [9] 
au stabilit, în fapt, că G.N. a influenţat trei spor-
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tivi ca să întreprindă acţiuni care ar produce un 
efect viciat asupra evenimentului sportiv în care 
participă. Totuși, în drept, instanţele au circum-
scris această conduită ca „încurajare, influenţare 
sau instruire”. Există o lipsă de sincronizare din-
tre situaţia de fapt descrisă și încadrarea juridi-
că a acesteia. În acest caz, subiectele dotate cu 
competenţa aplicării legii trebuiau să reţină la în-
cadrare doar modalitatea normativă de influen-
ţare a unui participant la un eveniment sportiv, 
nu și pe celelalte două.

Folosirea conjuncţiei „sau” în dispoziţia art. 
2421, alin. (1) CP denotă faptul că modalităţile nor-
mative de comiterea infracţiunii de manipulare a 
unui eveniment, precum și evenimentele suscep-
tibile de manipulat (un eveniment sportiv/pariat) 
sunt alternative. Desigur, este posibil ca făptui-
torul să comită infracţiunea de manipulare a unui 
eveniment prin toate cele trei modalităţi alternati-
ve: încurajare, instruire și influenţare. În asemenea 
situaţii trebuie reţinute toate modalităţile acţiunii 
prejudiciabile a infracţiunii și utilizarea termenului 
„și”, nu „sau”. 

Așadar, constatăm că atunci când au înca-
drat acţiunile inculpatului instanţele au preluat 
„orbește” textul incriminator de la art. 2421, alin. 
(1) CP, fără a-l adopta la circumstanţele particula-
re ale cazului deferit judecăţii, ceea ce este inad-
misibil.

Trecând peste asemenea erori judiciare stre-
curate în practică, observăm că și în acest caz 
pretinsa influenţare s-a manifestat prin promi-
terea unor sume de bani. Având în vedere argu-
mentele menţionate supra, considerăm că fapta 
întrunește elementele constitutive ale infracţiu-
nii de dare de mită.

Generalizând, constatăm că practica judiciară 
oscilează cu verdicte divergente. În timp ce une-
le instanţe (majoritatea) au decis că promisiunea, 
oferirea sau darea de bunuri, servicii, privilegii sau 
avantaje sub orice formă ce nu i se cuvin unui parti-
cipant la un eveniment sportiv sau de pariat pentru 
ca acesta să aibă o conduită contrară principiului 
fair-play se circumscrie art. 334 CP, dimpotrivă, al-
tele (minoritatea) au considerat (în mod incorect) 
că în această ipoteză este aplicabil art. 2421 CP.

Hotărârile instanţelor de judecată „nu vorbesc 
cu o singură voce” [35, § 67], diferenţele nefiind de 
nuanţă, ci de esenţă. Dar legea penală (și nu doar) 
trebuie să aibă același înţeles și să producă aceleași 
consecinţe, indiferent de instanţa care o aplică 
[14, p. 100]. Existenţa soluţiilor opuse cu privire 
la aceleași probleme juridice poate să transforme 
justiţia într-o loterie [15]. Această situaţie generea-
ză incertitudine și știrbește rolul judecătorilor de 
„gardieni ai drepturilor omului și libertăţilor fun-

damentale” [13, § 58]. Este adevărat că „atingerea 
unui consens jurisprudenţial este un proces care 
poate dura şi existenţa unei divergenţe poate fi 
tolerată atât timp cât ordinea juridică internă are 
capacitatea de a o resorbi” [27, § 66]. Dar soluţia 
non liquet nu poate fi acceptată.

În fine, în cazul Gluhoi și alţii, Curtea Supremă 
de Justiţie are o bună ocazie de a tranșa această 
problemă juridică și, prin urmare, „de a scuti prac-
tica judiciară de multe controverse inutile, de nu-
meroase soluţii neunitare contraproductive şi de 
o doză sporită de frustrare determinată, în rândul 
destinatarilor legii, faţă de sistemul de justiţie, ca 
urmare a inechităţii pronunţării unor soluţii diferi-
te, plecându-se însă de la situaţii juridice similare” 
[11, p. 133]. Vom vedea ce va decide instanţa de 
recurs.
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Corruption crime in 
the criminal legislation 
of Ukraine: problems of 
legislative structure

SUMMARY

The list of corruption criminal offenses is 
enshrined in the note to Article 45 of the Cri-
minal Code of Ukraine. At the same time, most 
scholars draw attention to the inconsistency 
of this list with the concepts of „corruption“ 
and „corruption offense“ defined in the Law 
of Ukraine „On Corruption Prevention“. The 
use of exhaustive lists in the texts of regulati-
ons serves their legal certainty, but these lists 
make the relevant rule inflexible.

The purpose of this article is to establish the 
expediency of enshrining the list of corruption 
offenses in the Criminal Code of Ukraine and 
to make specific proposals for solving the pro-
blems, caused with such legislative method.

Recognition of a certain offense as corrupt, 
depending on its formal inclusion in a cer-
tain list, is a rather vulnerable decision. This 
makes it possible to constantly change such a 
list without rethinking the content and signs 
of corruption defined in the law. In addition, 

Infracţiunea de corupţie în 
legislaţia penală din Ucraina: 
probleme de structură 
legislativă

SUMAR

Lista infracţiunilor de corupţie este consacrată 
în nota de subsol a articolului 45 din Codul pe-
nal al Ucrainei. În același timp, majoritatea oa-
menilor de știinţă acordă atenţie inconsecven-
ţei acestei liste cu conceptele de „corupţie” și 
„infracţiune de corupţie” consacrate în Legea 
cu privire la prevenirea corupţiei. Utilizarea 
listelor exhaustive în textele actelor juridice de 
reglementare servește certitudinii lor juridice, 
dar aceste liste fac ca regula corespunzătoare 
să fie inflexibilă. 

Scopul prezentului articol este de a stabili fe-
zabilitatea stabilirii unei liste de infracţiuni de 
corupţie în Codul penal al Ucrainei și de a face 
propuneri pentru rezolvarea problemelor exis-
tente cauzate de o astfel de tehnică legislativă.

Recunoașterea unei anumite infracţiuni drept 
corupţie, în funcţie de formalizarea acesteia 
într-o anumită listă, este o decizie destul de 
vulnerabilă. Acest lucru face posibilă schimba-
rea constantă a unei astfel de liste, fără a re-
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АННОТАЦИЯ

Перечень коррупционных уголовных преступле-
ний закреплено в примечании статьи 45 Уголов-
ного кодекса Украины. При этом большинство 
ученых обращают внимание на несогласован-
ность этого перечня с закрепленными в Законе 
Украины «О предотвращении коррупции» по-
нятиями «коррупция» и «коррупционное пра-
вонарушение». Использование исчерпывающих 
перечней в текстах нормативно-правовых актов 
служит их юридической определенности, одна-
ко эти перечни делают соответствующую норму 
негибкой.

Целью этой статьи является установление целе-
сообразности закрепления в УК Украины переч-
ня коррупционных уголовных правонарушений 
и внесение предложений по решению существу-
ющих проблем, обусловленных таким законода-
тельным приемом.

Признание определенного правонарушения 
коррупционным в зависимости от формально-
го закрепления его в определенном перечне яв-
ляется довольно уязвимым решением. Это дает 
возможность постоянно менять такой перечень 
без переосмысления содержания и признаков 
коррупции, закрепленных на законодательном 

уровне. Кроме того, такой подход открывает 
возможности для волюнтаризма в законопро-
ектировании и существенно ограничивает су-
дейское усмотрение в уголовном производстве, 
в частности исключает учет конкретных об-
стоятельств уголовного правонарушения при 
оценке его общественной опасности. Практика 
применения уголовного процессуального зако-
нодательства относительно обличителей кор-
рупции также свидетельствует об ошибочности 
выбранного подхода к определению термина 
«обличитель».

С целью решения указанных проблем, предла-
гается закрепить в УК Украины понятие кор-
рупционного уголовного преступления как со-
держащего определенные законом признаки 
коррупции, уточнить понятие коррупции в За-
коне Украины «О предотвращении коррупции», 
определить в УПК Украины, что обличителем 
является лицо, по заявлению или сообщению 
которого начато досудебное расследование кор-
рупционного уголовного преступления.

Ключевые слова: уголовное преступление, кор-
рупция, признаки коррупции, уголовная ответ-
ственность, законодательство, обличитель.

gândi conţinutul și semnele de corupţie consa-
crate la nivel legislativ. În plus, este o abordare 
care deschide oportunităţi pentru voluntarism 
în elaborarea legislaţiei și limitează semnifi-
cativ discreţia judiciară în cadrul procedurilor 
penale, în special exclude luarea în considera-
re a circumstanţelor specifice unei infracţiuni 
atunci când se evaluează pericolul public al 
acesteia. Practica aplicării legislaţiei procesua-
le penale cu privire la denunţătorii de corupţie 
mărturisește, de asemenea, greșeala abordării 
alese a definiţiei termenului „denunţător”.

Pentru a rezolva aceste probleme, se propu-
ne consolidarea în Codul penal al Ucrainei a 
conceptului de infracţiune de corupţie ca în-
globând semnele de corupţie definite de lege, 
pentru a clarifica conceptul de corupţie în Le-
gea Ucrainei „Cu privire la prevenirea corupţi-
ei”, indicarea în Codul de procedură penală al 
Ucrainei că acuzatorul este o persoană în baza 
informaţiei căreia a fost pornită o procedură 
preliminară privind  investigarea unei infrac-
ţiuni de corupţie.

Cuvinte-cheie: infracţiune, corupţie, semne de 
corupţie, răspundere penală, legislaţie, acuzator.

this approach opens up opportunities for vo-
luntarism in drafting and significantly limits 
judicial discretion in criminal proceedings. 
In particular, it makes impossible taking into 
account the specific circumstances of a crimi-
nal offense when assessing its public danger. 
The practice of applying criminal procedure 
legislation to whistleblowers also demonstra-
tes the erroneousness of the chosen approach 
to the definition of the term „whistleblower“.

In order to solve these problems, the authors 
proposed to enshrine the concept of corrup-
tion criminal offense in the Criminal Code of 
Ukraine as an offense, that contains signs of 
corruption, defined in the law, to clarify the 
concept of corruption in the Law of Ukraine 
„On Corruption Prevention“, to determine in 
the Criminal Procedure Code of Ukraine that 
the whistleblower is a person on whose appli-
cation or notification a pre-trial investigation 
of a corruption criminal offense has been ini-
tiated.

Key-words: criminal offense, corruption, signs of 
corruption, criminal liability, legislation, whistle-
blower.
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Постановка проблемы: В Уголовном кодек-
се Украины (далее – УК) предусмотрен перечень 
коррупционных преступлений (примечание ст. 
45) (с  01.07.2020 – коррупционных уголовных 
правонарушений). Несмотря на то, что такой 
перечень неоднократно пересматривался, он 
остается исчерпывающим и не подлежит рас-
ширительному толкованию. В свою очередь, 
Уголовный процессуальный кодекс Украины 
(далее – УПК) пока содержит как термин «кор-
рупционное преступление» (например, статьи 
100, 1301, 208), так и «коррупционное уголовное 
преступление» (статьи 3, 331, 545). Поскольку 
на  сегодня коррупционные правонарушения 
признаны одними из самых опасных преступ-
ных проявлений, то и применение законода-
тельства об уголовной ответственности за их 
совершение должно осуществляться на основе 
системного, взвешенного и научно подтверж-
денного подходов.

Обоснованность законодательного выделе-
ния перечня коррупционных уголовных право-
нарушений и соблюдения соответствующих кри-
териев для такой классификации стала предме-
том научной дискуссии с момента введения этих 
положений в УК. С точки зрения Н М. Ярмыш, 
примечание ст. 45 УК не полностью соответству-
ет Закону Украины «О предотвращении корруп-
ции», что обуславливает возможность для ис-
пользования этого обстоятельства адвокатами 
для оправдания подзащитных коррупционеров, 
поскольку, невзирая на наличие совершенного 
преступления в перечне (примечание ст. 45 УК), 
оно таковым не является согласно Закону Укра-
ины «О предотвращении коррупции» [13, с. 161].  
Схожий подход имеет место и в научных публи-
кациях других украинских правоведов (Д. Г. Ми-
хайленка [3, с. 80], А.  В.  Савченка [11, c.  22], 
В. Н. Трепака [12, с. 119] и других).

Учитывая изложенное выше, целью этой пу-
бликации является установление целесообраз-
ности закрепления в УК перечня коррупционных 
уголовных правонарушений, а также разработка 
предложений по решению существующих про-
блем, обусловленных таким законодательным 
приемом.

Изложение основного материала. Как указы-
валось выше, список коррупционных преступле-
ний сформулирован законодателем в виде ис-
черпывающего (казуистического или формаль-
ного) перечня. Составляющие исчерпывающего 
перечня – это «единицы перечня», определяю-
щие общее понятие. Особенностью исчерпыва-
ющих перечней является то, что в большинстве 
случаев содержание единиц перечня влияет на 
установление значение понятие, раскрывается с 
помощью таких единиц [1, с. 297].

Вопрос целесообразности использования 
исчерпывающих перечней в тексте норматив-
но-правовых актов пока остается малоисследо-
ванным. В отдельных случаях использование та-
ких исчерпывающих перечней является крайне 
важным для предотвращения появления в нор-
мативно-правовых актах положений, которые 
самостоятельно или в сочетании с другими нор-
мами могут способствовать совершению корруп-
ционных или связанных с коррупцией правона-
рушений. 

Исчерпывающие перечни, с одной стороны, 
служат юридической определенности норматив-
но-правовых актов, но с другою, они делают со-
ответствующую норму негибкой (omnus detmition 
periculasa est), поскольку не  позволяют норме 
права оперативно приспосабливаться к изме-
нению общественных отношений. Кроме того, 
не следует забывать и практику ЕСПЧ, согласно 
которой определенность закона не может быть 
абсолютной (например, решения «Скоппола 
против Италии» [10], «Санди Таймс против Сое-
диненного Королевства» [9]).

Таким образом, исчерпывающие перечни, 
используемые в текстах любых нормативно-пра-
вовых актов, в т.ч. и в УК, являются спорадически 
желанными и  должны использоваться с целью 
недопущения индикаторов коррупциогенности 
при формулировании уголовно-правовых пред-
писаний.

В правовой доктрине Украины уже возникал 
вопрос о содержании понятия определенной ка-
тегории уголовных преступлений – преступле-
ний, связанных с  домашним насилием. В част-
ности, согласно Закону Украины от 06.12.2017 
№  2227-VIII УК и УПК, были дополнены право-
выми предписаниями, направленными на реа-
лизацию положений Конвенции Совета Европы 
о  предотвращении насилия в отношении жен-
щин и домашнего насилия и борьбу с этими яв-
лениями. Одной из таких законодательных но-
велл стал предусмотренный в п. 7 ч. 1 ст. 284 УПК 
запрет закрытия уголовного производства в слу-
чае, если потерпевший отказался от обвинения 
в уголовном производстве в форме частного об-
винения в отношении преступления, связанного 
с домашним насилием. Узкое толкование судами 
законодательной формулировки «преступле-
ние, связанное с  домашним насилием», как та-
кового, что является отсылочной к содержанию 
ст. 1261 «Домашнее насилие» УК, обусловило не-
обходимость рассмотрения этого вопроса объ-
единенной палатой Кассационного уголовного 
суда Верховного Суда. В постановлении суда от 
12.02.2020 сформулировано соответствующее 
правовое заключение по применению норм пра-
ва: «преступлением, связанным с домашним на-
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силием, следует считать любое уголовное пре-
ступление, обстоятельства совершения которо-
го свидетельствуют о наличии в деянии хотя бы 
одного из  элементов (признаков), перечислен-
ных в ст. 1 Закона Украины «О предотвращении и 
противодействии домашнему насилию», незави-
симо от того, указаны они в инкриминируемых 
статьях (частях статьи) УК как признаки основно-
го или квалифицированного состава преступле-
ния» [7].

Представляется, что указанный подход 
вполне пригоден для определения понятия 
«коррупционное уголовное преступление», ис-
пользуемое в УК. Понятие является одной из 
форм мышления, результатом обобщения су-
щественных признаков объекта действительно-
сти. Содержание понятия составляют признаки, 
характеризующие качество предмета и отгра-
ничивающие его от других подобных предме-
тов. Признаки коррупции определены в поня-
тии «коррупция», закрепленного в ст. 1 Закона 
Украины «О предотвращении коррупции» [2]. 
Однако, указанное понятие до сих пор имеет 
чисто теоретический (мировоззренческий), а не 
прикладной смысл, поскольку не используется 
для выяснения сути определенных явлений в 
сфере коррупции. 

С одной стороны, наличие исчерпывающего 
перечня коррупционных преступлений является 
удобным, но с другой стороны порождает массу 
вопросов прикладного характера. Как пример: в 
ст. 3661 УК предусматривается уголовная ответ-
ственность за декларирование недостоверной 
информации. Эта статья признана неконститу-
ционной Конституционным Судом Украины [8]. 
На момент действия ст. 3661 УК Украина она то 
включалась, то исключалась из примечания 
ст.  45 этого Кодекса, то есть признавалась или 
нет коррупционным преступлением.

Как указывает В. Мифтахутдинов, отсутствие 
единого обобщающего понятия «коррупцион-
ное преступления» является оправданным ша-
гом, учитывая невозможность адаптации и рас-
пространения определенного толкования тако-
го понятия в ограниченный круг деяний. С точки 
зрения этого ученого, невозможно разработать 
столь обобщенную правовую конструкцию, ко-
торая бы отражала абсолютно все проявления 
(признаки) коррупции [4].

Не поддерживая указанный подход, с целью 
предотвращения негативного необоснованно-
го пересмотра законодательного перечня кор-
рупционных уголовных преступлений, считаем 
целесообразным применить общие правила 
определения понятий в тексте законодательных 
актов. Предлагаем закрепить в УК определение 
коррупционного уголовного преступления, со-

держащего предусмотренные законом признаки 
коррупции. Параллельно необходимо уточнить 
понятие коррупции в ст. 1 Закона Украины «О 
предотвращении коррупции» с тем, чтобы оно 
охватывало случаи склонения должностного 
лица не только к противоправному, а к любому 
использованию предоставленных ему служеб-
ных полномочий, что соответствует междуна-
родным стандартам противодействия корруп-
ции, в частности положениям статей 15, 16, 21 
Конвенции ООН против коррупции, статей 2, 7 
Уголовной конвенции о борьбе с коррупцией. 
Указанное также согласуется с соответствующи-
ми признакам составов коррупционных уголов-
ных преступлений, заключающихся в подкупе за 
совершение лицом действий или ее бездействие 
с использованием предоставленных ему полно-
мочий (ч. 1 ст. 3683, ч. 1 ст. 3684 УК) или предостав-
ленной ему власти либо служебного положения 
(ч. 1 ст. 369 УК).  

Предложенный нами подход даст возмож-
ность в каждом конкретном деле с учетом четко 
определенных в Законе Украины «О предотвра-
щении коррупции» признаков коррупции отне-
сти совершенное преступление к коррупционно-
му или некоррупционному. Такое решение имеет 
существенные уголовно-правовые, а с недавних 
пор и уголовно-процессуальные негативные по-
следствия.

Напомним, что лицо, совершившее корруп-
ционное уголовное преступление, не подлежит 
освобождению от уголовной ответственности, 
кроме как на основании ст. 49 и ч. 5 ст. 354 УК, 
этому лицу не может быть назначено наказание 
более мягкое, чем предусмотрено законом (ст. 
69), суд не вправе освободить ее от наказания в 
связи с утратой общественной опасности (ч. 4 ст. 
74), освободить от отбывания наказания с испы-
танием (ч. 1 ст. 75, ст. 79) или на основании ам-
нистии (ч. 4 ст. 86). Кроме того, повышены сроки 
фактического отбытия наказания, назначенного 
судом за коррупционное уголовное преступле-
ние, для условно-досрочного освобождения (ст. 
81), замены неотбытой части наказания более 
мягким (ст. 82), помилования (ч. 3 ст. 87), суди-
мость за совершение коррупционного уголовно-
го преступления не может быть досрочно снята 
судом (ч. 2 ст. 91).

Относительно уголовных процессуальных 
аспектов применения понятия «коррупционное 
уголовное преступление» следует обратить вни-
мание на дополнение УПК положениями о правах 
обличителей коррупции. Так, в ст. 3 этого Кодек-
са определен термин «обличитель». Получение 
статуса обличителя в уголовном производстве 
предоставляет такому лицу ряд процессуальных 
гарантий, например, право получать информа-
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цию о состоянии досудебного расследования, 
начатого по его заявлению или сообщению (ч. 
3 ст. 60 УПК), право на обеспечение безопасно-
сти путем применения мер, предусмотренных в 
Законе Украины «Об обеспечении безопасности 
лиц, участвующих в уголовном судопроизвод-
стве», а также право на выплату вознаграждения 
в соответствии со ст. 1301 УПК.

На практике лицо, сообщающее об уголов-
ном правонарушении, содержащим признаки 
коррупции, не может получить статус обличите-
ля, если органом досудебного расследования 
соответствующее деяние квалифицировано по 
статье Особенной части УК, отсутствующей в 
примечании ст. 45 этого Кодекса. Например, со-
гласно постановлению следственного судьи Выс-
шего антикоррупционного суда (далее – ВАКС) 
лицу было отказано в удовлетворении жалобы 
на бездействие уполномоченного лица Нацио-
нального антикоррупционного бюро Украины 
(далее – НАБУ) относительно вручения заверен-
ной копии уведомления Национального агент-
ства по вопросам предотвращения коррупции 
(далее – НАПК) о начале досудебного расследо-
вания с участием обличителя в соответствии с ч. 
9 ст. 214 УПК и сообщения о процессуальные пра-
ва и обязанности. В этом постановлении указано 
такое: в соответствии с ч. 5 ст. 216 УПК детективы 
НАБУ осуществляют досудебное расследование 
не только о коррупционных уголовных право-
нарушениях. В  своем заявлении заявитель со-
общил о совершении уголовного преступления, 
предусмотренного ст. 2062 УК («Противоправное 
завладение имуществом предприятия, учрежде-
ния, организации»), что в понимании действую-
щего законодательства не является коррупци-
онным преступлением, а потому заявитель не 
является обличителем в соответствии с требова-
ниями УПК [5].

Учитывая вышеизложенное, а также отсут-
ствие ст. 2062 УК в перечне коррупционных пре-
ступлений, возникает закономерный вопрос: 
почему расследование таких преступлений при 
соответствующих условиях законодателем от-
несено к предметной подследственности НАБУ 
и подсудности Высшего антикоррупционного 
суда? По нашему мнению, это связано с тем, что 
такое преступление может содержать признаки 
коррупции, то есть по своей сути быть корруп-
ционным.

В нескольких делах, рассмотренных ВАКС, 
было констатировано неподсудности этих дел 
Суда, поскольку лицо обращалась с заявлени-
ем о совершении коррупционных правонару-
шений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191, 
ч. 2 ст. 210 УК, однако сведения были внесены 
в Единый реестр досудебных расследований 

(далее – ЕРДР) по ст. 367 УК [6]. Таким образом, 
лица, считавшие себя обличителями коррупции, 
не получили соответствующего уголовного про-
цессуального статуса из-за того, что уголовное 
правонарушение было предварительно квали-
фицировано органом досудебного расследова-
ния как коррупционное. В определение терми-
на «обличитель» (ст. 3 УПК) заложено несколько 
иное понимание. Так, обличителем определено 
физическое лицо, имеющего основания пола-
гать, что информация является достоверной, 
обратилось с заявлением или сообщением о 
коррупционном уголовном преступлении в ор-
ган досудебного расследования. 

Очевидно, что квалификация определенного 
правонарушения как коррупционного является 
результатом аналитической деятельности сле-
дователя по рассмотрению такого заявления, 
в связи с чем он принимает решение о начале 
предварительного расследования путем вне-
сения соответствующих сведений в ЕРДР. Такие 
сведения в соответствии с ч. 5 ст. 214 УПК долж-
ны обязательно включать предварительную 
правовую квалификацию уголовного престу-
пления с указанием статьи (части статьи) закона 
Украины об уголовной ответственности. Остает-
ся открытым вопрос и о последующем измене-
нии уголовно-правовой квалификации. В част-
ности, получит ли лицо статус обличителя, если 
в ходе досудебного расследования, начатого по 
ее заявлению, сторона обвинения примет реше-
ние об изменении квалификации деяния на кор-
рупционное уголовное преступление? С какого 
момента при указанных обстоятельствах лицо 
будет считаться обличителем?

Для решения указанных проблем считаем 
целесообразным по-иному определить термин 
«обличитель» в УПК. По нашему мнению, обличи-
телем должно быть признано физическое лицо, 
по заявлению или сообщению которого начато 
досудебное расследование коррупционного уго-
ловного преступления. Законодательное закре-
пление такой формулировки, с одной стороны, 
позволит гармонизировать определение этого 
термина с положениями УПК Украины, опреде-
ляющими право обличителя на получение ин-
формации о состоянии досудебного расследова-
ния, начатого по его заявлению или сообщению, 
получение копии сообщения следователя, до-
знавателя НАПК о начале досудебного расследо-
вания с участием обличителя (ч. 9 ст. 214 УПК). 
С другой стороны, это даст возможность предот-
вратить манипуляции с уголовно-правовой ква-
лификации как со стороны заявителей, проявля-
ющейся в необоснованной ссылке на статьи УК, 
которые предусмотрены в перечне примечания 
ст. 45 этого Кодекса, не содержащих признаки со-
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става того преступления, о котором сообщается, 
так и со стороны правоохранителей, поскольку 
дальнейшее изменение квалификации уголов-
ного преступления, досудебное расследование 
которого было начато по заявлению обличите-
ля, не будет влиять на процессуальный статус 
последнего.

Выводы. Использование закрытых переч-
ней в текстах нормативно-правовых актов явля-
ется одним из способов предотвращения кор-
рупциогенности их нормативных предписаний. 
Однако, использованию указанного законода-
тельного приема должно предшествовать тща-
тельное исследование связанных с этим преи-
муществ и недостатков. С момента закрепления 
в УК перечня коррупционных преступлений он 
подвергался аргументированной критике со 
стороны ученых из-за несоответствия понятию 
коррупционного правонарушения, закреплен-
ного в Законе Украины «О предотвращении 
коррупции». Законодателем неоднократно ме-
нялось его содержательное наполнение, ино-
гда без надлежащего обоснования. Практика 
применения уголовного процессуального зако-
нодательства по обличителей коррупции также 
свидетельствует об ошибочности выбранного 
подхода к определению термина «обличитель». 
С целью решения указанных проблем необхо-
димо закрепить в УК понятие коррупционно-
го уголовного преступления как содержащего 
определенные законом признаки коррупции, 
уточнить понятие коррупции в Законе «О пре-
дотвращении коррупции», определить в УПК, 
что обличителем является лицо, по заявлению 
или сообщению которого начато досудебное 
расследование коррупционного уголовного 
преступления.
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SUMMARY

In this article we will analyze the practical ap-
plication of legal provisions in the part related 
to the conditions of connection of criminal 
cases, the manner of carrying out this proce-
dural action by the courts, as well as the prob-
lems generated by the procedure in question in 
terms of efficient administration of justice and 
the trial of the case within a reasonable time.

In addition, a comparative analysis of the legal 
provisions will be made in the part related to 
the connection of criminal cases in relation to 
the legislation of other states, reiterating the 
best regulation in this regard. The purpose of 
this paper is to elucidate the misinterpreta-
tion of the provisions regarding the connec-
tion of criminal cases, as well as the interfer-
ence caused by the rights of the accused and the 
need to guarantee and ensure a fair trial.

Key-words: connection of the criminal case, crimi-
nal accusation, knowledge of the accusation, crimi-
nal trial, the court, reasonable time to judge the 
case.

SUMAR

În acest articol este analizat modul de aplicare prac-
tică a prevederilor legale în partea ce ţine de condi-
ţiile de conexare a cauzelor penale, modalitatea de 
realizare a acestei acţiuni procesuale de către in-
stanţele de judecată, precum și problemele pe care le 
generează procedura în cauză prin prisma adminis-
trării eficiente a justiţiei și judecarea cauzei în ter-
men rezonabil. Suplimentar, va fi realizată o analiză 
comparativă a prevederilor legale în partea ce ţine de 
conexarea cauzelor penale în raport cu legislaţia al-
tor state, reiterând reglementarea cea mai optimă în 
acest sens. Scopul prezentei lucrări este de a elucida 
interpretarea eronată a prevederilor în partea ce ţine 
de modalitatea conexării cauzelor penale, precum și  
ingerinţele cauzate în acest sens prin prisma drep-
turilor acuzatului, precum și necesităţii garantării și 
asigurării unui proces echitabil.

CZU: 343.13
DOI: 10.5281/zenodo.4314327

Cuvinte-cheie: conexarea cauzei penale, acuzaţie pe-
nală, cunoașterea învinuirii, proces penal, instanţa de 
judecată, termen rezonabil de judecare a cauzei.

Conceptul „acuzaţie în materie penală”, în-
ţeles în sensul Convenţiei, poate fi definit drept 
„notificarea oficială, din partea autorităţii com-
petente, privind suspiciunea referitoare la co-
miterea unei infracţiuni”, care depinde, de ase-
menea, de existenţa sau absenţa unor „reper-
cusiuni importante asupra situaţiei acuzatului” 
[19, § 42, 46; 21, § 73].

Din considerentul că acuzarea persoanei în 
materie penală aduce atingere drepturilor persoa-
nei, inclusiv cu existenţa unei frustrări din partea 
acuzatului din moment ce acesta este înștiinţat 
despre derularea unei cauze penale în privinţa sa, 
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art. 6 § 1 al CEDO oferă oricărei persoane drep-
tul la judecarea într-un termen rezonabil a cauzei 
sale, el are ca obiect, în materie penală, să asigure 
că persoanele acuzate nu fac obiectul unui capăt 
de acuzare o perioadă prea mare de timp şi să se 
ia o decizie asupra temeiniciei acestuia. 

Criteriile de apreciere a judecării cauzei în ter-
men rezonabil se evaluează și prin prisma com-
portamentului autorităţilor competente, astfel 
încât art. 6 § 1 CEDO impune statelor contractan-
te să-şi organizeze sistemul judiciar în așa mod ca 
instanţele de judecată să poată îndeplini fiecare 
dintre cerinţele sale [18, § 24; 20, § 44].

PROBLEMA ȘTIINŢIFICĂ
În lucrarea „Ghidul Specialistului în Conven-

ţia Europeană a Drepturilor Omului” se indică că 
principiul administrării corecte a justiţiei, în opi-
nia Curţii, implică faptul că tribunalele naţionale 
au datoria de a trata în mod adecvat cauzele pre-
zentate în faţa lor. Astfel, în cauza Ewing contra 
Regatului Unit, asocierea a trei cauze, care a întâr-
ziat procesul, nu a fost considerată arbitrară sau 
nerezonabilă, ori producând o întârziere exagera-
tă, avându-se în vedere administrarea corectă a 
justiţiei [17].

O administrare corectă a justiţiei impune re-
glementarea prin prisma legii procesual penale 
a instituţiei conexării cauzelor penale, condiţiile 
și criteriile căreia sunt prevăzute la art. 42, alin. 
(4) Cod de procedură penală [5], care prescrie că, 
în caz de conexare a unor cauze privitoare la mai 
multe persoane învinuite de săvârşirea infracţiu-
nilor în raza de activitate a diferitor instanţe de 
grad egal sau privitoare la o singură persoană 
învinuită de săvârşirea câtorva infracţiuni, dacă 
aceste cauze sunt de competenţa a două sau câ-
torva instanţe de judecată de grad egal, proce-
sul se judecă de instanţa care a fost prima sesi-
zată privind judecarea cauzei.

Însuși Tanoviceanu I., în lucrarea sa „Tratat de 
drept și procedură penală”, care datează cu anul 
1926, delimitează conflictele de competenţă în 
funcţie de: „ratione materie” și „ratione loci”.

Autorul prescrie că „legea actuală nu prevede 
în mod expres criteriile care ar conduce la soluţio-
narea conflictelor de competinţă, dar ele se des-
prind din ansamblul regulilor pozitive și din prin-
cipiile fundamentale. Pentru conflictele ratione 
materie derivande din conexitate, atunci când dis-
jungerea pricinilor nu este nici posibilă, nici utilă, 
criteriul predominant este de a se atribui instanţei 
care are competinţa mai mare, judecarea ansam-
blului de pricini, iar dacă sunt instanţe de același 

grad se va da preferinţă aceleia care este sesizată 
mai întâi. Cererea pentru regularea competinţei 
se poate face de Ministerul Public, de inculpat și 
de partea civilă, ea se adresează instanţei chema-
te a regula competinţa” [24, p.94-95].

DEZBATERI ȘTIINŢIFICE
Considerăm oportună analiza modului de 

reglementare a instituţiei conexării în legislaţia 
altor state, astfel, potrivit art. 44 Cod de proce-
dură penală român, în caz de reunire, dacă, în 
raport cu diferiţii făptuitori ori diferitele fapte, 
competenţa aparţine, potrivit legii, mai multor 
instanţe de grad egal, competenţa de a judeca 
toate faptele şi pe toţi făptuitorii revine instan-
ţei mai întâi sesizate, iar dacă, după natura fap-
telor sau după calitatea persoanelor, competen-
ţa aparţine unor instanţe de grad diferit, compe-
tenţa de a judeca toate cauzele reunite revine 
instanţei superioare în grad [6].

Trebuie să menţionăm că legislaţia Federaţi-
ei Ruse dispune de o altă tratare privind modul 
de soluţionare a conflictelor legate de conexa-
rea cauzelor penale, și anume, potrivit art. 34  
CPP al Federaţiei Ruse, instanţa, dacă constată 
că nu este competentă de a judeca cauza pena-
lă, o remite spre judecare instanţei competente, 
iar art. 36 al normei citate nu admite litigii între 
instanţele de judecată pe marginea competenţei 
de judecare a cauzei.

Art. 293.2 al CPP al Federaţiei Ruse, stabilește 
că instanţa, sub rezerva motivelor prevăzute de 
prezentul cod și apărute după sosirea cauzei pe-
nale la instanţă, are dreptul, la cererea părţii, de 
a decide cu privire la conexarea cauzelor penale 
într-o singură procedură [25].

Potrivit art. 32 al CPP al Ucrainei, este stabi-
lită competenţa teritorială în cazul comiterii mai 
multor infracţiuni de către aceeași persoană, fiind 
stabilit că, în cazul comiterii de către aceeași per-
soană a mai multor infracţiuni, judecarea cauzei 
se realizează de către instanţa în raza teritorială a 
căreia a fost comisă infracţiunea mai gravă, dacă 
însă faptele penale sunt de aceeași gravitate, ju-
decarea cauzei penale se realizează de instanţa 
în raza teritorială a căreia a fost comisă ultima 
infracţiune. Iar art. 34 al actului normativ citat 
prescrie că chestiunea cu privire la competenţa 
instanţelor de judecată, inclusiv în cazurile de co-
nexitate a cauzelor, se soluţionează de către in-
stanţa de apel [26].

În practica internă urmează să relevăm unele 
probleme la nivel de aplicare neuniformă a pre-
vederilor în partea ce ţine de chestiunea conexă-
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rii cauzelor penale, și anume practica vicioasă cu 
privire la remiterea cauzei penale judecătorului 
competent pentru soluţionarea chestiunii cone-
xării, circumstanţă ce contravine principiului ad-
ministrării corecte a justiţiei.

Astfel se atestă că, prin încheierea judecă-
torească din 5 octombrie 2017, cauza penală 
de învinuire a lui M.A. [1] a fost transmisă unui 
alt judecător, pentru soluţionarea chestiunii de 
conexare, iar prin încheierea instanţei din 26 
octombrie 2017 solicitarea de conexare a fost 
respinsă, pe motiv că respectiva cauză penală 
se află la etapa cercetării judecătorești, cauze-
le penale au fost pornite pe marginea diferitor 
infracţiuni, care nu au fost săvârșite prin aceeași 
faptă, respectiv conexarea ar duce la împiedica-
rea bunei desfășurări a justiţiei [9].

În cauza penală privindu-l pe T.O., prin înche-
ierea din 16 iunie 2017, s-au respins încheierile 
judecătorești adoptate de Judecătoria Chișinău, 
sediul central, ambele din 22 mai 2017, cu pri-
vire la posibilitatea conexării cu cauza penală 
aflată pe rol la Judecătoria Râșcani, pe motiv că 
această cauză se află la etapa finală a cercetării 
judecătorești, fiind dispusă remiterea cauzelor 
pentru examinare în fond [10].

O altă speţă care conţine o situaţie intere-
santă generată de problema transmiterii cone-
xării cauzelor penale poate fi dedusă din înche-
ierea Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, în 
cauza penală privindu-l pe M.G. din 20 august 
2020 [11], potrivit căreia s-au respins 6 încheieri 
parvenite din partea a 5 complete de judecată 
în privinţa inculpatului, cu propunerea de cone-
xare a cauzelor penale. În calitate de argument 
s-a reţinut că conexarea cauzelor penale va spori 
complexitatea cauzei iniţiale și, implicit, va con-
tribui la prelungirea termenului de examinare a 
tuturor cauzelor penale, deoarece astfel există 
riscul încălcării prevederilor referitoare la ter-
menul rezonabil de judecare a cauzei, conexarea 
nefiind în interesul justiţiei. Am dori să relevăm 
faptul că încheierile judecătorilor cu propunerea 
de transmitere spre conexare datează cu perioa-
da februarie-iulie 2020, fiind soluţionate pe fond 
în luna august.

Se atestă că în cauzele în privinţa cărora 
se decide transmiterea spre conexare până la 
adoptarea unei soluţii, cauza are statut de exa-
minare în procedura judecătorului care a dispus 
o atare acţiune procesuală potrivit Programului 
Integrat de Gestionare a Dosarelor, iar această 
stare poate dura o perioadă destul de mare, spre 
exemplu, prin încheierea Judecătoriei Chișinău, 

sediul Centru, din 27 noiembrie 2017, s-a dispus 
transmiterea pentru soluţionarea chestiunii de 
conexare a cauzei penale în privinţa lui B.P., iar 
prin încheierea instanţei din 22 ianuarie 2018, 
s-a dispus conexarea cauzelor penale într-o sin-
gură procedură [12]. Se atestă că adoptarea unei 
soluţii definitive la caz a durat trei luni de zile, 
perioadă în care, la cauza remisă, pentru soluţio-
narea chestiunii conexării nu se realizează nici o 
acţiune procesuală. În cauza penală de învinuire 
a lui C.S. încheierea de a transmite pentru solu-
ţionarea chestiunii conexării a fost emisă la 2 ia-
nuarie 2020, fiind examinată chestiunea conexă-
rii de către instanţa competentă prin încheierea 
din 24 iulie 2020 [13].

O altă cauză care atestă neexaminarea pricinii 
în termen rezonabil prin prisma practicii judici-
oase de transmitere a cauzei spre conexare este 
cea de învinuire a lui L.V. Anume prin încheierea 
instanţei din 27 mai 2020, cauza a fost transmisă 
unui alt judecător pentru soluţionarea chestiunii 
transmiterii spre conexare, soluţionarea chestiu-
nii date de către instanţa competentă fiind stabi-
lită pentru data de 11 septembrie 2020 [2]. Prin 
încheierea în cauza penală nr. 1-20055303-12-1-
26052020 (1-1042/2020) din 9 iulie 2020, cauza 
penală de învinuire a lui M.A. a fost remisă jude-
cătorului competent pentru soluţionarea chesti-
unii conexării, ședinţa de judecată fiind stabilită 
pentru data de 1 octombrie 2020 [14]. 

Considerăm că o atare interpretare din par-
tea instanţelor de judecată, cât și din partea par-
ticipanţilor, prin stabilirea unei practici vicioase 
în domeniul de transmitere a cauzei instanţei 
competente pentru soluţionarea chestiunii co-
nexării, constituie o încălcare a termenului rezo-
nabil imputat autorităţilor, inclusiv prin prisma 
practicii CEDO, fapt constatat în cauza Gheorghe 
contra României, reiterând că o întârziere de ju-
decare a cauzei cu mai mult de un an este impu-
tabilă erorilor Curţii de Apel din Ploieşti şi Tri-
bunalului judeţean din Prahova, care şi-au trimis 
reciproc cauza până când, prin hotărârea din 21 
noiembrie 2001, Curtea Supremă a stabilit com-
petenţa de a statua în fondul litigiului în favoa-
rea Curţii de Apel [22, § 58].

O constatare asemănătoare se atestă și într-
o speţă de condamnare a Republicii Moldova, 
unde Curtea a notat că, timp de aproape cinci 
luni, între iunie şi noiembrie 2003, din cauza unui 
conflict de competenţă între Tribunalul Chişi-
nău şi Judecătoria Centru, nu a avut loc nici o 
ședinţă judecătorească. Durata procedurilor nu 
corespunde cerinţei „termenului rezonabil”. Prin 
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urmare, a existat o violare a articolului 6 § 1 al 
Convenţiei [23, §145].

Curtea Constituţională, în decizia sa de inad-
misibilitate a sesizării nr. 68g/2018, a stabilit că 
conexarea cauzelor se decide de către instanţă 
printr-o încheiere. Astfel, Curtea menţionea-
ză că încheierea reprezintă actul instanţei de 
judecată prin care cauzele penale nu se soluţi-
onează în fond, ci doar sunt conexate. În acest 
sens, Curtea menţionează că procedura de solu-
ţionare a conexării cauzelor penale nu îmbracă 
forma unui proces care să reclame un tratament 
jurisdicţional, ci este vorba despre o problemă 
de administrare și de eficienţă a actului de justi-
ţie. De asemenea, Curtea notează că conexarea 
reprezintă o instituţie procesuală concepută să 
asigure o bună-administrare a justiţiei. Curtea 
menţionează că interdicţia contestării încheierii 
privind conexarea cauzelor nu este una absolu-
tă, părţile având posibilitatea să pună problema 
competenţei prin intermediul căilor de atac. În 
cazul constatării unor încălcări a prevederilor le-
gale referitoare la competenţa ratione materiae 
sau ratione personae intervine nulitatea [7].

O altă problemă generată de situaţia trans-
miterii spre conexare se atestă în cazul etapei 
procesuale, până când poate fi soluţionată ches-
tiunea respectivă. Astfel, în cauza penală de învi-
nuire a lui L.D. [3], potrivit căreia, prin încheierea 
instanţei din 10 iunie 2020, cauza a fost transmisă 
altui judecător pentru soluţionarea chestiunii co-
nexării, însă, potrivit actelor cauzei, se atestă că 
la etapa corespunzătoare judecătorul competent 
de a se expune pe marginea conexării a stabilit 
data pronunţării sentinţei motivate la caz pentru 
16 iunie 2020, respectiv – cauza se afla la etapa 
deliberării. În practică există neînregistrate mai 
multe situaţii din categoria respectivă.

În fapt, considerăm că norma de drept supu-
să analizei stipulează clar că chestiunea conexă-
rii cauzelor o soluţionează instanţa căreia îi revi-
ne competenţa de judecată, conform prevederi-
lor art. 42, dar nu prevede şi soluţia transmiterii 
unei cauze penale aflate pe rolul unei judecătorii 
altei judecătorii, pentru rezolvarea chestiunii 
privind conexarea cu o altă cauză. Urmează a 
fi reiterat și apreciat faptul că legiuitorul a fă-
cut o claritate în partea ce ţine de competenţa în 
caz de concurenţă a pretenţiilor în materie civilă. 
Astfel, potrivit art. 37 Cod de procedură civilă, 
în cazul în care pretenţiile legate între ele sunt 
examinate de mai multe instanţe judecătorești 
în același timp, acestea urmează a fi conexate, la 
cerere, printr-o încheiere, şi examinate de jude-

cătoria sesizată mai întâi. Judecătoriile (judecă-
toria) sesizate ulterior vor strămuta pretenţiile 
la judecătoria sesizată mai întâi, printr-o încheie-
re ce poate fi atacată cu recurs [4].

O tratare eficientă și legală o putem deduce 
prin decizia Colegiului Penal al Curţii Supreme de 
Justiţie din 9 iulie 2015 [8], în care instanţa superi-
oară a dat o interpretare prevederilor art. 43 Cod 
de procedură penală, indicând prevederile art. 43 
alin. (1) Cod de procedură penală, care stabilește 
că conexarea cauzelor se decide de către instanţa 
căreia îi revine competenţa de judecată conform 
prevederilor art. 42.  

O situaţie diferită cu privire la soluţionarea 
chestiunii de conexare a cauzelor penale se ates-
tă în încheierea emisă de Judecătoria Chișinău, 
sediul central, potrivit căreia, instanţa, la etapa 
iniţială, fiind identificată drept instanţă compe-
tentă de a soluţiona chestiunea conexării cauze-
lor penale, a admis din start cererea apărătorului 
inculpatului și a dispus conexarea cauzelor penale 
în privinţa lui M.A., prin depășirea etapei de trans-
mitere spre conexare [15].

CONCLUZII
Menţionăm că, potrivit Regulamentului cu 

privire la efectuarea generalizării practicii judici-
are, probat de către Curtea Supremă de Justiţie, 
se atestă prerogativa instanţei superioare privind 
reglementarea modului de identificare a cazurilor 
de luare a diferitor decizii pe aceleaşi probleme 
de drept, interpretarea diferită a legii în aplicarea 
normelor de drept material şi procedural [16].

În concluzie, reieșind din cele elucidate și 
analizate supra, considerăm că instanţa supe-
rioară, și anume Curtea Supremă de Justiţie, în 
virtutea rolului său de a remedia contradicţii-
le dintre soluţiile judiciare în cauze similare şi 
pentru aplicarea efectivă a certitudinii juridice, 
urmează să emită o opinie consultativă privind 
procedura și modul de aplicare a prevederilor 
ce reglementează chestiunile conexării cauze-
lor penale. Opinia e necesară pentru a evita în 
practică situaţiile dificile care sunt generate de 
institutul respectiv și care implică unele ingerin-
ţe în drepturile participanţilor la proces, prin 
prisma procesului echitabil. 

Notă: Printr-o scrisoare din 21 august 2020, pre-
zenta cercetare a fost remisă în adresa Curţii Supre-
me de Justiţie, în vederea emiterii unei opinii consul-
tative. 
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Sub egida Institutului Naţional al Justiţiei, a apărut ghidul Corectitudine 
lingvistică în actele judecătoreşti. Lucrarea a fost concepută ca material didac-
tic în cadrul disciplinei Stilistica și redactarea juridică inclusă în programul de 
formare iniţială al INJ pentru a dezvolta competenţele audienţilor la scrierea 
și redactarea textelor juridice. În cuvântul de prezentare a ediţiei, Diana Sco-
bioală, Directorul Institutului Naţional al Justiţiei, menţionează că, totuși, vo-
lumul a depășit așteptările de ghid pentru audienţii INJ, ceea ce face ca el să 
fie recomandat tuturor responsabililor de elaborarea și redactarea hotărârilor 
judiciare de orice tip și nivel.

Ghidul a fost pregătit în baza analizei stilistice a unor acte judecătorești 
propuse spre redactare pentru a fi editate în volume aparte cu sigla Institu-
tului Naţional al Justiţiei. În paginile lui, autorii s-au referit la cele mai frec-
vente incorectitudini și inadvertenţe lingvistice comise în prezent la scrierea 
textelor juridice. 

Apariţia editorială mai include Manualul de scriere juridică al judecătorului, 
editat în 1991 de Centrul judiciar federal din SUA, în traducerea lui Tudor Papuc, 
secretar-șef adjunct al Curţii Constituţionale, și a Cezarei-Elena Polisca, șefa Sec-
ţiei didactico-metodică și formare formatori a Institutului Naţional al Justiţiei. 

Autorii acestui volum susţin că, la elaborarea lucrării, au avut și ei „ghizii” lor – semnatari de ediţii privind corec-
titudinea limbii române, unii dintre care sunt propuși de învăţătură la scrierea corectă în limba română a textelor 
juridice: Vitalie Marin – Stilistica și cultivarea vorbirii, Chișinău, 1991; Teodora Irinescu – Lingvistică juridică, Iaşi, Casa 
Editorială „Demiurg”, 2003; Irina Condrea – E timpul să vorbim corect, Editura Prut, 2014; Svetlana Guţu – Corectitu-
dinea textelor juridice, Chișinău, 2018; Academia de Ştiinţe a Moldovei,  Institutul de Filologie – Ghid de exprimare 
corectă, Chișinău, 2014;  Institutul European din România – GHID STILISTIC de traducere în limba română pentru uzul 
traducătorilor acquis-ului comunitar, Bucureşti, 2008…

Cunoscutul profesor, doctor în drept Gheorghe Chibac a prezentat la Bibli-
oteca Publică de Drept din Chișinău noua sa lucrare Evoluţia dreptului locativ 
în etapa actuală. Este un studiu monografic în care se face o analiză critică a 
dinamicii în domeniul dreptului locativ, tendinţele, paradoxurile, problemele, 
dar și unele viziuni personale asupra acestor raporturi în perspectivă. Autorul 
nu a trecut cu vederea şi unele momente istorice care se încadrează în perioa-
da de timp de la dobândirea suveranităţii republicii până în prezent, sub două 
aspecte:

a) dinamica reglementării raporturilor juridice locative, unde un loc deose-
bit este destinat procedurilor anevoiase de elaborare a Codului civil moderni-
zat şi a Legii cu privire la locuinţe;

b) starea reală a raporturilor locative în perioada respectivă şi problemele 
acestor raporturi.

Se menţionează că, la începutul anilor ’90 ai veachului trecut, reglementa-
rea juridică a raporturilor locative în R. Moldova era suficientă, dar necesita ac-
tualizarea şi renovarea esenţială în conformitate cu cerinţele zilei. În context, 
sunt prezentate şi unele momente importante care au tangenţe practice cu 
aceste raporturi: relaţiile locative din anii ’60-’80 ai veacului trecut din capitală 
şi din oraşele mari ale republicii, în care, în perioada respectivă, au fost ridicate 

construcţii locative masive din bugetul de stat unional. Această situaţie se datora faptului că în perioadă vizată a în-
ceput construcţia, reorganizarea şi reprofilarea unor uzine de talie unională din sfera complexului industrial-militar 
al fostei URSS: uzinele „Mezon”, „Topaz”, „Vibropribor”, „Alfa”,  „Moldavghidromaş” şi altele, ele fiind asigurate cu 
fonduri speciale din bugetul unional, destinate construcţiilor locative pentru specialiştii acestor întreprinderi, care, 
în mare parte, erau veniţi din Federaţia Rusă. În acest context şi legislaţia locativă naţională din acea perioadă era 
orientată să evidenţieze persoanele care beneficiau de dreptul de îmbunătăţire a condiţiilor locative şi de reparti-
zarea spaţiului locativ nou-construit.

Azi, un aspect pozitiv al raporturilor locative constă în faptul că actuala guvernare nu mai face promisiuni ide-
ologice, ca în timpul sovietic, dar se orientează la elaborarea legislaţiei locative contemporane şi realizarea ei în 
practică, fapt pe care autorul îl demonstrează pe parcursul acestui studiu cu date statistice.
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Acest ghid a fost pregătit în baza analizei stilistice a unor acte 
judecătorești propuse spre redactare pentru a fi editate (ca 
model) în volume apărută cu concursul Institutului Național 
al Justiției. În paginile lui, autorii s-au referit la cele mai 
frecvente incorectitudini și inadvertențe lingvistice comise 
în prezent la scrierea textelor juridice.
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