




1Institutul Naţional al Justiţiei

Revista Institutului Naţional al JustiţieiNR. 1 (36), 2016

Revista Institutului Naţional al Justiţiei
(publicaţie ştiinţifico-practică, informativă şi de drept)

nr. 1 (36), 2016

Redactor-șef:
Diana ScobIoală, doctor habilitat în drept, 
Director executiv al Institutului Naţional al Justiţiei 

Consiliul știinţific:
Ruslan Stefanciuc, doctor habilitat în drept, profesor, pro-
rector pe activitatea ştiinţifică la Academia Naţională a Procu-
raturii din Ucraina, membru corespondent al Academiei Naţio-
nale de Știinţe Juridice din Ucraina 
augustin fueRea, doctor în drept, profesor universitar, cer-
cetător asociat la Institutul de Cercetări Juridice ,,Acad. Andrei 
Rădulescu” al Academiei Române 
Diana ScobIoală, doctor habilitat în drept, Director executiv
al Institutului Naţional al Justiţiei 
Mihai Poalelungi, doctor habilitat în drept, Preşedintele 
Curţii Supreme de Justiţie 
Gheorghe avoRnic, doctor în drept, membru al Consiliului 
Superior al Magistraturii 
Violeta coJocaRu, doctor habilitat în drept, profesor univer-
sitar, şefa Departamentului drept internaţional şi european de 
la USM 
Nicolae SaDovei, doctor habilitat în drept, profesor universi-
tar, prorector în probleme sociale la USM

Colegiul de redacţie:
Ion guceac, doctor habilitat în drept, membru corespondent,
Vicepreşedinte al Academiei de Știinţe a Moldovei
andrei negRu, doctor habilitat în drept, conferenţiar univer-
sitar, şef al Departamentului Drept Public, Facultatea de Drept, 
USM
olesea Plotnic, doctor în drept, conferenţiar universitar 
Diana unguReanu, doctor în drept, judecător, formator la 
INM (bucurești)
Mikola K. IaKIMcIuK, doctor în drept, Procurorul regiunii 
Cernăuţi din Ucraina 
Sergiu băIeșu, doctor în drept, conferenţiar universitar, decan 
al Facultăţii de Drept, USM
Valeria șteRbeţ, doctor în drept, şefa Secţiei didactico-meto-
dică şi cercetări a INJ
elena Belei, doctor în drept, şefa Departamentului drept pro-
cedural, USM
adriana eșaNu, doctor în drept, conferenţiar universitar, for-
mator INJ
tatiana VâzdoaGă, doctor în drept, conferenţiar universitar
olga PiSaRenco, doctor în drept, avocat
Raisa gRecu, doctor habilitat în drept, conferianţiar universi-
tar la USPEE „Constantin Stere”

Responsabil de procesul editorial – Gheorghe budeanu. 

Editură şi tipar
„tipografis Sirius” SRl
str. Lăpuşneanu, 2, tel.: 022-23-23-52

Datele Institutului:
ND 2004. Moldova, Chişinău
str. S. Lazo, 1
tel.: 022 232-755
e-mail: inj@inj.gov.md
www.inj.md

© Revista Institutului Naţional al Justiţiei

Nota redacţiei

Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei 
de Știinţe a Moldovei și Consiliul Naţional pentru Acreditare și Atestare 
au decis, prin Hotărârea nr. 15 din 29 ianuarie 2015, să prelungească 
statutul de publicaţie ştiinţifică de profil, categoria C, Revistei Institutului 
Naţional al Justiţiei.

Condiţiile de tehnoredactare şi pentru acceptarea manuscriselor spre 
publicare le găsiţi la www.inj.md

Sumar:

Invitatul nostru
Vladimir Cebotari. „Partenerii de dezvoltare au pus la  
ungher acest copil răsfăţat –  Republica Moldova” ............................. 2

viaţa inj: cronica evenimentelor
Iniţiativa de calitate în sistemele de azil din Europa  
de Est și Caucazul de Sud ....................................................................6
INJ și AGEPI și-au programat continuarea colaborării ..................6
Danemarca susține protecția și promovarea drepturilor  
omului în R. Moldova ............................................................................7

Formare iniţială
O nouă promoție de absolvenți ai Institutului   
Național al Justiției  ...............................................................................8
66 de candidați la funcția de judecător în baza vechimii în 
muncă au susținut examene de capacitate ....................................9
A fost evaluat stagiul de practică al audienților ............................9

Formare continuă
INJ și-a lansat instruirile în noul an cu formare continuă în 
domeniul drepturilor omului ........................................................... 10
Noi abilităţi de comunicare pentru judecătorii și asistenţii 
judiciari ai CSJ ...................................................................................... 10
Excepția de neconstituționalitate: schimb de experiență  
moldo-germană .................................................................................. 11
Evaluarea cursului-pilot de instruire la distanță în domeniul 
drepturilor omului .............................................................................. 11

activitatea consiliului
O atenție deosebită – rețelei de formatori ................................... 12
A fost aprobat Consiliul științific al  
Revistei Institutului Național al Justiției ....................................... 12

Formare formatori
Dezvoltarea competențelor de utilizare a metodelor de 
instruire ................................................................................................. 13
Formatorii participă la „o călătorie digitală în educație”  ......... 13
Continuă instruirea formatorilor din grupa-resursă .................. 13

Studii ştiinţifice
Aurel BĂIEŞU. Excepţia de neconsti-tuţionalitate – cale 
de acces individual la justiţia constituţională ............................. 14
Tamara MANEA. Creaţiile artistice ale magistraţilor: libertatea 
de exprimare şi obligaţia de rezervă impusă acestora .............. 19
Tatiana VIZDOAGĂ, Adriana EŞANU. Reîncadrarea juridică 
a faptei inculpatului în sensul atenuării: probleme  
de drept penal material şi procesual ............................................. 22
Violeta COJOCARU. Corelaţia dintre răspunderea 
disciplinară şi morală a magistratului  .......................................... 29
Leonid ANTOHI. Conceptul modern al principiului 
subsidiarităţii în dreptul internaţional public ............................. 33
Eduard ABABEI. Reflecţii asupra conceptului de acţiune 
civilă în procesul penal  ..................................................................... 40
Dumitru VISTERNICEAN, Gheorghe RENIŢĂ. Este oare posibilă 
întoarcerea executării silite, în ipoteza anulării actelor 
executorului judecătoresc?   ............................................................ 50
Elena ARAMĂ, Oxana CHISARI-LUNGU. Probleme de 
organizare judecătorească în Basarabia la finele  
sec. XIX şi începutul sec. XX   ........................................................... 56



2 Institutul Naţional al Justiţiei

Revista Institutului Naţional al Justiţiei NR. 1 (36), 2016

– Domnule Cebotari, au trecut deja mai bine de 
cinci ani de când în Republica Moldova a fost lan-
sată Strategia de Reformare a Sectorului Justiţiei. 
Care sunt cauzele că efectele implementării aceste-
ia sunt prea puţin vizibile, iar societatea continuă 
să fie dezamăgită în sistemul de drept? 

– Dar majoritatea acţiunilor din Planul pentru im-
plementarea Strategiei nu presupun efect sau termen 
de realizare imediat. Multe dintre ele au fost progra-
mate abia pentru sfârșitul anului 2015 sau începutul 
lui 2016, altele sunt în proces de realizare. Spre exem-
plu, Legea cu privire la procuratură a fost aprobată în 
a doua lectură abia la sfârșitul lunii februarie curent, 
deși s-a lucrat la acest proiect începând cu 2012, iar 
rezultatele ei le vom vedea, probabil, abia prin 2017. 
Procesele de reformă durează, cu atât mai mult că la 
noi obiectivele acesteia au fost foarte ambiţioase, din 
păcate – mai mult teoretice, nu întotdeauna axate pe 
aspectele practice. În justiţie, ca și în alte domenii, noi 
ne confruntăm cu o problemă gravă: știm a crea legi 
bune, dar nu știm a le implementa. Problema este atât 
a celor care înfăptuiesc actul de justiţie cât și a celor 
care beneficiază de actul justiţiei. Poate din acest punct 
de vedere transformările în sistem par în consonanţă 
cu opinia publică. Lumea trebuie să înţeleagă: o casă 
nu o construiești într-un an, precum și beneficiile ei nu 

Vladimir cebotari, 
Ministrul Justiţiei

le vezi în clipa când treci cu traiul 
în ea. Va trebui să locuiești în acea 
casă câţiva ani pentru a-i observa 
avantajele și dezavantajele. Mai 
mult, sistemul nostru presupune și 
o cultură juridică, iar cultura nu se 
creează peste noapte…

– De îndată ce aţi fost nu-
mit în funcţia de ministru aţi 
promovat câteva iniţiative care 

au făcut lumea să creadă că susţineţi un om al 
transformărilor. Care sunt, în ansamblu, sarcinile 
Ministerului Justiţiei la implementarea SRSJ? Veţi 
reuși să le realizaţi, dacă pentru aceasta a rămas 
mai puţin de un an?

– Noi nu ne-am propus să oprim transformările în 
ultima zi de acţiune a Strategiei de Reformă a Secto-
rului Justiţiei. Consider că Strategia este mai mult un 
punct de lansare a reformelor. Obiectivul nostru ma-
jor, ca minister, și al întregii echipe pe care am onoarea 
s-o conduc, este să recăpătăm încrederea cetăţenilor 
și a agenţilor economici în justiţia Republicii Moldova. 
Nu vom accepta o relaxare până când nu vom realiza 
acest lucru. Strategia de Reformă a Sectorului Justiţiei 
nu cuprinde toate transformările necesare sistemului 
și, aplicând acţiunile din Planul de implementare a 
ei, trebuie să venim, în paralel, cu multe alte proiecte 
care să lărgească obiectivele trasate în această Stra-
tegie. Nu este exclus că vom continua perfecţionarea 
sistemului cu o altă Strategie, actuala rămânând una 
de căpătâi. 

Sunt absolut importante reformele care trebuie 
duse la capăt în sistemul judecătoresc: modul de se-
lectare, numire, promovare și calificare a judecătorilor. 
E nevoie de schimbări majore inclusiv în Constituţie. 
Altele ţin de sistemul probaţiunii, cel al justiţiei juveni-
le, al ispășirii pedepsei etc. E foarte greu să te axezi pe 
câteva elemente, toate necesită un efort deosebit, doar 
că unele dintre ele sunt prioritare, precum, bunăoară, 

„PARTENERII DE DEZVOLTARE  
AU PUS LA UNGHER ACEST  

COPIL RĂSFĂŢAT – 
REPUBLICA MOLDOVA”

invitatul noStRu
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acum – dezvoltarea cadrului conex la Legea cu privire 
la procuratură, ca aceasta să poată funcţiona începând 
cu prima zi de aplicare. De fapt, este foarte mult de 
lucru… 

– Care au fost cele mai importante transfor-
mări implementate în ultimii ani cu susţinere  
financiară din partea partenerilor străini de dez-
voltare în cadrul instituţiilor aflate în subordinea 
Ministerului Justiţiei?

– Eu aș zice că încă nici o transformare nu a fost 
dusă încă la bun sfârșit, ele toate sunt în curs de im-
plementare și cred că degrabă vom putea vorbi des-
pre efectele schimbărilor, ca cetăţenii, dar și partenerii 
noștri de dezvoltare să vadă și să se convingă de faptul 
că am folosit corect banii primiţi din exterior. În special, 
aceste schimbări ţin de programul integrat de gestio-
nare a dosarelor, de îmbunătăţirea condiţiilor de mun-
că în instanţele de judecată, de reforma procuraturii, 
de construcţia penitenciară… Deocamdată, nici unul 
dintre aceste procese nu poate fi apreciat ca finalizat. 
Totuși, la acest capitol poate fi menţionată aprobarea 
unui șir de acte legislative sau normative. Schimbările 
propriu-zise urmează să le vedem și cred că acest lucru 
nu se va lăsa prea mult așteptat. 

– Ministerul Justiţiei a propus, iar Guvernul a 
susţinut proiectul de Lege cu privire la reorgani-
zarea sistemului instanţelor judecătorești. De fapt, 
lucrul acesta este prevăzut și în Strategia de Refor-
mare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011-2016. 
Consideraţi că Parlamentul va susţine această 
reorganizare? Dacă da, credeţi în realizarea ei cu 
succes? 

– Parlamentul şi-a propus deja în ședinţele din 
această săptămână (care e a doua din luna martie), să 
examineze în prima lectură proiectul de Lege cu privire 
la reorganizarea sistemului instanţelor judecătorești. 
Rămâne să cred că Parlamentul va susţine proiectul, 
dar cunosc unele discuţii care au loc pe marginea lui și 
anume din acest considerent prezentarea proiectului 
în prima lectură o voi face personal, pentru a putea răs-
punde la toate întrebările pe care le vor avea deputaţii. 
Ași nota, totuși, că referitor la avantajele și dezavanta-
je pe care le va avea această nouă hartă a sistemului 
judecătoresc, deputaţii, dar și cititorii Revistei Institu-
tului Naţional al Justiţiei să nu privească acest proiect 
de lege ca pe ceva izolat, ci ca pe o acţiune combinată 
cu celelalte din cadrul transformărilor care au loc în 
sistem. Ca parte a unui sistem integru, instanţele vor 
avea judecători specializaţi, care vor cunoaște mult 
mai bine domeniile lor, bunăoară, unii – dreptul penal, 
alţii – dreptul civil. În plus, nu trebuie de făcut o pro-
blemă din faptul că instanţele vor fi la o distanţă mai 

mare pentru unii justiţiabili, deoarece nu întotdeauna 
ședinţele de judecată se desfășoară cu prezenţa păr-
ţilor, iar în paralel vom dezvolta metode alternative 
de prezenţă la ședinţa de judecată, precum prin inter-
mediul conferinţelor video, lucru care trebuie realizat 
prin extinderea funcţionalităţii programului integrat 
de gestionare a dosarelor prin introducerea dosarului 
electronic, prin introducerea mecanismului de prezen-
tare a probelor în formă scrisă prin intermediul electro-
nic, coordonarea agendei instanţelor și ședinţelor de 
judecată în forma electronică, remiterea hotărârilor și 
actelor judecătorești imediat, în formă electronică, de 
către un sistem independent de voinţa judecătorilor. 
Mai mult, va fi sporit rolul de mediator al judecătoru-
lui, astfel ca dosarele foarte simple să nu mai ajungă cu 
recurs spre următoarele trepte, căci astfel se consumă 
bani și alte resurse, iar cel mai mult – nemulţumirea 
oamenilor care așteaptă prin coridoarele instanţelor… 

Deci, reorganizarea sistemului judecătoresc nu 
trebuie privită ca pe ceva izolat, ci ca pe o acţiune din 
complexitatea intenţiilor noastre de reformare.

– La 25 februarie, Parlamentul a adoptat, în 
sfârșit, Legea cu privire la procuratură. Ea va intra 
în vigoare de la 1 august. Din grupul de lucru care 
a elaborat respectivul proiect de lege au făcut 
parte și reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei. 
Ce transformări radicale vor avea loc în sistemul 
procuraturii odată cu implementarea acestei legi?

– Ele ar trebui să fie esenţiale, dar depinde de noi 
cum le vom aplica. Când zic „noi”, mă refer la toţi acei 
care lucrează în sistem, dar și la acei care urmăresc ca 
această normă să fie aplicată exact. 

În primul rând, așteptăm să fie redus rolul Procuro-
rului General în administrarea propriu-zisă a dosarelor, 
acesta limitându-se mai mult la rolul de manager al 
sistemului. În al doilea rând, mizăm pe sporirea inde-
pendenţei procurorului care administrează un dosar 
sau care conduce, exercită urmărirea penală și prezintă 
învinuirea. În al treilea rând, sperăm să crească nivelul 
profesional al Procuraturii, deoarece sunt impuse cerin-
ţe noi și mult mai dure faţă de criteriile pe care trebuie 
să le întrunească un procuror și sunt stabilite condiţii 
suplimentare în care acesta va fi nevoit să se despartă 
de funcţia de procuror. 

În același timp, Procuratura va căpăta posibilităţi 
mult mai largi în administrarea unui proces. Dacă as-
tăzi investigarea operativă, urmărirea penală, prezen-
tarea învinuirii în instanţele de judecată le știm divizate 
în mai multe etape de care sunt responsabili oameni 
diferiţi, de acum încolo procesele vor deveni integre, 
cel puţin pe subiecte de mare importanţă pentru noi. 

Din cauza aceasta se creează procuratura anti-co-
rupţie, procuraturile specializate și de combatere a cri-
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minalităţii organizate în care vor fi detașaţi atât ofiţeri 
de investigaţii operative cât și ofiţeri de urmărire pena-
lă, care vor forma echipe mixte sub conducerea procu-
rorului care administrează un dosar sau altul. Trebuie să 
crească calitatea, să se reducă timpul și costurile de ad-
ministrare a unui sau altui dosar. Respectiv, așteptăm 
rezultate mult mai bune și mai rapide.

– Calitatea justiţiei depinde de profesionalis-
mul, imparţialitatea și integritatea morală a celor 
care o înfăptuiesc. Azi se mizează mult pe o genera-
ţie nouă de judecători și de procurori care vor re-
abilita încrederea societăţii în sistemul de justiţie. 
Anume în acest sens, la Institutul Naţional al Justi-
ţiei, care pregătește viitori procurori și judecători, 
au fost lansate anul trecut transformări radicale. 
O parte dintre ele sunt cunoscute de Ministerul Jus-
tiţiei cu care INJ consultă și coordonează Regula-
mentul de admitere, planurile de formare iniţială 
și de formare continuă etc. 

Cunoașteţi cum se implică în efectuarea justiţi-
ei absolvenţii Institutului Naţional al Justiţiei? La 
ce ar trebui să se acorde o atenţie mai deosebită 
în timpul formării iniţiale a viitorilor procurori și 
judecători? 

– Cunosc în linii generale despre rezultatele tineri-
lor absolvenţi ai INJ. Știu că au o foarte bună pregătire 
teoretică. Probabil, ar trebi forţate abordările practice 
pe anumite probleme… Dar nu formarea iniţială în sis-
temul nostru de justiţie este o problemă, ci formarea 
continuă, instruirea judecătorilor și procurorilor aflaţi 

în funcţie. Legislaţia noastră e într-o schimbare conti-
nuă și aplicarea ei în practică ne arată multe probleme. 
Nu întotdeauna intenţia legiuitorului de a rezolva anu-
mite probleme coincide cu viziunea judecătorului de 
a aplica o prevedere legală pe anumite speţe. Foarte 
des observăm că judecătorii aplică o normă selectiv, 
nu în complexitatea normelor juridice care reglemen-
tează un raport sau altul. O altă probă este că nu avem 
uniformitate pe speţe similare, lucru care duce la pier-
derea încrederii pe sistem. Consider că mai multe mese 
de discuţii la formare continuă pe tipuri de situaţii co-
mune poate duce la aceea ca să avem o aplicare uni-
formă a normelor, ca oamenii, implicându-se într-un 
raport juridic, să înţeleagă din start  care pot fi conse-
cinţele, care pot fi eventualele decizii și că aceste de-
cizii nu vor depinde de cine este parte la dosar sau de 
ce sume este vorba. Astfel, se vor forma practici egale 
pentru situaţii similare. 

– La Institutul Naţional al Justiţiei susţin un 
curs de formare iniţială consilierii de probaţiune, 
grefierii, asistenţii judiciari și șefii secretariatelor 
instanţelor judecătorești. Dar aceștia sunt trimiși 
la instruire după angajare și mulţi dintre ei sunt 
nevoiţi să lipsească de la formare, ceea ce pertur-
bează buna desfășurare a cursului de instruire. 
Oare nu ar fi mai corect ca ei să susţină formarea 
iniţială mai întâi și numai după aceasta să fie im-
plicaţi în exercitarea funcţiei? 

– O asemenea schimbare e imposibilă în cazul dat. 
Ar însemna să stabilim obligativitatea de a merge mai 

Ministrul Vladimir Cibotari participă la Conferința internațională consacrată aniversării a 20-ea de la aderarea Republicii Moldova  
la Consiliul Europei, găzduită de Institutul Național al Justiției la 4-5 noiembrie 2015
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întâi la INJ, apoi să fie selectaţi și să intre în exerciţiul 
funcţiei. Îi limităm în alegerea lor de dezvoltare per-
sonală. Mie mi se pare corectă actuala reglementare 
a lucrurilor, dar incorectă este executarea acestora. Ca 
administrator al primului curs de formare profesiona-
lă, care intră în curriculumul de dezvoltare, aș impune 
persoana acceptată în serviciu să urmeze întregul curs 
și la întoarcere să vină și să-mi demonstreze că a dat 
dovadă de rezultate bune. 

Aici rolul INJ este nu numai de formare, dar și de 
reflectare a absenţelor și a rezultatelor obţinute, iar în 
final – să informeze conducerea angajatorului, care va 
lua măsurile necesare…

– Intenţionaţi să intensificaţi colaborările cu 
Ministerul Justiţiei din România, cu specialiști în 
domeniu din dreapta Prutului? Ei au trecut pragul 
transformărilor și acum fac ca sistemul de justiţie 
român să funcţioneze mult mai corect.  

– Avem relaţii foarte bune cu colegii noștri din Ro-
mânia, inclusiv cu fostul și cu actualul ministru al justiţi-
ei. Dumnealor sunt foarte receptivi la toate demersuri-
le noastre, cu schimb informaţional și de materiale, dar 
și noi reacţionăm prompt la demersurile și solicitările 
lor. E o colaborare exclusivă și am vrea s-o dezvoltăm. 
Practicile prin care au trecut dumnealor – și bune și rele 
– sunt niște lecţii pe care noi merită să le studiem și ne 
străduim să le luăm în calcul ori de câte ori putem. 

Dar noi avem specificul nostru, inclusiv o altă con-
strucţie a cadrului normativ, altă construcţie institu-
ţională, o altă distribuire de competenţe, ceea ce nu 
însemnă că orice apostilă cu efect în România va avea 
același rezultat și la noi. 

– Recent, v-aţi ales și cu o a doua funcţie – cea 
de membru al Colegiului Centrului Naţional Anti-
corupţie. Lumea consideră că și sistemul juridic 
este atacat de flagelul corupţiei. Ce se mai poate de 
făcut pentru a-l… trata?

– Multe se poate de făcut, dar important e ca fie-
care om să înceapă, în primul rând, de la sine: eu să nu 
accept corupţia, să n-o accept pe-a colegilor mei de 
birou, a celor din colectiv și tot așa mai departe, până 
vom cuprinde întreaga societate. O mare parte dintre 
colegii mei de minister nu sunt corupţi, aș spune chiar 
că toţi, dar te gândești uneori că acest morb a pătruns 
atât de adânc în societatea noastră încât e greu să riști 
cu asemenea afirmaţii. La noi toţi arată cu degetul unul 
la altul, dar trebuie ca fiecare să înceapă de la sine. Co-
rupţia nu este doar în instanţele de judecată. În plus, 
corupţia nu înseamnă doar dare și luare de mită, ea se 
manifestă chiar și atunci când o absenţă a asistentului 
judiciar nu o reflecţi în jurnal sau atunci când, rugat fi-
ind, îi acorzi o notă mai mare audientului tău. Din păca-

te, la noi corupţia începe și se cultivă încă din grădiniţă, 
unde un copil este dezavantajat în faţa altuia din cauza 
că părinţii săi au un statut deosebit în societate. Corup-
ţia e un fenomen mult mai larg. Noi o vedem în justiţie 
pentru că acolo apare ca un vârf al aisbergului, dar ea 
începe cu mult mai jos. 

Salvarea noastră de acest viciu e ca fiecare să încea-
pă de la sine, fiecare dintre noi să nu se implice în acte 
de corupţie, iar atunci când vede acte de corupţie să nu 
fie nepăsător, ci să le facă publice și să solicite măsuri 
de combatere a lor. Majoritatea dintre noi închid ochii 
în faţa corupţilor din jurul lor și de aceea am ajuns să 
avem o slavă atât de proastă în lume. La acest capitol 
avem un nivel de toleranţă foarte ridicat și trebuie să-l 
reducem la zero. Fiecare manifestare de corupţie tre-
buie să ne deranjeze tot așa cum ne deranjează orice 
groapă de pe străzile capitalei. Noi toţi formăm socie-
tatea împreună: dacă unul nu va da, altul nu va avea ce 
lua; dacă unul va spune că i se sugerează să mituiască, 
altul se va teme să mai sugereze… 

– Cine și cum va evalua impactul implementării 
Strategiei de Reformă a Sectorului Justiţiei după 
finalizarea acesteia? Un rezultat negativ ar putea 
derapa parcursul european al Republicii Moldova 
și atunci cine se va face vinovat de eșuarea acestei 
„poveste de succes”? 

– Mecanismul formal de evaluare a acestei strategii 
este stabilit: există o metodologie de evaluare, există 
secretariatul care face acest lucru, rapoartele respecti-
ve sunt aprobate în modul corespunzător și prezentate 
de departamentele de dezvoltare… Dar cel mai im-
portant este nota pe care ne-o va da societatea, care 
va spune dacă strategia a fost bună și dacă noi am im-
plementat-o corect, dacă aceasta va produce efectele 
pe care lumea le-a așteptat. Iată pentru această notă 
trebuie să ne luptăm, nu doar pentru o bună raportare. 

Dacă lumea va vedea schimbările spre bine în justi-
ţie, atunci și noi vom fi cu inima împăcată. În caz con-
trar, o să ne alegem doar cu niște date statistice pen-
tru care s-a lucrat vreo 6-8 luni din cele 60 – perioada 
de implementare a Strategiei. Cât mă privește, am să 
depun toate eforturile ca justiţiabilii să vadă aceste 
schimbări spre bine, dar Strategia cuprinde o comple-
xitate de acţiuni, iar rezultatul lor depinde nu numai de 
Ministerul Justiţiei.

Republica Moldova a fost ca un copil pentru parte-
nerii noștri de dezvoltare, un copil răsfăţat, care, de la 
o vreme, este pus la ungher. Va trebui ca, prin acţiunile 
sale, să demonstreze că s-a maturizat, nu mai așteaptă 
doar neteziri pe cap și este capabil să-și construiască o 
viaţă nouă, care ar putea să fie cu adevărat o poveste 
de succes…
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La 22 ianuarie 2016, în incinta Institutului Național 
al Justiției a avut loc prima ședință a Comitetului de 
implementare a proiectului „Inițiativa de calitate în sis-
temele de azil din Europa de Est și Caucazul de Sud” 
(QIEE), faza II, format din reprezentanți ai INJ, Birou-
lui Național al Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite 
pentru Refugiați, Biroului Migrație și Azil și ai Departa-
mentului Poliției de Frontieră.

La eveniment au fost discutate, în mod special, 
obiectivele propuse și activitățile care urmează a fi 
desfășurate pe parcursul anului 2016 în cadrul pro-
iectului respectiv. Astfel, Institutul Național al Justiției, 
în parteneriat cu UNCHR, preconizează organizarea 

VIaţa INJ: cRoNIca eVeNIMeNteloR

Iniţiativa de calitate în sistemele de azil din Europa  
de Est și Caucazul de Sud

seminarelor privind procedura de azil con-
form standardelor internaționale (clauzele de 
includere și excludere), privind procedura de 
determinare a statutului de refugiat conform 
Convenției de la Geneva, privind fenomenul 
apatridiei în Republica Moldova etc. Trainingu-
rile vor fi destinate unui grup mixt de benefi-
ciari: judecători, asistenți judiciari, avocați care 
asigură asistența garantată de stat, colabora-
tori ai Biroului Migrație și Azil etc.

Proiectul „Inițiativa de calitate în sistemele 
de azil din Europa de Est și Caucazul de Sud”, 
finanțat și implementat de UNCHR, are drept 
obiectiv general oferirea asistenței autorităților 

din țările Parteneriatului Estic – Armenia, Azerbaidjan, 
Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina, pentru 
a spori calitatea procedurilor de azil. 

Ca și prima fază a proiectului (2013-2015), faza a 
doua a acestuia (2015-2017) se va axa pe optimizarea 
cadrului azilului în regiune prin îmbunătățirea prac-
ticilor de luare a deciziilor de primă instanță și va in-
clude trei componente: asigurarea calității acestora, 
instruire în domeniul azilului (în baza curriculumului 
european în domeniul azilului) și informații privind 
țara de origine.

Discutarea aspectelor de colaborare dintre Institutul 
Național al Justiției și Agenția de Stat pentru Proprietate 
Intelectuală în contextul instruirii judecătorilor din Re-
publica Moldova în domeniul proprietății intelectuale a 
fost scopul urmărit în cadrul vizitei la Institut a dlui Oc-
tavian Apostol, Director general al AGEPI.

Din partea INJ la întrevedere au participat Diana 
Scobioală, Director executiv, Valentina Conțescu, șefa 
Direcției instruire și cercetare, și Ecaterina Popa, șefa 
Secției formare continuă.

În cadrul întâlnirii s-a vorbit despre stadiul actual de 
cooperare și activitățile planificate pentru anul 2016. 
Astfel, sunt programate câteva seminare destinate ju-
decătorilor, procurorilor și asistenților judiciari ce țin de 
examinarea litigiilor din domeniul dreptului de autor 
și a drepturilor conexe, de respectare și de protecție a 
drepturilor de proprietate intelectuală (PI). 

De asemenea, urmare a reacțiilor pozitive care au 

INJ și AGEPI și-au programat continuarea colaborării

parvenit din partea judecătorilor participanți la lucră-
rile Atelierului de lucru în domeniul proprietăți inte-
lectuale pentru judecătorii din Republica Moldova, 
organizat în noiembrie 2014 cu suportul Organizației 
Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI), s-a conve-
nit organizarea de către INJ, AGEPI și OMPI a  unui semi-
nar regional în domeniul PI pentru judecători. Acesta 
va avea loc toamna curentă, având ca obiectiv sporirea 
cunoștințelor magistraților privind soluționarea litigi-
ilor în domeniul proprietății intelectuale și preluarea 
experienței altor sisteme de drept privind examinarea 
litigiilor complexe.

Amintim că, în conformitate cu Memorandumul 
de cooperare semnat în 2013, Institutul Național al 
Justiției organizează în parteneriat cu AGEPI mai multe 
activități de instruire în domeniul proprietății intelec-
tuale pentru judecători, procurori și alte categorii de 
persoane care contribuie la înfăptuirea justiției.
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La 2 martie curent a avut loc ședința Consiliu-
lui de coordonare a proiectului PNUD „Consolidarea 
capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru 
protecția și promovarea drepturilor omului”, finanțat 
de Guvernul Danemarcii. Partenerii de implementare 
ai proiectului sunt Institutul Național al Justiției, Ofi-
ciul Avocatului Poporului și Consiliul pentru preveni-
rea, eliminarea discriminării și asigurarea egalității. 
Prin acest proiect, durata căruia cuprinde anii 2015-
2018, se urmărește sprijinul implementării reformelor, 
planurilor și angajamentelor relevante în domeniul 
drepturilor omului, pentru a se asigura că capacitățile 
instituțiilor naționale pentru drepturile omului sunt 
consolidate, astfel încât acestea să-și poată exercita 
funcțiile-cheie în ceea ce ține de monitorizarea, ra-
portarea, promovarea și protecția drepturilor omului. 
Obiectivul general al proiectului este consolidarea 
protecției drepturilor omului și a supremației legii prin 
consolidarea capacităților instituționale ale actorilor-
cheie în relația cu justiția și grupurile vulnerabile.

În cadrul ședinței au vorbit Diana Scobioală, Di-
rector executiv al Institutului Național al Justiției, Fin  
Poulsen, consilier principal în Departamentul pentru 
Vecinătatea Europeană al Ministerului Afacerilor Exter-
ne al Danemarcii, Narine Sahakyan, reprezentant per-
manent adjunct la PNUD Moldova, Margarita Galstyan, 
manager de proiect la Oficiul Consiliului Europei în  
R. Moldova, Alexandru Cocârță, managerul proiectului 
menționat, PNUD Moldova, și Evghenii Goloșceapov, 
coordonator programe Justiție și Drepturile Omului 
la PNUD Moldova. Aceștia s-au referit la rezultatele 

anului precedent și perspectivele de implementare 
a proiectului „Consolidarea capacităților tehnice ale 
instituțiilor naționale pentru protecția și promovarea 
drepturilor omului”. 

Chiar de la începutul discursului său, Diana Sco- 
bioală a menționat: „La cea de-a doua ședință a Con-
siliului de coordonare al proiectului, îmi face o deose-
bită plăcere să remarc faptul că rezultatele înregistrate 
pe parcursul anului 2015 sunt foarte bune și vizibile.  
Proiectul s-a dovedit a fi unul valoros și la momentul 
oportun pentru instituția noastră”. 

În cadrul proiectului dat, Institutul Naţional al 
Justiției a beneficiat de dotarea unei săli de studii cu 
calculatoare noi, care deja au fost valorificate recent 
la examenul de capacitate al candidaților la funcția de 
judecător în baza vechimii în muncă. Următorul pas ce 
ține de această achiziție va fi primul test electronic im-
plementat pentru viitoarea admitere a candidaților la 
funcții de judecător și de procuror, care va avea loc în 
luna septembrie.

Cu susținere din partea acestui proiect INJ a început 
reformarea planului de instruire inițială a candidaților 
la funcții de judecător și de procuror. Practic, toate 
propunerile expertului proiectului au fost implemen-
tate și planul va fi dezvoltat în continuare, adaptat la 
noile tendințe, la noile cerințe.

A fost realizat și un raport pe segmentul instruirilor 
în domeniul drepturilor omului, care a sugerat modi-

ficarea metodologiei instruirii candidaților la funcția 
de judecător și procuror, dar și acordarea de priorități 
instruirii la distanță.

Anul trecut, INJ a solicitat redirecționarea unor 
fonduri din cadrul proiectului pentru adaptarea par-
terului clădirii – care este un patrimoniu monumental 
și cultural – la nevoile persoanelor cu dizabilități. Au 
mai fost procurate două table inteligente care vor fi 
valorificate la maxim după instruirea formatorilor în 
domeniul utilizării lor. În plus, reprezentanți ai Insti-
tutului Naţional al Justiției au beneficiat de o vizită de 
studiu la Șoala Națională de Magistratură din Franța 
și de participare la reuniunea internațională a rețelei 
școlilor de magistratură, care a avut loc în Brazilia. Di-
ana Scobioală a ținut să menționeze că cele acumula-
te în cadrul acestor vizite deja se răsfrâng asupra pro-
cesului de instruire la Institutul Naţional al Justiției.

În finalul întrunirii, participanții și-au exprimat con-
vingerea că implementarea proiectului decurge cu 
succes și au mulțumit reprezentanților finanțatorilor 
pentru susținere.

Danemarca susține protecția și promovarea drepturilor omului  
în R. Moldova
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FoRMaRe INIţIală

Joi, 31 martie, la Institutul Național al Justiției a avut 
loc ceremonia de finalizare a cursurilor de formare pro-
fesională inițială și înmânarea atestatelor de absolvire 
reprezentanților celei de-a VIII-a promoții, candidați la 
funcții de judecător și de procuror.

După onorarea Imnului de Stat al Republicii Mol-
dova de către cei prezenţi, Eduard Ababii, Preşedintele 
Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei, vicepreşe-
dintele Curţii de Apel Bălţi, a prezentat un mesaj de 
felicitare viitorilor judecători şi procurori cu ocazia ab-
solvirii cursului de formare iniţială, subliniind faptul că 
„absolvenții reprezintă o generație nouă de juriști de la 
care se așteaptă ca, odată cu accederea în funcție, să 
dea dovadă de plus valoare sistemului de justiție”.

Referindu-se la importanța unei tinere generații de 
magistrați și procurori pentru schimbările din sistem, 
Directorul executiv al Institutului Naţional al Justiţiei, 
Diana Scobioală, a menționat: „Noi v-am „stigmatizat” 
cu emblema Institutului Național al Justiției și vă ru-
gam să o purtați mereu în suflet în activitatea profesio-
nală. Astăzi injectăm o nouă infuzie în sistemul justiției 
moldovenești, marcat de mari transformări pentru a-l 
aduce în concordanță cu standardele comunității euro-
pene la care țara noastră tinde să adere. Legea cu privire 
la procuratură, care va intra în vigoare de la 1 august, și 
Legea cu privire la reorganizarea sistemului instanțelor 
judecătorești, adoptată în prima lectură, ne vorbesc 
despre faptul că speranțele noastre și obiectivele Stra-
tegiei de reformare a sectorului justiției au șanse de a 
fi atinse. Important e ca Dumneavoastră să respectați 
cu demnitate deontologia profesională, independența 
și imparțialitatea în exercitarea funcției. Numai așa veți 
da dovadă de profesionalism și corectitudine la apăra-
rea drepturilor și libertăților cetățeanului, iar societatea 

va recăpăta încrederea în sistemul nostru 
de justiție”.

În discursul său, Diana Scobioală a vor-
bit și despre schimbările care au avut loc 
în cadrul procesului de învățământ, ac-
centuând, în special, reluarea participării 
audienților Institutului Național al Justiției 
la competiția internațională a școlilor 
europene de magistratură – THEMIS, 
competiție care promovează formarea și 

schimbul de cunoștințe în domeniul sistemului judiciar 
european pentru viitorii magistrați, precum și prelu-
area de către aceștia a bunelor practici ale sistemului 
de drept european. La concurs au participat Victoria 
Sanduța, Livia Mitrofan și Alexandru Mardari, candidați 
la funcții de judecător. Ei au concurat la  categoria „Co-
operarea internațională civilă în materie de procedură 
civilă europeană”, întorcându-se acasă cu premiul spe-
cial al juriului pentru încurajarea înțelegerii valorilor 
europene și pentru stabilirea unei relații mai strânse 
între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Tot 
anul trecut la Institutul Național al Justiției a fost lan-
sat primul concurs de referate cu tematică în dome-
niu, destinat audienților de la formare inițială, artico-
lele câștigătorilor fiind publicate în Revista Institutului 
Național al Justiției.

În cadrul evenimentului au luat cuvântul şi invitaţii 
de onoare – Victor Micu, Preşedintele Consiliului Supe-
rior al Magistraturii, Eduard Harunjen, Procuror General 
interimar, Mircea Roșioru, Preşedintele Consiliului Su-
perior al Procurorilor, Ghenadie Nicolaev, judecător la 
Curtea Supremă de Justiție, și Tatiana Vizdoga, doctor 
în drept, conferențiar universitar, formator INJ, iar din-
tre absolvenţi – Dumitru Racoviță, candidat la funcţia 

O nouă promoție de absolvenți ai Institutului Național al Justiției 
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În perioada 4 decembrie 2015 - 22 ianuarie 2016, la 
Institutul Național al Justiției au fost depuse 72 de ce-
reri pentru înscrierea la examenul de capacitate. Temei 
pentru admiterea persoanei la examenul de capacitate 
constituie Hotărârea Consiliului Superior al Magistratu-
rii privind trimiterea persoanei spre examinare în faţa 
Comisiei unice de examinare a absolvenților Institutu-
lui și a persoanelor care candidează la funcția de jude-
cător în baza vechimii în muncă.

Candidații, persoane licențiate în drept şi cu o vechi-
me în muncă nu mai mică de cinci ani în funcții juridice, 
care intenționează să acceadă în funcţia de judecător, 

66 de candidați la funcția de judecător în baza 
vechimii în muncă au susținut examene de capacitate

au elaborat la proba scrisă, în baza unor dosare concre-
te, două documente procesuale – hotărâre şi sentință. 
La proba orală, în ziua examenului, ei au extras personal, 
prin intermediul unui program computerizat, câte un 
subiect la cinci discipline: jurisprudenţa CtEDO, Drept 
civil și Drept procesual civil, Drept penal și Drept proce-
sual penal. Examenele le-au susținut 66 de candidați, iar 
rezultatele lor au fost anunțate la 26 februarie. 

Institutul Național al Justiției a organizat, pentru 
prima dată, examene de capacitate pentru solicitanţii 
la funcţia de judecător în baza vechimii în muncă în 
octombrie 2014. 

După 25 de săptămâni de stagiu de practică efec-
tuat în cadrul instanţelor judecătoreşti, procuraturilor 
şi organelor de urmărire penală, între 29 februarie și 3 
martie curent, audienții INJ au susținut evaluarea finală 
a rezultatelor practicii. 

Fiind o parte integrantă a procesului de formare 
profesională inițială, stagiul asigură formarea compe-
tenţelor profesionale şi acumularea experienţelor de 
organizare şi realizare a activităţilor în domeniul pro-
fesional. Pentru promoția a VIII-a de candidați la funcții 
de judecător și de procuror practica a avut loc în peri-
oada 1 septembrie 2015 - 28.02.2016. În acest timp sta-
giarii, îndrumați de conducători de la locul desfășurării 
practicii, au avut posibilitatea să-și consolideze şi apro-
fundeze cunoştinţele teoretice, să-și dezvolte abilităţi-

A fost evaluat stagiul de practică al audienților

le şi capacităţile formate în cadrul instruirii iniţiale, să-și 
formeze aptitudini profesionale necesare la exercitarea 
profesiei de judecător sau de procuror.

15 candidați la funcția de judecător și 25 de 
candidați la funcția de procuror s-au prezentat în fața 
Comisiei pentru evaluarea stagiului de practică în ur-
mătoarea componență: președinte – Svetlana Novac, 
director executiv adjunct al INJ, membri – Anatolie 
Țurcan, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, 
Adrian Mircos, procuror-șef al Secției control al urmări-
rii penale din cadrul Direcției control al urmăririi penale 
și asistență metodică a Procuraturii Generale, Valentina 
Conțescu, șefa Direcției instruire și cercetare a INJ, și 
Natalia Visternicean, secretarul Comisiei, consultant în 
Secţia formare iniţială a INJ.

de judecător, şi Radu Ceban, candidat la funcţia de pro-
curor.

Festivitatea a culminat cu înmânarea atestatelor de 
absolvire celor 15 candidaţi la funcţia de judecător şi 
25 de candidaţi la funcţia de procuror. Pe lângă aces-
tea, au fost conferite şi diplome cu menţiuni de lider 
al promoţiei a VIII-a: pentru cele mai bune rezultate pe 
parcursul formării iniţiale la INJ – Victoria Sanduța, can-
didat la funcţia de judecător, şi Felicia Șonțu, candidat 
la funcţia de procuror, diplome de merit cu menţiuni 
pentru rezultate bune, responsabilitate și comporta-
ment exemplar – Livia Mitrofan, candidat la funcţia de 
judecător, și Carolina Mariț, candidat la funcţia de pro-
curor, precum şi diplome de merit cu menţiuni pentru 
spirit organizatoric deosebit în activitatea de şef de 
grupă – Dumitru Racoviță, candidat la funcţia de jude-
cător, şi Radu Ceban, candidat la funcţia de procuror.

Pe parcursul activității sale, din 2009, Institutul 
Național al Justiției a mai lansat șapte promoții de 
audienți, pregătind pentru sistemul justiției, în cadrul 
formării inițiale, 82 de judecători și 152 de procurori.
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Pe 28 ianuarie 2016, Institu-
tul Național al Justiției a dema-
rat procesul de formare profesi-
onală din acest an. Primul semi-
nar cu genericul „Dreptul la un 
proces echitabil. Standardele 
jurisprudenței Curții Europene 
a Drepturilor Omului în materia 
obligației de motivare a hotărâ-
rilor judecătorești” a fost orga-
nizat pentru judecători, procu-
rori și reprezentanți ai Oficiului 
Avocatul Poporului.

„Evenimentul se înscrie perfect în prioritățile identi-
ficate pentru instruirile din anul 2016, exercițiu la care 
ați participat chiar Dvs, cei prezenți, prin selectarea și 
stabilirea tematicilor necesare în procesul de efectuare 
a justiției. Subiectul este și o preocupare a Ministerului 
Justiției, în special a Agentului Guvernamental, reieșind 
din faptul că majoritatea condamnărilor Republicii Mol-
dova sunt pe terenul articolului 6 al Convenției Europe-
ne a Drepturilor Omului. De aceea, instruirile în dome-
niul dat constituie un factor esențial pentru a remedia 

În vederea generării unor relații pozitive cu socie-
tatea civilă, cu presa și publicul beneficiar al actului de 
justiție cu care relaționează judecătorii și asistenții judi-
ciari ai Curții Supreme de Justiție (CSJ), a fost demarat 
un curs de formare continuă la capitolul dat. Acesta a 
durat trei zile – pe 5, 8 și 12 februarie curent.

Adaptat necesităților curente ale CSJ, cursul de co-
municare propune o abordare interactivă a mai multor 

FoRMaRe coNtINuă

INJ și-a lansat instruirile în noul an 
cu formare continuă în domeniul drepturilor omului

situația la nivel intern”, – a menționat, în cuvântul de 
salut, Diana Scobioală, director executiv al INJ.

Timp de două zile, experții Consiliului Europei Dag-
mara Rajska și Bert Maan au abordat diverse subiecte 
ce țin de aplicabilitatea articolului 6 al CEDO cu scopul 
de a explica întreg procesul de funcționare al acestuia.

Trainingul a fost organizat de Institutul Național 
al Justiției în colaborare cu Consiliul Europei în cadrul 
Proiectului „Susținere în implementarea coerentă a 
Convenției Europene a Drepturilor Omului în Republi-
ca Moldova”.

Noi abilităţi de comunicare pentru judecătorii și asistenţii judiciari ai CSJ

teme specifice domeniului relațiilor publice și comuni-
cării, fiind vizate și aspecte practice ce caracterizează 
comunicarea instituțională, relațiile cu purtătorii de 
cuvânt și specialiștii în comunicare din sistemul jude-
cătoresc, modalități de colaborare cu jurnaliștii, comu-
nicarea audio-vizuală, metode de organizare la nivel 
instituțional pentru contracararea sau atenuarea crize-
lor etc.

Cursul a fost structurat în trei module: Bune prac-
tici în comunicare în Moldova pentru Curtea Supremă de 
Justiție; Comunicarea audio-vizuală: cea mai rapidă cale 
de abordare a publicului larg; Criza, semnele crizei. Aces-
ta a cuprins exerciții și exemple utile pentru înțelegerea 
și aplicarea informațiilor prezentate de către trainerul 
Carmen Mușat, expert ATRECO.

Activitatea de instruire a fost organizată de că-
tre Institutul Național al Justiției și Curtea Supre-
mă de Justiție, cu suportul Proiectului EU „Sporirea 
Eficienței Responsabilității și Transparenței Instanțelor 
Judecătorești în Moldova” (ATRECO).
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Pe 15 februarie 2016, judecători ai instanțelor 
de fond și ai curților de apel din republică au parti-
cipat la cursul de formare profesională cu tematica 
„Excepția de neconstituționalitate. Impactul jurisdicției 
constituționale asupra justiției”.

Activitatea de instruire a fost facilitată de că-
tre formatorii Alexandru Tănase, Președintele Curții 
Constituționale, și Jes Albert Möller, Președintele Curții 
Constituționale a landului Brandenburg și Președintele 
instanței de fond pentru litigii sociale (Germania).

Trainingul a acoperit mai multe subiecte privind 
excepția de neconstituționalitate din perspectiva 
experienței Republicii Moldova și Germaniei, prin-
tre ele – condițiile în care poate fi ridicată excepția 
de neconstituționalitate în fața instanțelor de drept 

Excepția de neconstituționalitate: schimb de experiență moldo-germană

comun, procedura de soluționare de către Curtea 
Constituțională (CC) a sesizărilor privind excepția de 
neconstituționalitate, neretroactivitatea deciziilor CC, 
constatarea neconstitualității dispozițiilor care sunt 
sau nu în vigoare la data pronunțării. De asemenea, s-a 
discutat despre caracterul general obligatoriu al deci-
ziilor CC, despre deciziile simple prin care se constată 
(ne)constituționalitatea dispozițiilor legale criticate 
și deciziile cu rezerva de interpretare, precum și des-
pre deciziile de referință privind statutul, garanțiile de 
independență și răspunderea judecătorilor.

Seminarul a fost organizat de către Curtea Con-
stituțională a Republicii Moldova și Institutul Național 
al Justiției cu sprijinul Fundației Germane pentru Coo-
perare Internațională (IRZ).

Pe 23 februarie curent, la sediul Institutului Național 
al Justiției a avut loc ședința de evaluare a cursului-pi-
lot de instruire la distanță „Introducere în Convenția 
Europeană a Drepturilor Omului și Curtea Europeană 
a Drepturilor Omului”, destinat judecătorilor și procu-
rorilor din Republica Moldova. Acesta a fost organizat 
de Programul European pentru Formarea Juriștilor în 
Domeniul Drepturilor Omului (Programul HELP) în co-
operare cu Institutul Național al Justiției din Moldova, 
în cadrul proiectului Consiliului Europei „Susținere în 
implementarea coerentă a Convenției 
Europene a Drepturilor Omului (CEDO) 
în Republica Moldova”.

La eveniment au fost prezenți 
participanții la curs, colaboratorii Institu-
tului Național al Justiției, reprezentanții 
Consiliului Europei, inclusiv ai Oficiului 
de la Chișinău, și tutorele cursului.

În timpul ședinței, Diana Scobioală, 
Director executiv al INJ, Sergey Dikman, 
coordonatorul proiectului, Departa-
mentul Drepturile Omului – implemen-
tare la nivel național din cadrul Direc-
toratului General Drepturile Omului și Supremația 
Legii de la Consiliul Europei, și Alexandra Nica, tuto-
rele național al Programului HELP, au avut mai multe 
intervenții privind procesul de implementare și utili-
tatea cursului online, formatul și conținutul acestuia, 
rezultatele obținute și subiectele de interes pentru 
cursanți.

De asemenea, participanții la instruirea online și-au 
împărtășit impresiile despre cursul pe care l-au promo-

Evaluarea cursului-pilot de instruire la distanță în domeniul  
drepturilor omului

vat, evidențiind avantajele și dezavantajele acestuia, 
inclusiv problemele pe care le-au întâmpinat în trece-
rea cursului electronic și a testului final. 

La sfârșitul ședinței, cursanții care au promovat cu 
succes evaluarea finală, obținând cel puțin 60 de punc-
te, au primit certificate de participare la primul program 
de instruire la distanță pe platforma HELP din partea 
Consiliului Europei și a Institutului Național al Justiției.

Cursul online, elaborat de Consiliul Europei și con-
stituit din trei module (Convenţia Europeană a Drep-

turilor Omului, Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
şi Criterii de admisibilitate), a fost activ în perioada 16 
octombrie – 1 decembrie 2015, având drept obiective 
cunoașterea de către participanți a principiilor esențiale 
ale CEDO și ale protocoalelor aferente, înțelegerea mo-
dului de implementare a Convenţiei la nivel naţional, 
familiarizarea cu felul general de funcţionare a Curţii 
de la Strasbourg şi a jurisprudenţei acesteia etc.

(Mai multe informaţii vezi pe www.inj.md)
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Vineri, 29 ianuarie, a avut loc prima ședință ordi-
nară a Consiliului Institutului Național al Justiției din 
anul curent.

Un punct important de pe agenda ședinței a fost 
aprobarea Comisiei pentru examenele de absolvire 
a cursurilor de formare inițială de către candidații la 
funcția de judecător și pentru examinarea persoanelor 
care candidează la funcția de judecător în baza vechimii 
în muncă.

În urma prezentării informațiilor de rigoare de că-
tre responsabilii din cadrul INJ și a discuțiilor pe margi-
nea unor intervenții din partea membrilor Consiliului, 
au fost aprobate curriculumurile disciplinare pentru 
formarea inițială a candidaților la funcții de judecă-
tor şi de procuror în semestrul II, conform planului de 
învățământ 2015-2017; modificările Regulamentului 
cu privire la organizarea concursului pentru suplinirea 
posturilor didactice și remunerarea muncii; Statul de 
personal pentru anul 2016; Regulamentul de ordine in-
ternă și Planul de formare la distanță pentru anul 2016. 

În cadrul ședinței s-a menționat faptul că, în ultimul 

Cu scopul de a promova statutul de publicație 
științifică al Revistei Institutului Național al Justiției, la 
ședința sa din 25 februarie, Consiliul a acceptat și a fă-
cut propuneri de completare a unui Consiliu științific 
pentru această publicație, care a fost aprobat în urmă-
toarea componență: 

Ruslan STEFANCIUC, doctor habilitat în drept, pro-
fesor, prorector pe activitatea științifică la Academia 
Națională a Procuraturii din Ucraina, membru cores-
pondent al Academiei Naționale de Științe Juridice din 
Ucraina, Augustin FUEREA, doctor în drept, profesor 
universitar, coordonatorul echipei de cercetători la In-

O atenție deosebită – rețelei de formatori

timp, s-a reușit să se acorde o atenție deosebită selec-
tării și evaluării formatorilor INJ. De data aceasta, au fost 
aprobate rezultatele concursului pentru completarea 
rețelei de formatori, Planul de formare formatori pentru 
anul 2016 și modificările la Statutul formatorului Insti-
tutului Național al Justiției. Invitată la ședință, Valeria 
Șterbeț, șefa Secției didactico-metodică și cercetări, a 
menționat că, în urma aprobării rezultatelor evaluării 
profesionale complexe, s-a decis modificarea Statutului 
formatorului INJ, Dumneaei prezentând și propunerile 
de modificare. Printre modificări se numără și expune-
rea într-o nouă redacție a întregului Capitol IV din Statu-
tul formatorului – EVALUAREA, în care se menționează 
că specialiștii incluși în rețeaua de formatori sunt supuşi 
evaluării periodice și evaluării complexe. 

Evaluarea periodică a prestației formatorilor se re-
alizează anual, reieșind din specificul fiecărui tip de 
formare, în conformitate cu Metodologia de evaluare 
a calității programelor de formare din cadrul Institutu-
lui şi se referă doar la formatorii care participă efectiv, 
în anul respectiv, la activitățile de formare din cadrul 
Institutului. Cu titlu de excepție, prestația formatorului 
care desfăşoară activitatea de formare în mod ocazio-
nal, pe termen scurt, se evaluează la finalizarea activi-
tăţii, în baza unei fișe de evaluare adaptate specificului 
activităţii prestate. Rezultatele evaluării se anexează la 
dosarul formatorului și constituie informație cu carac-
ter personal.

Evaluarea complexă a formatorilor din rețeaua de 
formatori este efectuată o dată la 3 ani şi are drept scop 
verificarea corespunderii performanței formatorilor 
cerințelor prevăzute de Statutul formatorului. Procedu-
ra de evaluare complexă a formatorilor se declanșează 
prin hotărârea Consiliului INJ. 

A fost aprobat Consiliul științific al  
Revistei Institutului Național al Justiției

stitutul European din România, Gheorghe AVORNIC, 
doctor habilitat în drept, profesor universitar, membru 
al Consiliului Superior al Magistraturii, Mihai POALE-
LUNGI, doctor habilitat în drept, Președintele Curții 
Supreme de Justiție, Diana SCOBIOALĂ, doctor habili-
tat în drept, Director executiv al Institutului Național al 
Justiției, Violeta COJOCARU, doctor habilitat în drept, 
profesor universitar, șefa Departamentului Drept 
Internațional și European de la USM, și Nicolae SADO-
VEI, doctor habilitat în drept, profesor universitar, pro-
rector în probleme sociale la USM.

activitatea conSiliului



13Institutul Naţional al Justiţiei

Revista Institutului Naţional al JustiţieiNR. 1 (36), 2016

foRMaRe foRMatoRi

Fortificarea cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale 
ale formatorilor INJ a fost scopul atelierului de lucru or-
ganizat la 4 martie curent de Institutul Naţional al Jus-
tiţiei în parteneriat cu ATRECO.

Participanții la workshop-ul cu genericul „Dezvolta-
rea competenţelor în folosirea metodelor de instruire” 
au fost salutați de Valentina Conțescu, șefa Direcției 
instruire și cercetare a INJ, și Henryk Montyguerd, res-
ponsabil de activitățile ce țin de administrare judecăto-
rească din cadrul ATRECO. 

Cursanții, divizați în trei grupuri de lucru și ghidați 

Dezvoltarea competențelor de utilizare a metodelor de instruire

de Gheorghe Niculaie, expert internațional în dome-
niul formării, au fost antrenați în diverse exerciții care 
au permis identificarea nevoilor de pregătire atât din 
punctul de vedere al formatorului, cât și al participan-
tului la sintezele de formare, stabilirea metodelor de in-
struire bazate pe categorii de învățare, precum și anali-
za sub aspect comparativ a metodelor tradiționale și a 
celor moderne de predare.

Atelierul de lucru a fost organizat în cadrul proiec-
tului UE „Sporirea eficienţei, responsabilităţii şi transpa-
renţei instanţelor judecătoreşti din Republica Moldova”.

În perioada 16-19 februarie 2016, colaboratorii și 
formatorii Institutului Național al Justiției au urmat cur-
sul de instruire „O călătorie digitală în educație (Instruc-
tional Design)”, care a avut drept 
obiective formarea competențelor 
de proiectare pedagogică și de 
utilizare a cursurilor electronice, 
precum și dezvoltarea unor com-
petenţe profesionale prin utili-
zarea tehnologiilor informaţiei şi 
comunicaţiilor (TIC) în procesul de 
predare-învăţare.

Timp de patru zile, cursanții au 
obținut abilități în utilizarea meto- 
dologiei pentru dezvoltarea de noi programe ce se re-
feră la analiza necesităților participanților la instruire, 
planificarea şi evaluarea eficienţei instruirii. Totodată, 
ei au căpătat cunoştinţe în domeniul elaborării mate-
rialelor unui curs online care necesită parcurgerea mai 
multor etape în procesul de proiectare.

Ghidați de către expertul Delia Oprea, consultant 
internațional eLearning, participanții au pregătit, pen-

Formatorii participă la „o călătorie digitală în educație” 

tru începutul zilei a treia de curs, un curriculum la te-
matica pe care o predau în mod tradițional. Acesta tre-
buia să fie alcătuit din două capitole consistente și să 

conțină materiale necesare în ca-
drul workshop-ului final –  „Dezvol-
tarea și prezentarea unui scenariu 
pentru un eCurs cu interactivitate 
medie sau mare”.

Cursanții care au absolvit cur- 
sul trecând prin workshop-ul men-
ționat au obținut un certificat care 
atestă formarea de competențe în 
dezvoltarea de scenarii (Instructio-
nal Design) și care poate fi folosit 

în conformitate cu politicile în vigoare privind forma-
rea cadrelor din Republica Moldova.

Activitatea a fost parte a proiectului „Consolidarea 
capacităţilor tehnice ale instituţiilor naţionale pentru 
protecţia şi promovarea drepturilor omului”, imple-
mentat de PNUD Moldova şi Institutul Naţional al Jus-
tiţiei, cu susţinerea financiară a Ministerului Afacerilor 
Externe al Regatului Danemarcii.

Continuă seria de instruiri aprofundate destinate 
grupului-resursă de formatori. Cu eforturi conjugate, în 
acest grup se fac investiții deja al treilea an, formatorii 
beneficiind de traininguri pe diferite tematici.

În zilele de 21 și 22 martie 2016, Institutul Naţional 
al Justiţiei, în parteneriat cu Misiunea NORLAM şi ABA 
ROLI, au desfășurat seminarul de formare a formatori-
lor cu genericul „Abilităţi de prezentare şi moderare”. 
Printre subiectele prezentate de către expertul Nico-
lae Crețu au fost: ,,Definirea scopului și a rezultatelor 
așteptate de la o prezentare, modalități de structurare 
a prezentării, reguli generale de utilizare Power Point, 

Continuă instruirea formatorilor din grupul-resursă

tehnici de atragere a atenției și de motivare, dezvolta-
rea abilităților de comunicare cu participanții dificili”.

Necesitățile de continuare a instruirii grupului-re-
sursă de formatori au fost identificate în rezultatul or-
ganizării, în luna decembrie 2015, a două mese rotun-
de la Bălți și Cahul, în discuții fiind antrenați judecători, 
procurori și avocați din regiunile respective. 

Prezentul curs a oferit participanților posibilitatea să-
și evalueze cunoștințele și să-și îmbunătățească tehnici-
le de prezentare și modelare în cadrul formării continue.

Cunoștințele obținute membrii grupului-resursă le 
vor aplica în luna aprilie în cadrul altor două mese ro-
tunde programate în teritoriu.
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DRePt PuBlic

SuMaR

În prezentul articol se examinează instituţia excepţiei 
de neconstituţionalitate, atât pe plan intern, inclu-
siv evoluţiile jurisprudenţiale în materie, cât şi sub 
aspect de drept comparat. În multe ţări excepţia de 
neconstituţionalitate este un mijloc foarte eficient de 
acces a persoanelor la jurisdicţia constituţională. În 
ţara noastră, pe parcursul anilor, din cauza aplicării re-
strictive a prevederilor Constituţiei, această instituţie 
a funcţionat într-un mod foarte ineficient. Prin Hotărâ-
rea nr. 2 din 9 februarie 2016, Curtea Constituţională, 
prin interpretarea funcţională şi evolutivă a prevede-
rilor constituţionale, a deschis calea pentru eficienti-
zarea instituţiei excepţiei de neconstituţionalitate. În 
condiţiile în care se va reuşi valorificarea plenară a 
potenţialului instituţiei în cauză, începând cu faza ju-
decării cauzei în fond, pentru Republica Moldova, ac-
cesul la Curtea Constituţională pe calea excepţiei de 
neconstituţionalitate va reprezenta un mijloc eficient 
de apărare a drepturilor constituţionale ale persoane-
lor şi, în acelaşi timp, o modalitate eficientă de control 
al constituţionalităţii actelor normative care privesc 
drepturile şi libertăţile fundamentale. 

Cuvinte-cheie: excepţia de neconstituţionalitate, Curtea 
Constituţională, control constituţional, acces la justiţie, 
drepturi şi libertăţi fundamentale, recurs constituţional 
individual, interpretarea Constituţiei.

Contextul internațional

Întemeietorul modelului de control constituțional 
european, Hans Kelsen, nu a fost un adept al accesu-
lui individual la justiția constituțională. Potrivit opiniei 
acestuia, numai autorităţile statului ar trebui să poată 
face recurs la instanța de contencios constituţional [1, 

EXCEPȚIA DE NECONSTITUȚIONALITATE – CALE DE 
ACCES INDIVIDUAL LA JUSTIȚIA CONSTITUȚIONALĂ

p.28]. Totuși, de-a lungul anilor, în Europa s-au dezvol-
tat diverse modalități de acces direct al cetățenilor la 
jurisdicția constituțională. Astăzi s-au conturat două 
modele de organizare a jurisdicției constituționale sub 
aspectul accesului cetățenilor la justiția constituțională. 

Unul dintre modele admite accesul direct al 
cetățenilor la instanța de jurisdicție constituțională pe 
calea recursului individual, care se înfățișează în diferi-
te țări sub variate forme și proceduri [2]. 

aurel băIeșu,
doctor habilitat în drept,  
profesor universitar, judecător  
la Curtea Constituţională

EXCEPTION OF UNCONSTITUTIONA-
LITY – WAY OF INDIVIDUAL ACCESS TO 
THE CONSTITUTIONAL JUSTICE

SuMMaRy

In the present paper, the author analyses the in-
stitution of the exception of unconstitutionality, 
including the developments in this area in the do-
mestic case-law and the comparative law aspects. 
The exception of unconstitutionality is an effici-
ent instrument of the person’s access to constitu-
tional justice in many countries. Over the years, 
in our country, due to the restrictive application 
of the constitutional provisions, this institution 
had operated in an ineffective form. By Judgment 
No.2 of 9 February 2016, performing a functional 
and evolutive interpretation of the constitutional 
provisions, the Constitutional Court paved the 
way for the efficiency of this institution. If it will 
be possible to improve the institution’s potential, 
from the stage of trial on the merits, the access 
to the Constitutional Court by means of the ex-
ception of unconstitutionality will be an effective 
measure to defend the constitutional rights of the 
individuals in Republic of Moldova. It will be also 
an effective way to review the constitutionality of 
the laws concerning the fundamental rights and 
freedoms.

Key-words: exception of unconstitutionality, Con-
stitutional Court, constitutional review, access to 
the courts, fundamental rights and freedoms, indi-
vidual constitutional appeal, constitutional inter-
pretation.
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Alt model consacră accesul indirect al cetăţeni-
lor la Curtea Constituţională pentru sesizarea actelor 
normative care le încalcă drepturile – prin intermediul 
instanţelor de drept comun. Atunci când judecătorii or-
dinari trebuie să aplice o dispoziţie legală considerată 
neconstituţională, ei suspendă judecarea cauzei aflate 
pe rolul lor şi transmit o solicitare Curţii Constituţionale 
în vederea exercitării controlului de constituţionalitate 
privind acea dispoziţie. Curtea Constituţională fie anu-
lează dispoziţia, fie o constată ca fiind constituţiona-
lă. Atunci când judecătorul care a transmis solicitarea 
primeşte răspunsul de la Curtea Constituţională, el reia 
cauza şi decide în baza hotărârii Curţii Constituţionale, 
fie aplicarea dispoziţiei considerate constituţională, fie 
aplicarea acesteia în baza interpretării dată de Curtea 
Constituţională, fie neaplicarea dispoziţiei declarate 
ca fiind neconstituţională. Asemenea mecanism există 
în așa țări precum Germania, Lituania, Italia [3], Româ-
nia [4], Franţa [5], Belgia [6], Spania [7].

În ultimii ani, problema accesului cetățenilor la 
justiția constituțională se află și în centrul atenției Con-
siliului Europei. Astfel, la o serie de conferințe, organi-
zate la Interlaken [8], Izmir [9] şi Brighton [10], pentru 
a identifica modalităţi de a proteja sistemul Convenţi-
ei Europene a Drepturilor Omului și de a rezolva pro-
blema suprasolicitării Curţii Europene a Drepturilor 
Omului, s-a insistat asupra necesităţii de a îmbunătăţi, 
în statele membre, sistemele de apărare a drepturilor 
omului la nivel naţional. În acest context, s-a solicitat 
statelor participante să ia în considerare introducerea 
de noi căi de atac interne pentru presupusele încălcări 
ale drepturilor şi libertăţilor prevăzute de Convenţie.

În aceeași ordine de idei, Comisia de la Veneţia, în 
Studiul privind accesul individual la justiţia constitu-
ţională, adoptat la cea de-a 85-a sesiune plenară din 
17-18 decembrie 2010 (CDL-AD(2010)039), a subliniat 
eficiența excepției de neconstituționalitate, ca mijloc 
de acces individual la justiția constituțională:

„56. Procedurile preliminare sunt printre cele mai 
frecvente tipuri de acces individual indirect. În cazul 
în care o instanţă de drept comun are dubii dacă ac-
tul normativ aplicabil într-un caz concret încalcă Con-
stituţia, ea se adresează Curţii Constituţionale cu o 
cerere preliminară de constituţionalitate. Beneficiul 
acestui mecanism constă în faptul că instanţele de 
drept comun sunt bine informate şi capabile de a face 
o sesizare validă. Instanţele de drept comun ordinare 
servesc ca un filtru iniţial şi pot ajuta la minimizarea 
numărului de cereri abuzive sau repetitive. Mai mult, 
examinarea cererilor preliminare de constituţionalita-
te completează controlul abstract, deoarece în cazul 
dat este posibil un control în legătură cu un caz con-
cret, în care prevederea se aplică sau se va aplica [...]”. 

„59. Excepţia de neconstituţionalitate” poate fi con-
siderată un mijloc foarte eficient de acces individual, 
dacă o instanţă de drept comun este obligată să pre-
zinte o cerere prealabilă [...]”.

Un aspect important este de a stabili dacă instan-
țele de fond și de apel au acces direct la instanța de 
jurisdicție constituțională sau sesizarea acestora se 
face prin intermediul instanței superioare din sistemul 
judecătoresc. În unele țări (Franța, Iordania) judecăto-
rii instanţelor de la nivelul inferior trebuie să transmi-
tă mai întâi o cerere la Curtea Supremă şi această din 
urmă instanţă decide dacă se transmite sau nu excepția 
de neconstituționalitate la Curtea Constituţională. 
Cenzurarea respectivă din partea Curţii Supreme are 
avantajul de a reduce cauzele aflate pe rolul Curţii Con-
stituţionale. Cu toate acestea, întrucât Curtea Supremă 
preferă soluţionarea problemei în cadrul sistemului 
judiciar ordinar, există un pericol grav ca, în rezultatul 
acestei cenzurări, cazurile importante să nu ajungă la 
Curtea Constituţională. Sunt niște carențe care au fost 
criticate în literatura de specialitate [11, p.27]. 

Mai eficient este recunoscut mecanismul existent 
în state precum Austria, Belgia, Bosnia şi Herţegovina, 
Croaţia, Republica Cehă, Georgia, România, Lituania, 
Letonia, Germania, Polonia, Ungaria etc., unde toate in-
stanţele de judecată de drept comun pot ridica în faţa 
Curţii Constituţionale chestiuni prejudiciare.

De remarcat că și Comisia de la Veneţia recomandă 
să se acorde instanţelor de la toate nivelurile sistemului 
judiciar posibilitatea de acces la Curtea Constituţiona-
lă: „Din punct de vedere al apărării drepturilor omului, 
mai oportun şi eficient ar fi să se prevadă pentru toate 
instanţele dreptul de acces la Curtea Constituţională” 
[12, par.62]. 

Un alt aspect important este dacă judecătorul de 
drept comun este obligat să sesizeze cu cerere preli-
minară sau dacă acesta are putere de apreciere. Studiul 
Comisiei de la Veneția recomandă ca, atunci când nu 
există acces direct individual la curţile constituţionale, 
ar fi prea mult să se instituie o condiţie de limitare a 
întrebărilor preliminare la situaţiile în care un judecă-
tor ordinar este sigur de neconstituţionalitatea unei 
dispoziţii; este suficient să existe îndoieli serioase [13, 
par.216].

Situația în Republica Moldova

Soluția pentru care a optat legiuitorul constituant 
din Republica Moldova este accesul indirect la justiția 
constituțională prin intermediul instituției excepției de 
neconstituționalitate. Subiectul privind oportunitatea 
introducerii recursului constituțional individual, în con-
textul perspectivelor justiției constituționale din Repu-
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blica Moldova, este astăzi dezbătut, probabil, cel mai 
amplu în mediul doctrinarilor și al experților. 

Celor care pledează pentru schimbarea paradig- 
mei de organizare a jurisdicției constituționale prin 
instituirea accesului direct al cetățenilor Curtea 
Constituțională invocă carențele sistemului exis-
tent [14, p.25]. Într-adevăr, potrivit reglementărilor 
în vigoare, persoana, în demersul său de contestare 
a actului normativ care îi lezează drepturile, este de-
pendentă de voința instanței de judecată [15, p.13]. 
Astfel, în lumina prevederilor art.135 alin.(1) lit. g) din  
Constituție, art. 7, alin.(3) din Codul de Procedu-
ră Penală, și art. 12/1 din Codul de Procedură Civilă, 
neconstituționalitatea unei legi poate fi invocată prin 
intermediul Curții Supreme de Justiție în momentul 
înfăptuirii actului de justiție în fața instanței de jude-
cată de drept comun de către persoana care are ca-
litatea de participant la proces. Deși legea oferă, în 
aparență, posibilitatea justițiabililor de a sesiza Curtea 
Constituțională, în realitate decizia de a sesiza sau nu 
instanța de contencios constituțional aparține, mai 
întâi, instanței de fond, care, în esență, se pronunță 
asupra admisibilității cererii, apoi curților de apel și, în 
ultima instanță, Curții Supreme de Justiție (în continu-
are – CSJ), care, de fapt, ia decizia de a sesiza sau nu 
Curtea Constituțională.

Această stare de lucruri face ca instituția excepției 
de neconstituționalitate să piardă din eficacitate. 
De aici și numărul redus al cauzelor de soluționare a 
excepțiilor de neconstituționalitate în jurisprudența 
instanței de contencios constitutional. Astfel, dacă, 
de exemplu, în România, excepţiile ridicate de către 
instanţele judecătoreşti reprezintă 98,7% din totalul 
sesizărilor depuse la Curtea Constituțională, în Repu-
blica Moldova doar 6% din totalul sesizărilor depuse la 
Curtea Constituţională au fost excepții de neconstituţi-
onalitate [16].

Evoluțiile jurisprudenței Curții Constituționale a 
Republicii Moldova

Prevederile articolului 135 alin. (1) lit. g) din Consti-
tuţie, care dispune că Curtea Constituțională  „rezolvă 
cazurile excepţionale de neconstituţionalitate a acte-
lor juridice, sesizate de Curtea Supremă de Justiţie”, au 
fost interpretate prin Hotărârea Curţii Constituţionale 
nr. 15 din 6 mai 1997 [17]. În sesizarea depusă, Curţii i 
s-a solicitat să explice semnificaţia sintagmei „excepţie 
de neconstituţionalitate” şi a locuţiunii „acte juridice”. În 
această hotărâre Curtea a procedat la o interpretare 
restrictivă, statuând că subiect cu drept de sesizare în 
baza art. 135 alin. (1) lit. g) este exclusiv CSJ în baza 
propunerii judecăţii ordinare de a sesiza Curtea Con-
stituţională. Este important de reținut că Hotărârea vi-

zată a fost pronunţată la 6 mai 1997, până la ratificarea 
de către Republica Moldova a Convenţiei pentru apă-
rarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale 
(24 iulie 1997), prin care au fost asumate angajamente 
de asigurare a remediilor efective de protecţie a drep-
turilor omului.

Ghidându-se de aceeași abordare, prin decizia sa 
din 26 martie 2007 [18], Curtea Constituțională nu a 
admis spre examinare în fond o sesizare depusă direct 
de o judecătorie de fond, fără intermedierea CSJ.

Problemele majore care afectează funcționarea 
instituției excepției de neconstituționalitate au deter-
minat CSJ să adreseze, la 9 decembrie, Curţii Consti-
tuţionale o sesizare privind interpretarea alin.(1) lit. 
g) din Constituţie. Reieșind din situaţia la moment, în 
care, pe de o parte, instanţele sunt în drept şi în acelaşi 
timp obligate să ridice excepţia de neconstituţionalita-
te, iar, pe de altă parte, sesizarea Curţii Constituţionale 
poate fi făcută doar de către CSJ, ultima a estimat că, în 
cazul în care urmează a se interpreta în modul că CSJ 
decide, în ultimă instanţă, în mod discreţionar, de a se-
siza instanţa constituţională, atunci instituţia excepţiei 
de neconstituţionalitate îşi pierde din eficienţă, fiind 
denaturat însuşi conţinutul acesteia. Autorul sesizării 
a considerat că norma constituţională care stabileşte 
competenţa CSJ de a sesiza Curtea Constituţională cu 
privire la excepţia de neconstituţionalitate urmează 
a fi interpretată astfel încât să permită aplicarea ei în 
sensul posibilităţii ridicării excepţiei de neconstituţio-
nalitate de către instanţele judecătoreşti. Reieșind din 
aceste considerente, CSJ a solicitat ca, prin interpreta-
rea articolului 135, Curtea Constituțională să explice:

1) Este în drept Curtea Supremă de Justiţie să refu-
ze instanţelor judecătoreşti sesizarea Curţii Constitu-
ţionale cu privire la excepţia de neconstituţionalitate, 
ridicată de către acestea în cadrul unui proces, ţinând 
cont de redacţia art. 135 alin. (1) lit. g) din Constituţie?

2) Care este rolul Curţii Supreme de Justiție în pro-
cesul sesizării Curţii Constituţionale, prin raportare la 
dreptul instanţelor judecătoreşti de toate nivelurile de 
a ridica excepţia de neconstituţionalitate?

3) Sunt în drept instanţele judecătoreşti să refuze 
părţilor ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate?

În Hotărârea nr. 2 din 9 februarie 2016 [19], prin 
interpretarea funcţională şi coroborată a articole-
lor 20, 115, 116, 134 și 135 alin. (1) lit. a) și lit. g) din 
Constituție, Curtea Constituţională a dedus că contro-
lul concret de constituţionalitate pe cale de excepţie 
constituie singurul instrument prin intermediul căruia 
cetăţeanul are posibilitatea de a acţiona pentru a se 
apăra împotriva legislatorului însuşi, în cazul în care, 
prin lege, drepturile sale constituţionale sunt încălca-
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te. Curtea a menţionat că dreptul de acces al cetăţeni-
lor prin intermediul excepţiei de neconstituţionalita-
te la instanţa constituţională reprezintă un aspect al 
dreptului la un proces echitabil.

Bazându-se pe aceste raționamente, Curtea a ex-
plicat mecanismul de ridicare a excepţiei de neconsti-
tuţionalitate, care parcurge două etape: (1) etapa judi-
ciară, premergătoare, ce constă în invocarea excepţiei 
de neconstituţionalitate în cadrul unui proces aflat pe 
rolul unei instanţe judecătoreşti şi (2) etapa de conten-
cios constituţional propriu-zis, care constă în soluţiona-
rea excepţiei de neconstituţionalitate de către Curtea 
Constituţională.

Esența mecanismului ridicării excepţiei de necon-
stituţionalitate se rezumă la următoarele:

Primo. În cazul existenţei incertitudinii privind con-
stituţionalitatea legilor, hotărârilor Parlamentului, de-
cretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărârilor 
şi ordonanţelor Guvernului ce urmează a fi aplicate la 
soluţionarea unei cauze aflate pe rolul său, instanţa de 
judecată este obligată să sesizeze Curtea Constituţio-
nală.

Secundo. Excepţia de neconstituţionalitate poate fi 
ridicată în faţa instanţei de judecată de către oricare 
dintre părţi sau reprezentanții acestora, precum şi de 
către instanţa de judecată din oficiu.

Terzio. Sesizarea privind controlul constituţionalită-
ţii unor norme ce urmează a fi aplicate la soluţionarea 
unei cauze se prezintă direct Curţii Constituţionale de 
către judecătorii/completele de judecată din cadrul 
Curţii Supreme de Justiţie, curţilor de apel şi din cadrul 
judecătoriilor pe al căror rol se află cauza.

Curtea a explicat și condițiile pentru ridicarea 
excepției – judecătorul ordinar nu se pronunţă asupra 
temeiniciei sesizării sau asupra conformităţii cu Con-
stituţia a normelor contestate, limitându-se exclusiv la 
verificarea întrunirii următoarelor condiţii:

(1) obiectul excepţiei intră în categoria actelor cu-
prinse la articolul 135 alin. (1) lit. a) din Consti-
tuţie;

(2) excepţia este ridicată de către una dintre părţi 
sau de reprezentantul acesteia, ori indică că 
este ridicată de către instanţa de judecată din 
oficiu;

(3) prevederile contestate urmează a fi aplicate la 
soluţionarea cauzei;

(4) nu există o hotărâre anterioară a Curţii având ca 
obiect prevederile contestate.

La fel, Curtea Constituțională a elucidat baza le- 
gală a funcționării mecanismului excepției de necon-
stituționalitate până la adoptarea de către Parlament 
a reglementărilor în executarea hotărârii în cauză. Cur-

tea a statuat că sesizarea privind excepţia de necon-
stituţionalitate se prezintă Curţii Constituţionale de 
către judecătorii/completele de judecată din cadrul 
Curţii Supreme de Justiţie, curţilor de apel şi din ca-
drul judecătoriilor pe rolul cărora se află cauza, în te-
meiul aplicării directe a articolului 135 alineatul (1) lit. 
a) şi g) din Constituţie şi astfel cum au fost explicate în 
prezenta hotărâre, în conformitate cu considerentele 
menţionate în cuprinsul acesteia şi al Regulamentului 
privind procedura de examinare a sesizărilor depuse la 
Curtea Constituţională.

Cât privește derularea procesului în care a apărut 
problema excepției de neconstituţionalitate, pentru 
a exclude aplicarea normelor contrare Constituţiei la 
soluţionarea cauzei, în momentul acceptării excepţi-
ei, judecătorul dispune, prin încheiere, suspendarea 
procesului. Curtea a reţinut că suspendarea procesului 
până la soluţionarea de către Curtea Constituţională a 
excepţiei de neconstituţionalitate este necesară pen-
tru a exclude aplicarea normelor contrare Constituţiei 
la soluţionarea unei cauze.

Concluzii

Prin Hotărârea nr. 2 din 9 februarie 2016, Cur-
tea Constituțională, prin interpretarea funcțională 
și evolutivă a prevederilor constituționale, a deschis 
calea pentru eficientizarea instituției excepției de 
neconstituționalitate.

În lumina celor statuate de către Curtea Consti-
tuțională, se impune imperios necesitatea operării cât 
mai rapide a amendamentelor, atât în Legea Funda-
mentală cât și în legile organice care reglementează 
instituția vizată. 

În același context, având în vedere rolul crescând 
al arbitrajului, ca modalitate alternativă de solu-
ționare a litigiilor, considerăm că este necesar de 
operat modificări legislative pentru ca excepția de 
neconstituționalitate să poată fi ridicată nu numai 
în fața instanțelor de drept comun, dar și în fața 
instanțelor de arbitraj comercial, dat fiind că și acestea 
desfăşoară o activitate jurisdicţională în temeiul 
convenţiei de arbitraj a părţilor, iar hotărârile pe care 
le pronunţă au aceeaşi forţă şi sunt susceptibile de 
executare silită, precum şi hotărârile judecătoreşti.

Este necesar de a face ca această instituție să fie cu-
noscută mai bine în mediul juriștilor, atât al judecăto-
rilor cât și al avocaților (prin intermediul publicațiilor, 
sistemului de instruire continuă, conferințelor, semi-
narelor etc.), în vederea asigurării unei aplicări mai 
ample a ei în activitatea jurisdicțională. 

În condițiile în care se va reuși valorificarea plenară 
a potențialului instituției date, începând cu faza jude-
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cării cauzei în fond, accesul la Curtea Constituțională 
pe calea excepției de neconstituționalitate va repre-
zenta pentru Republica Moldova un mijloc eficient de 
apărare a drepturilor constituționale ale persoanelor 
și, în același timp, o modalitate eficientă de control 
al constituționalității actelor normative care privesc 
drepturile și libertățile fundamentale. 

La fel, țara noastră își va îndeplini pe această cale 
angajamentele sale internaționale ce derivă din pro-
cesul de eficientizare a CtEDO, angajamente asumate 
în cadrul conferinţelor de la Interlaken (18-19 februa-
rie 2010), Izmir (26-27 aprilie 2011) şi Brighton (19- 
20 aprilie 2012) privind obligaţia de a extinde meca-
nismele de protecţie a drepturilor omului la nivel na-
ţional. 
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SuMaR

În prezentul articol autorul îşi propune, pornind de la 
o speţă concretă, raportând-o la jurisprudenţa CEDO, 
să facă o analiză a drepturilor magistratului la viaţă 
privată, la libera opinie şi exprimare, precum şi a limi-
telor exercitării acestor drepturi în domeniul creaţiei 
artistice.

Cuvinte-cheie: perioada comunistă, preşedintele tutu-
ror judecătorilor, codul deontologic, imparţialitate, li-
bertate de exprimare.

O hotărâre[1] a Consiliului Superior al Magistraturii 
din România pune în discuție limitele libertății de ex-
primare a magistratului în domeniul creației artistice. 

Circumstanțele speței în discuție sunt următoarele:
La data de 8.03.2012, Inspecția Judiciară s-a sesizat 

din oficiu ca urmare a publicării pe site-ul „juridice.ro” 
a articolului „Nimic despre cum un tovarăș procuror a 
devenit președintele tuturor judecătorilor”, semnat de 
un judecător din cadrul unei curți de apel.

În conținutul articolului, autorul făcea referire la 
cariera profesională a președintelui Înaltei Curți de 
Casație și Justiție, insistând pe faptul că a devenit 
„președintele tuturor judecătorilor”, deși în perioada 
comunistă a fost procuror.

Cariera „în plină ascensiune”, a președintelui 
instanței supreme a fost prezentată prin opoziție cu 
situația oamenilor „săraci, tăcuți și oprimați de regimul 
comunist”, acreditându-se ideea că acesta este intan-
gibil, având un statut superior tocmai datorită funcției 
de procuror pe care a deținut-o în perioada comunistă.

Inspecția Judiciară a apreciat că, prin conținutul 
articolului, autorul a încălcat dispozițiile art.18 alin.2 
din Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor, 
aprobat prin Hotărârea nr.328/24.08.2005 a Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii din România, potri-
vit cărora, „Judecătorii și procurorii nu își pot exprima 

JuRISpRudeNţă coMeNtată șI pRobleMe de pRactIcă JudIcIaRă

dr. tamara MaNea, 
inspector judiciar,
formator INM Bucureşti

ARTISTIC CREATIONS OF MAGISTRATES: 
FREEDOM OF EXPRESSION AND THE RE-
SERVE OBLIGATION IMPOSED ON THEM

SuMMaRy

In this article the author aims to analyze, starting 
from a concrete case and reporting it to the ECtHR 
jurisprudence, the rights to private life and free-
dom of opinion and expression of magistrates, as 
well the limits to exercise these rights on artistic 
creation field.
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părerea cu privire la probitatea profesională şi morală 
a colegilor lor”, fapt de natură să atragă răspunderea 
deontologică a magistratului. 

În atare condiții, a sesizat Secția pentru judecători 
pentru a se pronunța în procedura răspunderii deon-
tologice.

Autorul articolului s-a apărat în sensul că nu a 
depășit limitele libertății de exprimare, fiind conștient 
de obligația de rezervă ce-i incumba și că „articolul este 
eminamente literar, cu referire la propriile amintiri din 
perioada regimului comunist, fiind în fapt un eseu care 
are un caracter literar şi nu ştiinţific, şi se referă la o par-
te din viaţa sa, cuprinzând propriile sale trăiri, care nu 
pot fi cenzurate. A mai susținut că nu a avut intenția de 
a jigni, ci a urmărit „doar  exprimarea unor idei umanis-
te general-valabile”.

Secția pentru Judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât că judecătorul care a scris arti-
colul a încălcat normele Codului deontologic al jude-
cătorilor şi procurorilor.

S-a reținut că, potrivit dispoziţiilor art.30 alin. l din 
Constituţia României, „libertatea de exprimare a gân-
durilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţi-
ilor de orice fel, prin viu grai, scris, imagini, sunete sau 
alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile”, 
însă, potrivit alin.(6) din articolul menţionat, „libertatea 
de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoa-
rea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la pro-
pria imagine”.

CREAȚIILE ARTISTICE ALE MAGISTRAȚILOR: LIBERTATEA DE EXPRIMARE ȘI 
OBLIGAȚIA DE REZERVĂ IMPUSĂ ACESTORA
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Aceleaşi limitări ale dreptului fundamental al liber-
tăţii de exprimare sunt prevăzute şi la art.10 alin.(2) 
din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, potri-
vit căruia, acest drept poate fi supus unor restrângeri 
determinate, printre altele, şi de necesitatea protejării 
reputaţiei sau drepturilor altei persoane.

Una din restricţiile libertăţii de exprimare a magis-
traţilor este prevăzută de art.18 alin.(2) din Codul de-
ontologic al judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin 
Hotărârea nr.328/ 24.08.2005 a Plenului Consiliului Su-
perior al Magistraturii din România, potrivit căruia „Ju-
decătorii şi procurorii nu îşi pot exprima părerea cu pri-
vire la probitatea profesională şi morală a colegilor lor”.

Maniera în care magistratul a exprimat opiniile sale 
în cuprinsul articolului a fost de natură să creeze o ima-
gine negativă asupra modului în care președintele Înal-
tei Curți de Casație și Justiție şi-ar fi exercitat atribuţiile 
de procuror în perioada anterioară anului 1989, putând 
induce unui observator rezonabil (persoană de bună 
credinţă, dezinteresată şi informată) îndoieli cu privire 
la probitatea profesională și morală a acestuia.

În raport de aceste considerente, Secția pentru ju-
decători a apreciat ca fiind evidentă depășirea limitelor 
libertăţii de exprimare în raport cu dreptul persoanei la 
propria imagine, la onoare şi reputaţie.

Recursul declarat de magistratul autor al articolului  
împotriva hotărârii pronunțate de Secția pentru jude-
cători a Consiliului Superior al Magistraturii a fost res-
pins ca nefondat de Înalta Curte de Casație și Justiție 
din România.[2]

Pentru a se pronunța astfel, Înalta Curte de Casație 
și Justiție a reținut că, deși dreptul la exprimare este ga-
rantat, atât constituţional cât şi de Convenţia Europea-
nă a Drepturilor Omului, acesta poate suferi anumite 
limitări şi restrângeri determinate de necesitatea pro-
tejării reputaţiei şi drepturilor altei persoane. 

Libertatea de exprimare a magistraţilor se exercită 
cu precădere sub auspiciile Convenţiei Europene pri-
vind Drepturile şi Libertăţile Fundamentale şi, implicit, 
ale jurisprudenței CEDO, atât în ceea ce priveşte înda-
toririle şi responsabilităţile specifice care le revin celor 
ce înfăptuiesc justiţia, cât şi în ceea ce priveşte restrân-
gerea exercitării acestui drept, necesare garantării au-
torităţii şi imparţialităţii puterii judecătoreşti.

Analizând conținutul articolului prin raportare la 
reglementările interne și internaționale în domeniu și 
la jurisprudența CEDO, instanța a decis că nu poate fi 
reţinută susţinerea judecătorului, autor al articolului, 
în sensul că prezentarea într-o manieră eminamente 
beletristică a unor experienţe existenţiale proprii nu în-
deplineşte exigenţa de încălcare a demnităţii funcţiei 
de judecător pe care o deţine, precum şi a independen-
ţei şi imparţialităţii corpului judiciar, întrucât articolul 
cuprinde referiri explicite la activitatea profesională şi 
la conduita preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Jus-

tiţie, făcându-se trimiteri la perioada comunistă, când 
acesta a activat ca procuror.

Speța analizată pune în discuție obligația de re-
zervă a magistratului în ceea ce privește exercitarea 
dreptului său la opinie și liberă exprimare în domeniul 
creației artistice.

Apreciem că în acest demers trebuie să se porneas-
că de la drepturile fundamentale înscrise în Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului, respectiv: dreptul la 
exprimare consacrat de dispoziţiile art. 10 din Conven-
ţie* care cuprinde libertatea de opinie şi libertatea de 
a primi sau de a comunica informaţii ori idei fără ames-
tecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de fronti-
ere şi dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, 
consacrat de art. 8 din Convenţie.** 

Apărarea judecătorului care a scris articolul a fost, în 
principal, aceea că opiniile și ideile exprimate într-o lu-
crare literară, care reprezintă propriile trăiri și amintiri, 
nu pot fi considerate ca manifestări de natură să intre 
în conflict cu restricțiile impuse de statutul profesional 
al magistratului.

Considerăm că o astfel de apărare comportă unele 
discuții cu privire la restricțiile inerente funcției de ma-
gistrat, care se manifestă atât în viața privată cât și în 
exercitarea unor drepturi. 

* Art. 10 (1). Orice persoana are dreptul la libertatea de 
exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie şi 
libertatea de a primi sau de a comunica informaţii ori 
idei fără amestecul autoritarilor publice şi fără a tine 
seama de frontiere. Prezentul articol nu împiedica sta-
tele să supună societăţile de radiodifuziune, de cinema-
tografie sau de televiziune unui regim de autorizare. 
(2). Exercitarea acestor libertăţi ce comporta îndato-
riri şi responsabilităţi poate fi supusa unor formalităţi, 
condiţii, restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege, 
care constituie măsuri necesare, într-o societate demo-
cratică, pentru securitatea naţională, integritatea teri-
toriala sau siguranţa publică, apărarea ordinii şi pre-
venirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii sau a moralei, 
protecţia reputaţiei sau a drepturilor altora pentru a 
împiedica divulgarea de informaţii confidenţiale sau 
pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii 
judecătoreşti.
** 1. Orice persoana are dreptul la respectarea vieţii 
sale private şi de familie, a domiciliului sau/şi a cores-
pondentei sale. 

2. Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în 
exercitarea acestui drept decât în măsura în care acest 
amestec este prevăzut de lege şi dacă constituie o mă-
sură care, într-o societate democratică, este necesară 
pentru securitatea naţională, siguranţa publică, bunăs-
tarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea 
faptelor penale, protejarea sănătăţii sau a moralei, ori 
protejarea drepturilor şi libertăţilor altora.
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Toate aceste restricții se circumscriu în sfera 
obligației de rezervă, care presupune că magistratul 
trebuie să asigure un just echilibru între viața privată, 
libertatea de exprimare, pe de o parte, și nevoia de a 
proteja autoritatea puterii judecătorești și drepturile 
altor persoane, pe de altă parte.

Obligația de rezervă exprimă o sinteză practică 
a principiilor generale ale deontologiei profesiei (in-
dependenţă, imparţialitate, integritate) și implică 
moderație și reținere în viața privată și în exercitarea 
drepturilor.

În jurisprudenţa CEDO s-a statuat că articolul 8 ga-
rantează „viaţa privată” în sensul larg al expresiei, prin 
care se înţelege dreptul de a avea o „viaţă socială pri-
vată”, adică posibilitatea individului de a-şi dezvolta 
identitatea socială [3], protejând dreptul la dezvoltare 
personală [4], fie sub forma evoluţiei personale [5], fie 
sub forma autonomiei personale [6].

Unele restricţii impuse în viaţa profesională pot in-
tra în conflict cu art. 8, care statuează dreptul la respec-
tarea vieții private, atunci când acestea se repercutează 
în modul în care individul îşi creează identitatea socială 
prin dezvoltarea relaţiilor cu semenii săi [7], dar și cu 
articolul 10, care statuează dreptul la liberă exprimare. 

Creațiile artistice, sub orice formă, țin de sfera dez-
voltării personale a individului și a dezvoltării relațiilor 
cu ceilalți prin comunicarea de opinii și idei. 

Referindu-se la creațiile artistice, Curtea a subliniat 
că art. 10 din Convenție înglobează şi libertatea aces-
tora, comunicarea artistică presupunând transmiterea 
mesajului artistic de la creator la receptor prin interme-
diul operei de artă.

Din această perspectivă, apreciem că trăirile, gân-
durile, ideile și opiniile pe care autorul dorește să le 
transmită prin intermediul operei sale trebuie să stea 
sub semnul moderației, respectând restricțiile impuse 
de statutul profesional.

Principiile de la Bangalore cu privire la conduita ju-
diciară recomandă magistratului să-și exercite dreptul 
la libertatea de exprimare și la libertatea convingerilor 
în aşa fel încât să nu prejudicieze demnitatea funcţiei 
judecătoreşti sau imparţialitatea şi independenţa pu-
terii judecătoreşti. [8]

Această recomandare este transpusă în obligația 
de rezervă a magistratului ce trebuie să fie o trăsătură 
definitorie a întregului său comportament profesional, 
social și privat.

Admiterea posibilității ca magistratul să abdice de 
la această obligație de rezervă ce-i incumbă atunci 
când modul său de exprimare se situează în sfera 
creației artistice ar reprezenta o derogare nepermisă 
de la respectarea valorilor fundamentale ale statutului 
de magistrat, independență, imparțialitate, decență și 
bună-cuviință.

Prin urmare, un magistrat este protejat de liberta-
tea de exprimare, în măsura în care opiniile, gândurile, 
trăirile și ideile exprimate într-o creație artistică rămân 
în sfera generală și nu se referă concret, în mod critic, 
exagerat sau injurios, la persoane, funcţionari, instituţii 
determinate precis şi nu impietează în nici un fel asu-
pra calităţii şi activităţii de magistrat.

În speța analizată, prezentarea trăirilor și amintirilor 
negative ale autorului despre perioada comunistă prin 
raportare la cariera unei persoane, concret individua-
lizată, respectiv președintele Înaltei Curți de Casație, a 
fost de natură să afecteze dreptul la imagine a acestuia 
din urmă și să inducă în rândul opiniei publice ideea că 
instanța supremă este condusă de o persoană al cărui 
trecut profesional poate fi discutabil.

Or, în astfel de condiții, obligația de rezervă a ma-
gistratului a fost încălcată prin aceea că au fost afecta-
te drepturile unui alt coleg magistrat, dar și prestigiul 
justiției și încrederea cetățenilor în actul de justiție, 
datorită poziției pe care acesta o deține în sistemul ju-
diciar.  

Concluzia celor expuse mai sus este aceea că 
obligația de rezervă incumbă magistratului, atât în 
viața profesională cât și în viața privată, atunci când 
aceasta din urmă are o dimensiune socială. 

Referințe bibliografice:
1. Hotărârea nr. 808 din 16 octombrie 2012 a Secției pen-

tru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, ră-
masă irevocabilă prin decizia nr. 7025 din 11 noiembrie 
2013 a Înaltei Curți de Casație și Justiție din România. 
http://www.csm1909.ro/csm/index.php?lb=ro (vizitat 
30.01.2016).

2. Decizia 7025 din 1 noiembrie 2013 a Înaltei Curți de 
Casație și Justiție – Secția de Contencios Administrativ 
și Fiscal. http://www.csm1909.ro/csm/index.php?lb=ro 
(vizitat 25.01.2016). 

3. Decizia CEDO „Campagnano vs Italiei, nr. 77955/01”, 
CEDO 2006-V şi Bigaeva vs Greciei, nr. 26713/05, 28 mai 
2009. http://www.echr.coe.int/ (vizitat 16.02.2016).

4. Decizia CEDO „K.A. şi A.D. vs Belgiei”, 17 februarie 2005. 
http://www.echr.coe.int/ (vizitat 15.01.2016).

 5. Decizia CEDO „Christine Goodwin § Regatului Unit 
(GC)”, nr. 28957/95.  http://www.echr.coe.int/. (vizitat 
25.01.2016). 

6. Decizia CEDO „Pretty vs Regatului Unit”, nr. 2346/2002. 
http://www.echr.coe.int/ (vizitat 28.01.2016). 

7. Decizia CEDO „Niemietz c. Allemagne, 16 décembre 
1992”. http://www.echr.coe.int/ (vizitat 4.02.2016). 

8. Principiile de la Bangalore cu privire la conduita judicia-
ră 2002. http://www.judecator.ro/article/8732/ (vizitat 
6.02.2016).



22 Institutul Naţional al Justiţiei

Revista Institutului Naţional al Justiţiei NR. 1 (36), 2016

SuMaR

Încadrarea juridică a faptei joacă un rol crucial în ca-
drul procesului penal, or, în acord cu temeiul legal al 
acuzaţiilor care i se aduc unei persoane, se poate orga-
niza o apărare eficientă fundamentată pe contestarea 
faptelor incriminate cu titlu de acuzaţie, constituind o 
condiţie esenţială a echităţii procedurii garantate de 
art.6 din Convenţia Europeană. Astfel, orice schimbare 
a încadrării juridice, chiar şi în sensul atenuării, reali-
zată de către instanţa de judecată, fără ca aceasta să fi 
constituit obiect al cercetării judecătoreşti, este de na-
tură a leza dreptul la apărare al inculpatului, rămânând 
fără relevanţă posibilitatea abstractă al celui din urmă 
de a prevedea o soluţie de încadrare juridică diferită 
de cea pentru care a fost trimis în judecată. Pornind de 
la câteva hotărâri din practica judiciară naţională, dar 
şi de la unele speţe examinate de Curtea Europeană, 
prezentul studiu îşi propune să ofere răspuns la urmă-
toarele întrebări: 1) Se încalcă sau nu dreptul la apă-
rare, dacă instanţa reîncadrează faptele inculpatului în 
baza unei alte componenţe de infracţiune, având latură 
obiectivă identică cu infracţiunea imputată de acuza-
re, dar cu formă de vinovăţie distinctă, fără a agrava 
situaţia acuzatului? 2) Se încalcă sau nu dreptul la apă-
rare, fără a agrava situaţia inculpatului, dacă instanţa 
atribuie acestuia un alt rol juridic decât cel reţinut în 
rechizitoriu? 3) Care sunt modalităţile de restabilire a 
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SuMMaRy

The most important role in the criminal proceed-
ings is assigned to the legal classification of the of-
fence; or, in accordance with the legal basis of the 
charges brought against him, a person can organize 
an effective defence based on alleged misconduct 
by way of contesting the charge, the latter one be-
ing the essential element of a fairness trial guaran-
teed by Article 6 of the European Convention. Thus, 
any changes in the legal classification, even in the 
mitigating process that is done by the court, when 
it does not constitute the object of judicial investi-
gation, is likely to violate the defendant’s rights, in 
this way decreasing the possibility of the latter to 
provide a solution for the legal classification of the 
crime differently from that for which he was ini-
tially sued. The present article is based on several 
judgments of national practice, but also on some 
European Court test cases, and aims to answer the 
following questions: 1) is the defence right viola-
ted or not in case the court reappoints the offence 
on the ground of another crime having the same 
identical objective side with the charged crime, but 
with an evident guilt and does it make the defend-
ant’s position worse? 2) In case the court changes 
the defendant’s legal role from the one appointed 
at the indictment, is his defence right violated?  
3) What are the ways of restoring the rights of the 
accused to a fair trial, in terms of informing him 
about the retraining he is charged with?

Key-words: legal classification of the act; non-
aggravating position of the defendant; right to de-
fence; fair trial; defendant; legal basis of the charge; 
preparation of the defence.
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Sediul materiei reîncadrării juridice a faptei impu-
tate inculpatului este incontestabil alin.(2) art.325 CPP 
RM [1]. Potrivit acestei prevederi, se admite modifica-
rea învinuirii în instanța de judecată dacă prin aceasta 
nu se agravează situaţia inculpatului şi nu se lezează 
dreptul lui la apărare. În același timp, modificarea învi-
nuirii este posibilă și în sensul agravării situației incul-
patului, în condițiile prescrise de art.326 CPP RM. Ast-
fel, instanţa în nici un caz nu va putea depăşi limitele 
învinuirii formulate de acuzatorul de stat. Reglemen-
tările enunțate oferă inculpatului o anumită siguranţă, 
precum şi îi permite să-şi pregătească efectiv și pe mă-
sură apărarea.

Încadrarea juridică a faptei constituie stabilirea 
temeiului juridic al răspunderii penale și, totodată, 
a felului și limitelor pedepsei ce urmează a fi aplica-
tă. Anume din aceste rațiuni legiuitorul a prevăzut cu 
maximă prudență condițiile a căror îndeplinire con-
stituie garanția dreptului la apărare, dar și chezășia 
soluționării corecte a cauzei deferite justiției. 

Demersul nostru științific, însă, va fi orientat spre 
identificarea și soluționarea problemelor legate de 
reîncadrarea juridică a faptei în sensul atenuării ei. Ne 
interesează care sunt limitele intervenției instanței 
de judecată pentru a da o altă apreciere juridică 
circumstanțelor de fapt invocate în actul de învinu-
ire? Firește, prin schimbarea încadrării juridice a faptei, 
instanța va corecta aprecierea eronată a bazei factuale 
de către acuzator, astfel încât va asigura realizarea 
scopului imediat al procesului penal, și anume: „orice 
persoană care a săvârșit o infracțiune să fie pedepsită 
potrivit vinovăției sale” (alin.(2) art.1 CPP RM). Totoda-
tă, dacă reîncadrarea juridică a faptei s-ar baza doar pe 
rațiuni de represiune penală, chiar în contextul în care 
soluția juridică pe caz este mai favorabilă inculpatului, 
întregul proces penal va fi marcat de o insecuritate ju-
ridică a acuzatului. Tocmai din atare motive, legiuito-
rul a raportat limitele de nesocotire a soluției juridice 
a acuzării de către instanța de judecată la dreptul la 
apărare. Astfel, prin operarea în textul de lege de la alin.
(2) art.325 CPP RM cu conjuncția „și”, reîncadrarea juri-
dică a faptei imputate inculpatului este posibilă doar în 
cazul respectării cumulative a două condiții: 

1) să nu se agraveze situația inculpatului; 
2) să nu se lezeze dreptul la apărare al inculpatului. 
Având ca reper câteva ipoteze din practica judicia-

ră, ajungem la concluzia că instanțele de judecată res-
pectă condiția neagravării situației inculpatului la reîn-
cadrarea juridică a faptei, însă nu în toate cazurile ele 
țin cont și de cealaltă cerință impusă de legiuitor – cea 
potrivit căreia noua încadrare juridică nu trebuie să-i 
lezeze acuzatului dreptul la apărare. De exemplu, prin 
sentința Judecătoriei Centru, mun. Chișinău din 19 iulie 

2013, instanța a reținut că în drept, faptele inculpaților 
C.S. și R.I. întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii 
de proxenetism săvârșit față de două persoane, nu însă 
elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de ființe 
umane săvârșită cu pluralitate de victime și cu plurali-
tate de făptuitori, așa cum a fost incriminat în actul de 
învinuire. Din aceste considerente, instanța de fond a 
reîncadrat acțiunile inculpaților C.S. și R.I. din prevederile 
art.165 alin.(2) lit. b), d) CP RM în cele prevăzute la art.220 
alin.(2) lit.c) CP RM [9]. Întrucât soluția de încadrare 
pentru care s-a pledat în actul de învinuire nu a fost 
împărtășită de către instanța de fond, partea acuzării 
a declarat apel. În același timp, partea apărării a înain-
tat și ea apel, solicitând casarea sentinței Judecătoriei 
Centru, mun. Chișinău din 19 iulie 2013 și pronunțarea 
unei noi hotărâri prin care inculpații să fie achitați. Prin 
Decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 
10 decembrie 2014 [6], C.S. și R.I. au fost recunoscuți 
vinovați și condamnați în baza art.165 alin.(2) lit. b),  
d) CP RM, soluția de încadrare rămasă neschimbată de 
către Colegiul penal al Curții Supreme de Justiție [7] cu 
ocazia examinării recursului ordinar declarat de către 
partea apărării. Făcând o analiză asupra modului în 
care instanța de fond a reîncadrat acțiunile inculpaților 
învinuiți de comiterea infracțiunii de trafic de ființe 
umane în formă agravată în baza unei alte infracțiuni, 
și anume cea de proxenetism în formă agravată, dedu-
cem, prin prisma alin.(2) art.325 CPP RM, că instanța a 
respectat doar o condiție impusă schimbării încadrării 
juridice: nu a agravat situația inculpaților, întrucât pro-
xenetismul în varianta agravată de la alin.(2) art.220 CP 
RM este o infracțiune gravă, spre deosebire de traficul 
de ființe umane, care, în varianta agravată de la alin.
(2) art.165 CP RM, constituie o infracțiune deosebit de 
gravă. Cealaltă condiție prescrisă de prevederile alin.(2) 
art.325 CPP RM cu siguranță nu a fost respectată, or, în 
sarcina inculpaților C.S. și R.I. nu li s-a reținut o eventua-
lă infracțiune de proxenetism, rechizitoriul și examina-
rea cauzei de către instanța de fond vizau infracțiunea 
de trafic de ființe umane în formă agravată. Din aces-
te rațiuni, schimbarea încadrării juridice a faptelor de 
către instanța de fond în timpul deliberării este pe 
bună dreptate surprinzătoare pentru inculpați, întru-
cât nu a constituit obiect al cercetării judecătorești și 
al dezbaterilor judiciare, și, pe cale de consecință, era 
prea târziu pentru exercitarea dreptului la apărare. Ar-
gumentul forte al acestor critici îl constituie alegațiile 
Curții Europene în materie, pe care instanța europea-
nă le reține cu valoare de principiu în multiple cauze, 
precum: Pélissier şi Sassi contra Franţei [16, §51-54], Se-
liverstov contra Rusiei [18, §16-17], Block contra Ungariei 
[12, §20-21], Adrian Constantin contra României [10, 
§18-19] – „Dispoziţiile art.6 §3 din Convenție exprimă 
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necesitatea acordării unei atenţii deosebite notificării 
„acuzaţiei” aduse persoanei în cauză. Actul sesizării joacă 
un rol decisiv în urmărirea penală: după notificare, per-
soana trimisă în judecată este oficial înştiinţată în scris 
cu privire la temeiul legal şi factual al acuzaţiilor care 
i se aduc. Art.6 §3 lit.a) îi recunoaşte acuzatului dreptul 
de a fi informat nu doar cu privire la cauza acuzaţiei, 
adică la faptele materiale de care este acuzat şi pe care 
se bazează acuzaţia, dar şi încadrarea juridică a faptelor, 
şi aceasta în mod detaliat (sublinierea ne aparține – 
n.a.). Există o legătură între lit.a) şi b) de la art.6 §3 din 
Convenție, iar dreptul de a fi informat cu privire la natura 
şi cauza acuzaţiei trebuie analizat în lumina dreptului 
acuzatului de a-şi pregăti apărarea”. În concluzie, ori de 
câte ori instanța de judecată adoptă o nouă soluție de 
încadrare, care nu este adusă la cunoștința inculpatu-
lui decât doar după deliberare, se lezează dreptul in-
culpatului la apărare. Din rațiunea lucrurilor deducem 
că, deși schimbarea încadrării juridice de către instanța 
de fond (încadrare care nu a constituit obiect al cerce-
tării judecătorești) îl privează pe inculpat să-și exercite 
dreptul la apărare, echitatea procedurii este restabilită 
prin efectul exercitării căilor de atac, așa cum s-a și re-
alizat în speța de care am uzat supra. La concret, grație 
examinării cauzei în ordine de apel, la intervenția atât 
a părții acuzării cât și a părții apărării, acuzații C.S. și R.I. 
au putut valorifica pe deplin dreptul la apărare în acord 
cu noua încadrare juridică imputabilă de către instanța 
de fond, motiv din care considerăm că, în definitivă, au 
fost „reîntronate” garanțiile procesuale ce emană din 
dreptul generic la un proces echitabil garantat de art.6 
§1 din Convenția Europeană [5]. 

Circumstanțe analogice speței din practica judiciară 
națională le surprindem și în unele cauze ce au consti-
tuit obiect al examinării de către instanța europeană. 
Bunăoară, în cauza Dallos contra Ungariei [13] recla-
mantul a invocat faptul că schimbarea încadrării ju-
ridice din deturnare de fonduri în formă agravată, 
infracțiune prevăzută la art.317 §1 și §5(a) CP al Unga-
riei [11] (la prima instanţă) în escrocherie, infracțiune 
prevăzută la art.318 §1 și §5(a) CP al Ungariei  (în 
instanţa de apel), l-a împiedicat să-şi exercite dreptul 
la apărare, nefiind informat din timp cu privire la noua 
încadrare juridică a faptei pentru care a fost trimis în 
judecată. Curtea a reținut în §48 din Hotărâre că, într-
adevăr, reclamantul nu a avut cunoștință că instanța 
regională, judecând apelul pe care acesta l-a declarat, 
ar putea să schimbe încadrarea juridică a faptei pe care 
a comis-o, ceea ce a diminuat cu siguranță șansele de a 
se apăra de acuzațiile în baza cărora, în cele din urmă, a 
fost condamnat. În același timp, în §50-52 din Hotărâre, 
luând în calcul faptul că reclamantul a declarat recurs 
la instanţa supremă care s-a angajat la examinarea 

cuprinzătoare a cauzei, atât în fapt cât şi în drept, care, 
în definitivă, a respins apărarea acuzatului, demon-
strând că, pe fond, existau elemente constitutive ale 
infracţiunii de escrocherie, CtEDO ajunge la concluzia 
că, prin modul în care a procedat instanţa supremă 
naţională, s-a acoperit viciul care a afectat proce-
dura în faţa instanţei de apel, care a făcut schimbarea 
încadrării juridice a faptei imputate acuzatului, fără a-l 
asculta şi pe inculpat cu privire la acest aspect. Aceasta 
– întrucât instanţa supremă i-a dat acestuia ocazia să-şi 
prezinte apărarea cu privire la noua încadrare juridică 
a infracţiunii comise, ceea ce înseamnă că per ansam-
blu, procedura respectivă nu a fost de natură să încalce 
dreptul acuzatului la un proces echitabil, sub aspectul 
informării sale cu privire la recalificarea faptei ce i s-a 
imputat.

Reieșind din interpretările date de către jurispru-
dența CtEDO, putem deduce următoarea legitate: echi-
tatea procesului este lezată fără șanse de restabilire, 
dacă reîncadrarea juridică a faptei imputate acuzatu-
lui se realizează de către instanța a cărei hotărâre nu 
este susceptibilă căilor de atac. Schimbarea încadrării 
juridice de către instanța de fond și instanța de apel 
emană un pericol mai redus de încălcare a art.6 
din Convenția Europeană, pe fundalul posibilității 
exercitării dreptului la apărare cu ocazia înaintării ape-
lului ori recursului. Astfel, instanța de recurs trebuie să 
fie precaută în latura reîncadrării juridice a faptelor im-
putate acuzatului, or acesta din urmă nu va avea posi-
bilitatea exercitării dreptului la apărare în mod concret, 
efectiv și în timp util, așa cum o cere prevederile art.6 
din Convenția Europeană. Tocmai lipsa de prudență 
în contextul schimbării încadrării juridice în baza unei 
incriminări care nu a fost dezbătută niciodată de părți, 
pe care a admis-o instanța de recurs din România, a 
condus la condamnarea de către CtEDO a statului re-
spectiv pentru încălcarea art.6 §1 şi §3 lit.a) şi b) din 
Convenţie în ceea ce priveşte echitatea procedurii. 
Ne referim la speța Adrian Constantin contra României 
[10], potrivit căreia reclamantul a pretins că schim-
barea încadrării juridice a faptelor, realizată de Curtea 
Supremă de Justiţie în timpul deliberării, l-a împiedi-
cat să-şi exercite dreptul la apărare şi că examinarea 
probelor de către această instanţă a făcut inechitabilă 
procedura penală declanşată împotriva sa. Mai con-
cret, învinuirea a fost înaintată pentru abuz în serviciu 
contra intereselor publice în formă calificată (art.248 
coroborat cu art.2481 CP al României în redacția din 
1968 [4]), iar instanța de fond a considerat că preju-
diciul pretins provocat de acuzare nu atingea nivelul 
care să permită încadrarea infracţiunii ca fiind în formă 
calificată, a schimbat încadrarea juridică a faptelor şi 
l-a achitat pe inculpat de acuzaţia de abuz în serviciu 
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contra intereselor publice, soluție care a fost reținută și 
de instanța de apel. În urma recursului acuzării, Curtea 
Supremă de Justiţie a casat hotărârile anterioare și, 
considerând în timpul deliberării că nu a fost vorba de 
o greşeală intenţionată din partea acuzatului, a decis 
să schimbe încadrarea juridică a faptelor de care era 
acuzat de neglijenţă în serviciu (art.249 CP al României 
în redacția din 1968). Astfel, Curtea constată în §23 
din hotărâre că, în ceea ce priveşte elementul moral, 
infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor pub-
lice prevăzută la art.248 CP al României, reţinută iniţial 
acuzatului, este diferită de infracţiunea de neglijenţă 
în serviciu prevăzută la art.249 CP al României, pentru 
care acesta a fost condamnat în cele din urmă. În fapt, 
dacă în primul caz există infracţiune doar dacă există 
intenţie, în al doilea caz culpa este suficientă. Curtea 
observă că elementul moral al infracţiunii de neglijenţă 
în serviciu nu a fost niciodată dezbătut de părţi (sub-
linierea ne aparține – n.a.) şi că schimbarea încadrării 
juridice efectuată de Curtea Supremă de Justiţie poate 
fi, prin urmare, percepută ca surprinzându-l pe recla-
mant. Constatări analogice le regăsim și în alte cauze 
examinate de instanța europeană. În special, facem 
referire la spețele Drassich contra Italiei [14, §39] și Sa-
dak și alții contra Turciei (Nr.1) [17, §54].

În speța Adrian Constantin contra României Ct-
EDO reproșează instanței de recurs că a valorificat 
dreptul său de a schimba încadrarea juridică în lipsa 
garanțiilor procesuale în favoarea acuzatului pe care 
le prevede chiar dreptul intern. Astfel, potrivit art.334 
CPP al României în redacția din 1968 [2], „Dacă în cursul 
judecăţii se consideră că încadrarea juridică dată faptei 
prin actul de sesizare urmează a fi schimbată, instanţa 
este obligată să pună în discuţie noua încadrare şi să 
atragă atenţia inculpatului că are dreptul să ceară lăsarea 
cauzei mai la urmă sau, eventual, amânarea judecăţii, 
pentru a-și pregăti apărarea” (sublinierea ne apar-
ține – n.a.). Luând în calcul aceste prevederi, instanța 
europeană a reținut în §21 din hotărâre că respectivele 
garanţii procedurale se aplică oricărei schimbări de 
încadrare juridică, indiferent de elementul infracţiunii 
(legal, material (a se citi latura obiectivă – n.a.) sau mor-
al (a se citi latura subiectivă – n.a.)) vizat. În definitivă, 
Curtea a considerat că s-a adus o atingere dreptului 
acuzatului de a fi informat în mod detaliat cu privire la 
natura şi cauza acuzaţiei aduse împotriva sa, precum şi 
dreptului de a dispune de timpul şi facilităţile necesare 
pregătirii apărării sale. 

Din analiza Hotărârii Curții Europene din 12 aprilie 
2011, în speța Adrian Constantin contra României, dedu-
cem că dreptul la apărare al acuzatului este lezat, indife-
rent de temeiurile care stau la baza schimbării încadrării 
juridice: constatarea unei alte forme de vinovăție decât 

cea imputată de acuzare; lipsa urmărilor prejudicia-
bile invocate în actul de învinuire pentru reținerea 
infracțiunii materiale în sarcina inculpatului; lipsa unor 
semne secundare ale laturii obiective (de exemplu: 
locul, timpul, metoda comiterii infracțiunii, instrumen-
tele sau mijloacele de comitere a infracțiunii etc.) care 
au relevanță la încadrare pentru infracțiunea comisă 
de acuzatul trimis în judecată etc. Din aceste rațiuni, 
considerăm că, dacă actul de învinuire reține în sarcina 
inculpatului o infracțiune intenționată, de exemplu, 
omor intenționat (art.145 alin.(1) CP RM [3]), iar cu oca-
zia examinării cauzei instanța de judecată ajunge la 
concluzia că, de fapt, lipsirea de viață a victimei a fost 
comisă din imprudență, lucru care nu a fost dezbătut 
de către părțile în proces, și în timpul deliberării dă o 
nouă apreciere aspectului factual descris în rechizito-
riu, recalificând astfel faptele inculpatului din art.145 
alin.(1) CP RM în art.149 alin.(1) CP RM, în realitate este 
lezat dreptul inculpatului de a fi informat în mod de-
taliat cu privire la natura şi cauza acuzaţiei aduse îm-
potriva sa, precum şi dreptul său de a dispune de tim-
pul şi facilităţile necesare pregătirii apărării sale. Per a 
contrario, dacă schimbarea încadrării juridice a faptei 
are impact doar asupra unor semne ale componenței 
infracțiunii, prin care se exclud anumite capete de 
acuzare, ca, într-un final, să se rețină în noua încadrare 
doar o parte din învinuirea adusă de către acuzare, 
considerăm că dreptul la apărare al inculpatului nu 
are cum să fie lezat. Avem în vedere două ipoteze: 
1) reîncadrarea juridică a faptei în sensul atenuării în 
limitele aceluiași articol invocat în actul de acuzare, 
bunăoară, reîncadrarea faptei din varianta agravantă 
în varianta-tip (de exemplu, din alin.(2) art.179 CP 
RM în alin.(1) art.179 CP RM) sau dintr-o variantă-tip 
în altă variantă-tip, în limitele aceluiași articol, am-
bele fiind considerate ca incriminări similare ori con-
exe (de exemplu, din alin.(3) art.1661 CP RM în alin.(1) 
art.1661 CP RM);

2) reîncadrarea juridică a faptei în baza unei alte 
incriminări, care conține doar o parte din cele reținute în 
actul de învinuire. De exemplu, infracțiunea imputabilă 
în actul de învinuire este vătămarea intenționată gravă 
a integrității corporale sau a sănătății care a provocat 
decesul victimei (alin.(4) art.151 CP RM), iar instanța 
de judecată ajunge la concluzia că în fapt există o 
singură urmare prejudiciabilă – decesul sub formă de 
moarte cerebrală, față de care inculpatul a manifestat 
imprudență și, cu această ocazie, reîncadrează faptele 
inculpatului în baza art.149 alin.(1) CP RM. Credem că 
în acest caz nu se poate susține că se lezează dreptul 
la apărare al inculpatului; or, tocmai datorită naturii 
juridice a incriminării prevăzute la alin.(4) art.151 CP 
RM, presupunând în esență o asociere dintre două 
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infracțiuni (adică a alin.(1) art.151 și art.149 CP RM) af-
late sub egida unei singure componențe de infracțiune, 
schimbarea încadrării juridice cu reținerea în timpul 
deliberării în sarcina inculpatului a infracțiunii de lip-
sire de viață din imprudență (alin.(1) art.149 CP RM) 
nu presupune o acuzație necunoscută inculpatului. 
Aceasta deoarece el a fost trimis în judecată, imputân-
du-i-se atât vătămarea intenționată gravă a integrității 
corporale sau a sănătății, dar și lipsirea de viață din 
imprudență, fapte care se înscriu în tipajul legal al unei 
singure incriminări – cea de la alin.(4) art.151 CP RM. 
Deci, soluția pe care instanța o ia prin reîncadrarea 
faptelor imputate, reținându-i doar lipsirea de viață 
din imprudență (alin.(1) art.149 CP RM), nu este deloc 
surprinzătoare pentru inculpat, atât timp cât el a avut 
posibilitatea să-și pregătească apărarea și cu referire 
la această acuzație notificată în actul de învinuire. 
Deci, modificarea învinuirii în sensul atenuării de către 
instanța de judecată este indisolubil legată de tehni-
ca legislativă în materie penală, adică de configurația 
incriminării imputabile. Tocmai din atare rațiuni, legi-
uitorul adesea incriminează mai multe fapte sub im-
periul unui singur articol, cu o diferențiere a răspunderii 
penale având la bază gradul de pericol social. Este cazul 
infracțiunilor de tratament inuman sau degradant, pre-
cum și a infracțiunii de tortură, reunite sub un singur 
articol, și anume art.1661 CP RM. Astfel, orice tortură 
reținută în rechizitoriu, dar neconfirmată în instanța de 
judecată, dat fiind lipsa pragului minim de severitate al 
suferințelor sau durerilor fizice ori psihice inerente tor-
turii, va avea drept consecință reîncadrarea faptei din 
tortură (alin.(3) art.1661 CP RM) în tratament inuman 
ori degradant (alin.(1) art.1661 CP RM). În mod manifest, 
dacă instanța de judecată va decide cu ocazia deliberă-
rii că fapta comisă de inculpat constituie un tratament 
inuman și nu o tortură, așa cum susține acuzarea, noua 
încadrare juridică nu este lipsită de previziune pentru 
apărare, întrucât tortura reprezintă același tratament 
inuman, presupunând o durere sau o suferință puter-
nică. De aceea, dacă instanța ajunge la concluzia că 
durerea sau suferința nu atinge un nivel de intensita-
te și atrocitate, îi va reține inculpatului infracțiunea de 
tratament inuman (alin.(1) art.1661 CP RM), prin aceasta 
nefiindu-i lezat dreptul la apărare.

În alt context, ne interesează dacă atribuirea unui 
alt rol juridic inculpatului decât cel pentru care a fost 
trimis în judecată este susceptibil de a încălca dreptul 
la apărare? Avem în vedere ipoteza când acuzatului i 
se rețin acte de executare propriu-zisă la o infracțiune, 
deci i se invocă calitatea de autor la infracțiune, însă 
instanță îl condamnă, de exemplu – pentru acte de in-
stigare sau de complicitate la infracțiunea imputată sau 
dimpotrivă, îi reține calitate de autor, în contradicție cu 

învinuirea adusă pentru care se pledează în favoarea 
unei instigări sau complicități la infracțiunea invocată. 
În ambele cazuri putem vorbi despre neagravarea 
situației inculpatului, întrucât legiuitorul a consacrat 
sistemul parificării pedepselor pentru participanți, nu 
însă cel al diversificării pedepselor. La concret, potrivit 
art.83 CP RM, organizatorul, instigatorul și complicele 
la o infracțiune prevăzută de legea penală săvârșită 
cu intenție se sancționează cu pedeapsa prevăzută de 
lege pentru autor. 

În legătură cu întrebarea pusă supra, considerăm 
că cerința informării cu privire la natura acuzației în 
sensul art.6 §3 lit.a) din Convenție vizează nu numai 
temeiul juridic al acuzației (componența infracțiunii), 
dar și contribuția acuzatului la comiterea faptei impu-
tate, cu desemnarea concretă a rolului său juridic: de 
autor, de organizator, de instigator sau de complice 
la infracțiune. Cu această ocazie, amintim că în cauza 
Pélissier şi Sassi contra Franţei [16, §18-31] inculpații au 
fost învinuți de bancrută frauduloasă, atribuindu-li-se 
calitatea de autor, însă au fost achitați de instanța de 
fond pe motivul lipsei calității speciale a subiectului 
infracțiunii – cea de administratori ai societății. Instanța 
de apel a confirmat lipsa subiectului infracțiunii, dar a 
reținut în sarcina acuzaților complicitate la bancrută 
frauduloasă. Întrucât instanța europeană a constatat 
că rechizitoriul nu viza decât calitatea de autor la 
infracțiunea de bancrută frauduloasă și nici un element 
nu le permitea acuzaților să anticipeze posibilitatea de 
a fi condamnați pentru complicitate la infracțiunea în 
cauză, CtEDO a decis că dreptul reclamanților de a fi 
informați în mod amănunțit asupra naturii și cauzei 
acuzației aduse împotriva lor și dreptul lor de a avea 
timpul și înlesnirile necesare pregătirii apărării lor au 
fost încălcate [16, §61-63]. Pentru a ajunge la această 
concluzie, instanța europeană a luat în calcul că, potri-
vit legislației franceze, calitatea de complice implică 
alte condiții decât cele ale autorului infracțiunii [16, 
§57-58], de aceea inculpaților trebuia să li se ofere 
posibilitatea de a cunoaște această acuzație și de a-și 
pregăti o apărare adaptată la caz. 

În altă ordine de idei, previziunea inculpatului 
privind schimbarea încadrării juridice a faptei în tim-
pul deliberării, chiar și în cazul anticipării naturii noii 
încadrări, nu validează exercitarea dreptului la apărare 
în mod concret, efectiv și în timp util. Ne-o confirmă 
și jurisprudența CtEDO în materie. În acest sens, s-a 
decis: posibilitatea abstractă că o instanță ar putea 
ajunge la o concluzie diferită de acuzare în ceea ce 
privește încadrarea juridică a faptei nu este în mod clar 
suficientă [15, §34]. Iterpretarea dată este valabilă și în 
situația în care inculpatul a beneficiat de consilierea 
unui avocat profesionist, care in abstracto ar fi putut 
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anticipa o schimbare a învinuirii de către instanța de 
judecată [17, §19]. 

În definitivă, instanţa trebuie să se pronunţe efec-
tiv înaintea finalizării dezbaterilor judiciare asupra noii 
încadrări juridice, pentru ca părţile să poată pune con-
cluzii pe latura penală a cauzei. Or, practica de a se pro-
nunţa pe schimbarea de încadrare juridică doar oda-
tă cu soluţionarea cauzei penale privează procurorul, 
inculpatul şi apărătorul acestuia de posibilitatea de a 
prezenta concluzii alternative, în dezbaterile judiciare, 
în raport de posibila admitere sau, după caz, respinge-
re a noii încadrări juridice. În aceste condiţii, concluziile 
îşi pierd caracterul concret, neputând ajuta instanţa la 
soluţionarea cauzei penale. Prin urmare, pentru a asi-
gura realizarea în bune condiții a dreptului la apărare 
în raport cu noua încadrare juridică, considerăm opor-
tună adoptarea de către instanța de judecată a unei 
încheieri de modificare a învinuirii în sensul atenuării.  

În context, apare ca firească întrebarea: dacă 
instanța de judecată se pronunță prin încheiere asupra 
încadrării juridice a faptei, constituie aceasta caz de in-
compatibilitate a judecătorului în sensul prevăzut de 
art.33 CPP RM?

Soluția a fost oferită în jurisprudența Înaltei Curți 
de Casație și Justiție din România. Astfel, prin Decizia 
nr.1 din 16 ianuarie 2006 [8], Înalta Curte de Casație și 
Justiție s-a pronunțat asupra recursului în interesul legii 
declarat de procurorul general al Parchetului de pe lân-
gă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin care s-a arătat 
că „unele instanțe s-au pronunțat în sensul că schimba-
rea încadrării juridice a faptei ce face obiectul actului de 
sesizare a instanței, prin încheiere pronunțată înainte de 
soluționarea cauzei în fond, atrage incompatibilitatea 
judecătorului care a făcut parte din completul de judeca-
tă. S-a motivat că schimbarea încadrării juridice a faptei 
constituie o modalitate de soluționare parțială a cauzei, 
astfel că judecătorul care a participat la pronunțarea 
acesteia, devenind incompatibil, nu mai poate intra în 
compunerea completului de judecată ce urmează să o 
soluționeze. Alte instanțe, dimpotrivă, au considerat că 
schimbarea încadrării juridice a faptei nu constituie o 
modalitate de exprimare anticipată a părerii cu privire la 
soluția susceptibilă de a fi adoptată într-o anumită cau-
ză, astfel că judecătorul care participă la pronunțarea ei 
nu devine incompatibil de a lua parte, în continuare, la 
soluționarea acelei cauze în fond.

S-a arătat, pe bună dreptate, că, potrivit art.47 CPP 
al României [2] (prototipul art.33 CPP RM – n.a.), una 
dintre cauzele de incompatibilitate a judecătorului este 
aceea în care acesta s-a pronunțat anterior. În aplicarea 
conținutului acestei cauze de incompatibilitate, în cadrul 
alin.(1) al acestui articol, se precizează că „judecătorul 
care a luat parte la soluționarea unei cauze nu mai poa-

te participa la judecarea aceleiași cauze într-o instanță 
superioară sau la judecarea cauzei după desființarea 
hotărârii cu trimitere în apel sau după casarea cu trimi-
tere în recurs”. Prin alin.(2) al aceluiași articol se prevede 
că, „de asemenea, nu mai poate participa la judecarea 
cauzei judecătorul care și-a exprimat anterior părerea 
cu privire la soluția care ar putea fi dată în acea cauză”. 
Or, nici una dintre aceste două situații, ce se referă la 
cauza de incompatibilitate reglementată în art.47 din 
Codul de procedură penală, nu se regăsește în ipoteza 
schimbării încadrării juridice a faptei, ce face obiectul 
actului de sesizare a instanței, prin încheiere pronunțată 
anterior soluționării fondului cauzei. Sub acest aspect, 
este de observat că prin art.334 CPP român, în care este 
reglementată procedura schimbării încadrării juridice, 
se prevede că, „dacă în cursul judecății se consideră că 
încadrarea juridică dată faptei prin actul de sesizare ur-
mează a fi schimbată, instanța este obligată să pună în 
discuție noua încadrare și să atragă atenția inculpatului 
că are dreptul să ceară lăsarea cauzei mai la urmă sau, 
eventual, amânarea judecății, pentru a-și pregăti apă-
rarea”. Din această dispoziție a legii, unită cu prevederile 
înscrise în art.302 alin.(1) CPP al României, prin care este 
reglementată rezolvarea de către instanță a chestiuni-
lor incidente, rezultă neechivoc voința legiuitorului de 
a considera schimbarea încadrării juridice a faptei de-
duse judecății ca o problemă procedurală ce nu privește 
soluționarea nemijlocită a cauzei. Termenii cu caracter 
general și imperativ în care este formulată obligativitatea 
punerii în discuție de către instanță a oricărei schimbări 
de încadrare juridică, precum și modalitatea specifică în 
care este reglementată desfășurarea unei atare proce-
duri în fața instanței constituie o garanție ca părțile să 
nu fie surprinse de o altă încadrare juridică a faptelor și 
ca ele să nu fie lipsite de posibilitatea de a pune concluzii 
cu privire la această nouă eventualitate. Pe de altă parte, 
rațiuni deduse din alte dispoziții cu caracter procedural 
impun să se considere că schimbarea încadrării juridice, 
dispusă prin încheiere anterioară soluționării pe fond a 
cauzei, nu atrage incompatibilitatea judecătorului care a 
făcut parte din completul de judecată. În această privință 
este semnificativă reglementarea dată prin art.286 alin. 
(2) CPP al României procedurii de schimbare a încadră-
rii juridice în fața instanței, în cazul infracțiunilor pentru 
care acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea pre-
alabilă a persoanei vătămate. Astfel, potrivit textului de 
lege menționat, atunci când fapta ar urma să primească 
o încadrare juridică pentru care este necesară plângerea 
prealabilă, instanța „cheamă persoana vătămată și o în-
treabă dacă înțelege să facă plângere pentru infracțiunea 
respectivă și, după caz, continuă sau încetează procesul 
penal”. Din această dispoziție reiese fără echivoc posibi-
litatea instanței de a schimba, mai întâi prin încheiere, 
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încadrarea juridică a faptei într-o infracțiune pentru 
care punerea în mișcare a acțiunii penale se face numai 
la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, iar ulte-
rior să cheme partea vătămată pentru a o întreba dacă 
înțelege să facă plângere pentru infracțiunea respectivă 
și, după caz, să continue sau să înceteze procesul penal. 
Or, ar fi de neconceput ca judecătorii care au schimbat 
încadrarea juridică a faptei într-o altă infracțiune, pentru 
care este necesară plângerea prealabilă a persoanei vă-
tămate, să nu mai poată face parte din completul care, 
în raport de poziția adoptată de persoana vătămată, să 
procedeze la continuarea judecății ori să înceteze proce-
sul penal. Așa fiind, concluzia ce se impune este aceea că 
schimbarea încadrării juridice a faptei ce face obiectul 
actului de sesizare a instanței, prin încheiere pronunțată 
de judecător înainte de soluționarea cauzei, nu poa-
te presupune, prin ea însăși, exprimarea părerii sale cu 
privire la soluția ce ar putea fi dată în acea cauză. Deci, 
schimbarea încadrării juridice a faptei ce face obiectul 
actului de sesizare a instanței, prin încheiere pronunțată 
înainte de soluționarea cauzei, nu atrage incompatibili-
tatea judecătorului care a făcut parte din completul de 
judecată”.

Făcând o analiză a întregului tablou, conchidem că 
acuzarea și notificarea corespunzătoare a inculpatului 
asupra limitelor și profunzimii acesteia, în mod special, 
are relevanţă pentru realizarea principiului contradic-
torialităţii. Lucru știut: duelul dintre acuzare şi apărare 
apare evident şi se manifestă în confruntarea de opi-
nii şi argumente legate de modul în care urmează să 
se soluţioneze cauza. Din ciocnirea permanentă, pe 
bază egală, a intereselor contrare instanţa poate face 
o apreciere imparţială doar după cunoaşterea exactă 
a tuturor poziţiilor şi argumentelor invocate. Numai în 
legătură cu acuzarea formulată, cu argumentarea sau 
dezminţirea ei, părţile desfăşoară activitatea lor proce-
suală. Pe parcursul unei asemenea competiţii este asi-
gurată cercetarea deplină, sub toate aspectele acuzării, 
şi aprecierea ei echitabilă de către judecată.
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SuMMaRy

Democratic principle affirms that power witho-
ut responsibility does not exist: to the extent that 
the social and political importance of the judicial 
power grows, the  necessity of  judges to answer for 
their professional behavior grows, too. 
The delimitation between norms of ethical conduct 
and disciplinary deviation is made through sepa-
rately appreciation of each behaviour reported to 
the objective and subjective environment that has 
determine such kind of behaviour, the way which 
the justice prestige was affected, judge’s conduct 
before and after the elucidation of ethical norm, 
norms of social cohabitation imposed by the soci-
ety or some community in which he is carrying his 
activity or social life.

Key-words: disciplinary deviation, ethics, professio-
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SuMaR

Principiul democratic afirmă că nu există putere fără 
responsabilitate: în măsura în care creşte importanţa 
socială şi politică a puterii judecătoreşti, creşte şi ne-
cesitatea faţă de magistraţi de a răspunde pentru com-
portamentul lor profesional.
Delimitarea dintre normele de conduită etică şi aba-
terile disciplinare se realizează prin aprecierea fiecă-
rui comportament în parte, raportate la împrejurările 
obiective şi subiective care au determinat un asemenea 
comportament, felul în care a fost afectat prestigiul jus-
tiţiei, conduita magistratului înainte şi după eludarea 
normei etice, normele de convieţuire socială impuse de 
societate sau o anumită comunitate în care acesta îşi 
desfăşoară activitatea sau viaţa socială.

Cuvinte-cheie: abatere disciplinară, etică, deontologie 
profesională, răspundere, magistrat.

Corolarul puterii este responsabilitatea. Creşterea 
puterii judecătoreşti, relevată uneori de acuzaţiile 
guvernanţilor, dar şi de părţile implicate în judecată, 
reînnoieşte întrebarea, rămasă clasică, a responsabili-
zării serviciului public al justiţiei şi, deopotrivă, a ma-
gistratului [1, p.171-173].

Datorită competențelor atribuite acestuia con-
form legii, Consiliul Superior al Magistraturii (în conti-
nuare – CSM) are un rol esențial în asigurarea calității 
și eficienței sistemului judecătoresc din Republica 
Moldova. De modalitatea de funcționare a CSM de-
pinde, în mare măsură, funcționarea întregului sistem 
judecătoresc. CSM are, de asemenea, un rol esențial 
în sistemul de drept și în societate, fiind reprezentan-

JuRISpRudeNţă coMeNtată șI pRobleMe de pRactIcă JudIcIaRă

tul puterii judiciare și asigurând buna funcționare a 
acesteia. Din acest motiv, funcționarea CSM trebuie 
să fie una corectă, eficientă și să inspire încredere atât 
judecătorilor și altor reprezentanți ai sistemului de 
justiție, cât și publicului. Transparența activității CSM 
este esențială pentru a asigura încrederea în sistemul 
judecătoresc și accesul societății la informația cu pri-
vire la activitatea acestuia. Atribuțiile principale ale 
CSM țin de administrarea instanțelor judecătorești, 
de cariera judecătorilor, formarea profesională a jude-
cătorilor şi a personalului secretariatelor instanţelor 
judecătoreşti, respectarea disciplinei şi eticii de către 
judecători.

Literatura juridică a definit abaterea judiciară ca 
fiind „o încălcare cu vinovăţie de către salariat, indife-
rent de funcţia sau postul pe care îl ocupă, a obligaţii-
lor sale, inclusiv a normelor de comportare” [2, p.7].

Răspunderea disciplinară are un caracter strict per-
sonal, nefiind posibilă răspunderea pentru fapta altu-
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ia. O altă particularitate a răspunderii disciplinare o 
constituie împrejurarea că faptele/actele considerate 
abateri şi care atrag sancţionarea administrativă a ma-
gistratului sunt expres prevăzute de lege şi în strânsă 
legătură cu activitatea judiciară. Constatăm, totuşi, că 
au existat situaţii în care faptele/actele magistraţilor, 
deşi au adus atingere prestigiului justiţiei, nu au putut 
fi sancţionate, întrucât nu se încadrau în niciuna din-
tre abaterile prevăzute de lege.

Insistăm asupra obligativităţii efectuării cercetării 
prealabile pentru a stabili norma legală, regulamen-
tară sau de conduită încălcată de magistrat, forma de 
vinovăţie a acestuia şi împrejurările concrete ale co-
miterii abaterii.

În orice caz, sancţiunea disciplinară aplicată ma-
gistratului trebuie să fie proporţională cu abaterea 
comisă şi definită în termeni clari în lege. Pentru a 
da eficienţă principiului proporţionalităţii, instanţele 
disiciplinare, la individualizarea sancţiunilor aplicate 
magistratului, au în vedere mai multe criterii: împreju-
rările concrete ale comiterii abaterii, consecinţele ac-
ţiunii magistratului în activitatea judiciară, atingerea 
adusă prestigiului justiţiei, circumstanţele personale 
ale acestuia (vechimea în instanţă, conduita sa anteri-
oară comiterii abaterii şi pe parcursul cercetării disci-
plinare, evaluarea profesională în timp etc.).

Este necesară şi o prevedere legală prin care să se 
stabilească termenul în care cel sancţionat se consi-
deră reabilitat, în sensul că sancţiunea aplicată nu mai 
produce efecte asupra evaluării sale profesionale sau 
promovării în carieră.

Dacă e să facem trimitere la dreptul comparat, ca 
exemplu, în Italia a fost reformat sistemul răspunde-
rii disciplinare a magistraţilor în anul 2006, prin care 
s-a stabilit că răspunderea disciplinară este antrenată 
doar în cazul existenţei dolului şi culpei grave. Abate-
rile disciplinare sunt grupate în două categorii: abateri 
disicplinare în exerciţiul funcţiunii şi abateri discipli-
nare în afara exerciţiului funcţiunii. Criteriile de apli-
care a sancţiunilor disciplinare sunt stabilite prin lege 
în funcţie de gravitatea abaterii. De exemplu, nu pot fi 
controlate disciplinar întârzierile în redactarea hotărâ-
rilor, dacă acestea au loc din cauza încărcăturii sarcini-
lor de serviciu, cu condiţia să nu producă consecinţe 
asupra prestigiului ordinului Magistraţilor [3].

În Franţa, abaterile disicplinare nu sunt circum-
stanţiate prin texte de lege distincte, ele sunt descrise 
prin formularea unor cerinţe generale: „Orice neînde-
plinire din partea unui magistrat a îndatoririlor sale, 
a onoarei, delicateţei sau demnităţii constituie o gre-

şeală disciplinară” [4]. Este diferit faptul că efectuarea 
unei anchete preliminare se dispune de către minis-
trul Justiţiei şi este încredinţată inspecţiei generale, 
care nu are un regulament, iar activitatea este supusă 
unor principii generale care guvernează activitatea 
judiciară.

În sistemul judiciar polonez, abaterile disciplinare 
sunt descrise prin formularea unor cerinţe generale, 
fiind clasificate în trei categorii: principii generale, 
principii de exercitare a funcţiei şi principii de com-
portament în afara profesiei.

CSM este un actor important în domeniul asigură-
rii eticii și disciplinei judecătorilor. Pârghiile principale 
prin care CSM poate asigura etica și disciplina jude-
cătorilor țin de procedura disciplinară a judecătorilor, 
verificarea activității instanțelor de judecată, demisiile 
judecătorilor și posibilitatea de solicitare a informației 
cu privire la declarațiile de venit ale judecătorilor. 

La 15 august 2014, în Monitorul Oficial al Repu-
blicii Moldova a fost publicată Legea nr. 178 din 25 
iulie 2014, cu privire la răspunderea disciplinară a 
judecătorilor, care a intrat în vigoare la 01.01.2015. 
Prezenta lege aduce un şir de modificări esenţiale ce 
ţin de temeiurile răspunderii disciplinare, categoriile 
abaterilor disciplinare comise de judecători, terme-
nele de tragere la răspundere disciplinară, sancţiunile 
disciplinare aplicate acestora, componenţa Colegiului 
disciplinar şi modul de activitate a acestuia, etapele 
procedurii disciplinare, atribuţiile instituţiilor implica-
te în procedura disciplinară, precum şi procedura exa-
minării, adoptării şi contestării hotărârilor în cauzele 
disciplinare cu privire la judecători. 

În vederea executării normelor legale şi asigurării 
bunei desfăşurări a activităţii Colegiului disciplinar, 
potrivit prevederilor art. 8 alin. (3) din legea menţio-
nată, CSM, prin Hotărârea nr. 144/7 din 3 martie 2014, 
a aprobat Regulamentul cu privire la activitatea Cole-
giului disciplinar. 

Constatăm că, după un an de la intrarea în vigoare 
a Legii, nu au fost atinse toate obiectivele anunţate, 
mecanismul existent nu s-a adeverit a fi unul optim. 
Pentru detalii, a se vedea Raportul de activitate al Co-
legiului disciplinar din subordinea Consiliului Supe- 
rior al Magistraturii pe anul 2015 [5].

Codul de etică şi conduită profesională al judecă-
torului a fost aprobat pe 11 septembrie 2015, iar la 11 
martie 2016 a fost votată şi modificarea care atribuie 
competenţa examinării încălcărilor din prezentul Cod 
în cadrul şedinţelor Comisiei de etică şi conduită pro-
fesională a judecătorului, activitatea căreia este sta-
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bilită în Regulamentul cu privire la activitatea Comi-
siei de etică şi conduită profesională a judecătorului, 
adoptat de către Consiliul Superior al Magistraturii. 
Susţinem necesitatea adoptării unui Regulament, de-
oarece, peste un an de la adoptarea Codului de etică şi 
conduită profesională a judecătorului, aşa şi nu a fost 
făcută delimitarea conceptuală între etica și disciplina 
judecătorului, fapt confirmat de cazurile examinate în 
şedinţele plenare ale CSM. 

Analizând distincţiile dintre etică şi deontologie 
profesională, vom constata că etica reprezintă com-
ponenta morală în cultura şi civilizaţia unei colectivi-
tăţi, cuprinzând ansamblul normelor de convieţuire a 
căror încălcare este sancţionată de opinia publică, iar 
deontologia profesională este o componentă a eticii, 
care cuprinde normele morale aplicabile la nivelul 
unei profesii, inclusiv magistratului, care se distin-
ge prin circumstanţele în care ea se exercită în plan  
public şi privat [6, p.317].

În literatura juridică, deontologia profesională a 
fost definită ca „ansamblul de reguli care reglemen-
tează conduita judecătorilor, procurorilor şi magistra-
ţilor asistenţi, în calitatea lor de agenţi ai puterii jude-
cătoreşti” [7, p.3].

Valorile protejate de normele deontologice ale 
judecătorilor sunt omul, ca subiect al oricărui proces 
judiciar, ordinea normativă, legală şi justiţia, cu toate 
atributele sale – independenţă, imparţialitate, presti-
giu.

În articolul 2 al Codului de etică şi conduită pro-
fesională al judecătorului sunt enunţate principiile 
de etică și conduită profesională pentru judecători: 
independența, imparțialitatea, integritatea, pro- 
fesionalismul, corectitudinea, colegialitatea, confi-
dențialitatea și transparența, ce vor servi, de ase-
menea, ca o sursă de informare pentru judecători și 
justițiabili.

Rolul Codului de etică şi conduită profesională al 
judecătorului este diferit de scopul procedurilor disci-
plinare. Codul de etică şi conduită profesională al ju-
decătorului ar trebui să conțină un șir de recomandări 
generale care ar putea fi însoțite de o serie de situații 
practice pentru a exemplifica principiile și recoman-
dările generale. Aceste situații ar putea fi actualizate 
anual de CSM. Nu orice încălcare a Codului de etică 
şi conduită profesională al judecătorului ar trebui să 
echivaleze cu o abatere disciplinară, deoarece ultima 
constituie o abatere care necesită o reglementare 
mai exactă în lege pentru a preveni aplicarea abuzi-
vă. Doar cele mai grave încălcări ale Codului de etică 

şi conduită profesională al judecătorului ar trebui să 
constituie abateri disciplinare, de exemplu încălcarea 
regulilor cu privire la imparțialitate sau incompatibi-
litate.

În același timp, pentru a da o anumită forță juridi-
că Codului de etică şi conduită profesională al jude-
cătorului, s-ar putea prevedea prin lege obligația Co-
misiei de etică şi conduită profesională al judecăto-
rului de a adnota Codul cu recomandări referitoare la 
situații practice, de exemplu – limitele rezonabile de 
participare a unui judecător pe rețelele de socializa-
re sau la evenimente ce ar putea implica conflicte de 
interese. Acestea ar putea fi actualizate anual, în baza 
situațiilor identificate de Comisia de etică şi conduită 
profesională a judecătorului și în baza întrebărilor de 
clarificare adresate de judecătorii care se confruntă 
cu o dilemă etică și au nevoie de ghidare. De aseme-
nea, s-ar putea introduce dreptul Comisiei de etică şi 
conduită profesională a judecătorului direct sau prin 
intermediul IJ, CSM de a aplica un avertisment ori 
de a formula recomandări în cazul în care compor-
tamentul unui judecător este contrar sau ar putea fi 
contrar Codului de etică şi conduită profesională al 
judecătorului. Această măsură ar avea doar caracter 
educativ și preventiv. 

Etica morală şi responsabilitatea profesională sunt 
mai mult decât un set de reguli, ele sunt deopotrivă 
un angajament la onestitate, integritate şi serviciu în 
practica dreptului [8, p.1].

În același timp, avertismentele ar putea fi stocate 
în dosarul personal al judecătorului, care vor fi luate în 
considerație la luarea deciziilor cu privire la promova-
rea și aprecierea comportamentului judecătorului. În 
cazul acumulării a două sau trei avertismente în timp 
de un an, acestea ar putea fi considerate o încălcare 
repetată a Codului de etică şi conduită profesională al 
judecătorului și constitui abatere disciplinară. Un ata-
re mecanism ar servi două scopuri importante: pe de 
o parte, ar evita situații de interpretare abuzivă a „în-
călcării normelor Codului de etică şi conduită profesi-
onală al judecătorului”, pe de altă parte, ar transforma 
normele generale ale Codului într-un instrument prac-
tic și util judecătorilor. Consecinţele juridice ale încăl-
cării normelor deontologice sunt în planul evaluă- 
rii profesionale a judecătorului.

Adoptarea unor reguli de conduită pentru magis-
traţi a reprezentat şi reprezintă o preocupare şi pen-
tru instituţiile europene. Astfel, în documentele cadru 
ale Consiliului Europei şi „Principiile de la Bangalore 
privind conduita judiciară”, precum şi Comentariile la 
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aceste principii au prevăzut regulile deontologice ale 
magistraţilor.

Ideea responsabilităţii magistratului ar putea fi 
privită ca un impediment într-o judecată liberă, care 
aduce în discuţie interese contradictorii (imparţialita-
te-independenţă-responsabilitate pentru actul judi-
ciar), dar, în realitate, ea răspunde principiului inde-
pendenţei magistratului. Controlul activităţii publice 
a magistratului prin responsabilizarea sa disciplinară  
într-un cadru organizat şi în afara oricăror influenţe 
din afara sistemului include o finalitate esenţială, şi 
anume – realizarea echilibrului garantat prin Consti-
tuţie şi prin legile de organizare judiciară, între inde-
pendenţa şi responsabilitatea sa. [9, p.295]

La îndeplinirea atribuţiilor profesionale nu este su-
ficient ca judecătorul să fie liber de orice relaţii, părti-
nire sau influenţă neadecvată, imparţial, dar trebuie 
să fie perceput ca atare şi de către participanţii la pro-
ces, dar şi de societate, în ansamblu. Încrederea pu-
blică conduce la eficienţa magistratului în activitatea 
profesională.

Sub aspect comparat, potrivit dispoziţiilor din art. 
6 al Codului eticii din Italia, magistratul, fără a aduce 
atingere principiului deplinei libertăţi de exprimare a 
opiniilor, trebuie să fie inspirat de principiile de balan-
ţă şi discernământ în dezvăluirea oricăror informaţii 
în interviurile acordate presei sau în alte mijloace de 
comunicare. 

Şi în Germania există îndatorirea magistratului de a 
nu exagera în exercitarea dreptului de a face afirmaţii 
publice, acestea fiind permise pentru ocrotirea drep-
turilor, a onoarei şi demnităţii în măsura în care nu afec-
tează încrederea în independenţa şi imparţialitatea sa 
şi, implicit, a justiţiei. Nu trebuie să devină „agitator”   
[6, p.340].

În sistemul judiciar olandez aspectele de natu-
ră deontologică sunt cuprinse în jurământ, prin care 

judecătorul afirmă că nu a dat mită pentru a deveni 
magistrat, se angajează să fie imparţial şi să judece în 
mod echitabil.

În concluzie, în cadrul răspunderii disciplinare, 
forma şi gradul de vinovăţie reprezintă un element 
esenţial pentru caracterizarea ca abatere disciplina-
ră a faptei magistratului şi aplicarea sancţiunii disci-
plinare, iar în cazul răspunderii morale este esenţială 
conduita judecătorului raportată la principiile etice şi 
sociale.
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MODERN CONCEPT OF SUBSIDIARITY 
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LAW

SuMMaRy

Actually, principle of subsidiarity has certain re-
flection in the European Union law and interna-
tional law of human rights, manly law of the Euro-
pean Convention on Human Rights. With regard to 
the European Union, principle of subsidiarity acts 
as a criterion that regulates the execution of shared 
competences between the EU and member-states. 
On the one hand, it excludes the EU intervention 
when an issue could be regulated more efficiently 
by member-states at central, regional or local level. 
On the other hand, the European Union exercises 
its powers when member-states are not capable to 
fulfill adequately goals of the Treaties.
With regard to the ECHR law, subsidiarity principle 
implies the obligation of the victims of the ECHR 
violation to appeal firstly to relevant domestic rem-
edies, to allow the national judge of a higher court 
to rectify the errors committed by lower courts, so 
as domestic legal system could itself rectify viola-
tions of human rights and fundamental freedoms.

In the present scientific paper, the author tried 
to prove modern implications of the principle of 
subsidiarity in international public law, and also to 
elucidate its essence and inherent characters.

Key-words: principle of subsidiarity, European 
Union, shared competences, Treaty of Lisbon, Euro-
pean Convention on Human Rights, European Court 
of Human Rights, state margin of appreciation.  

dRept INteRNaţIoNal publIc. dReptul uNIuNII euRopeNe

SuMaR

La momentul actual, principiul subsidiarităţii îşi gă-
seşte o certă reflectare în dreptul Uniunii Europene şi 
în dreptul internaţional al drepturilor omului, în spe-
cial-dreptul Convenţiei europene a drepturilor omului. 
La cazul Uniunii Europene, principiul subsidiarităţii 
serveşte drept criteriu ce reglementează exercitarea 
competenţelor partajate între UE şi statele membre. Pe 
de o parte, el exclude intervenţia Uniunii atunci când o 
materie poate fi reglementată în mod eficace de către 
statele membre la nivel central, regional sau local. Pe 
de altă parte, UE îşi exercită puterile atunci când sta-
tele membre nu sunt capabile să îndeplinească în mod 
satisfăcător obiectivele tratatelor.
În ceea ce priveşte dreptul CEDO, principiul subsidia-
rităţii implică obligaţia victimelor încălcărilor Con-
venţiei europene a drepturilor omului să apeleze mai 
întâi la căile de atac interne, pentru a permite judecăto-
rului naţional de la o instanţă superioară să corecteze 
erorile instanţelor inferioare, astfel încât sistemul juri-
dic naţional să-şi înlăture singur încălcările comise ale 
drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale.
În prezentul articol ştiinţific, autorul a încercat să 
demonstreze implicaţiile moderne ale principiului 
subsidiarităţii în dreptul internaţional public, precum 
şi să elucideze esenţa acestuia şi caracterele ce îi sunt 
inerente.

Cuvinte-cheie: principiul subsidiarităţii, Uniunea Euro-
peană, competenţe partajate, Tratatul de la Lisabona, 
Convenţia europeană a drepturilor omului, Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului, marja de apreciere a 
statului.

Preliminarii. Actualmente, principiul subsidiari-
tății în afirmarea sa ia noi contururi, secolul al XXI-
lea aducând novații atât în ceea ce ține de aplicarea 

principiului în cadrul dreptului Uniunii Europene (UE) 
în urma semnării și intrării în vigoare a Tratatului de 
la Lisabona, cât și în ceea ce ține de aplicarea prin-
cipiului în dreptul Convenției europene a drepturilor 
omului (CEDO), odată cu adoptarea Protocolului nr. 
15 de modificare a ei.

Noțional, principiul subsidiarității exprimă recu-
noașterea primatului individului în raport cu statul și 
consolidarea acestuia, organizarea sa internă, mobili-
zarea pentru protecția drepturilor omului și asigurarea 
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implementării lor. Conceptul modern al subsidiarității 
este legat de structura teritorială a organelor de stat, 
diferențierea nivelurilor de guvernare, interacțiunea 
instituțională a structurilor de putere, particularitățile 
autoguvernării locale și regionale. Prin urmare, do-
meniul de aplicare al acestui principiu și succesul său 
în diferite sisteme de drept este direct dependent de 
structura teritorială consacrată în constituția statului 
și legile acestuia, forma de guvernare și valorile orien-
tative ale societății, exprimate în principiile dreptului 
constituțional. Analiza surselor științifice sugerează că 
subsidiaritatea trebuie percepută ca: un instrument 
pentru a consolida drepturile naturale ale unei per-
soane private (sau ale oricărei alte formațiuni sociale 
minore) și prioritatea intereselor acesteia în raport cu 
societatea (sau comunitatea socială); un instrument 
pentru a încuraja inițiativa persoanei într-o organizație 
de stat; un principiu de armonizare a contrariilor, echi-
librului intereselor, conservarea diversității în unitate 
și armonizarea relațiilor într-o comunitate socială; un 
instrument global de reglementare a proceselor, iden-
tificare a civilizațiilor, structurare a sistemelor sociale și 
defragmentare a ierarhiei acestora, instituționalizare a 
autoguvernării și stabilire a competențelor exclusive 
ale instituțiilor într-o organizație de stat [5, p. 54].

Conținutul termenului de subsidiaritate poate fi 
perceput prin prisma filozofiei, economiei, științei po-
litice și a altor sisteme științifice. În termeni de filozofie, 
subsidiaritatea este coordonarea opiniilor și valorilor 
membrilor societății și sustenabilitatea diversității lor 
prin unitate care încurajează apariția individualității și 
inițiativei personale într-o organizație socială sau de 
stat.

Din punct de vedere economic, subsidiaritatea
reprezintă un instrument ce stabilește rolul și com-
petențele unui subiect care participă la crearea și 
distribuția valorilor, asigurând astfel implementarea 
necesităților individuale ale unei persoane fizice în 
stat. În ceea ce privește științele politice, subsidiari-
tatea este un principiu de reglementare a sistemului 
politic, un instrument pentru a identifica statutul ju-
ridic și structura organizatorică a unei unități politice 
și, de asemenea, interacțiunea acesteia cu alte unități 
autonome în cadrul sistemului de organizații politice. 
Cât privește guvernarea de stat, subsidiaritatea este 
un principiu de stabilire a diferitor forme de guverna-
re, competențe exclusive și limite de subiect, și impli-
carea societății în procesul de luare a deciziilor. Acest 
principiu asigură conexiunea firească a totalității 
și unităților autonome, interacțiunea persoanei, 
societății și a statului, echilibrul puterilor, luarea de-
ciziilor și reglementarea juridică eficientă a punerii în 

aplicare și protecției drepturilor unei persoane private 
la orice nivel de guvernare de stat.

În administrarea publică, principiul în cauză pre-
supune utilizarea tuturor structurilor organizatorice 
de stat în scopul principal de a ajuta oamenii să-și 
pună în aplicare drepturile lor și să-și asigure protecția 
legitimă a intereselor, susținând colaborarea pașnică 
a cetățenilor liberi și responsabili, solidarității și 
acțiunilor lor independente pentru asigurarea bunăs-
tării statului. În materia dreptului public, subsidiarita-
tea este un principiu de reglementare juridică a siste-
melor de guvernare democratică, care ajută la realiza-
rea echilibrului de putere, la separarea competențelor 
în instituțiile regionale și locale și la luarea deciziilor la 
cel mai jos nivel de gestionare – alături de cetățeni. În 
acest fel, sunt create precondiții juridice eficiente de 
implementare și protejare a drepturilor persoanei la 
orice nivel de administrare. 

Conform conceptului modern al subsidiarității, 
guvernarea de stat este orientată spre nevoile for-
mațiunilor sociale minime. Acest lucru sugerează pre-
zumția că principiul subsidiarității, ca instrument de 
reglementare a raporturilor juridice într-o organizație 
de stat, încurajează: precondiționarea subiecților care 
sunt în măsură să-și rezolve problemele singuri, să 
acționeze în mod independent; crearea unui model 
de interacțiune între subiecți atunci când obiectivele 
pot fi atinse numai prin colaborarea acestora; identifi-
carea celui mai eficient nivel de luare a deciziilor.

Guvernarea bazată pe principiul subsidiarității 
crește șansele statului de a satisface nevoile specifice 
ale comunităților locale, de a susține inițiativele aces-
tora și de a asigura colaborarea lor pentru rezolvarea 
problemelor locale și globale. Subsidiaritatea condu-
ce în mod constant guvernarea de stat spre imple-
mentarea și protecția eficientă a drepturilor omului, 
creând astfel premisele pentru dezvoltarea statului de 
drept, unde principiul subsidiarității devine un instru-
ment inalienabil de reglementare a cadrului legal.

Principiul subsidiarității și Uniunea Europeană. 
Construcția pas cu pas a Uniunii Europene este o con-
fruntare permanentă nu doar de interese economice 
și politice, ci și de idei, soluții teoretice fundamen-
tate juridic și filozofic. Pentru a-și regla mecanismul 
existenței și funcționării sale, construcția comunitară 
a făcut necesară fundamentarea unor concepte una-
nim împărtășite, care să reziste celor mai severe critici 
și, astfel, să susțină validitatea modelului sui generis de 
organizare multilaterală a continentului. În acest sens, 
conceptul de „subsidiaritate” și-a găsit o așezare în ter-
meni direct în tratatele comunitare.

Dezvoltarea conceptului principiului subsidiarității 



35Institutul Naţional al Justiţiei

Revista Institutului Naţional al JustiţieiNR. 1 (36), 2016

se caracterizează prin mișcarea de la abordarea fi-
lozofică spre ideea subsidiarității ca instrument de 
operare practic și recunoașterea acestuia ca principiu 
dominant al dreptului Uniunii Europene. Principiul 
subsidiarității este conceput pentru a asigura că „de-
ciziile sunt luate cât mai aproape posibil de cetățean”. 
Mai pe larg, subsidiaritatea stă ca principiu de limi-
tare, care va apăra suveranitatea națională împotriva 
expansiunii incursiunii continue a birocrației de la 
Bruxelles [7, p. 617]. Dezbaterile actuale cu privire la 
subsidiaritate s-au concentrat aproape exclusiv pe 
semnificația ei pentru repartizarea competențelor 
între diferite niveluri ale autorității politice [4, p. 117]. 
De fapt, principiul subsidiarității a reprezentat o în-
cercare de a balansa caracterul istoric și naționalist al 
suveranității, de care au fost obsedate statele mem-
bre, cu obiectivele integraționiste ale Uniunii Europe-
ne. El a avut drept scop de a asigura statele că dreptul 
lor de a legifera în domeniile competențelor partajate 
va rămâne rezervat în măsura posibilităților. În miezul 
principiului subsidiarității se regăsește premisa ca de-
ciziile să fie luate cât mai aproape posibil de cetățenii 
statului [2, p. 83].

În legislația Uniunii Europene principiul subsidia-
rității își face apariția pentru prima dată într-un ra-
port emis de Comisie încă în 1975. Ulterior, principiul 
a apărut din nou în 1984, în Preambulul proiectului 
Tratatului de instituire a Uniunii Europene. Proiectul 
tratatului a fost respins, fiind considerat prea federa-
list. În schimb, principiul subsidiarității a fost introdus 
oficial în legislația Comunității Europene în 1986, prin 
Actul Unic European. Cu toate că principiul a fost in-
corporat în mod expres în textul tratatelor, acesta era 
aplicabil numai în domeniul dreptului mediului. Fos-
tul Titlul XIX din Tratat a fost primul care a consacrat 
în legislația UE principiul subsidiarității (fostul arti-
col 130R § 4). De asemenea, politica mediului a ser-
vit ca o rampă de lansare pentru acest principiu [10, 
p. 75]. Abia în 1992, prin adoptarea Tratatului de la 
Maastricht, principiul subsidiarității a fost introdus 
ca un principiu de aplicare mai general. Acesta a fost 
enunțat în articolul 3b din Tratatul Comunității Europe-
ne alături cu principiile atribuirii și proporționalității: 
„În domeniile care nu sunt de competenţa sa exclusivă, 
Comunitatea nu intervine, în conformitate cu principiul 
subsidiarităţii, decât în cazul și în măsura în care obiec-
tivele acţiunii preconizate nu pot fi realizate într-un 
mod satisfăcător de statele membre, însă pot fi realizate 
mai bine la nivel comunitar datorită dimensiunilor sau 
efectelor acţiunii preconizate” [17].

Semne ale principiului ar putea fi de asemenea 
găsite în alte părți ale tratatelor. De exemplu, artico-

lul 1 din Tratatul de la Maastricht a afirmat că „tratatul 
marchează o nouă etapă în procesul de creare a unei 
uniuni tot mai strânse între popoarele Europei, în 
care deciziile sunt luate cât mai deschis posibil și cât 
mai aproape posibil de cetățean”. În Preambul, același 
text a fost prezentat cu adăugarea unei trimiteri ex-
plicite la principiul subsidiarității. În plus, articolul B, 
care a enumerat unele dintre obiectivele Comunității, 
a reamintit faptul că obiectivele ar trebui să fie rea-
lizate în conformitate cu tratatele „respectând prin-
cipiul subsidiarității”. În 1999, când Tratatul de la 
Amsterdam a intrat în vigoare, nici o schimbare nu 
a fost făcută la articolul 3b din Tratatul Comunității 
Europene, astfel reglementările privind principiul 
subsidiarității au rămas aceleași. Cu toate acestea, a 
fost introdus un Protocol privind aplicarea principii-
lor subsidiarității și proporționalității. Acest protocol 
a obligat toate instituțiile comunitare să asigure res-
pectarea principiilor, conținând instrucțiuni privind 
modul în care cele două principii urmau să fie inter-
pretate și utilizate. Protocolul a declarat în continua-
re că cele două principii nu afectează alte principii 
dezvoltate de Curtea de Justiție și nu pun în discuție 
competențele conferite Comunității prin tratate. În 
continuare, a fost declarat că subsidiaritatea este un 
concept dinamic care ar trebui să se aplice în lumina 
obiectivelor stabilite în tratate. De asemenea, a fost 
făcut clar că principiul permite limitarea, precum și 
extinderea acțiunilor comunitare, în conformitate cu 
circumstanțele în cauză [6, p. 14].

În cele din urmă, în decembrie 2009, când Tratatul 
de la Lisabona a intrat în vigoare, iar conceptul de Co-
munitate și structura celor trei piloni a fost abandona-
tă în favoarea noțiunii cuprinzătoare a Uniunii Europe-
ne, principiul subsidiarității a devenit aplicabil în toate 
domeniile legislației UE. Cu toate că unele modificări 
au fost făcute în formulare, esența principiului a rămas 
aceeași ca și în cazul când acesta a fost introdus pen-
tru prima dată în Tratatul de la Maastricht, și anume: 
„În temeiul principiului subsidiarităţii, în domeniile care 
nu sunt de competenţa sa exclusivă, Uniunea intervine 
numai dacă și în măsura în care obiectivele acţiunii pre-
conizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele 
membre nici la nivel central, nici la nivel regional și local, 
dar, datorită dimensiunilor și efectelor acţiunii preconi-
zate, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii” [16].

Principiul a fost descris ca o regulă de sens comun 
sau o normă de rațiune, sugerându-se ideea că pro-
blemele nu ar trebui să se rezolve la nivel comunitar, 
cu excepția cazului în care nu se pot soliţiona la nivel 
național.
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Odată cu Tratatul de la Lisabona, Protocolul de la 
Amsterdam a fost abrogat și a fost introdus un nou 
Protocol privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității – „Instituţiile Uniunii aplică princi-
piul subsidiarităţii în conformitate cu Protocolul privind 
aplicarea principiilor subsidiarităţii și proporţionalităţii. 
Parlamentele naţionale asigură respectarea principiu-
lui subsidiarității în conformitate cu procedura prevă-
zută în respectivul protocol”. Noul protocol nu include 
linii directoare cu privire la modul de interpretare a 
noțiunilor de subsidiaritate și proporționalitate din 
Protocolul de la Amsterdam, dar pune un accent 
mai pronunțat pe procedură, deoarece introduce un 
nou sistem de monitorizare a respectării principiului 
subsidiarității. Această sarcină de monitorizare a fost 
atribuită parlamentelor naționale. Deși orientările din 
Protocolul de la Amsterdam nu mai sunt oficial în vi-
goare, acestea sunt încă utilizate de către Comisie în 
interpretarea principiului subsidiarității.

Sensul şi finalitatea generală ale principiului sub-
sidiarităţii rezidă în acordarea unui anumit grad de 
independenţă unei autorităţi subordonate faţă de o 
autoritate de nivel superior, în special – unei autori-
tăţi locale faţă de puterea centrală. Există, prin urma-
re, o împărţire a competenţelor între diversele nive-
luri ale puterii, principiu care constituie fundamentul 
instituţional al statelor cu structură neunitară. Aplicat 
într-un context comunitar, principiul subsidiarităţii 
serveşte drept criteriu ce reglementează exercitarea 
competenţelor partajate între Uniunea Europeană şi 
statele membre. Pe de o parte, el exclude intervenţia 
Uniunii atunci când o materie poate fi reglementată 
în mod eficace de către statele membre la nivel cen-
tral, regional sau local. Pe de altă parte, UE îşi exercită 
puterile atunci când statele membre nu sunt capabile 
să îndeplinească în mod satisfăcător obiectivele tra-
tatelor.

Intervenţia instituţiilor Uniunii Europene prin 
principiul subsidiarităţii presupune îndeplinirea a trei 
condiţii: nu trebuie să fie un domeniu aflat în com-
petenţa exclusivă a ei; obiectivele acţiunii avute în 
vedere nu pot fi atinse în mod satisfăcător de către 
statele membre; acţiunea poate fi realizată mai bine, 
date fiind dimensiunile sau efectele sale, printr-o in-
tervenţie a UE.

Domeniul de aplicare al principiului subsidiarită-
ţii nu a fost în mod clar delimitat, el continuând să 
conducă la divergenţe de interpretare. Principiul este 
adesea înțeles sau ca o cerere de autonomie de că-
tre autoritatea inferioară, sau ca o justificare pentru 
acțiunea de subrogare din partea autorității superi-
oare [20, p. 2]. Totuşi, Uniunea Europeană are ca scop 

clar limitarea acţiunii sale la obiectivele tratatelor şi 
la asigurarea adoptării unor noi măsuri la un nivel 
cât mai apropiat posibil de cetăţeni. De asemenea, 
în preambulul Tratatului UE există un accent special 
asupra acestei legături între principiul subsidiarităţii 
şi regula apropierii faţă de cetăţean.

Odată intrat în vigoare, Tratatul de la Lisabona ar 
trebui să pună capăt divergenţelor de interpretare cu 
privire la domeniul de aplicare al principiului subsi-
diarităţii. În fapt, noul tratat defineşte domeniile ce 
intră în competenţele exclusive şi în competenţele 
partajate ale Uniunii. Articolul 2C din Tratatul de la Li-
sabona conţine lista următoarelor domenii ce țin de 
competenţele partajate: piaţa internă; politica socială; 
coeziunea economică, socială şi teritorială; agricultu-
ra şi pescuitul, excluzând conservarea resurselor bio- 
logice ale mării; mediul; protecţia consumatorului; 
transporturi; reţele trans-europene; energie; spaţiul 
de libertate, securitate şi justiţie; obiectivele comune 
de securitate în materie de sănătate publică.

Procedurile de aplicare ale principiului în cauză se 
referă la: modul de exercitare a competenţelor şi nu 
la conţinutul lor, care este precizat de Tratatele Uniu-
nii; acţiunea concertată cu alte principii generale de 
drept (respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale); completarea cu principiile proporţio-
nalităţii (acordarea mijloacelor cu obiectivele urmări-
te, pentru a nu leza pe această cale interese alterne) şi 
cooperării întărite; ariile de construcţie politică în care 
acţionează (educaţie, formaţie profesională, cultură, 
securitate comună, sănătate publică, mediu şi mai 
nou – domeniul social şi al relaţiilor internaţionale), 
acceptate ca domenii ale concurenţei de competenţe; 
asigurarea eficienţei legislative; respectarea diversită-
ţii şi a capacităţii reale de absorbţie în diferite medii 
politice, prin stabilirea competenţelor de către Tratat, 
sub forma obiectivelor, şi asimilarea sarcinilor concre-
te prin corelări între organisme (fără instituirea unui 
for specializat de decizie politică cu forţă de lege şi ve-
rificarea respectării principiului – cum ar putea fi, de 
exemplu, a doua Cameră a Parlamentului European) şi 
evaluarea sub forma Rapoartelor anuale ale Comisiei 
către Consiliu [8, p. 61].

Principiul subsidiarității și Convenția europea-
nă a drepturilor omului. Subsidiaritatea joacă un rol 
crucial și în dreptul internațional al drepturilor omu-
lui. Drepturile omului și subsidiaritatea pot fi ambele 
rezumate ca idei care avansează o înțelegere a bine-
lui comun, bazat pe totalitatea condițiilor necesare 
pentru o viață umană deplină și prosperă. Înțeles în 
principal ca un principiu structural, subsidiaritatea 
este menită să se refere la jurisdicție, competențe și 
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implicațiile procedurale pentru actorii și organizațiile 
antrenate în domeniul garantării drepturilor omului. 
O expunere cunoscută a subsidiarității este furniza-
tă de doctrinarul Paolo G. Carozza, care a identificat 
subsidiaritatea ca principiu structural și normativ al 
dreptului internațional al drepturilor omului, adică 
principiu ordonator al legislației internaționale pri-
vind drepturile omului, precum și ca o valoarea etică 
inerentă [3, p. 38-79].

După cum este cunoscut, principiul subsidiarității 
implică obligația victimelor încălcărilor Convenției 
europene a drepturilor omului să apeleze mai întâi 
la căile de atac interne. Curtea Europeană a Dreptu-
rilor Omului a reiterat că, în conformitate cu para-
graful 1 al articolului 35 din Convenție, oricare cauză 
poate fi examinată numai după epuizarea căilor de 
atac interne, această regulă fiind piatra de temelie a 
activității sale contencioase. Cu toate acestea, Curtea 
de la Strasbourg a subliniat în mod repetat că alinea- 
tul 1 al articolului 35 din Convenție ar trebui aplicat 
cu un anumit grad de flexibilitate și fără un formalism 
excesiv. De asemenea, Curtea a enunțat că regula 
de epuizare nu este absolută și nu poate fi aplicată 
în mod automat. Atunci când se examinează fap-
tul respectării acesteia, este necesar să se țină cont 
de circumstanțele specifice ale fiecărui caz în parte. 
Acest lucru înseamnă, printre altele, că de fapt, Cur-
tea Europeană, ia în considerare nu numai existența 
unor căi de atac oficiale în sistemul juridic al statului-
parte, dar și contextul general în care acestea sunt 
aplicate, precum și circumstanțele personale ale 
reclamanților. În același timp, Curtea verifică dacă 
solicitantul a îndeplinit toate condițiile, ținând cont 
de împrejurările existente, pentru a epuiza căile de 
recurs interne [15].

Protocolul 15 al CEDO prevede, de asemenea, re-
feriri la subsidiaritate și marja de apreciere care ur-
mează să fie adăugate la Preambulul CEDO [9]. Astfel 
Preambulul Convenției este completat cu: „Afirmând 
că Înaltele Părţi Contractante, în conformitate cu prin-
cipiul subsidiarităţii, au responsabilitatea primară de a 
asigura drepturile și libertăţile definite în prezenta Con-
venţie și din Protocoalele sale, și că, în acest sens, se bu-
cură de o marjă de apreciere, sub controlul Curţii Euro-
pene pentru Drepturile Omului, stabilită prin prezenta 
Convenţie”. Această formalitate a devenit o necesita-
te, deoarece, până recent, principiul în cauză trebuia 
să fie justificat prin prisma jurisprudenței Curții. Intro-
ducerea principiului subsidiarității în textul principal 
al Convenției, în esență, pune în aplicare consolidarea 
acestuia ca o regulă de bază care ghidează activitatea 
Curții încă de la stabilire.

În contextul CEDO, se subliniază două aspec-
te ale subsidiarității – teoretic și practic. În termeni 
practici, Curtea Europeană nu poate acționa ca o 
instanță de apel sau recurs și, prin urmare, nu poate, 
ca și autoritățile naționale, să examineze în detaliu, 
faptele cauzei. Cu toate acestea, Curtea reamintește 
că acuzațiile invocate de reclamant privind încălcarea 
drepturilor și libertăților sale cu cât sunt mai grave, 
cu atât mai solidă ar trebui să fie baza de facto. Nu-
mai în cazuri excepționale ale diferențelor aparente 
dintre faptele constatate de instanța națională și pro-
bele prezentate de reclamant Curtea se poate abate 
de la această regulă. De asemenea, Curtea evită să 
analizeze aspecte legislative aflate în competența 
instanțelor naționale (de exemplu, interpretarea 
dreptului material și procedural), cu toate că le ia în 
considerare. De aici decurge principiul subsidiarității 
ca pilon a activității Curții: „Având în vedere contac-
tul direct și permanent cu populația activă a țării lor, 
autoritățile sunt, în principiu, într-o poziție mai bună 
decât judecătorul internațional să-și exprime opinia 
privind sensul exact al cerințelor moralității precum 
și privind necesitatea oricăror restricții sau sancțiuni 
menite să asigure îndeplinirea acestor cerințe” [11].

Curtea, în activitatea sa, tinde să evite interpreta-
rea și cu atât mai mult aplicarea legislației naționale, 
întrucât stabilirea sensului dreptului național nu intră 
în competența sa. Or, Curtea Europeană a recunos-
cut în mod constant că sarcina sa nu este de a sub-
stitui instanțele locale. Problema de interpretare a 
legislației interne este, în primul rând, în competența 
autorităților naționale, în special – a instanțelor de 
judecată. Rolul Curții se limitează la a verifica dacă 
efectele unei astfel de interpretări sunt compati-
bile cu Convenția [12]. Referindu-se la problemele 
de interpretare a CEDO, Curtea se bazează pe prin-
cipiul autonomiei. Sensul acestui principiu rezidă 
în independența (autonomia) și considerarea pro-
priei practici cu privire la interpretarea dispozițiilor 
Convenției.

Cât privește aspectul teoretic al subsidiarității, 
având în vedere că drepturile și libertățile garantate 
de Convenție sunt rezultatul evoluției societății uma-
ne spre democrație, conceptul celei din urmă și a sta-
tului de drept sunt interdependente la interpretarea 
CEDO. Prin logica practicii Curții, autoritățile statelor 
membre la CEDO dispun de legitimitate, fiind alese pe 
cale democratică. Astfel, Curtea a dedus o consecință 
nescrisă în Convenție: statele dispun de o anumită 
marjă de apreciere în aplicarea CEDO. Teoria marjei 
de apreciere conferă statelor o putere discreționară 
în aplicarea limitărilor drepturilor protejate. Ea stabi-
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lește întinderea acestei puteri discreționare și, pe cale 
de consecință, întinderea controlului exercitat de 
Curte asupra acestor măsuri limitative.

Faptul în cauză impune Curții o anumită autolimi-
tare pentru a evalua dacă ingerința în exercitarea drep-
turilor și libertăților garantate de Convenție este nece-
sară într-o societate democratică. Dar, în același timp, 
orice astfel de ingerință ar trebui în primul rând, să fie 
prevăzută de lege, iar, în al doilea rând, – să urmăreas-
că un scop legitim. Este clar că domeniul de aplicare al 
acestei evaluări nu este infinit și nu poate merge dinco-
lo de procesul democratic. Marja de apreciere semnifi-
că, în principal, că statelor li se permite un anumit grad 
de discreție, dar supus supravegherii instanței europe-
ne atunci când se iau măsuri legislative, administrative 
sau judiciare în aplicarea vreunei dispoziții a CEDO. Le-
gitimitatea marjei de apreciere a devenit obiectul unor 
controverse de la apariția acesteia; s-a pus întrebarea 
dacă doctrina poate fi privită ca un principiu sau, pur 
și simplu, ca un instrument practic pentru organismele 
Convenției, pentru a se sustrage de la funcțiile lor de 
supraveghere. În timp ce unii critici susțin eliminarea 
doctrinei, cei mai mulți sunt preocupați de aplicarea 
inconsecventă a acesteia de către organele de la Stras-
bourg [1, p. 731]. 

Doctrina (teoria) marjei de apreciere a fost criti-
cată pe motiv că duce invariabil la o constatare care 
este favorabilă statului pârât și că aceasta amenință 
viabilitatea continuă a Convenției. O altă critică re-
zidă în faptul că doctrina este din ce în ce mai greu 
de controlat și inacceptabilă ca un concept juridic 
din cauza lipsei standardelor clare de utilizare a aces-
teia [18, p. 214]. Pe acest teren, susținem că criticii 
ar trebui să ia în considerație faptul că teoria marjei 
de apreciere este aplicată nu în cazuri abstracte, dar 
în circumstanțe concrete și este supusă controlului 
Curții, existând asemenea reguli imperative precum 
triplul test al ingerinței. La fel, trebuie de amintit că 
jurisprudența Curții și teoria marjei de apreciere tre-
buie să apară, să evolueze și să se dezvolte, de aseme-
nea, pentru a obține acceptare, respect și credibilitate 
din partea fiecărei comunități în care este aplicată.

Convenția însăși nu este un sistem rigid, iar in-
terpretarea ei în lumina unei marje de apreciere a 
statelor-părți constituie un mecanism de a-i asigura 
flexibilitatea în raport cu relațiile interne ale fiecăruia 
dintre acestea. Totuși, este dificilă distingerea clară a 
sectoarelor în care marja națională de apreciere este 
încă relativ largă de cele în care ea rămâne restrânsă. 
Statele contractante beneficiază, însă, de o marjă de 
apreciere în domeniile în care nu există încă un con-

sens european, cum ar fi: securitatea națională, viața 
privată sau în materie de proprietate [19, p. 97].

Principala lecție care reiese din practica Curții și 
funcționarea sistemului european de protecție a drep-
turilor omului este respectul pentru statul-națiune, 
tradițiile naționale, judecătorul național. Responsabi-
litatea principală pentru executarea cerințelor CEDO o 
are statul. Anume de stat depinde modul și măsura în 
care Convenția va fi implementată la nivel local. Niciun 
mecanism internațional nu schimbă această situație. 
De fapt, instrumentele și mecanismele internaționale 
sunt create în alte scopuri, precum să ajute statul în 
procesul garantării drepturilor omului la nivel intern și 
să asigure supremația drepturilor omului în situațiile 
în care statul omite să o facă. Curtea are funcția subsi-
diară de a supraveghea respectarea cu bună-credinţă 
a Convenției europene. Regula epuizării căilor de atac 
interne este creată pentru a permite judecătorului 
național de la o instanță superioară să corecteze erori-
le făcute de instanțele inferioare, astfel încât sistemul 
juridic național să-și înlăture singur încălcările dreptu-
rilor omului și libertăților fundamentale.

În prezent, importanța notorie a principiului 
subsidiarității nu este pusă la îndoială. Dar numărul 
foarte mare de cazuri examinate de forul contenciosu-
lui european, inclusiv pe cauze similare care prezumă 
o jurisprudență bine stabilită a Curții, implică conclu-
zia că anumite state nu depun suficiente eforturi și nu 
sunt eficiente în eliminarea rapidă a disfuncțiilor siste-
melor lor juridice și judiciare, identificate de Curtea de 
la Strasbourg. Subsidiaritatea presupune că statele-
părți trebuie să lucreze mai mult pentru a face față, în 
mod independent, problemelor cu care se confruntă 
societățile naționale și pe care le accentuează încăl-
cările Convenției europene a drepturilor omului sem-
nalate de Curtea Europeană. Spre regret, Republica 
Moldova încă nu reprezintă excepție în acest sens, ne-
fiind ștearsă de pe lista rușinoasă a statelor Consiliu-
lui Europei în care încălcările multiple ale drepturilor 
omului sunt o realitate regretabilă, dar certă.

Conceptual, sensul subsidiarității poate varia. În 
ultimii ani, Curtea din ce în ce mai mult își asumă ro-
lul de a sugera statului ce și cum ar trebui să fie fă-
cut pentru a elimina încălcările depistate. Soluțiile 
date de Curte conțin indicații directe privind măsu-
rile individuale sau generale care urmează să fie lua-
te în considerațiune de către autoritățile naționale. 
Hotărârile pronunțate demonstrează existența unor 
probleme structurale sau sistemice identificate în 
funcționarea sistemului juridic și judiciar național 
[13]. Iar introducerea procedurii hotărârii-pilot care 
conține sugestii privind rezolvarea problemelor sta-
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tului legate de respectarea CEDO, oferă noi contururi 
aplicabilității principiului subsidiarității pe terenul 
Convenției [14].

Totuși, esențial pentru înțelegerea subsidiarității, 
așa cum aceasta se reflectă în practica Curții Europene 
și în funcționarea sistemului european de protecție a 
drepturilor omului, este combinația cea mai rațională 
și armonioasă a eforturilor individuale ale statelor în 
comun cu cele ale comunității internaționale pan-eu-
ropene.

Concluzii. Din cele relatate supra, putem concluzio-
na că principiul subsidiarității își găsește preponderent 
aplicabilitate în domeniile dreptului Uniunii Europene 
și dreptului Convenției europene a drepturilor omu-
lui, care, deși ambele reprezintă ramuri ale dreptului 
internațional public, demonstrează implicații diferite 
ale principiului în cauză. Astfel, în materia dreptului 
UE, principiul subsidiarității se referă la competențele 
partajate între Uniune și statele membre, iar în mate-
ria dreptului CEDO acesta scoate în evidența necesi-
tatea imperativă a epuizării căilor de recurs interne 
înainte de sesizarea forului contenciosului european 
și reliefează doctrina marjei de apreciere recunoscută 
statelor justițiare în virtutea Convenției.
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REFLECTIONS ON THE CONCEPT OF 
CIVIL ACTION IN CRIMINAL PROCEEDIN

SuMMaRy

The legislation on criminal procedure in force 
does not define the civil action. Moreover, within 
the Criminal Procedure Code of the Republic of 
Moldova, the legislator has not made a substanti-
al step  forward in the area of clear determination 
of the concept of civil action in criminal procee-
ding. Meanwhile, various specialists are aimed to 
formulate the definition of civil action in criminal 
proceeding. Civil action in criminal proceeding, as 
each other action has a legal, ambiguous, dual and 
duplicitat – substantive and procedural character.

Key-words: civil action, criminal proceeding, civil 
party, civilly liable party, injured party, damage, 
criminal action, civil proceeding, procedural form, 
legal coercion etc.

SuMaR

Normele legislaţiei procesual penale în vigoare nu dau 
definiţia acţiunii civile. Mai mult decât atât, legiuitorul 
nu a făcut, în cadrul Codului de procedură penală al Re-
publicii Moldova, un pas substanţial înainte pe terenul 
determinării clare a noţiunii de acţiune civilă în proce-
sul penal. Între timp, mai mulţi specialişti din domeniu 
urmăresc obiectivul de a formula noţiunea, definiţia 
acţiunii civile în procesul penal. Acţiunea civilă în pro-
cesul penal, de fapt, ca şi orice altă acţiune, are un ca-
racter juridic ambiguu, dual şi duplicitar – material şi 
procesual.

Cuvinte-cheie: acţiune civilă, proces penal, parte civilă, 
parte civilmente responsabilă, parte vătămată, prejudi-
ciu, acţiune penală, proces civil, formă procesuală, con-
strângere judiciară etc.

În literatura de specialitate, acțiunea civilă este 
definită ca fiind ansamblul mijloacelor procesuale 
prin care poate fi solicitat și asigurat concursul unui 
organ jurisdicțional în vederea recunoașterii sau rea- 
lizării unui drept ori interes – nesocotit, contestat sau 
încălcat –, fie prin afirmarea dreptului subiectiv pre-
existent sau constituirea unei situații juridice noi, fie 
prin plata unei despăgubiri [1]. Conform opiniei ex-
puse de către savantul I. Grușcă, aceasta reprezintă 
mijlocul legal de protejare prin constrângere judicia-
ră a drepturilor civile încălcate sau a intereselor ocro-
tite de lege prin care un subiect de drept, persoană 
fizică sau juridică, cere unei autorități judecătorești 
competente fie recunoașterea unui drept subiectiv 
preexistent ori constituirea unei situații juridice noi, 
fie încetarea piedicilor puse în exercitarea dreptului 
său de către o altă persoană, fie plata unei despăgu-

dRept peNal șI pRoceSual peNal

biri atunci când instituirea și executarea unei aseme-
nea obligații este necesară în vederea realizării drep-
tului respectiv [2].

Cu referire la termenul de „acțiune”, doctrina ne 
scoate la iveală următoarele obiecții: 1) Acțiunea nu 
reprezintă însuși un proces, ci o prerogativă legală și 
virtuală de a deschide, întreține și finaliza un proces, 
prerogativă ce aparține titularului unui drept subiec-
tiv sau al unui interes legitim, care se materializează și 
se individualizează prin cererea de chemare în jude-
cată. Ea urmează a fi delimitată atât în raport cu drep-
tul subiectiv, cât și în raport cu cererea de chemare în 
judecată [3]. 2) Dacă procesul nu poate fi conceput în 
lipsa acțiunii, existența acțiunii nu este necesarmente 
condiționată de materializarea unui proces. Acțiunea 
este anterioară procesului; ea este o posibilitate abs-
tractă și imperioasă [4]. Procesul reprezintă forma de 
materializare și de dezvoltare a acțiunii, forma ei de 
viață, organizarea practică a acțiunii [5]. În acest con-
text, ideea de acțiune încetează de a mai fi generală și 
abstractă, ea restrângându-se și individualizându-se, 
devenind sinonimă cu acea de proces [6]. 3) Uneori, 
obiectul procesului nu îl constituie soluționarea unui 
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diferend între două părți care sunt în litigiu, ci rezol-
varea unor situații juridice individuale neconflictuale.

În viziunea savantului Gheorghiță Mateuț, prin 
acțiune în procesul penal se înțelege modalita-
tea juridică prin care conflictul de drept născut din 
săvârșirea unei infracțiuni este adus în fața organelor 
judiciare în vederea angajării răspunderii penale și 
civile a persoanei culpabile și a aplicării constrânge-
rii de stat față de aceasta, precum și a obligării ei la 
repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune, atunci 
când este cazul [7]. Acțiunea nu trebuie confundată 
nici cu dreptul lezat prin încălcarea normei juridice și 
nici cu cererea în justiție. Astfel, primul echivalează cu 
însăși valoarea socială lezată, care face loc răspunderii 
penale, determinând incidența normei de incrimina-
re [8], iar a doua reprezintă actul procesual prin care 
au loc punerea în mișcare și exercițiul acțiunii preexis-
tente [9]. În acest înțeles, acțiunea se constituie ca o 
împuternicire legală care justifică aducerea conflictu-
lui de drept înaintea organelor judiciare penale și face 
necesară exercitarea de către acestea a atribuțiilor ce 
le revin potrivit legii [10]. În context, evidențiem fap-
tul că acțiunea penală are ca scop reprimarea oricărei 
atingeri aduse ordinii sociale și care ia naștere direct 
din infracțiune. Uneori, acțiunea publică și acțiunea 
civilă au același fundament – infracțiunea, deoarece 
orice infracțiune dă naștere unei acțiuni [11]. Spre 
deosebire de acțiunea penală, cealaltă acțiune care 
aparține procesului penal (acțiunea civilă) se naște 
din prejudiciu și, în consecință, fiecare acțiune în ma-
terie penală presupune, practic, existența unui fapt 
corespondent [12].

Perceperea deplină și corectă a noțiunii de 
„acțiune civilă” necesită câteva precizări, și anume: 
a) acțiunea civilă este o virtualitate legală de sesi-
zare și, totodată, de obligare a unui anume organ 
jurisdicțional să statueze asupra unei situații juridice 
determinate, deduse judecății; b) fără să se identifice 
cu însuși dreptul subiectiv, ca sancțiune sau ca mij-
loc practic de protejare a acestuia, acțiunea este imi-
nentă dreptului subiectiv; c) acțiunea civilă este un 
concept-sinteză, cuprinzând totalitatea mijloacelor 
procesuale, ansamblul acestor mijloace (cererea de 
chemare în judecată, excepțiile procesuale, căile de 
atac etc.), cu alte cuvinte – acțiunea civilă nu poate 
fi redusă la unele dintre elementele ei; d) totuși, fără 
a face abstracție de celelalte elemente ale acțiunii, 
dreptul de a obține condamnarea pârâtului și execu-
tarea silită sunt neîndoios elementele primordiale ale 
majorității acțiunilor civile; e) unitară prin structura 
ei, acțiunea civilă este variată prin formele ei concre-
te de manifestare; f ) înlănțuirea logică a elementelor 

acțiunii civile, privită în integralitatea ei, nu semni-
fică o ordine procesuală obligatorie; g) elementele 
acțiunii și funcțiile acesteia nu trebuie evaluate nu-
mai din perspectiva reclamantului, ci și a pârâtului; h) 
aceste elemente, făcând parte din structura acțiunii, 
nu schimbă natura juridică a formelor procesuale co-
respunzătoare (sesizarea instanței, exercitarea căilor 
de atac etc.); i) ca formă de exprimare a principiului 
disponibilității, exercitarea acțiunii civile este, de re-
gulă, facultativă[13].

Pentru a determina natura juridică a instituției 
acțiunii civile, este necesar de a clarifica la normele 
cărei ramuri de drept se atribuie aceasta. Mai mulți 
autori menționează că însăși denumirea instituției 
acțiunii civile în procesul penal ne vorbește despre 
faptul că ea are un caracter dublu – material și pro-
cesual [14]. În același timp, la momentul de față, în-
trebarea respectivă este una discutabilă. Fără anumi-
te rezerve, indicarea asupra faptului că acțiunea este 
înaintată în cadrul unui proces penal ne semnalează 
caracterul procesual al instituției vizate. Pentru a fi de 
acord cu opinia referitoare la caracterul material al 
acesteia, este necesar de a clarifica la care ramură de 
drept (materială sau procesuală) se atribuie noțiunea 
de „acțiune”. Unii savanți recunosc acțiunea doar în ca-
litate de mijloc procesual de apărare a dreptului mate-
rial [15]. În acest context, conform opiniei unora din-
tre ei, drepturile materiale fugurează în coraport cu 
acțiunea doar în calitate de obiect al apărării [16]. Alți 
cercetători din domeniu vorbesc, la rândul lor, despre 
prezența a două noțiuni a acțiunii, unde prin acțiune, 
în sens procesual, se subînțelege adresarea propriu-
zisă către instanță, cerința, modalitatea de apărare a 
dreptului, iar în sens material – cerința material-juridi-
că adresată pârâtului.

Adepții unui alt punct de vedere presupun prezența 
a două interpretări referitoare la noțiunea unică de 
acțiune: material-juridică (cerința material-juridică a 
reclamantului către pârât adresată instanței de ju-
decată) și procesuală (adresarea reclamantului în 
instanță în privința apărării dreptului încălcat) [17]. În 
acest context, anumiți autori plasează pe prim-plan 
latura material-juridică [18], alții, dimpotrivă, conside-
ră că pe prima poziție la determinarea acțiunii civile 
urmează, totuși, a fi plasată latura procesual-juridică 
[19]. Am întâîlnit și oponenți ai prevalării fie a latu-
rii materiale, fie a celei procesuale în cadrul acțiunii 
civile [20]. Menționăm că toate opiniile nominali-
zate au fost la timpul lor criticate de către savanta  
Gh. L. Osokina, menționând că ele nu răspund 
cerințelor unicității și universalității acțiunii ca mijloc 
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de apărare judiciară a drepturilor și intereselor [21].
Analizând toate aceste poziții, considerăm că 

un concept unic al noțiunii de „acțiune” cu îngloba-
rea laturilor juridico-materială și procesuală este cel 
mai binevenit și științific mai fundamentat. În cadrul 
oricărei cauze civile, indiferent de faptul în ce formă 
se desfășoară procesul, solicitarea (adresarea) recla-
mantului către instanță privind examinarea litigiului 
apărut între el și pârât este însoțit de indicarea asupra 
pretențiilor pe care le are reclamantul față de pârât. 
Această cerință constituie conținutul acțiunii civile, 
cerință fără de care acțiunea nu ar fi ceea ce este, 
ceea ce reprezintă [22]. Între timp, dispunerea de că-
tre persoana a cărei drept subiectiv patrimonial a fost 
încălcat, doar de dreptul de a pretinde de la persoana 
obligată recuperarea prejudiciului material (cerința 
juridico-materială), încă nu înseamnă că acțiunea ci-
vilă a fost înaintată. Nu va fi prezentă acțiunea civilă 
și în cazul în care cerința va fi adresată nemijlocit per-
soanei obligate. Ea se va materializa doar în situația în 
care persoana ce a suportat prejudiciul material va da 
mișcare cerinței juridico-materiale în ordinea și forma 
procesuală stabilită de lege. Mai mult decât atât, le-
giuitorul, în procesul constituirii normelor de drept 
procesual penal, reiese din conceptul unic al „acțiunii”, 
format în dependență de caracterul unitar al ambelor 
laturi ale acesteia – juridico-materială și juridico-pro-
cesuală. Astfel, de exemplu, în art. 120 Cod de proce-
dură penală în redacția Legii din 24 martie 1961 era 
menționată atât latura juridico-materială a acțiunii 
(acțiunea civilă poate fi intentată din momentul porni-
rii procesului până la încetarea anchetei judecătorești) 
cât și acea procesuală (apărarea intereselor de stat sau 
obștești ori a drepturilor cetățenilor). Codul de proce-
dură penală al Republicii Moldova din 12 iunie 2003 
reiese, în mod analogic, din conceptul unic al noțiunii 
de „acțiune” în unitatea celor două laturi ale aceste-
ia – materială și juridico-procesuală. Astfel, cerința 
referitoare la recuperarea prejudiciului cauzat are o 
latură juridico-materială, iar adresarea pretențiilor și 
solicitărilor – ține de aspectul procesual.

Determinându-ne asupra faptului că acțiunea 
civilă în procesul penal are un caracter juridic dupli-
citar – material și procesual, este necesar de a cla-
rifica ce poate fi comun între noțiunile „acțiune” și 
„acțiune civilă în procesul penal”. În legătură cu acest 
fapt, nu ignorăm contextul în care se pune așezarea 
pe baze noi a procedurii judiciare civile, context re-
prezentat de vasta operă de reformare atât a drep-
tului material, cât și al celui procesual, ceea ce pre-
supune consecvență legislativă și corelare atentă și 

substanțială, într-o viziune unitară, de ansamblu, a 
instituțiilor și mecanismelor fundamentale ce țin de 
realitatea relațiilor socio-economice cu instrumentele 
procedurale [23].

Nu putem afirma că determinarea noțiunii de 
„acțiune”, formulată de diverși autori în perioade 
de timp diferite, ar fi avut deosebiri substanțiale. În 
mare parte, acestea se limitau la faptul că acțiunea 
reprezintă cerința juridico-materială a reclamantului 
față de pârât, adresată prin intermediul instanței de 
judecată [24]. Drept urmare a acestui fapt, forma ex-
terioară a exprimării acțiunii o reprezintă cererea de 
chemare în judecată care trebuie să conțină anumite 
rechizite strict determinate. În situația nerespectării 
acestei cerințe, cererea de chemare în judecată este 
restituită reclamantului sau nu i se dă curs (art. 170, 
171 Cod de procedură civilă al Republicii Moldova). 
Categoriile nominalizate de cereri se examinează în 
ordinea procedurii civile. În situațiile în care drep-
turile civile sunt încălcate drept urmare a acțiunilor 
infracționale, acțiunea înaintată poate fi obiectul exa-
minării în cadrul cauzei penale. Astfel, acțiunea civi-
lă în procesul penal reprezintă posibilitatea apărării 
judecătorești a drepturilor civile, cărora, ca rezultat al 
comiterii faptelor infracționale, li s-a adus o anumită 
atingere. În legătură cu acest fapt, apare întrebarea 
dacă acțiunea în procesul civil și acțiunea în procesul 
penal reprezintă noțiuni identice. Cu referire la acest 
subiect întâlnim mai multe opinii. Adepții celei dintâi 
opinii (menționăm că ei constituie marea majoritate) 
examinează acțiunea civilă ca fiind o noțiune generi-
că, specifică tuturor ramurilor procesuale ale dreptu-
lui. Corespunzător, esența acțiunii nu suferă modifi-
cări în dependență de faptul în care ordine este exa-
minată în instanța de judecată [25]. Totodată, unii din 
categoria acestora indică asupra faptului că acțiunea 
civilă în cauza penală este o noțiune mai îngustă de-
cât acțiunea, la general. După cum menționează sa-
vanta G. L. Osokina, în viziunea noastră – corect, ne-
cesitatea elaborării unei noțiuni universale a acțiunii 
este determinată de unicitatea scopului final urmărit 
de persoanele care se adresează în instanța de jude-
cată referitor la apărarea drepturilor, precum și de te-
meiurile unice invocate în acest sens.

Cea de a doua opinie constă în utilizarea termenu-
lui de „acțiune penală” [26] prin care se subîngelege o 
modalitate specifică de apărare a ordinii de drept cu 
ajutorul unei învinuiri perfectate și prezentate cores-
punzător în instanța de judecată de către persoane 
special împuternicite în această privință cu statut de 
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parte cu drepturi egale în cadrul procesului penal. 
Acest fapt generează obligațiunea instanței de jude-
cată de a verifica, în esență, învinuirea vizată și în baza 
materialelor cercetării judecătorești de a lua o hotărâ-
re care corespunde adevărului obiectiv.

 Într-o altă ordine de idei, acțiunea penală este 
mijlocul procesual prin care o persoană care a săvârșit 
o infracțiune este adusă în fața jurisdicției penale de 
fond, în vederea judecării și aplicării unei sancțiuni pe-
nale. Ea constituie mijlocul legal prin care se realizează 
însuși scopul procesului penal (acela ca orice infractor 
să fie pedepsit potrivit vinovăției sale), având un efect 
determinant în începerea și desfășurarea procesului 
penal [27]. În numeroase lucrări de specialitate se 
susține că acțiunea penală există în mod virtual chiar 
din momentul prescrierii normei penale substanțiale. 
Deci, ceea ce ia naștere, ulterior, din violarea normei 
penale, adică din săvârșirea infracțiunii, este doar 
exercițiul ori folosirea acțiunii penale [28]. Acțiunea 
penală se naște din săvârșirea infracțiunii. Drept ur-
mare a acestui fapt, în materie penală infracțiunea 
produce două acțiuni: acțiunea pentru aplicarea de 
pedepse sau acțiunea publică și acțiunea în repararea 
prejudiciului cauzat sau acțiunea civilă [29].

Reținem și faptul că sunt întâlnite multiple critici 
din partea oamenilor de știință la adresa conceptu-
lui de „acțiune penală”, el fiind recunoscut nu doar 
ca lipsit de folos, arid, ci chiar și dăunător [30]. Mai 
mult decât atât, anumiți autori indică asupra faptului 
că acțiunea, determinată ca o solicitare de apărare a 
dreptului sau interesului, se deosebește puțin de învi-
nuire, din considerentul că acțiunea, atât în procesul 
civil, cât și în procesul penal, urmărește un obiectiv 
unic, identic – apărarea [31]. Savanta Gh. L. Osokina 
nu acceptă această opinie, deoarece la temelia ei se 
află conceptul eronat și greșit al acțiuinii  în calitate 
de cerință juridico-materială a reclamantului față de 
reclamat [32].

Analizarea celor menționate ne permite de a fi 
de acord cu opinia conform căreia „acțiunea” este o 
noțiune generică specifică tuturor ramurilor proce-
suale de drept, cu particularitățile caracteristice pen-
tru fiecare dintre acestea. Evidențiem și faptul că în 
privința raportului dintre acțiunea penală și acțiunea 
civilă întâlnim trei sisteme de reglementare: a) sis-
temul confuziunii acțiunii civile cu acțiunea penală. 
Prin această acțiune, puterea publică intervine la ce-
rerea victimei, pentru aplicarea pedepsei și repara-
rea prejudiciului. Acest sistem a existat în procedura 
judiciară veche, în care procesul penal și cel civil nu 
erau diferențiate în sensul lor actual [33]; b) sistemul 
separației obligatorii a celor două acțiuni. Mecanismul 

vizat se regăsește în sistemul de drept anglo-saxon, el 
nepermițând părții vătămate de a se constitui în cali-
tate de parte civilă în procesul penal, fiind acceptată 
doar participarea ei în calitate de intervenient la jude-
carea cauzelor penale [34];  c) sistemul mixt al exerci-
tării separate a acțiunilor, dar în același cadru procesu-
al penal, sistem care este, de fapt, criticat în literatura 
de specialitate din Occident, unde se vorbește despre 
necesitatea despărțirii totale sau parțiale a celor două 
acțiuni: penală și civilă [35].

La ziua de azi, legea procesual penală a Republicii 
Moldova a adoptat cel de-al treilea sistem, care permi-
te exercitarea acțiunii civile în procesul penal, de rând 
cu acțiunea penală.

Dacă e să punem accentul pe diferențele care exis-
tă dintre acțiunea penală și acțiunea civilă, atunci pu-
tem afirma cu certitudine că aceste două categorii de 
acțiuni au aceeași temelie juridică: fapta infracțională 
comisă. Totodată, deși ele rezultă evident din fapta 
infracțională, acestea totuși nu sunt identice. Ast-
fel, acțiunea penală are drept sursă infracțiunea, 
iar acțiunea civilă rezultă din prejudiciul cauzat. În 
dependență de scopul urmărit, acțiunea penală este 
destinată a reprima atingerea cauzată ordinii sociale, 
în timp ce acțiunea civilă are scopul de a obține re-
pararea prejudiciului suferit de victima infracțiunii. 
De asemenea, obiectul acțiunii penale îl reprezin-
tă pedeapsa prevăzută de legea penală, iar obiectul 
acțiunii civile îl constituie obligarea inculpatului sau a 
persoanei civilmente responsabile la repararea preju-
diciului. Menționăm și faptul că, după caracterul său, 
acțiunea penală este o acțiune de ordine publică, iar 
acțiunea civilă, dimpotrivă, este de interes privat, vic-
tima având posibilitatea de a renunța la ea sau de a 
încheia tranzacții de împăcare cu persoana vinovată 
de cauzarea prejudiciului [36].

Determinându-ne asupra faptului că acțiunea are 
un caracter juridic ambiguu, duplicitar (material și 
procesual), temeiurile și componentele fundamen-
tale ale noțiunii de „acțiune” atât în procesul civil, cât 
și în procesul penal, sunt identice, ar fi necesar de a 
determina la care ramură de drept procesual (drept 
procesual civil sau drept procesual penal) se atribuie 
acțiunea civilă în procesul penal.

Cu referire la acest fapt, există, de asemenea, di-
ferite puncte de vedere și anume: 1) acțiunea civilă 
în procesul penal este o instituție interramurală [37];  
2) acțiunea civilă în procesul penal este o instituție 
juridică de drept procesual civil, care se aplică în ve-
derea reglementării anumitor raporturi patrimoniale 
în sfera procesului penal prin metode de drept proce-
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sual civil [38]; 3) acțiunea civilă în procesul penal este 
o instituție procesual penală de sine stătătoare [39].

În susținerea primei opinii se pronunţă marea par-
te a specialiștilor din domeniu. Totodată, este necesar 
de a menționa că în teoria dreptului procesual penal 
a fost examinat, de nenumărate ori, conceptul drep-
tului judiciar în calitate de ramură de drept complexă, 
unică, care includea procesul penal, procesul civil și 
organizarea judecătorească [40]. În legătură cu acest 
fapt, în viziunea mai multor oameni de știință, legea 
nu interzice soluționarea anumitor chestiuni legate 
de acțiune în cadrul procesului penal conform re-
gulilor legislației procesual civile [41]. Despre acest 
moment se vorbea încă în anii 70 ai secolului trecut. 
Astfel, deja în zilele noastre, s-a propus de a introduce 
norme de drept referitoare la limitele admisibilității 
aplicării normelor de drept procesual civil pentru înlă-
turarea lacunelor din reglementarea juridică a acțiunii 
civile în procesul penal, cu rezerva că normele în cau-
ză completează prevederile legii procesual penale și 
nu îi contravin [42].

Este necesar de a menționa că legea procesual pe-
nală a mai multor state din cadrul CSI conține preve-
deri similare, precum art. 433 din Codul de procedură 
penală al Republicii Belarus [43]; art. 5 din Codul de 
procedură penală al Republicii Uzbekistan [44] etc.

Totodată, menționăm că și legea de procedură 
penală a Republicii Moldova conține astfel de preve-
deri (art. 220 Cod de procedură penală al Republicii 
Moldova). La rândul său, Codul de procedură penală 
al Federației Ruse nu conține norme de drept care ar 
reglementa corelația dintre legea procesual civilă și 
legea procesual penală în această latură.

În legătură cu acest fapt, vrem să ne focusăm 
atenția asupra următoarelor două momente:

1) Reglementarea normativă în Codul de procedu-
ră penală a prevederilor referitoare la admisibilitatea 
aplicării normelor de drept procesual civil pentru înlă-
turarea lacunelor în reglementarea juridică a acțiunii 
civile în procesul penal poate duce la apariția coliziu-
nilor juridice și la lipsa perceperilor unice ale anumi-
tor situații juridice de către partea acuzării și apărării, 
ceea ce este inadmisibil. După cum menționează ab-
solut corect savantul rus I. L. Petruhin, „transferul me-
canic al normelor procesului civil în cadrul procesului 
penal poate genera contradicții cu astfel de princi-
pii, precum dreptul învinuitului la apărare, dreptul la 
exercitarea căilor de atac și inadmisibilitatea agravării 
situației prin propria cale de atac” [45];

2) Art. 2 din Codul de procedură penală al Repu-
blicii Moldova indică fără echivoc asupra faptului 
că procesul penal este reglementat conform preve-

derilor Constituției Republicii Moldova, tratatelor 
internaționale la care Republica Moldova este parte 
și prezentului cod. Constituția Republicii Moldova 
are supremație asupra legislației procesuale penale 
naționale. Nicio lege care reglementează desfășurarea 
procesului penal nu are putere juridică dacă este în 
contradicție cu Constituția. La rândul său, articolul 4 
din Codul de procedură penală ne spune că legea de 
procedură penală este unică pe tot teritoriul Republi-
cii Moldova și obligatorie pentru toate organele de 
urmărire penală și instanțele judecătorești. Din acest 
considerent, este inadmisibil de a vorbi despre aplica-
rea normelor altor ramuri de drept cu referire la ordi-
nea procesual penală instituită.

Adepți ai conceptului acțiunii civile în cadrul pro-
cesului penal în calitate de instituție procesual pe-
nală de sine stătătoare sunt savanții ruși Iu. Livșiț și 
A. Timoșenko. Conform viziunii lor, instituția acțiunii 
civile în procesul penal, reglementând activitatea 
participanților la procesul judiciar penal în privința 
urmărilor materiale prejudiciabile ale infracțiunii în 
procesul cercetării, examinării și soluționării cauzelor 
penale, după obiectul reglementării juridice poate fi 
doar o instituție de drept procesual penal. Mai mult 
decât atât, ei presupun că procedura intentării, cer-
cetării, examinării și soluționării cauzelor penale se 
deosebește de apărarea drepturilor prin intermediul 
acțiunii civile și, în special, după funcțiile participanților 
la activitatea procesuală, după volumul de drepturi 
atribuite și obligațiuni plasate asupra lor [46].

Din păcate, normele legislației procesual penale în 
vigoare nu dau definiția acțiunii civile. Mai mult, legiui-
torul nu a făcut, în cadrul Codului de procedură pena-
lă al Republicii Moldova, un pas substanțial înainte pe 
terenul determinării clare a noțiunii de acțiune civilă 
în procesul penal. Între timp, mai mulți specialiști din 
domeniu urmăresc obiectivul de a formula noțiunea 
acțiunii civile în procesul penal.

Definiții, în viziunea noastră reușite, a acțiunii ci-
vile în procesul penal întâlnim în lucrările savanților 
români. Astfel, de exemplu, după părerea autorilor I. 
Neagu și T. Joiță, acțiunea civilă, ca instituție de pro-
cedură penală, este mijlocul legal prin care o persoa-
nă care a suferit un prejudiciu prin infracțiune cere 
repararea acestuia în cadrul procesului penal. Ea este 
o instituție de procedură penală numai în măsura în 
care se pune în mișcare și se exercită într-un proces 
penal, alături de acțiunea penală [47]. În viziunea au-
torilor francezi F. Debove și F. Faletti, procesul penal, 
al cărui obiect principal îl constituie acțiunea penală, 
poate avea, ca obiect accesoriu, și o acțiune în repara-
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rea prejudiciului. Tocmai această acțiune în repararea 
prejudiciului cauzat printr-o infracțiune reprezintă 
acțiunea civilă [48].

În ceea ce ne privește, presupunem că, în vederea 
determinării naturii juridice a acțiunii civile în procesul 
penal, este necesar de a specifica care sunt elemen-
tele ei. Conform opiniei savantului A. A. Dobrovolski, 
prin elemente ale acțiunii se subînțeleg acele părți 
componente care, fiind luate împreună, determină 
conținutul ei, justificând independența și indiscutabi-
litatea acesteia [49]. La rândul său, aceste componen-
te presupun obiectul și temeiul acțiunii [50]. 

Și în doctrina românească de drept procesual civil, 
ca orice altă categorie juridică aparținând dreptului 
obiectiv, și acțiunea civilă implică câteva elemente 
care îi definesc existența. Sunt acele elemente care, 
indiferent de forma concretă sub care s-ar prezenta 
acțiunea în procesul valorificării ei, îi condiționează 
existența ca instituție juridică, și anume: subiectele, 
obiectul și cauza. Prin normele dreptului sunt consa-
crate – și juridicește garantate – drepturi și îndatoriri 
conexe, adică situații juridice obiective, abstracte, 
virtiale. Firește că asemenea drepturi și asemenea în-
datoriri aparțin unor subiecte – întrucât orice situație 
juridică este, esențialmente, prin origine, o situație 
socială, un ansamblu de interconexiuni între persoa-
ne – care, aflându-se sub guvernământul normelor 
juridice, devin subiecte de drept. Acțiunea civilă nu 
face excepție. Ea aparține unui subiect de drept și, de 
regulă, se îndreaptă împotriva altui subiect.

Acțiunea are ca obiect, de regulă, protecția unui 
drept sau a unui interes pentru realizarea căruia ca-
lea justiției este obligatorie. Obiectul acțiunii se con-
cretizează și nuanțează prin mijlocul procesual folosit 
(de exemplu, obiectul cererii de chemare în judecată 
îl constituie pretenția concretă a reclamantului). Refe-
rindu-ne exclusiv la cauza acțiunii, prin aceasta este 
desemnat scopul pentru care este constituită și ga-
rantată acțiunea civilă: protecția ori valorificarea drep-
turilor sau intereselor legitime [51].

Conform opiniei autoarei Elena Buguța, acțiunea 
civilă are ca obiect tragerea la răspundere civilă a in-
culpatului, precum și a părții responsabile civilmente. 
Tragerea la răspundere civilă a subiecților menționați 
se concretizează în obligarea lor la reparația pagubei 
pricinuite prin infracțiune. Repararea prejudiciului 
se efectuează prin: 1) restituirea în natură a obiecte-
lor sau a contravalorii bunurilor pierdute ori nimici-
te în urma săvârșirii faptei interzise de legea penală;  
2) compensarea cheltuielilor pentru procurarea bu-
nurilor pierdute ori nimicite sau restabilirea calității, 

precum și repararea bunurilor deteriorate; 3) compen-
sarea venitului ratat în urma acțiunilor interzise de le-
gea penală; 4) repararea prejudiciului moral sau, după 
caz, a daunei aduse reputației profesionale. Obiectul 
acțiunii civile nu se poate referi decât la dezdăuna-
rea părții vătămate, dezdăunare care rezultă, în mod 
exclusiv, din vina reținută în sarcina inculpatului și ca 
urmare directă a infracțiunii comise de el [52]. De ase-
menea, specificăm că și în viziunea autorului român 
Petre Buneci obiectul acțiunii civile îl constituie atra-
gerea la răspundere civilă delictuală a inculpatului și 
a părții civilmente responsabile. În acest sens, obiec-
tul acțiunii civile are, deci, un caracter reparator [53]. 
Conform opiniei autorului Nicolae Volonciu, obiectul 
acțiunii civile constă în tragerea la răspundere civilă a 
inculpatului sau a părții responsabile civilmente, prin 
obligarea lor la repararea justă și integrală a pagube-
lor produse prin infracțiune [54].

În continuare, cu referire la subiectul supus cerce-
tării, este necesar de a specifica următoarele: contrar 
opiniilor unor specialiști, care menționează că nu este 
necesar de a evidenția temeiul în cadrul acțiunii civile, 
o răspândire largă a primit un alt punct de vedere.

În marea majoritate a materialelor doctrinare pro-
cesual penale nu găsim răspuns la întrebarea ce re-
prezintă temeiul acțiunii civile în procesul penal. În 
încercarea de a clarifica sensul etimologic al terme-
nului de „temei”, aflăm că acesta reprezintă „elemen-
tul fundamental, baza a ceva anume [55]”. Conform 
opiniei mai multor savanți, în calitate de temei al 
acțiunii figurează faptele juridice pe care reclamantul 
își fundamentează cerința sa juridico-materială către 
învinuit (partea civilmente responsabilă) și de a căror 
prezență legea leagă apariția raporturilor juridice din-
tre reclamant și învinuit (pârât) [56]. Între timp, există 
și alte puncte de vedere. Astfel, de exemplu, savanta  
G. L. Osokina menționează că temeiului juridic al 
acțiunii include dreptul subiectiv sau interesul legal 
care urmează a fi apărat, precum și normele de drept 
material [57]. În viziunea autorului A. A. Dobrovolski, 
în calitate de temei al acțiunii civile urmează a fi exa-
minate nu nemijlocit faptele, ci raporturile juridice 
reale în cumul cu faptele pe care le generează, le de-
termină [58].

În legătură cu cele menționate, considerăm că 
este necesar de a face referire la anumite acte juridi-
ce internaționale. Astfel, de exemplu, în Preambulul 
Convenției Europene privind compensarea victimelor 
infracțiunilor violente din 24 noiembrie 1983 (Stras-
bourg), în calitate de temeiuri ale apariției dreptului 
la compensarea prejudiciului figurează faptele cau-
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zatoare de daune stării fizice, sănătății și averii victi-
mei infracțiunii. În Declarația cu privire la principiile 
justiției față de victimile infracțiunilor și abuzului de 
putere (art. 1 și 2), adoptată de către Adunarea Gene-
rală a ONU la 29 noiembrie 1985 prin Rezoluția 40/34, 
în calitate de astfel de temeiuri figurează faptul în-
călcării reglementărilor penale naționale prin acțiuni 
sau inacțiuni individiuale ori colective. Declarația 
conține următoarele prevederi care au o importanță 
primordială în vederea depășirii problemelor de repa-
rare a prejudiciilor cauzate victimelor infracțiunii: 
„Delincvenții sau terțele părți trebuie să acorde resti- 
tuire echitabilă victimelor, membrilor familiilor acesto-
ra ori persoanelor întreținute, care va cuprinde bunuri-
le sustrase sau achitarea în bani a prejudiciului, ram-
bursarea cheltuielilor suportate în urma victimizării, 
prestarea de servicii și restabilirea în drepturi (art. 8). 
Este necesar ca restituirea să fie considerată de către 
state ca una dintre măsurile de pedeapsă, fiind incluse 
în legislație (art. 9) [59].

Marea majoritate a oamenilor de știință prin fapte 
juridice subînțeleg și presupun: comiterea infracțiunii, 
cauzarea prejudiciului, legătura cauzală dintre fap-
ta infracțională comisă și urmarea (dauna) survenită 
[60]. Întrebarea referitoare la clasificarea faptelor care 
reprezintă temeiul acțiunii civile în procesul penal a 
fost examinată minuțios și de savantul V. V. Batuev. 
Acesta evidențiază trei categorii (grupuri de fapte). 
Primul și, totodată, cel mai de bază și regenerativ fapt 
în sens juridic îl reprezintă nemijlocit infracțiunea. La 
acest grup de fapte se atribuie faptele acțiuni, faptele 
cauzatorii de prejudicii și legătura cauzală dintre ele. 
Cel de-al doilea grup include faptele care stabilesc 
legătura dintre persoana căreia i-a fost cauzat un pre-
judiciu și partea civilă, adică determinarea corectă a 
persoanei care a avut a suporta un prejudiciu de pe 
urma infracțiunii (așa-numita legitimare activă). La 
faptele legitimării pasive se atribuie circumstanțele, 
care oferă posibilitatea de a deternmina corect per-
soana asupra căreia este plasată obligațiunea de a 
recupera prejudicuiul cauzat. În al treilea grup sunt in-
cluse așa-numitele fapte-temeiuri ale acțiunii – adică 
lipsa executării benevole a obligațiunilor din partea 
debitorului. În contextul dat, aprecierea faptelor no-
minalizate poate fi realizată doar de către instanța de 
judecată.

În continuare, menționăm că tot savantul V. V. Ba-
tuev este acela care ne atrage atenția asupra faptului 
că în practica judiciară sunt frecvent întâlnite cazuri 
de apreciere incorectă a acestor fapte. Conform lui, nu 
sunt o excepție situațiile de examinare în cadrul cau-
zei penale a acțiunii civile din partea cumpărătorilor 

averii sustrase, care au suportat prejudiciul ca urmare 
a sustragerii de la ei a acestei averi. În astfel de cazuri, 
infracțiunea nu reprezintă nemijlocit prin sine factorul 
generator, deoarece temeiul recuperării daunei nu va 
fi faptul sustragerii, ci încălcarea de către vânzător a 
condițiilor contractului de vânzare-cumpărare [61].

Cu referire la acest subiect, presupunem că temei 
al acțiunii civile îl reprezintă faptul juridic, de a cărui 
prezență legea leagă apariția raporturilor juridice din-
tre reclamant și învinuit (partea civilmente respon-
sabilă), exprimate în cerințele juridico-materiale ale 
reclamantului către învinuit (partea civilmente res-
ponsabilă) și obiecțiile învinuitului (partea civilmente 
responsabilă) asupra cerințelor respective.

Discutabilă se prezintă a fi chestiunea referitoare 
la obiectul acțiunii civile în procesul penal. Conform 
opiniei autoarei A. V. Timoșenko, obiectul acțiunii ci-
vile în procesul penal corespunde obiectului acțiunii 
în cadrul procesului civil [62]. Mult mai corectă, în vi-
ziunea noastră, se prezintă a fi, însă, poziția conform 
căreia obiectul acțiunii civile în procesul penal ține de 
domeniul raporturilor civile delictuale reglementat 
de către normele de drept civil. Totodată, particula-
ritatea specifică lor ține de faptul că apariția prejudi-
ciului este predeterminată de comiterea infracțiunii, 
adică de acțiunile ilegale reglementate (combătute) 
prin norme de drept civil.

În conformitate cu această poziție, mai mulți au-
tori țin să menționeze că obiectul acțiunii civile în 
procesul penal îl reprezintă cerința juridico-materială 
a reclamantului față de învinuit (partea civilmente res-
ponsabilă) sau față de persoanele care poartă răspun-
dere materială pentru acțiunile învinuitului, referitor 
la recuperarea prejudiciului material și compensarea 
daunei morale [63].

Totodată, însă, nu toți oamenii de știință susțin 
această viziune și acest punct de vedere. Unii dintre ei 
manifestă părerea că obiectul acțiunii civile îl constitu-
ie nu cerința, ci adresarea persoanei interesate juridic 
către instanța de judecată cu cererea privind recupe-
rarea de către învinuit a prejudiciului material, cauzat 
prin infracțiune [64]. În același timp, scopul acțiunii 
civile îl constituie nu propriu-zisă adresarea în judeca-
tă, ci recuperarea prejudicului cauzat prin infracțiune. 
Acțiunea, în calitatea sa de mijloc de apărare judiciară 
a drepturilor și intereselor legitime, se va epuiza doar 
atunci când reclamantul va primi o satisfacție reală și 
deplină [65].

Unii autori fac referire la faptul că în calitate de 
obiect al acțiunii civile este recunoscut sistemul de 
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circumstanțe, împrejurări care exprimă calitățile și 
legăturile faptului cercetat, ele având o importanță 
substanțială în vederea soluționării acțiunii civile [66]. 
La aceste împrejurări și circumstanțe se atribuie: a) 
prezența faptului infracțional; b) cauzarea prejudiciu-
lui drept urmare a comiterii infracțiunii; c) caracterul 
material al prejudiciului; d) mărimea prejudiciului.

Luând în calcul cele menționate mai sus, presu-
punem că am putea fi de acord cu punctul de vede-
re conform căruia obiect al acțiunii civile în procesul 
penal îl constituie cerința juridico-materială adresată 
de către reclamant învinuitului (părții civilmente res-
ponsabile) sau persoanelor care poartă răspundere 
materială pentru acțiunile acestuia cu privire la recu-
perarea prejudiciului material și compensarea daunei 
morale.

Pentru a ne determina în privința componentei 
cerinței juridico-materiale a reclamantului (părții ci-
vile) în procesul penal, este necesar de a efectua o 
analiză a normelor de drept. Astfel, art. 61 și 62 din 
Codul de procedură penală al Republicii Moldova nu 
stabilește anumite îngrădiri sau limite pentru normele 
de drept material, conducându-se de care, reclaman-
tul (partea civilă) poate înainta acțiune civilă în proce-
sul penal.

Drept urmare a cercetărilor întreprinse în cadrul 
acestui articol, presupunem că acțiunea civilă în pro-
cesul penal, de fapt, ca și orice altă acțiune, are un ca-
racter juridic ambiguu, dual și duplicitar – material și 
procesual. Din punct de vedere al dreptului procesual, 
ea are caracter procesual penal și, în calitatea sa de 
componentă a instituției acțiunii, la general, înglo-
bează în sine elementele acesteia cu luarea în calcul 
a cerințelor esenței procesului penal. Din punct de 
vedere al dreptului material, acțiunea civilă se poate 
fundamenta pe normele dreptului civil, al muncii, fis-
cal și pe alte norme de drept material a căror încălcare 
prin intermediul comiterii faptei infracționale a cauzat 
persoanei un anumit prejudiciu.

De asemenea, este necesar a pune accentul și pe 
faptul că acțiunea civilă pusă în mișcare și exercitată în 
procesul penal prezintă următoarele particularități: a) 
își are izvorul într-un prejudiciu cauzat de o infracțiune; 
b) se iniţiază și se exercită în fața organelor judiciare 
penale. Este vorba de organele de urmărire penală în 
faza de urmărire penală și de instanțele de judecată 
în faza de judecată; c) se exercită, de regulă, la cerere, 
fiind divizibilă și disponibilă; d) este facultativă; e) are 
ca titular persoana prejudiciată prin infracțiune, care 
exercită dreptul de a obține reparația pagubei (mate-
riale sau morale) ca parte civilă fie personal, fie prin 

reprezentant; f ) are trăsături de oficialitate, pe care le 
împrumută de la acțiunea penală; g) are caracter ac-
cesoriu față de acțiunea penală, desfășurându-se po-
trivit normelor procedurii penale [67].
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ESTE OARE POSIBILĂ ÎNTOARCEREA EXECUTĂRII SILITE, ÎN IPOTEZA ANULĂRII 
ACTELOR EXECUTORULUI JUDECĂTORESC? 

dumitru VISTERNICEAN, 
membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii, formator INJ 

IS THE RETURN OF ENFORCEMENT 
POSSIBLE IN THE HYPOTHESIS OF 
ANNULMENT OF THE BAILIFF’S ACTS?

SuMMaRy

In the present study a thesis is being substantia-
ted, according to which the return of enforcement 
can happen in the case of annulment of the bailiff ’s 
acts. It highlights that the enforcement is being co-
ordinated and, at the same time, conducted by the 
bailiff, whom the law invests with most of the the 
responsibilities in the procedural demarche of ful-
fillment of the obligations contained in the enforce-
ment documents. Also, it emphasizes that his acts 
must be subordinated to the imperative of respec-
ting the law. When the principle of legality is being 
affronted there is a need to restore the previous 
situation. Finally, it accentuates that expressis ver-
bis the legislator does not speak about the return 
of enforcement in the hypothesis of annulment of 
the bailiff ’s acts. Therefore, the fill of this legislative 
gap has been suggested de lege ferenda.

Key-words: the principle of legality, restitutio in in-
tegrum, return of enforcement, bailiff ’s acts, debtor, 
creditor.
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SuMaR

În studiul de faţă se fundamentează teza potrivit căreia 
întoarcerea executării silite survine şi în cazul anulă-
rii actelor executorului judecătoresc. Se relevă că exe-
cutarea silită este coordonată şi, totodată, condusă de 
executorul judecătoresc, căruia legea îi conferă cele 
mai multe atribuţii în demersul procedural de aduce-
re la îndeplinire a obligaţiilor cuprinse în documentul 
executoriu. De asemenea, se subliniază că actele exe-
cutorului judecătoresc trebuie să fie, în mod obligato-
riu, subordonate imperativului respectării legii. Atunci 
când se sfidează principiul legalităţii trebuie să survină 
o restabilire a situaţiei anterioare. Finalmente, se ac-
centuează că, expressis verbis, legiuitorul nu vorbeşte 
despre întoarcerea executării în ipoteza anulării acte-
lor executorului judecătoresc. De aceea, de lege feren-
da, s-a sugerat suplinirea acestui vid legislativ.

cuvinte-cheie: principiul legalităţii, restitutio in inte-
grum, întoarcerea executării, actele executorului judecă-
toresc, debitor, creditor.

Satisfacerea efectivă şi concretă, într-un termen 
optim şi previzibil a drepturilor şi intereselor civile 
reprezintă dezideratul oricărui justiţiabil aflat în pose-
sia unui document executoriu, fie că el este constituit 
dintr-o hotărâre judecătorească, fie dintr-un alt înscris 

Gheorghe ReNIţă, 
masterand,  
Facultatea de Drept, USM  

având un asemenea caracter. Din această perspecti-
vă, sistemul judiciar este privit ca un serviciu public 
chemat să acţioneze la cererea persoanei interesate, 
nu numai pentru a statua asupra conţinutului unui 
raport juridic civil şi a sancţiona formal neexecutarea 
culpabilă a obligaţiilor aflate în conţinutul acestuia, ci 
şi pentru a contribui, prin mijlocirea celor însărcinaţi 
de lege cu atribuţii exprese, la realizarea efectivă şi 
concretă a finalităţii urmărite de cel ale cărui drepturi 
au fost nesocotite.

În acest tablou, ce reliefează imaginea aşteptări-
lor pe care justiţiabilii le au de la sistemul judiciar în 
ceea ce priveşte conflictele de natură civilă ivite între 
subiectele de drept civil, desigur că executarea silită1 

1 Executarea forţată nu este decât un substitut imperfect al 
executării voluntare şi între aceste două extreme s-ar afla „plata 
celui resemnat”, obţinută prin efectul presiunii psihologice, mai 
mult sau mai puţin puternică, asupra debitorului, pentru a-l in-
cita să-şi execute datoria [6, p.20].
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joacă un rol determinant, câtă vreme reprezintă pro-
cedura special edictată pentru a înfrânge rezistenţa 
debitorului recalcitrant [15, p.1]. Existenţa ei îşi găseş-
te justificarea tocmai în realitatea obiectivă, percepu-
tă în mod cotidian, care ne demonstrează în constant 
că simpla recunoaştere a dreptului creditorului, or 
simpla obligare a debitorului, printr-o hotărâre jude-
cătorească, de a restabili situaţia anterioară dreptului 
încălcat, nu este, adeseori, suficientă [20, p.166]. 

În context, remarca foarte plastic un cunoscut pro-
cedurist elveţian (W.J. Habscheid) că hotărârea jude-
cătorească, prin ea însăşi, chiar înzestrată cu autoritate 
de lucru judecat, „riscă să rămână o lovitură de sabie 
în apă şi să nu servească cu nimic părţii victorioase, în 
special reclamantului, dacă el nu ar putea recurge la 
constrângere pentru a o executa” [12, p.1041].

În considerarea forţei sale executorii, hotărârea ju-
decătorească este cea care permite creditorului să re-
curgă la procedura de executare silită, iar efectivitatea 
drepturilor în astfel de situaţii se concretizează prin 
utilizarea acestei proceduri [3, p.1]. În alți termeni, prin 
intermediul procedurii executării silite, recunoaşterea 
dreptului subiectiv civil, realizată anterior în mod abs-
tract de către instanţa judecătorească în cuprinsul 
dispozitivului hotărârii pronunţate, prinde conturul 
concretului, al efectivităţii.

Prin pronunţarea hotărârii definitive, „principalii 
participanţi la judecată își încheie travaliul jurisdicţi-
onal”, iar judecătorul care a rostit dreptul este absolvit 
de obligaţia realizării lui, care îi este chiar interzisă sub 
sancţiunea excesului de putere [7, p.23]. În acest scop, 
este antrenat, în mod energic, executorul judecătoresc, 
actele căruia trebuie să fie întocmite cu respectarea, în 
primul rând, a principiului legalității. 

În același timp, legiuitorul a oferit posibilitatea de 
contestare a actelor executorului judecătoresc2, nu-
mită de doctrina juridică „contestația la executare în 
materie civilă” [8, p.80-89; 11, p.44-407; 14, p.52-64; 17, 
p.273-325]. 

Desfășurarea legală a procedurii de executare si-
lită este asigurată prin existența contestației la exe-
cutare, care este mijlocul procedural prin care părțile 
sau terțele persoane vătămate prin executare se pot 
plânge instanței competente, în scopul de a obține 
desființarea actelor ilegale de executare [5, p.435]. 

După aceste scurte considerații de ordin introductiv, 
prezentul articol științific își propune să ofere răspuns 
întrebării cu care el se deschide: este oare posibilă în-

2 Sediul materiei îl reprezintă Cartea întâi „Executarea 
hotărârilor cu caracter civil”, Titlul IV „Contestarea actelor ex-
ecutorului judecătoresc”, Capitolul XIV „Procedura de conte-
stare a actelor executorului judecătoresc” din CE.

toarcerea executării silite în ipoteza anulării actelor 
executorului judecătoresc? 

Întâi de toate, precizăm că la elaborarea studiului 
de faţă, punctul de plecare l-a constituit motivarea 
unei soluţii de speţă. Astfel, s-au reținut următoare-
le: La 19 martie 2013, V.G. a depus cerere de chemare în 
judecată împotriva executorului judecătoresc M.C. și ÎM 
OMF „M.” SRL cu privire la întoarcerea executării. (...)

Solicită reclamantul încasarea de la ÎM OMF „M.” SRL 
a sumei de 50612,07 lei încasați anterior cu titlu de da-
torie și încasarea de la executorul judecătoresc M.C. a 
sumei de 5 624,23 lei încasați cu titlu de onorariu. 

Prin hotărârea Judecătoriei Râșcani din mun. 
Chișinău din 18 noiembrie 2013, acțiunea a fost admisă 
integral și întoarsă executarea, prin încasarea de la exe-
cutorul judecătoresc M.C. în beneficiul lui V.G. a sumei 
de 5 624,23 lei încasată cu titlu de onorariu și de la ÎM 
OMF „M.” SRL a sumei de 50 612,07 lei încasați cu titlu 
de datorie. 

Prin decizia Curții de Apel Chișinău din 29 ianuarie 
2014, au fost admise apelurile declarate de către execu-
torul judecătoresc M.C. și ÎM OMF „M.” SRL, casată hotă-
rârea primei instanțe și emisă o nouă hotărâre prin care 
acțiunea a fost respinsă ca neîntemeiată. 

La 31 martie 2014, V.G., reprezentat de avocatul O.B., 
a declarat recurs împotriva deciziei instanței de apel, so-
licitând admiterea acestuia, casarea deciziei instanței de 
apel și menținerea hotărârii primei instanțe. (…)

Studiind materialele dosarului, Colegiul civil, comer-
cial și de contencios administrativ lărgit al Curţii Supre-
me de Justiţie consideră recursul neîntemeiat și care 
urmează a fi respins cu menţinerea deciziei instanţei de 
apel din considerentele ce urmează. (…)

Astfel, instanța de apel, stabilind circumstanțele care 
au o importanță pentru soluționarea justă a pricinii, 
având la bază cumulul de probe prezentate de părți și în 
corespundere cu prevederile art.130 CPC, corect a ajuns 
la concluzia respingerii integrale a acțiunii lui V.G. În sus-
ţinerea opiniei enunţate, instanţa de recurs reţine că, în-
aintând acțiunea împotriva executorului judecătoresc, 
C.M. și ÎM OMF „M.” SRL, V.G. solicită întoarcerea execută-
rii ordonanței Judecătoriei Ungheni nr.2r/0-1650/12009 
din 25 iunie 2009 prin care s-a dispus încasarea de la el 
în beneficiul ÎM OMF „M.” SRL a datoriei în sumă de 66 
343,19 lei și a taxei de stat în mărime de 995,15 lei, iar în 
total - suma de 67 338,34 lei. 

Drept temei de întoarcere a executării, V.G. invocă 
faptul că, prin hotărârea Judecătoriei Râșcani din mun. 
Chișinău din 21 septembrie 2011, menținută prin de-
cizia Curții de Apel Chișinău din 01 martie 2012, a fost 
admisă contestația sa și anulate actele executorului ju-
decătoresc C.M. emise în cadrul procedurii de executare 
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a ordonanței, și anume: încheierea privind intentarea 
procedurii de executare nr.081-78/2010 din 11 noiem-
brie 2010, în partea ce se referă la sechestrarea mijloa-
celor bănești în sumă totală de 74 217,14 lei de pe contul 
bancar deținut de el la BC „M.” SA, ordinul incaso nr.3 din 
01 decembrie 2010 privind încasarea sumei de 56 236,30 
lei, ordinul de plată nr.7 din 06 decembrie 2010 privind 
transferul sumei de 56 236,30 lei în contul ÎM OMF „M.” 
SRL și ordinul de plată privind încasarea onorariului exe-
cutorului judecătoresc în sumă de 5 624,23 lei. 

Conform art.157 din CE al RM, întoarcerea executării 
are loc în cazul în care hotărârea executată se anulează 
și, după rejudecarea pricinii, se adoptă o hotărâre prin 
care acţiunea se respinge parţial sau integral ori o în-
cheiere de încetare a procesului sau de scoatere a cererii 
de pe rol, instanţa de judecată dispune din oficiu resti- 
tuirea către pârât (debitor), din contul reclamantului 
(creditorului), a tot ceea ce s-a încasat în temeiul hotărâ-
rii anulate, precum și a cheltuielilor de executare.

 Colegiul reține că în sensul normei legale enunțate se 
înțelege că întoarcerea executării hotărârii judecătorești 
are loc doar în cazul în care hotărârea executată se anu-
lează, iar după rejudecarea pricinii se adoptă o nouă 
hotărâre prin care acțiunea se respinge integral, sau se 
emite o încheiere de scoatere a cererii de pe rol ori de în-
cetare a procesului.

Însă, la caz se constată că ordonanța Judecătoriei 
Ungheni din 25 iunie 2009, care, în sensul art.157 alin.
(1) din CE al RM, este hotărârea executată, nu a fost anu-
lată de către instanța de judecată și este în vigoare, cu 
atât mai mult că nici nu a fost contestată de către V.G. 
Aici este important de menționat că V.G. a contestat 
doar actele executorului judecătoresc C.M. emise în ca-
drul procedurii de executare a ordonanței Judecătoriei 
Ungheni din 25 iunie 2009. Iar faptul că, prin hotărârea 
Judecătoriei Rîșcani mun. Chișinău din 21 septembrie 
2011, menținută prin decizia Curții de Apel Chișinău din 
01 martie 2012, contestația lui V.G. a fost admisă, iar 
actele executorului judecătoresc emise în legătură cu 
executarea ordonanței Judecătoriei Ungheni din 25 iu-
nie 2009 au fost anulate, nu constituie și temei de întoar-
cere a executării ordonanței (hotărârii) executate. Or, o 
condiție obligatorie de întoarcere a executării hotărârii 
judecătorești este anularea hotărârii executate. 

În circumstanțele relatate și dat fiind faptul că 
ordonanța Judecătoriei Ungheni din 25 iunie 2009 a fost 
executată, dar nu a fost anulată, instanța de apel, prin 
prisma prevederilor art.157 alin.(1) din CE al RM, corect a 
constatat ilegalitatea hotărârii primei instanțe și justifi-
cat a stabilit netemeinicia cerințelor înaintate de V.G. cu 
privire la întoarcerea executării ordonanței Judecătoriei 
Ungheni din 25 iunie 2009 [4]. 

În opinia noastră, principiul legalității și principiile 
efectelor nulității justifică soluția privind întoarcerea 
executării silite în cazul anulării actelor executorului 
judecătoresc.  

Pentru a ne întări poziția, accentuăm că, în cores-
pundere cu art.2 din CE al RM, al cărui nomen iuris este 
Principiul legalităţii, stipulează: „Executorul judecăto-
resc asigură executarea silită a documentelor execu-
torii în strictă conformitate cu prezentul cod şi cu alte 
acte normative”. 

Consacrarea principiului legalităţii executării silite 
prin art.2 din CE al RM nu reprezintă decât firescul re-
flex, la nivel execuţional, al prevederilor art.2 și 4 din 
CPC al RM, care şi ele instituie principiul fundamental 
al legalităţii, dispunând că procesul civil se desfăşoară 
în conformitate cu dispoziţiile legii. 

Uzând de o exprimare foarte sintetică, putem, aşa-
dar, spune că executarea silită, în toate detaliile ei par-
ticulare şi în ansamblul său, trebuie să se realizeze cu 
respectarea strictă a legii. Această obligaţie le revine, 
în mod specific şi în egală măsură, tuturor participan-
ţilor la executare.

Executarea silită este coordonată şi totodată con-
dusă de executorul judecătoresc, căruia legea îi confe-
ră cele mai multe atribuţii în demersul procedural de 
aducere la îndeplinire a obligaţiilor cuprinse în titlul 
executoriu. Acţiunile acestuia trebuie să fie, în mod 
obligatoriu, subordonate imperativului respectării 
legii şi principiului disponibilităţii, ce rămâne în con-
tinuare funcţional chiar şi în această fază. Oricât de 
liberală este această profesie, executorul judecătoresc 
nu reprezintă nici în accepţiunea legii şi nici în con-
junctura art.6 din Convenția Europeană a Drepturilor 
Omului (în continuare – CEDO) o garanţie de indepen-
denţă şi imparţialitate, astfel că, în mod firesc, actele 
de procedură întocmite de acesta se bucură doar de 
o prezumţie de legalitate, care poate fi însă răsturnată 
prin proba contrară. Această probă contrară, privind 
nelegalitatea ori neconformitatea actelor de execu-
tare silită cu documentul executoriu se poate realiza 
în faţa instanţei de judecată, prin intermediul con-
testaţiei la executarea silită ce constituie aşadar acel 
mijloc procesual care asigură controlul judecătoresc 
al actelor de executare silită, ori a refuzului executo-
rului de a îndeplini un act de executare silită de către 
instanţa de judecată competentă privită ca tribunal 
stabilit prin lege, independent şi imparţial, care sati-
sface cerinţele CEDO din perspectiva dreptului la un 
proces echitabil.

În doctrina juridică, pe bună dreptate, s-a arătat 
că dreptul părţilor de a contesta actele executorului 
judecătoresc nu (sublinierea ne apaține – n.a.) este 
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rezumat la înţelesul noţiunii de „act de executare” din 
cadrul art.65 alin.(1) din CE al RM, ce se referă doar la 
încheieri, procese verbale şi alte acte de procedură. 
Noţiunea „act de executare” are un înţeles mai larg și 
include atât documentele ce le emite executorul jude-
cătoresc cât şi faptele, adică acţiunile sau inacţiunile 
sale. Prin urmare, părţile sunt în drept să conteste do-
cumentele emise de executorul judecătoresc, precum 
şi faptele lui [9, p.333; 19, p.392]. 

Totodată, s-a postulat că actele emise de către exe-
cutorul judecătoresc sunt acte de procedură, în limbaj 
juridic prin acte de procedură înțelegându-se orice 
manifestare de voinţă şi orice operaţie juridică făcută 
în cursul şi în cadrul procesului civil de către instanţa 
de judecată, părţi sau ceilalţi participanţi la proces, 
în legătură cu exercitarea drepturilor sau îndeplini-
rea obligaţiilor lor procesuale, respectiv – în vederea 
producerii unor efecte juridice în plan procesual [10, 
p.11-12].

Actele executorului judecătoresc sunt plasate sub 
controlul instanţei de judecată, oferind părticipanţilor 
la procedura de executare garanţia legalităţii actelor 
de executare, a căror verificare va fi făcută prin inter-
mediul instanţei de judecată şi, totodată, asigurând 
indirect independenţa executorului judecătoresc, ac-
ţiunile acestuia fiind pasibile de a fi anulate doar prin 
hotărârea instanţei de judecată [19, p.332]. Instanţa 
de judecată are rolul de a cenzura legalitatea actelor 
de executare întreprinse, prin intermediul căreia se 
realizează satisfacerea efectivă a dreptului subiectiv 
recunoscut creditorului prin documentul executoriu. 
Pe această axă concepțională, deducem că anume 
contestarea actelor executorului judecătoresc este, 
aşadar, singura cale procesuală din faza de executare 
silită care declanşează controlul legalităţii actelor de 
executare silită.

Instituţia „contestaţiei la executarea silită” a fost 
apreciată ca importantă din două puncte de vedere:

 calea contestaţiei la executare este deschisă ori-
cărei persoane care pretinde că a fost lezată în 
drepturile sale prin acte execuţionale ilegale; 

 contestaţia la executare reprezintă modalitatea 
juridică procesuală care are menirea de a înlătu-
ra orice ilegalitate ce se poate ivi în activitatea de 
executare silită [15, p.14]. 

Subscriem la aceste raționamente, opinând, în 
plus, că procedura contestaţiei la executare trebuie 
să fie însoțită de garanţii suficiente pentru protecţia 
dreptului de proprietate al tuturor părţilor implicate 
în proces, prin însuşi faptul de a oferi posibilitatea de a 

contesta actele executorului judecătoresc, iar, în cazul 
admiterii contestaţiei, persoanelor interesate trebuie 
să li se ofere dreptul la întoarcerea executării prin re-
stabilirea situaţiei anterioare acesteia. Anularea acte-
lor executorului judecătoresc poate fi dispusă numai 
de instanţa judecătorească, în urma examinării temei-
niciei şi legalităţii lor în contradictoriu. În același timp, 
la soluţionarea cererii de întoarcere a executării, nu-
mai instanţele judecătoreşti sunt competente să sta-
bilească dacă cel care o solicită este sau nu îndreptăţit 
să obţină restituirea bunului (bunurilor) ori a valorii 
luate prin executarea silită.

După această clarificare, relevăm că în speța re-
produsă supra instanța de apel și cea de recurs s-a 
ghidat de o interpretare ad literam a art.157 din CE al 
RM, prevalându-se de argumentul precum că nu este 
îndeplinită o condiție obligatorie pentru dispunerea 
întoarcerii executării, și anume: anularea hotărârii 
executate (ordonanței, în speță). Din circumstanțele 
cauzei deduse judecății reiese că prin actele executo-
rului judecătoresc M.C. au fost sechestrate și încasate 
mijloacele băneşti în valoare de 57 143, 35 lei care 
reprezintă plăți salariale3 cuvenite în legătură cu acti-
vitatea de muncă şi pensionarea de la CT Ungheni al 
SA „M.”, acte ce au fost anulate de instanța de judeca-
tă. Însă, ordonanța judecătorească nu a fost anulată, 
motiv pentru care instanța de apel și cea de recurs 
au considerat că nu poate fi refăcut drumul execu-
tării, lipsind o condiție prevăzută la art.157 din CE al 
RM – anularea hotărârii judecătorești. Considerăm că 
aplicarea inerțială a acestei logici ar conduce la soluții 
banale. De exemplu, în cazul îndeplinirii documentu-
lui executoriu ca urmare a realizării bunurilor ce nu 
pot fi urmărite (art.89 din CE al RM) sau a veniturilor 
ce nu pot fi urmărite (art.110 din CE al RM), iar anu-
larea actelor prin care au fost realizate aceste bunuri 
sau venituri (prohibite de a fi urmărite prin voința le-
giuitorului), nu ar presupune o restabilire a situației 
anterioare întrucât hotărârea judecătorească nu este 
anulată. Sau, o altă ipoteză: prezentarea documentu-
lui executoriu după omiterea teremenelor inserate la 

3 În acord cu art.106 alin.(2) din CE al RM, „Din salariul şi 
din alte venituri ale debitorului pot fi reţinute, în baza unui 
document executoriu, nu mai mult de 20%, iar în baza câtorva 
documente executorii - nu mai mult de 50% din cuantumul lor 
până la achitarea deplină a sumei urmărite”. Conform alin.(3) al 
aceluiași articol, „În caz de urmărire a pensiei de întreţinere, a 
sumelor pentru repararea prejudiciului cauzat prin schilodire 
sau prin o altă vătămare a sănătăţii, precum şi în legătură cu 
pierderea întreţinătorului şi a sumelor pentru repararea daunei 
cauzate prin tâlhărie sau prin sustragere de bunuri, reţinerea 
constituie nu mai mult de 70% din salariu şi din alte venituri”. 
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art.16 din CE al RM4, fără a fi repus în acest termen, iar 
executorul judecătoresc fiind în cârdășie cu credito-
rul sau din imprudență, necunoaștere, etc. ar intenta 
procedura executării silite și ar executa documentul 
executoriu. Respectiv, dacă în acest caz s-ar contesta 
și s-ar anula actele executorului judecătoresc, nu ar 
trebui să fie restabilită situația anterioară, deoarece 
hotărârea judecătorească nu a fost anulată. O astfel 
de interpretare este susceptibilă de alunecare în ar-
bitrariu și nu se pretează voinței legiuitorului. Toate 
acestea ne demonstrează că este inechitabil ca să nu 
opereze întoarcerea executării silite efectuate în baza 
unui act anulat și că art.157 din CE al RM necesită a fi 
perfecționat.

Sub acest aspect, amintim că în cauza Unistar 
Ventures GmbH versus Republica Moldova, Curtea 
Europeană pentru Drepturile Omului a statuat: „(…) 
nerestituirea prestaților ca urmare a anulării actului în 
baza căruia s-au făcut, constitue o încălcare cumulati-
vă a art.6 §1 și art.1 din Protocolul 1 din CEDO” [1]. În 
viziunea noastră, în speța pilduită nu s-a ținut cont de 
spiritul legii ce rezultă din interpretarea sistemică. In 
concreto, din coroborarea art.2, 161 din CE al RM și a 
art.219 Cod civil al RM desprindem că anularea acte-
lor executorului judecătoresc implică atunci când este 
posibil, o refacere a drumului înconjurat de ilegalități. 
În alți termeni, atâta timp cât contestaţia la executare 
a fost admisă, întoarcerea executării silite şi restabili-
rea situaţiei anterioare sunt obligatorii. 

Parafrazând o opinie doctrinară, raționăm că este 
de neconceput că debitorul care a contestat actele 
executorului judecătoresc urmărește doar obținerea 
unei hotărâri de anulare a acestora, care, din perspec-
tiva sa, ar putea reprezenta cel mult o „coală de hârtie”, 
rodul unei satisfacţii exclusiv morale, ci pentru a obţine 
realizarea efectivă, palpabilă a dreptului său [7, p.23] 
prin restabilirea situației anterioare atunci când este po-
sibil. Această concluzie derivă prin prisma principiului 
legalității și a efectelor nulității (în particular, retroac-
tivitatea și restitutio in integrum). 

Supra am afirmat că anularea actelor executorului 
judecătoresc implică, atunci când este posibil, o re-
facere a drumului executării (bineînțeles, când sunt 
prezente și alte condiții pentru a dispune întoarcerea

4 În concordanță cu art.16 alin.(1) din CE al RM, „Titlul execu-
toriu poate fi prezentat spre executare în decursul a 3 ani de la 
rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti în al cărei temei a 
fost emis, dacă legea nu prevede altfel”.

executării5), deoarece în anumite ipoteze ar fi sufici-
entă doar anularea actului întreprins de executorul 
judecătoresc. Ab absurdo sensu, nu este posibil să in-
tervină întoarcerea executării silite atunci când nicio 
valoare patrimonială nu a ieșit din patrimoniul celui 
împotriva căruia s-a derulat procedura de executare 
silită. De asemenea, în cazul în care este anulată în-
cheierea executorului judecătoresc privind restitu-
irea documentului executoriu (fără a fi executat), nu 
se poate pune problema întoarcerii executării silite. 
Șirul unor astfel de exemple poate continua, dar cert 
este faptul că, dacă s-a anulat un act6 al executorului 
judecătoresc, trebuie analizată și chestiunea privind 
întoarcerea executării realizată prin acest act.

Totuși, în sensul dat, poate să apară în mod fi-
resc întrebarea: cum rămâne cu obligațiile ce i se 
incumbă debitorului prin documentul executoriu în 
ființă? Răspunzând la această întrebare, consemnăm 
că contestația la executare vizează doar împrejurări 
survenite după începerea executării silite și care 
sunt legate de modul de aducere la îndeplinire a 
dispozițiilor cuprinse într-un document executoriu. 
De aceea, pe calea contestației la executare nu pot 
fi invocate acte sau împrejurări de natură a diminua 
sau stinge datoria, dacă asemenea acte sau împre-
jurări existau la data soluționării cauzei. Asemenea 
împrejurări pot constitui doar temei pentru exerci-
tarea căilor legale de atac, iar nu pentru exercita-
rea contestației la executare [13, p.994]. Pe cale de 
consecință, considerăm că acestea (documentele 
executorii) pot fi executate silit, însă, prin acte ce se 
circumscriu rigorilor legale. 

În această ordine de idei, comentatorii Codului de 
executare al RM, au menționat just: „Dat fiind faptul 
că procedura de executare, prin esența sa, implică o 
serie de acte de constrângere, importanța respectării 
principiului legalității este evidentă” [18, p.18]. Într-
adevăr, executorul judecătoresc nu se poate ghida de 
dezideratul „scopul scuză mijloacele”, când scopul ar 
fi realizarea (executarea) documentului executoriu, iar 
mijloacele – actele întreprinse de către acesta (execu-
torul judecătoresc).

De lege lata, executorul judecătoresc este locali-
zat în centrul activităţii de executare, articulându-i 

5 Pentru a dispune întoarcerea executării silite sunt nece-
sare întrunirea cumulativă a următoarelor condiții: anularea 
documentului executoriu, cererea celui interesat și executarea 
parțială sau totală a documentului executoriu [16, p.56].

6 Folosim singularul, bazându-ne pe premisa conform 
căreia folosirea unui cuvânt la singular presupune şi pluralul 
acestuia, şi viceversa.
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încă mai puternic şi mai expresiv poziţia de protago-
nist al urmăririi silite. Chiar dacă iniţiativa executării îi 
aparţine creditorului, după declanşarea ei executorul 
judecătoresc devine personajul-cheie, el imprimând 
ritmul, evoluţia şi determinând, finalmente, destinul 
executării silite pe care o realizează. De pregătirea 
sa profesională, de măsura implicării sale în actele şi 
activităţile de executare, de preocuparea sa pentru 
legalitatea executării silite şi, nu în ultimul rând, de 
abilitatea şi inspiraţia sa depind, de multe ori, soarta 
urmăririi şi, cât se poate de direct, promptitudinea şi 
efectivitatea ei [6, p.20]. 

În concluzie, sintetizând cele reliefate mai sus, 
menționăm că: este posibilă  întoarcerea executării 
silite, în ipoteza anulării actelor executorului judecă-
toresc.

Totodată, demersul nostru ar fi incomplet dacă nu 
am veni cu o propunere de lege ferenda, care ar pla-
sa dilema de care ne ocupăm aici în albia ei firească. 
Soluția pe care o promovăm reprezintă un exercițiu 
de hermeneutică juridică a unor texte normative prin 
decelarea voinței legiuitorului. Într-adevăr, expressis 
verbis, legiuitorul nu vorbește în art.157 din CE al RM 
despre întoarcerea executării în ipoteza anulării ac-
telor executorului judecătoresc. Iată de ce sugerăm 
legiuitorului completarea art.157 din CE al RM cu 
sintagma „anularea actelor executorului judecăto-
resc”7. În acest fel, s-ar evita tălmăcirile nocive și s-ar 
îmbunătăți calitativ cadrul normativ în materia întoar-
cerii executări silite.
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SuMMaRy

The democratic development of a state and society 
is possible in the conditions of a correct conside-
ration and assessment of the judicial past. In this 
article are revealed aspects of the national legal 
tumultuous past at the end of the nineteenth cen-
tury on judicial organization in Basarabia, a part of 
which has seen national model of judicial organiza-
tion and the other Part – Russian model, on which 
had been returned during half a century to elimina-
te loopholes, but in Bessarabia have still not been 
liquidated.

Key-words: judicial organization, peace judges, re-
conciliation of the parties, justice for peasants, Zem-
stvo institutions.

DRePt PuBlic

SuMaR

Dezvoltarea democratică a unui stat şi societăţi este 
posibilă în condiţiile luării în considerare şi aprecierii 
corecte a trecutului juridic. În prezentul articol sunt re-
levate aspecte ale trecutului naţional juridic zbuciumat 
de la finele secolului al XIX-lea referitor la organizarea 
judecătorească în Basarabia, o parte a căreia a cunos-
cut modelul naţional de organizare judecătorească, iar 
cealaltă parte – modelul rus, asupra căruia s-a revenit 
pe parcursul a jumătate de secol pentru a înlătura lacu-
nele, dar care lacune în Basarabia aşa şi nu au mai fost 
lichidate.

Cuvinte-cheie: organizare judecătorească, judecători 
de pace, împăcarea părţilor, justiţie pentru ţărani, insti-
tuţii de zemstvă.

Statul de drept reprezintă idealul spre care tind sta-
tele contemporane cu regimuri politice democratice. 
Printre exigenţele statului de drept o cerinţă indispen-
sabilă o reprezintă necesitatea creării unei justiţii inde-
pendente, imparţiale, aptă să soluţioneze litigiile corect, 
conform legii, indiferent de statutul juridic, social, poziția 
politică sau/și economică etc. a justiţiabililor. 

Reforma judiciară şi de drept a fost iniţiată în Republi-
ca Moldova după declararea independenţei (27 august 
1991), dar există în continuare dificultăți (de ordin obiec-
tiv, precum și subiectiv) în promovarea ei, ceea ce nu 
contribuie la intensificarea protecţiei drepturilor persoa-
nelor şi nici la sporirea gradului de încredere a populaţiei 

oxana cHISaRI-luNGu
drd., lector universitar, USM

faţă de justiţie. Reticența față de justiție și chiar absenţa 
încrederii poporului nostru în justiţie este un fenomen 
ce are origini îndepărtate, cu rădăcini adânci în istorie.

Experienţa trecutului ne demonstrează că există o 
legătură directă între transformările social-economice 
şi instituţiile puterii de stat, inclusiv ale puterii judiciare, 
de care depinde în cel mai înalt grad ce valori va proteja 
judecătorul, cu ajutorul căror mijloace şi, în consecință, 
care rezultate vor fi atinse. 

Vom exemplifica legăturile amintite mai sus, exami-
nând măsurile întreprinse pentru reformarea justiției în 
Imperiul Rus în a doua jumătate a sec. XIX și începutul 
sec. XX, cu expunerea procesului de implementare a 
acestor transformări în Basarabia.

* * *
În a doua jumătate a secolului al XIX-lea în Imperiul 

Rus (care anexase Basarabia în 1812) s-a realizat o refor-
mă judecătorească, prin introducerea, la 20 noiembrie 
1864, a patru Regulamente judiciare (numite și Statute 
sau Coduri), anume: Regulamentul Instituțiilor Judiciare, 
Regulamentul Procedurii Penale, Regulamentul Proce-
durii Civile și Regulamentul privind pedepsele aplicate 
de judecătorii de pace[1].

Potrivit acestei reforme, s-au creat două sisteme de 
instanțe judecătorești: instanțe generale și instanțe locale. 
Aparte de aceste organe, în baza reformei țărănești din 
anul 1861, s-au creat judecătorii de voloste [2]. 

Cercetătorii nu au o opinie unanimă referitor la faptul 
care instanţe judecătoreşti pot fi considerate instanţe lo-
cale. Unii autori consideră că judecătoriile locale includ 
doar pe cele de pace, create prin Regulamentele judici-
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are din 1864, alţi doctrinari afirmă că judecătoriile locale 
includ nu numai judecătoriile de pace, dar şi cele de vo-
loste, create prin reforma agrară [3, p. 167, 262]. Expri-
mând propria opinie, susținem că, potrivit Regulamen-
telor judiciare, numai judecătoriile de pace erau numite 
instanţe locale, însă, dacă judecăm după competenţă 
teritorială şi materială, atunci şi judecătoriile de voloste 
– în calitate de judecătorii pentru ţărani – trebuie să fie 
considerate judecătorii locale. 

Justiţia de pace era realizată prin judecători unici 
sau colegial, ca instanţe locale, şi se caracterizează prin 
examinarea dosarelor (atât civile, cât şi penale) mai pu-
ţin relevante din punct de vedere al interesului general, 
printr-o procedură simplificată, iar scopul era de a aduce 
părţile la împăcare. Deşi procesul decurgea într-o formă 
mai simplă decât procesele de la tribunal (termene re-
duse, judecător unic în prima instanță), totuși el era de 
natură jurisdicţională. 

Justiţia de pace era semiprofesională, censul de stu-
dii fiind diminuat din două motive: 

1. Imperiul Rus nu dispunea încă de suficiente cadre; 
2. Erau necesare nu atât cunoştinţe juridice, cât cu-

noaşterea modului de viaţă, a moravurilor şi obi-
ceiurilor poporului. 

Ierarhia instanțelor judiciare locale era reprezentată 
de două tipuri de instanțe: 

1. Judecătoriile de pace de sector care activau  
într-un sector (județul, orașul era împărțit în câte-
va sectoare); 

2. Congresul judeţean al judecătoriilor de pace.
Judecătorii de pace erau asigurați material (inclusiv 

sediu), finanțați de către organele de zemstvă (organe 
de autoadministrare locală), ei primeau o sumă specia-
lă, calculată astfel încât să acopere cheltuielile necesare 
pentru înfăptuirea justiției.

Imperiul Rus era un stat în care predomina organiza-
rea socială medievală, adică organizarea socială era baza-
tă pe un regim diferit al persoanelor, în funcţie de starea 
lor socială, şi nici reforma judiciară nu a schimbat această 
situaţie, păstrând pentru ţărani, stare socială inferioară, 
o justiţie specială, ţărănească. Justiția țărănească se în-
cadra în ceea ce se numea administraţie ţărănească. Ea 
se constituia din administraţia sătească şi cea de voloste. 
Administraţia obştii săteşti era compusă din adunarea 
sătească (selskii shod) şi starosta (starosta), iar adminis-
traţia volostei – din adunarea de voloste (volostnoi shod) 
care alegea administraţia de voloste (volostnoe pravle-
nie) şi judecata de voloste. Din administraţia de voloste 
(volostnoe pravlenie) făceau parte şeful volostei (volost-
noi starșina), starostii satelor din voloste sau ajutorii şe-
fului volostei, perceptorii de impozite şi dări [4, p. 62] .

Trebuie menționat că această organizare nu s-a intro-
dus pe întreg teritoriul Basarabiei, întrucât, în baza Tra-
tatului de pace de la Paris din 30 martie 1856, anumite 
părți din trei judeţe de la sudul Basarabiei – Ismail, Bol-
grad, Cahul (de fapt, câte o parte din judeţele Ismail, Ca-
hul, Akkerman, Bender şi Chişinău) – au fost retrocedate 
Moldovei şi s-au aflat în componenţa statului național 

(mai întâi Moldova, iar apoi, prin unirea Principatelor Ro-
mâne – România), în care s-au înfăptuit reforme impor-
tante, inclusiv în domeniul justiției, şi populația de acolo 
a beneficiat de consecinţele acestor reforme moderniza-
toare. 

Precizăm că reprezentanții populației basarabene, în 
număr de șase persoane – Costachi, Roșca, Știun, Can-
tacuzin, Sacalov, Galiandi – au participat la ședințele di-
vanului ad-hoc al Moldovei din 1857, printre rezoluțiile 
căruia au fost și doleanțele de unire a principatelor și 
de democratizare a vieții publice [5, p. 164-165]. Dubla 
alegere a lui Alexandru Ioan Cuza la 24 ianuarie 1859 
ca domnitor al ambelor principate a pus fundamentele 
constituirii statului și dreptului modern român, iar opera 
legislativă a domnitorului reformator a inclus realizarea 
unor reforme instituționale și sociale moderne, adop-
tarea principalelor coduri. Implementarea principiului 
separării puterilor în stat a dus la separarea justiției de 
administrație și la crearea unor organe care se ocupau 
doar de exercitarea justiției. 

Prin Legea de organizare judecătorească din 1865, 
sancționată de A.I. Cuza [6], a fost stabilit un sistem ju-
diciar unic, egal pentru toți membrii societății române. 
Prin acea lege au fost stabilite următoarele instanţe de 
judecată: judecătoria de plasă (emitea cărţi de judecată), 
tribunalul de judeţ (emitea sentinţe şi hotărâri), Curtea 
de Apel, Curtea cu juri (numai în materie penală) și Înalta 
Curte de Casaţie (pronunța decizii). Instanţele de jude-
cată erau împărţite în două categorii: ordinare şi excep-
ţionale. Din categoria instanţelor ordinare făceau parte 
tribunalele de judeţ şi Curţile de Apel. Din cea de a doua 
categorie făceau parte: tribunalele comerciale, Curţile cu 
juri, judecătoriile de plasă sau de ocol şi Curtea de Casa-
ţie şi Justiţie. Pentru a asigura independența judecători-
lor, s-a prevăzut numirea lor și inamovibilitatea [7].

După 22 de ani, în urma unui alt război ruso-turc și 
în baza Tratatului de pace de la Berlin din 1878, România 
a fost impusă să cedeze aceste teritorii (de la sudul Ba-
sarabiei) Imperiului Rus, astfel încât au apărut mai multe 
întrebări cu privire la organele administrative. Pentru a 
veni cu o soluție, la 1883 Senatul Imperiului Rus, în deci-
zia sa, menționa că guvernul rus, atunci când considera 
necesar, prin acte speciale, ori anula ordinea stabilită de 
guvernul român, ori menținea existența unor instituții 
cu competența și puterea lor. În acest sens, se arăta că 
instituțiile comunale românești nu numai că nu au fost 
desființate în sudul Basarabiei, dar chiar activitatea lor 
a fost reluată pe baze vechi, în virtutea poruncii țarului. 
Anexarea sudului Basarabiei la Rusia a însemnat extinde-
rea puterii supreme asupra acestui teritoriu, dar nu a con-
dus la abrogarea prezumată și necondiționată a tuturor 
legilor și instituțiilor existente acolo la momentul anexă-
rii. În această ordine de idei, Senatul aducea exemplele 
Marelui Principat al Finlandei și ale Ducatului Poloniei, 
care, deși supuse puterii supreme a Imperiului Rus, aveau 
în continuare legi și instituții proprii, diferite de cele care 
acționau în Imperiu.  

Stând pe poziția fermă a conceptului legii ca act de 
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neclintit și de nezdruncinat, Senatul arăta că înlocui-
rea ordinii existente pe teritoriul anexat nici nu rezultă 
automat din faptul anexării, nici nu trebuie prezumată, 
ci poate fi făcută doar prin dispoziția expresă a țarului. 
De aceea, pentru că nu urmase nici o dispoziție expresă 
despre abrogarea pe teritoriul sudului Basarabiei a legi-
lor românești despre instituțiile comunale, Senatul a dis-
pus că aceste legi au rămas în vigoare [8, p. 52]. Aceeași 
situație era și în cazul judecătorilor de pace din aceste 
județe: ei își continuau activitatea, nefiind supuși scruti-
nului zemstvial, deci, pentru accederea lor în funcție era 
în continuare aplicată o modalitate distinctă de cea exis-
tentă în Imperiul Rus.

Necesitatea înfăptuirii unor modificări radicale în ca-
drul organizării judecătorești a Imperiului Rus la puțin 
timp după efectuarea reformei judecătorești a fost su-
pusă unor dezbateri politice aprinse și controversate. 
Părerile erau divergente: atât pro, cât și contra. Discuțiile 
țineau atât de stabilirea necesității efectuării acestor mo-
dificări cât și de specificul modificărilor care urmau a fi 
înfăptuite. De exemplu, părerile erau împărțite și referi-
tor la necesitatea acordării unor atribuții judecătorești 
șefilor de zemstve. În acest context, s-a format o comisie 
specială care examina problema judecătoriilor de volos-
te. Însăși Împăratul Rusiei, după un discurs al Ministrului 
Justiției din 16 decembrie 1871, a cerut comisiei susnu-
mite să abordeze problema acestor instanțe din urmă-
toarele perspective: 

 Să examineze doleanțele colaboratorilor judecăto-
riilor de voloste și a altor persoane implicate în activita-
tea lor;

 Să analizeze coraportul dintre competențele jude-
cătoriilor de voloste, congreselor judecătoriilor de pace 
și judecătorilor de pace și să decidă referitor la delimita-
rea atribuțiilor fiecărui tip de judecătorie pentru a evita 
posibilele neînțelegeri în caz de conflicte de competență 
[9, p. 8]. 

În această dispută victoria a fost de partea forțelor 
retrograde, ceea ce s-a evidențiat prin legea din 12 iu-
lie 1889 despre şefii de zemstve [10], care a produs o 
lovitură considerabilă organizării judiciare instituite de 
reforma judecătorească. Legea şefilor de zemstve a in-
stituit instituția şefilor de zemstvă de sector (земские 
участковые начальники) în loc de judecătoriile de 
pace, acestea din urmă păstrându-se doar în Chişinău. 
Şefii de zemstvă erau numiţi de ministrul de interne şi 
îndeplineau atât funcţii executive cât şi judecătoreşti. 
În oraşe judecătorii orăşeneşti (gorodskie sudi) erau nu-
miţi de ministrul justiţiei. Faptul că șefii de zemstă erau 
numiți de ministrul de interne, iar judecătorii orăşeneşti 
erau numiţi de ministrul justiţiei ne demonstrează că în 
competența primilor prioritare aveau funcțiile executi-
ve, iar în competența judecătorilor orășenești prioritate 
aveau cele judiciare. Șefii de zemstvă erau ierarhizați ast-
fel: de sector, de județ și de gubernie.

Competența șefului de zemstvă de sector includea:
1. Soluționarea litigiilor cu privire la organizarea fun-

ciară a țăranilor. Trebuie menționat că această sarcină 

era îndeplinită pentru țăranii din guberniile centrale, 
care păstraseră organizarea obștii și dreptul suprem al 
obștii asupra pământului. În Basarabia țăranii au primit 
pământ pe familii, deci erau proprietari și, dacă li se în-
tâmpla nereguli, trebuiau să se adreseze în Tribunalul 
Chișinău, ceea ce era dificil pentru locuitorii satelor mai 
îndepărtate de centru.

2. Supravegherea administrației țărănești;
3. Îndeplinirea funcțiilor polițienești, în caz de necesi-

tate, până la preluarea lor de către poliție;
4. Confirmarea în funcție a șefului de voloste;
5. Recepționarea reclamațiilor asupra activității 

șefului de voloste;
6. Propunerea subiectelor de dezbatere în ordinea de 

zi a adunărilor de voloste;
7. Suspendarea temporară din funcție a funcțio-

narilor administrației sătești și de voloste până la decizia 
definitivă a autorității județene;

8. Controlul deciziilor adunărilor sătești și de voloste 
cu posibilitatea atacării lor în fața autorității județene, 
dacă considera că ele încalcă legea;

9. Supravegherea modalității de cheltuire a fonduri-
lor obștești, în caz de divergență asupra deciziilor adu-
nării sătești ori de voloste – avea posibilitatea de a se 
adresa autorității județene;

10. Supravegherea tutelei țărănești, instituite asupra 
orfanilor din pătura țărănească;

11. Numirea judecătorilor de voloste din candidații 
aleși de țărani și a președintelui judecătoriei de voloste 
[11, p. 507-535].

În urma analizei acestor atribuții, putem constata că 
majoritatea (7 din cele 11 poziții) se refereau la numirea 
și supravegherea organelor justiției țărănești.

Conform legii din 12 iulie 1889, dosarele care ţineau 
de competenţa judecătorilor de pace au fost distribuite 
judecătorilor orăşeneşti (gorodskie sudi) – în oraşe ju-
deţene şi membrilor judeţeni ai judecătoriei orăşeneşti 
(pentru locuitorii satelor), câte unul la judeţ, toţi numiţi 
de ministrul justiţiei.

Judecătorii orăşeneşti (gorodskie sudi) – în oraşe 
judeţene şi membrii judeţeni ai judecătoriei orăşeneşti 
(pentru locuitorii satelor) – aveau numai atribuţii judici-
are, dar şefii de zemstve şi congresul judeţean (uezdnii 
siezd) şi Autoritatea gubernială (gubernscoe prisutstvie) 
aveau atât atribuţii administrative cât şi judiciare.

Autoritatea judiciară a congresului judeţean (Sudeb-
noe prisutstvie uezdnogo siezda), în frunte cu mareşalul 
nobilimii, judeca în calitate de instanţă de apel şi soluţio-
na dosarele pe care şefii de zemstvă şi judecătorii orăşe-
neşti pronunţase hotărâri supuse apelului, iar ca instanţă 
de casaţie – soluţiona cererile de recurs asupra deciziilor 
definitive date de aceiaşi judecători. 

În componenţa autorităţii judiciare a congresului 
judeţean (Sudebnoe prisutstvie uezdnogo siezda) se in-
cludea mareşalul nobilimii, judecătorul orăşenesc, mem-
brul judeţean al judecătoriei districtuale, şeful de zemst-
vă, judecătorii de pace de onoare. Observăm că cei care 
pronunţau decizia participau şi la apel.
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Pentru congresul judeţean (uezdnii siezd) autoritatea 
gubernială (gubernskoe prisutstvie), sub preşedinţia gu-
vernatorului, era instanţă de casaţie.

Autoritatea gubernială (Gubernskoe prisutstvie) era 
compusă din guvernator, vice-guvernator, mareşalul 
nobilimii din gubernie, procurorul (sau adjunctul lui), 
preşedintele sau un membru al judecătoriei districtuale, 
doi membri obligatoriu incluşi în componenţa autorită-
ţii guberniale (nepremennîe cilenî). Aceşti doi membri 
erau numiţi de guvernator de comun acord cu mareşalul 
nobilimii dintre nobili şi erau aprobaţi de Ministerul de 
Interne.

Membrul judeţean al Tribunalului Chişinău (judecă-
toriei districtuale) avea competenţă să examineze acele 
dosare civile şi penale pe care Regulamentele din 1864 
le-au atribuit judecătorilor de pace şi care nu erau supu-
se judecăţii nici judecătorului orăşenesc, nici celei a şefu-
lui de zemstvă. 

Rezultă că repartizarea competenţei fostelor jude-
cătorii de pace nu se acoperea integral de competenţa 
şefului de zemstvă şi a judecătorului orăşenesc, astfel 
încât era necesară implicarea şi a membrului judeţean 
al Tribunalului (judecătoriei districtuale). Altă concluzie 
se impune în legătură cu rolul decisiv pe care îl aveau 
mareșalii nobilimii în cadrul autorităților județene și gu-
berniale, ceea ce confirmă abandonarea unor trăsături 
ale sistemului judiciar modern egal pentru toți și rein-
troducerea unor particularități ce țineau de caracterul 
medieval al justiției.

Competenţa membrului judeţean al Tribunalului a 
fost modificată prin legea din 3 iunie 1891 în sensul lăr-
girii competenţei de examinare a tuturor cauzelor civile, 
indiferent de valoarea acţiunii, dacă cauza urma să fie 
examinată în procedură simplificată, iar pârâtul se afla 
pe teritoriul judeţului.

În opinia Ministerului Justiţiei, membrului judeţean 
îi reveneau puţine dosare, în schimb Tribunalele erau 
supraîncărcate. În plus, justiţiabilii erau nevoiţi să facă 
deplasări lungi şi costisitoare până la Tribunal, unde în-
săşi procedura era mai greoaie, cu mai multe formalităţi, 
ceea ce încetinea realizarea justiţiei şi se prezenta în de-
trimentul accesului la justiţie. Din aceste considerente, la 
1893 Ministerul Justiţiei a înființat o comisie care a stu-
diat problema și a înaintat Consiliului de Stat o serie de 
propuneri în regim de iniţiativă legislativă:

1. Lărgirea în continuare a competenţei membrului 
judeţean al Tribunalului, în sensul atribuirii în competen-
ţa acestuia a dosarelor în care sancțiunea era privațiunea 
de libertate, dar fără privarea sau limitarea de drepturi şi 
a acţiunilor civile, valoarea cărora nu depăşea 2000 ruble 
(la momentul depunerii propunerii suma era de 500 ru-
ble);

2. Obligaţiunile judecătorului de pace reveneau mem-
brului judeţean al Tribunalului, iar cele ale congresului ju-
deţean erau transferate în competenţa Tribunalului;

3. Procedura de examinare era cea prevăzută de Re-
gulamentul cu privire la judecătoriile de pace;

4. Sentinţele pronunţate de membrul judeţean al Tri-

bunalului sunt definitive în cazul sancţiunilor: arest până 
la 7 zile şi amendă (dacă aceasta, cumulată cu suma plă-
tită pentru recuperarea prejudiciului, nu depăşeşte 100 
ruble) [12, p. 31-42]. 

Acestor propuneri nu li s-a dat curs imediat. La în-
ceputul secolului XX împăratul Rusiei Nicolai al II-lea a 
semnat decretul din 12.12.1904 către Senat, cerând să fie 
modificată justiţia locală astfel ca să fie în ajutorul „clasei 
de agricultori”. Era nevoie de a restructura justiția locală, 
având în vizor trei scopuri: 

1. Asigurarea egalității tuturor în fața legii; 
2. Asigurarea independenței necesare judecătorilor 

locali; 
3. Structurarea unitară a organizării judecătorești. 
Acestei cereri din partea ţarului i s-a dat curs abia 

în 1912, fiindcă timp de câţiva ani, între 1907-1910, în 
Duma Imperiului Rus s-au purtat discuții lungi și contra-
dictorii cu privire la acest subiect, apoi proiectul de lege 
a fost transmis în Consiliul de Stat şi abia în 1912 legea a 
fost votată de Dumă și sancționată de țar cu denumirea 
de Legea despre reorganizarea justiţiei locale (cunoscu-
tă ca Legea din 15 iunie 1912). 

Legea introducea modificări în actele normative în 
baza cărora a fost realizată reforma judiciară din 1864, 
dar ele au fost puse în aplicare din 1914 doar în câteva 
(10) gubernii, printre care Basarabia nu figura, şi doar în 
1917 Guvernul Provizoriu a decis extinderea ei asupra 
întregului teritoriu al Rusiei. Deşi modificările introduse 
prin Legea din 15 iunie 1912 nu au fost aplicate în Basa-
rabia, examinarea lor este importantă tocmai pentru că 
arătau acele lacune ale justiţiei ce s-au relevat pe parcur-
sul anilor după reforma judiciară.

Transformările sociale în relaţiile agrare (reforma 
stolâpinistă) făceau lipsite de sens instituţiile şefilor de 
zemstvă şi judecătoriile de voloste (ţărăneşti). Și țăranii 
din guberniile centrale au devenit proprietari funciari, 
de aceea era stringent necesară protecția prin justiție a 
proprietății lor funciare, căci șefii de zemstvă nu aveau 
atribuții de protecție a averii funciare. Tutela împovă-
rătoare a obștei a fost eliminată. În legătură cu aceste 
schimbări, instituțiile șefului de zemstvă și judecătoriile 
de voloste aparțineau trecutului. Ele trebuiau reformate, 
de aceea era reactivată justiţia de pace, dar nu în forma 
ei anterioară. Sistemul judecătoriilor de pace rămânea 
acelaşi: judecători de onoare, de sector şi suplimentari. 
Dar competenţa teritorială nu era strict limitată la terito-
riul judeţului. Preocuparea pentru formarea unui sistem 
unitar al instanțelor judecătorești și-a găsit exprimare și 
în faptul că activitatea judecătorilor de pace era supra-
vegheată de Curţile de Apel, care urmau să transmită în 
Ministerul Justiţiei şi Senat rapoarte privind funcţionarea 
justiţiei de pace.

A doua instanţă îngloba de fapt judecătoria de volos-
te, căci aşa numita judecătorie sătească includea preşe-
dinţii judecătoriilor de voloste sub preşedinţia judecăto-
rului de pace. În general, toate acţiunile privind consti-
tuirea judecătoriei săteşti erau tutelate de judecătorii de 
pace. Situaţia nouă era că se crea o structură comună a 
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justiţiei locale, un pas spre a crea instanţe universale, adi-
că pentru toţi, şi a elimina principiul medieval, de castă, 
al judecătoriilor pentru ţărani. 

Legea prevedea și modificarea modalității de desem-
nare a Preşedintelui congresului judecătorilor de pace – 
el trebuia să fie numit de împărat la recomandarea Minis-
trului Justiţiei. Candidatul putea proveni fie dintre mem-
brii Tribunalelor, fie dintre judecătorii de pace care aveau 
un stagiu profesional de minim trei ani. În Chişinău (ca 
şi în alte oraşe mari) preşedintele congresului se alegea 
conform vechii proceduri, pentru că în Basarabia nu s-a 
extins acțiunea legii din 15 iunie 1912. Totuși, nota la art. 
10 arăta din nou că în județul Ismail judecătorii de pace 
se numeau de guvern, conform înaltei dispoziții a țarului 
din 21 septembrie 1888 [13, p. 2]. Județul Cahul nu mai 
era menționat din cauza că acesta a fost desființat.

Pentru judecătorii de pace se avansau anumite 
condiții de accedere în funcție: studii (medii), durata (3 
ani) aflării în funcţie în domeniul juridic (şef de zemstvă, 
avocat, notar, procuror-adjunct pe lângă tribunal, jude-
cător de pace, judecător orăşenesc, judecător de instruc-
ţie ) şi avere. Pentru judecătorii de pace din Basarabia 
valoarea averii imobile trebuia să fie mai mare de 3 mii 
ruble. Dacă candidatul avea studii superioare, pentru a fi 
înscris ca şi candidat era suficient ori censul de serviciu, 
ori doar o jumătate din valoarea censului de avere. Legea 
din 1912 mai adăuga două categorii de persoane care 
nu puteau candida la funcţia de judecător de pace: cei 
eliminaţi din barouri şi ajutorii lor, precum şi evreii (art. 
21 Regulamentul instituțiilor judiciare).

În competenţa justiţiei de pace erau litigiile până la 
o mie de ruble, iar jurisdicţia penală era determinată de 
pedeapsă. De competența sa țineau infracțiunile pentru 
care se prevedeau pedepse pecuniare (amendă până 
la 1000 ruble), dar și privarea de libertate pe termen de 
până la un an și jumătate. 150 de infracţiuni (art. 332 
CPP) erau excluse din competenţa justiţiei de pace, în 
special infracţiunile pentru care se prevedeau cumulativ 
şi alte măsuri de constrângere. Deși a fost enunțat scopul 
de a organiza o justiție universală pentru toți, legea din 
1912 nu a lichidat judecătoria de voloste, nota 1 la art. 2 
stipula în mod clar Regulile provizorii pentru judecăto-
ria de voloste, care rămânea a fi judecătorie doar pentru 
țărani. O anumită noutate introduceau art. 29 și 30. Ele 
prevedeau ca instanță de apel judecătoria sătească su-
perioară, care era compusă din președinții judecătorilor 
de voloste din sectorul de pace, sub președinția judecă-
torului de pace din sector [14, p. 53].

Concluzii

Schimbările introduse prin legea din 1912 arătau clar 
neajunsurile pe care le avea justiția în Imperiul Rus: con-
centrarea atribuțiilor judecătorești în mâinile organelor 
administrative, dependența organelor judecătorești de 
cele executive, inegalitatea categoriilor sociale în fața 

justiției. Primele două dintre aceste lacune erau parțial 
înlăturate prin legea nominalizată. Universalitatea jus-
tiției și egalitatea în justiție au rămas, în linii mari, de 
domeniul dezideratelor, fără a dobândi statut de lege. 
Chiar și așa, preocuparea legiuitorului imperial viza doar 
guberniile centrale, dar situația nu se schimbase pentru 
unele teritorii naționale, printre care se afla și Basarabia, 
asupra căreia acțiunea legii din 15 iunie 1912 nu a fost 
extinsă. Încercările Guvernului Provizoriu în 1917 de a re-
media această situație nu au avut consecințe reale, căci 
în scurt timp Guvernul a căzut, iar mișcarea de eliberare 
națională s-a finalizat cu reintegrarea Basarabiei în Rega-
tul Român.
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