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I I  S

– Doamnă Scobioală, se împlinesc trei luni de când 
ați fost aleasă în funcția de director executiv al Institu-
tului Național al Justiției. Care a fost imboldul de a vă 
înainta candidatura la această funcție? 

– Sigur, atunci când aplici pentru oarecare post, ai 
multe viziuni renovatoare, dar când intri în ru  na zilni-
c , te absorb problemele ei mici. Important e s  nu te 
aba i de la primele scopuri pe care i le-ai pus, pentru 
c  acelea erau inedite. Gândul meu a fost i r mâne 
s  transform ins  tu ia, s -i ridic pres  giul la rang de 
ins  tu ie de forma ie european . Vom pune accentul, 
în primul rând, pe formarea ini ial  a viitorilor candida i 
la func ii de judec tor i de procuror. Ideea cu care am 
venit la INJ era ca to i pretenden ii la func ia de judec -
tor s  ias  numai din ins  tut, s  excludem categoria de 
candida i în baza vechimii în munc . Trebuie ca anume 
noi s -i form m pe to i candida ii la func ii de judec -
tor i de procuror, ca apoi s   m de ce au nevoie la 
formarea con  nu . 

Fiind formator la INJ, în special – la domeniul 
Conven iei Europene, m-a mirat faptul c  majoritatea 
dintre audien i nu cunosc franceza sau engleza. Bine, 
este explicabil pentru genera ia p rin ilor mei, care au 
tr it vremuri când mai pu in se acorda importan  unei 
limbi de circula ie interna ional , dar audien ii no tri 
sunt  neri i m  mir  faptul c  ei nu posed  franceza, 
engleza sau germana... 

– Între timp, ați reușit să cunoașteți colectivul, modul 
de organizare a activității acestuia, dar și programele de 

formare inițială și continuă. Considerați că sunt ne-
cesare unele schimbări?

– Unele schimb ri sunt neap rat necesare, în 
special – calita  ve, mai pu in can  ta  ve. Colec  vul 
nostru e format din exper i i nu vreau ca ac  vit ile 
lor s   e diminuate, ablonate. Bun oar , a  vrea 
ca speciali  i din Sec ia formare con  nu  s  se im-

plice în ac  vit i de substan , ca s  nu se transforme 
în simple secretare responsabile de organizarea semi-
narelor. Ei sunt exper i în domeniu, au studii juridice 
superioare. O bun  parte dintre persoanele angajate la 
INJ ar trebui s  evolueze i ca formatori. 

Schimb rile vor avea mai multe direc ii: formare 
con  nu , formare ini ial , dar i rela iile cu donatorii în 
aceste domenii. De exemplu, din punct de vedere e  c, 
nu mi se pare corect ca par  cipan ii la unele instruiri s  
bene  cieze de ceea ce presupune o pauz  de cafea ori 
prânzul, iar al ii, care par  cip  la seminarele sus inute 
din bugetul INJ – nu. Vom încerca s  facem o uni  care, 
ca toate instruirile s   e asigurate cu, cel pu in, ap  i 
cu cele necesare la o pauz  de cafea. Suntem în faz  de 
 nalizare a unui regulament pentru mijloace speciale 

pe care îl vom trimite de urgen  Ministerului Jus  iei 
care s  propun  o ini ia  v  legisla  v . 

Totu i, prioritatea noastr  vor   audien ii. O parte 
din sus inerile donatorilor le vom orienta spre audien ii 
de la formare ini ial . Mi se pare paradoxal faptul c   n-
dem spre o formare european , dar nu le oferim ocazia 
s  par  cipe la stagii de prac  c  în unele ri europene 
sau la unele jurisdic ii interna ionale. Bun oar , cum 
po i s -i convingi pe audien i de o anumit  prac  c  a 
Cur ii Europene a Drepturilor Omului, f r  a-i duce s  le 
ar i aceast  jurisdic ie? 

La formarea ini ial  vor   mai multe schimb ri. În 
curriculumul ini ial o s  punem accent pe aplicabilita-
tea prac  c . Pentru stagiul de prac  c  o s  stabilim o 

„VOI PUNE ACCENTUL „VOI PUNE ACCENTUL 
PE FORMAREA INI IAL  PE FORMAREA INI IAL  

A VIITORILOR CANDIDA I A VIITORILOR CANDIDA I 
LA FUNC II DE JUDEC TOR LA FUNC II DE JUDEC TOR 

I DE PROCUROR”I DE PROCUROR”

Diana Scobioal ,
Director executiv al Institutului 

Na ional al Justi iei
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re ea solid  permanent  de tutori de prac  c , c rora le 
vom indica ce a tept ri avem de la ei, cum trebuie s -i 
ghideze pe audien ii no tri ca ei, întor i de la stagiul de 
prac  c  i sus inând examenele de absolvire, s   e ca-
pabili s - i asume un dosar real, cu jus  iabili reali i s  
pronun e o sen  n  real . 

INJ mai elibereaz  i a a numitele caracteris  ci pen-
tru absolven i. Ei bine, în acestea cali  ca  vele de baz  
vor   cele ale tutorilor de prac  c , pentru a vedea cum 
audien ii no tri aplic  în prac  c  abilit ile înv ate la 
ins  tut. 

– Ați practicat și o activitate de formator la INJ în 
cadrul instruirii continue. Acum, ca director, cunoașteți 
întreaga rețea de formatori. Cum apreciați activitatea 
acestora? 

– Consider c  în re eaua de formatori îi avem pe 
cei mai buni profesioni   în materia dreptului. Totu i, 
o s -i antren m mult mai mult interac  v în ac  vit ile 
noastre. Am declan at procedura de evaluare a lor. 
Avem anumite exigen e dictate de reglement rile 
noastre interne, exist  un statut al formatorului, care 
ne cer o evaluare a formatorilor o dat  la cinci ani, dar, 
din câte  u, de la formarea re elei i pân  acum nu 
a avut loc nici o evaluare a formatorilor. Vreau s   u 
în eleas  corect: dac  am declan at procedura de eva-
luare a formatorilor, asta nu înseamn  c  dorim s  ne 
debaras m de cineva dintre ei. Fiecare o s  treac  eva-
luarea respec  v  i, în caz de necesitate, unora le vom 
recomanda anumite cursuri de perfec ionare, adaptate 
la necesit ile noastre. Se poate întâmpla ca formato-
rul s   e foarte cali  cat, dar nu este adaptat pe potriva 
necesit ilor noastre. 

– Au fost cazuri în care ziariștii au pus la îndoială 
corectitudinea admiterii la INJ, invocând interesele de 
grup și protecționismul. Ce veți întreprinde în aseme-
nea cazuri pentru a proteja imaginea instituției pe care 
o conduceți?

– Eu trebuie s  par  cip la un eveniment ca s  în eleg 
dedesubturile lui. Pentru a în elege cum func ioneaz  
admiterea, ca ulterior s  întreprind anumite ac iuni, tre-
buie s  „  erb” m car o dat  în problemele ei. 

Dar de admitere o s  ne preg  m în cel mai seri-
os mod. Totodat , o spun deschis: interesul de grup nu 
m  deranjeaz . Oare la medici nu exist  „interesul de 
grup”? Ei au dinas  i de la bunel la nepot i nimeni nu le 
scoate ochii. Apropo, eu de asemenea vin dintr-o fami-
lie de juri  : tata este procuror, iar mama – judec tor. 
De mic copil am cunoscut abilit ile lor în domeniu. La 
fes  vitatea de absolvire, domnul ministru al jus  iei a 
spus foarte corect în acest sens: „Noi nu-i vom dezavan-
taja pe cei care vin din alt mediu, dar ei vor depune mai 
multe eforturi, pentru c  nu au avut posibilitatea s - i 
cul  ve mai devreme abilit ile necesare în domeniu”. 
Bun oar , la vârsta de 12 ani, pentru c  nu avea cu cine 
s  m  lase acas , taic -meu, procurorul, m-a luat la o 

închisoare, unde m-a încuiat într-o camer  pân  i-a f -
cut misiunea pentru care venise. Iar în zilele de odihn  o 
vedeam pe mama stând cu nasul în dosarele luate acas . 
Este un tablou pe care îl vede orice copil de judec tor 
sau de procuror… 

Revenind la întrebare: exist  o comisie pentru 
examenele de admitere, iar Directorul execu  v al INJ 
nu are nici o pârghie de in  uen  asupra ei, decât s-o 
aten ioneze de anumite reguli care trebuiesc respecta-
te. În plus, lucr rile la examene sunt codi  cate. Ceea ce 
promit, deocamdat , e ca reglement rile s   e respec-
tate, iar lucr rile – cu adev rat codi  cate. Apropo, presa 
este liber  s  vin  i s  monitorizeze admiterea. Vreau 
s  avem cu jurnali  i rela ii de prietenie. Oricând le vom 
deschide u ile. 

– Cândva se vehicula ideea de a transforma Institu-
tul Național al Justiției într-un centru unic de formare 
a specialiștilor din sectorul justiției. E posibil așa ceva? 
Veți insista cu această idee? 

– Sunt adeptul ei. Bun oar ,  u c  la momentul 
cre rii ins  tu iei noastre concep ia era ca doar INJ s  
formeze magistra i, dar s-a admis o solu ie de compro-
mis, temporar , ca în 20 la sut  din posturile vacante de 
magistra i s   e admise persoane cu o vechime în mun-
c  de cinci ani în anumite profesii juridice. Voi încerca 
s  revin la aceast  problem . În eleg c  nu e bine s  faci 
mari perturb ri într-o reform  deja gândit  i calculat , 
dar eu sunt promotoarea acestei idei. 

– Lipsa unor rezultate evidente în cadrul reformă-
rii sistemului de justiție trezește o atitudine pesimistă 
și din partea donatorilor externi. Partenerii străini ai 
Institutului Națonal al Justiției continuă să vă susțină 
cu același entuziasm? 

– Donatorii, spre fericirea noastr , doresc s  ne 
sus in , dar a teapt  i ei un feedback, ca s  evalu-
eze cumva impactul inves  iei lor. Tocmai din aceste 
ra ionamente vom introduce teste de evaluare la  eca-
re sesiune de formare con  nu , ca s  vedem cum ju-
dec torii i procurorii asimileaz  cuno  n ele la instru-
irea con  nu . Mai mut, donatorii care sus in proiecte 
de lung  durat  doresc i ei, în ul  mul an, o evaluare a 
inves  iilor lor. Asta va ar ta i capacitatea ins  tutului 
nostru de a face fa  provoc rilor, dar i calit ii pe care 
trebuie s  o prest m. Reforma în sistemul jus  iei, mai 
ales în domeniul instruirii, nu este palpabil  la moment. 
La instruire impactul pate   evaluat doar peste vreo trei 
ani. Vreau s  men ionez c  avem chiar i donatori mai 
noi. Dintre ace  a men ion m proiectul  nan at de In-
s  tutul Leavit din SUA i un proiect ambi ios pentru INJ 
care va   implementat de PNUD cu sus inere din partea 
Ministerului de Externe danez. As  el, dup   nalizarea 
proiectului sus inut de ROLISP, apare o con  nuitate în 
consolidarea capacit ii ins  tutului. 

– Colaborează – dacă da, atunci: cum? – Institutul 



R E V I S T A  I N S T I T U T U L U I  N A Ţ I O N A L  A L  J U S T I Ţ I E I NR .  1  (32) ,  2015

4

Național al Justiției cu instituții similare din alte țări?
– În prezent, avem rela ii foarte bune cu Ins  tutul 

Na ional al Magistraturii din Bucure  , cu care am sem-
nat un acord de colaborare. INM ne-a sus inut foarte 
mult atunci când am fost admi i cu statut de observa-
tor în re eaua EJTN. Anul trecut, o echip  din cadrul 
ins  tutului nostru a f cut o vizit  de studiu la INM. Cu 
sus inerea lor, avem mai multe ac iuni de formare a 
formatorilor i diverse ac  vit i comune, precum elabo-
rarea statutului formatorului sau preg  rea i editarea 
bro urii „Ghidul formatorului”. Acum, cu contribu ia co-
legilor de la Bucure  , reorganiz m i op  miz m curri-
culumul instruirii ini iale.

Vom reac  va rela iile noastre i cu ins  tu iile simila-
re europene. În prezent, facem schimb de scrisori pentru 
a semna un acord de colaborare cu Academia Na ional  
a Procurorilor din Ucraina…

– Cum sunt apreciați absolvenții INJ ca specialiști? 
De ce majoritatea dintre ei caută orice posibilitate de a 
se angaja în capitală?

– Absolven ii no tri sunt foarte bine aprecia i în ca-
drul Colegiului de evaluare. Poate c  ei nu se aliniaz  la 
rata de solu ionare a dosarelor cu judec torii care au 
o vechime în munc , dar la calitatea actului de jus  ie 
sau a comportamentului în instan  ei sunt corec i, dau 
dovad  de o preg  re foarte bun . Asta m  înt re te 
în ideea c  judec tori i procurori trebuie s  devin  
doar acei care i-au f cut studiile la Ins  tutul Na ional 
al Jus  iei.

Cred c  majoritatea absolven ilor no tri care se str -
duiesc s  r mân  în Chi in u nu cunosc volumul de lucru 
al unui judec tor din capital  în raport cu al unul judec -
tor din raion. Cei din Chi in u au o sarcin  de munc  de 
trei ori mai mare fa  de a celor din raioane. De i familiile 
multor absolven i ai INJ sunt în Chi in u, ei trebuie, atunci 
când î i asum  aceast  meserie, s  con  en  zeze c  vor 
suplini locul acolo unde va   nevoie. 

– Din anul trecut, la INJ susțin examene de capa-
citate și juriști cu o vechime de muncă de cinci ani în 
domeniu, care vor să practice funcția de judecător sau 
de procuror. Considerați necesar un curs de instruire 
inițială pentru aceștia la INJ?

– P rerea mea, dup  cum am spus mai sus, e c  to i 
candida ii la func ii de judec tor sau de procuror trebu-
ie s  treac  instruirea ini ial  la INJ. Cred c  vom g si o 
solu ie rezonabil . 

– Vor fi  schimbări în procesul de admitere la INJ? 
– Anul acesta – nu. În anul urm tor – poate, dup  ce 

voi iden   ca ce nu a mers bine în urma admiterii. Eu mi-
am început ac  vitatea la INJ cu lista alb . Dac  a  spune 
c  schimb acum ceva, ar însemna c  am depistat lucruri 
care nu merg bine i a i arunca suspiciuni asupra fostei 
conduceri. Nu. Vreau s  analizez cu ochii proprii o admi-
tere, ca s  v d ce e necesar de schimbat. Bun oar , am 
deja o serie de idei pentru urm toarea absolvire. Mi-a  

dori ca absolven ii s  vin  la fes  vitatea de absolvire în 
man  e de judec tor sau uniform  de procuror. Asta o 
s -i determine substan ial asupra viitoarei cariere. 

– În 2014, INJ a devenit membru cu stat de observa-
tor în Rețeaua europeană a institutelor de magistratu-
ră din statele membre ale Uniunii Europene (EJTN). Ce 
priorități presupune acest statut?

– Re eaua une te toate colile de magistratur  din 
rile Uniunii Europene. Statutul de membru-observa-

tor a fost inclus la insisten a noastr  i a colii similare 
din Georgia. Noi am fost sus inu i mult i în acest caz de 
c tre reprezentan ii Ins  tutului Na ional al Magistraturii 
din România. 

Re eaua presupune un ir de privilegii pentru in-
struirea procurorilor i judec torilor la nivel european. 
Una dintre condi iile ca INJ s  ajung  membru deplin al 
re elei europene este ca procurorii no tri s  aib  statut 
de magistra i – obliga iune veche asumat  de R. Moldo-
va la Consiliul Europei. 

Re eaua permite formarea judec torilor i procurori-
lor în orice domeniu. În plus, în cadrul unor schimburi, 
orice judec tor poate, pentru o perioad  de pân  la ase 
luni, s  mearg  i s  se perfec ioneze în orice instan  si-
milar  din orice ar  a Uniunii Europene, cu sus inere UE. 
Totodat , re eaua acord  asisten  la preg  rea juridic  în 
limba englez  i francez  a judec torilor i procurorilor. 

Statutul de membru-observator al re elei INJ îl va 
primi în mod o  cial odat  cu intrarea în vigoare a acor-
dului de asociere a R. Moldova la Uniunea European . 
Vom putea bene  cia de anumite cursuri pentru judec -
torii i procurorii no tri din contul re elei. În plus, vom 
avea ansa s  bene  ciem de programele oferite Româ-
niei, care este un stat european în vecin tatea noas-
tr  proxim . Exist  mai multe oportunit i, dar pentru 
aceasta este necesar  cunoa terea limbii engleze i a 
limbii franceze. 

– Aveți un scop ambițios pe care vreți să-l realizați 
pe parcursul mandatului de cinci ani în postul de Direc-
tor executiv al Institutului Național al Justiției?

– Am mai multe. În primul rând, amenajarea cur ii din 
jurul sediului INJ, unde va   i o parcare, apoi – termina-
rea repara iilor cl dirii ins  tutului, ridicarea capacit ii 
INJ de a face fa  sarcinilor f r  donatori, c ci donatorii 
nu vor exista o ve nicie. Dar i pe cele men ionate mai 
sus le consider ni te proiecte ambi ioase… 
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La 29 ianuarie 2015, în cadrul edin ei ordinare a Consiliului Ins  tutu-
lui Na ional al Jus  iei, a avut loc alegerea, prin vot secret, a noului director 
al INJ. La alegeri au par  cipat 12 din cei 13 membri ai Consiliului. 

În edin a sa din 15 decembrie 2014, Consiliul a analizat dosarele pre-
zentate pentru a candida la suplinirea func iei de director execu  v al INJ 
i a admis trei pretenden i, printre care a fost i Diana Scobioal , doctor 

habilitat în drept, conferen iar universitar la Academia de Administrare de 
pe lâng  Guvern, membru ales al Colegiului de evaluare a performan elor 
judec torilor al Consiliului Superior al Magistraturii, coordonator na ional 
al Programului HELP al Consiliului Europei.

În urma vot rii, Sergiu B ie u, membru al Consiliului, pre edinte al Co-
misiei de num rare a voturilor, a anun at înving torul concursului: Diana 
Scobioal . Dumneaei i-a început ac  vitatea de Director execu  v al Ins  -
tutului Na ional al Jus  iei la 9 februarie 2015. 
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Din 2006 – conferen iar universitar,  tular al Catedrei drept interna ional i dreptul 

rela iilor economice externe, Facultatea de drept, USM. 
2004-2006 – conferen iar universitar interimar la Facultatea de drept, USM,  liera fran-

cofon , Chi in u. 
2007-2011 – ef  a Direc iei Generale Rela ii Interna ionale i Integrare European , Mi-

nisterul Jus  iei.
2004-2007 – ef  a Direc iei Principale Agent Guvernamental, vicedirectoare a Departa-

mentului Rela ii Interna ionale i Integrare European , Ministerul Jus  iei.
2004 – Director adjunct al Direc iei Agent Guvernamental i Rela ii Interna ionale, 

Ministerul Jus  iei, ef  a sec iei Agent Guvernamental.
2002–2004 – specialist principal, Ministerul Jus  iei, Direc ia Agent Guvernamental i 

Rela ii Interna ionale, Sec ia Agent Guvernamental.
2013-prezent – membru ales al Colegiului de evaluare a performan elor judec torilor al 

Consiliului Superior al Magistraturii.
2012-prezent – coordonator na ional al Programului Help al Consiliului Europei.
2012-2013 – reprezentantul Comitetului Director pentru Cooperare Juridic  al Consiliu-

lui Europei (CDCJ).
2011-2012 – reprezentantul CDCJ în cadrul Comitetului consulta  v al Conven iei pentru 

protec ia persoanelor contra prelucr rii automa  zate a datelor cu caracter 
personal.

2010-2011 – reprezentantul CDCJ la European Dialog on Internet Governance (EuroDig).
2010-2011 – reprezentantul CDCJ la Internet Governance Forum (IGF).
2009-2013 – membru ales pentru dou  mandate consecu  ve în Biroul CDCJ.
2005-2012 – membru al Comisiei Europene pentru E  cacitatea Jus  iei a Consiliului Eu-

ropei.
2005-2013 – membru al CDCJ.

Este autoare a 67 de lucr ri s  in i  ce i metodico-didac  ce. Vorbe te franceza, rusa, spani-
ola, engleza.

INSTITUTUL NA IONAL AL JUSTI IEI INSTITUTUL NA IONAL AL JUSTI IEI 
ARE UN NOU DIRECTORARE UN NOU DIRECTOR

E E I E

RADIO MOLDOVA:
-  Ce v  dori i s  
realiza i la INJ? 
Poate nu e nevo-
ie de schimb ri 
bru te? 

Schimbări făcute 
repede – nu, dar de 
ele e nevoie. Schim-
bările îi vor viza pe 
acei din promoția a 

noua, care vor susține admiterea în toamna 
curentă, pentru că ne propunem să moder-
nizăm programul de instruire inițială. Am 
constatat cu regret că un procentaj con-
siderabil  din actualul curriculum repetă 
ciclul unu, de facultate. Noi trebuie să ne 
debarasăm de teoria care se face la faculta-
te. Atunci când acced în funcție, absolvenții 
noștri trebuie să fi e deja specialiști pregătiți 
pentru examinarea unui dosar real. Deci, în 
programul nostru de studii nu vor mai fi  
regăsite discipline care au fost studiate la 
Facultatea de drept. O să introducem mai 
multă aplicabilitate practică. 

(Emisiunea „Justiție echitabilă pentru 
fi ecare” din 19 martie 2015)

- Ce le spune i în primul rând audien i-
lor proasp t admi i la INJ?

- Ceea ce le spun audienţilor ori de câte ori 
intru în auditoriu în calitate de formator: 
că ei sunt cei care trebuie să schimbe per-
cepţia societăţii asupra sistemului judiciar 
din R. Moldova. Că justiţia nu doar trebuie 
făcută, dar văzută evident ca fi ind făcută. 
Audienţii sunt cheia reușitei noastre și tot 
ei vor fi  eșecul nostru dacă percepţia nu se 
va schimba. Prin urmare, ei sunt priorita-
tea noastră, și administraţia INJ și forma-
torii le stau la dispoziţie.

(Ziarul de Gardă, 31 martie 2015)

Diana Scobioală (în centru) împreună cu colectivul Institutului Național al Justiției la 8 martie 2015

:
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La Ins  tutul Na ional al 
Jus  iei s-a a  at într-o vizit  

de curtoazie Jesper To  lund, reprezentantul Guver-
nului Danemarcei, sosit la Chi in u din Copenhaga 
cu scopul de a tatona terenul odat  cu lansarea pro-
iectului „Consolidarea capacit ilor tehnice ale in-
s  tu iilor na ionale pentru protec ia i promovarea 
drepturilor omului”, care urmeaz  a   implementat 
în Republica Moldova, cu sus inerea Guvernului Da-
nemarcei prin intermediul Programului Na iunilor 
Unite pentru Dezvoltare, din ianuarie 2015 pân  în 
decembrie 2018.

Obiec  vul general al proiectului este de a îmbu-
n t i protec ia drepturilor omului i a suprema iei 
legii în Republica Moldova, incluzând implementarea 
e  cient  la nivel na ional a instrumentelor europene 
i interna ionale, în conformitate cu priorit ile, stra-

tegiile i planurile na ionale. Proiectul urm re te s  
consolideze capacit ile ins  tu iilor publice care au 
mandat în domeniile ce in de drepturile omului, jus-

Pe 17 februarie, la Ins  tutul 
Na ional al Jus  iei s-a a  at Jos 

Uitdehaag, expert în executare al Consiliului Europei, 
membru al Uniunii Interna ionale a Executorilor Ju-
dec tore  . Dumnealui a fost înso it de c tre Roman 
Talmaci, Pre edintele Uniunii Na ionale a Executori-
lor Judec tore  , care a men ionat c  expertul str in 
se a   la Chi in u cu scop de monitorizare a reformei 
sistemului de executare, precum i de iden   care a 
unor noi modi  c ri care urmeaz  a   f cute în con-
textul Strategiei de reformare a sectorului jus  iei.

Executorii judec tore   bene  ciaz  la INJ de in-
struire ini ial , iar ulterior – de formare con  nu . 
Aceste instruiri sunt programate i coordonate la e-

JJJu
dedededd cc curururttototoazazaziiiieieie JJJJJ Jesesespepeperrr TTTTo

23.01.2015
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 ia penal , guvernare i an  corup ie i va contribui 
la realizarea programelor de cooperare în domeniu 
între ONU i Republica Moldova. 

O  cialul Guvernului Danemarcei, înso it de 
Evgheni Golo ceapov, coordonator de programe, i 
Alexandru Cocâr , manager de proiect, ambii repre-
zentan i ai PNUD Moldova, a solicitat opinia gazdelor 
pe marginea derul rii reformelor în sistemul jus  iei 
din Republica Moldova, dup  care s-a interesat des-
pre condi iile i posibilit ile cu care INJ se include în 
programul de implementare a proiectului. 

din e comune cu reprezentan i ai UNEJ, în cadrul c -
rora se iden   c  i necesit ile de formare. În 2012 
i 2013 au avut loc instruiri ini iale pentru executori 

stagiari.
O bun  parte din tema  cile pentru formarea 

con  nu  a executorilor judec tore   sunt progra-
mate în Planul de realizare a strategiei de reformare 
a sectorului jus  iei.

Un interes deosebit din partea oaspetelui a trezit 
noua modalitate de formare con  nu  – instruirea la 
distan . Posibilit ile de folosire a acesteia, precum 
i programarea unei noi runde de formare con  nu  

a executorilor judec tore   urmeaz  s   e stabilite în 
luna aprilie, când Jos Uitdehaag va reveni la Chi in u.

Şi Danemarca susine reformarea sistemului justiiei din Republica Moldova

Se programeaz o nou rund de instruire a executorilor judectoreti
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Miercuri, 4 mar  e, un grup 
de o  cialit i, în frunte cu minis-

trul de externe Natalia Gherman, s-a deplasat la Bucu-
re   pentru a par  cipa la cea de-a treia sesiune a Comi-
siei Interguvernamentale România-Republica Moldova 
pentru Integrare European . Din grupul moldovenesc 
au f cut parte i doi reprezentan i ai Ins  tutului Na i-
onal al Jus  iei – Diana Scobioal , Director execu  v, i 
Mariana Pi  c, efa Direc iei instruire i cercetare.

Dup  prima parte a sesiunii, reprezentan ii ins  -
tu iilor de linie din Republica Moldova s-au deplasat, 
pe domenii, la sediile ins  tu iilor din România. Diana 
Scobioal  i Mariana Pi  c au mers la Ins  tutul Na io-
nal al Magistraturii, cu care Ins  tutul Na ional al Jus-
 iei din Republica Moldova are semnat un Protocol 

de colaborare.
Dup  vizitele o  ciale la ins  tu iile din România, 

a avut loc sesiunea de închidere a Comisiei Intergu-
vernamentale România-Republica Moldova pentru 
Integrare European  în cadrul c reia grupurile de 

Miercuri, 4 mar  e, Diana 
Scobioal , Directorul execu  v al 

INJ, i Mariana Pi  c, efa Direc iei instruire i cerce-
tare a INJ, au vizitat coala Na ional  de Gre  eri din 
România, acesta  ind un bun prilej pentru semnarea 
Protocolului de colaborare între cele dou  ins  tu ii.

Conducerea colii Na ionale de Gre  eri a felici-
tat noul director al Ins  tutului Na ional al Jus  iei, 
Diana Scobioal , cu ocazia numirii sale în aceast  
func ie, exprimând ur ri de succes în îndeplinirea 
mandatului s u.

La întrevedere, din 
partea colii Na ionale 
de Gre  eri, au par  ci-
pat Mihaela-Angelica 
Iacuba, Director, Cris  na 
Cucu, Director adjunct 
responsabil cu formarea 
ini ial , Amalia Andone 
Bonta , Director adjunct 
responsabil cu formarea 

de
trr llllululul ddddd deee exexextteteternrnrneee NNNaNaNattatatalllilililia G
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La cea de-a treia sesiune a Comisiei Interguvernamentale 

România-Republica Moldova pentru Integrare European

Semnarea Protocolului de colaborare între INJ 

i Şcoala Naional de Grefieri din România

lucru sectoriale au prezentat priorit ile de coope-
rare pentru anul 2015. În  nal, concluzii asupra eve-
nimentului au prezentat Natalia Gherman i Bogdan 
Aurescu, mini tri ai afacerilor externe din Republica 
Moldova i, respec  v, din România.

În imagine: reprezentan ii INJ i ai Ins  tutului Na-
ional al Magistraturii din România, par  cipan i la cea 

de-a treia sesiune a Comisiei Interguvernamentale Ro-
mânia-Republica Moldova pentru Integrare European

con  nu , i Miruna Ghica, 
din cadrul Departamentului 
rela ii interna ionale.

Reprezentan ii Ins  tu-
tului Na ional al Jus  iei din 
Republica Moldova i cei ai 
colii Na ionale de Gre  -

eri din România au conve-
nit asupra colabor rii în cadrul mai multor ac  vit i, 
având în vedere interesul manifestat de c tre ambele 
ins  tu ii fa  de sistemele judiciare na ionale, modul 
de elaborare i implementare a planurilor de formare 
ini ial  i con  nu , metodologia recrut rii i form rii 
formatorilor. Scopul protocolului semnat const  în 
stabilirea unui cadru general de cooperare între cele 
dou  ins  tu ii în vederea cre terii standardelor de ca-
litate a form rii, îmbun t irea preg  rii teore  ce i 
prac  ce a gre  erilor, precum i organizarea unor ac-
 vit i comune, inclusiv prin accesarea de proiecte cu 
 nan are european , ceea ce va contribui la ridicarea 

standardelor calit ii actului de jus  ie în ambele ri.
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Cea mai important  ches  une de pe agenda de lucru 
a edin ei Consiliului Ins  tutului Na ional al Jus  iei din 
30 ianuarie a fost alegerea noului director al INJ. Totu i, 
pentru început, membrii prezen i ai Consiliului au decis s  
sus in  dezbateri pe marginea aprob rii structurii, efec  -
vului limit , statului de personal i a schemei de încadrare 
ale Ins  tutului Na ional al Jus  iei, aprob rii curriculumu-
rilor disciplinare pentru formarea ini ial  a candida ilor la 
func ii de judec tor i procuror în semestrul III, conform 
planului de înv mânt 2013-2015 i aprob rii curriculu-
murilor disciplinare pentru formarea ini ial  a candida ilor 
la func ii de judec tor i procuror în semestrul II, conform 
planului de înv mânt 2014-2016. 

Spre  nalul edin ei, a fost examinat  ches  unea cu 
privire la alegerea Directorului execu  v al Ins  tutului Na-
ional al Jus  iei. Pentru a- i prezenta concep iile de dez-

voltare a INJ, au fost invita i cei trei pretenden i admi i la 
concurs în edin a precedent  a Consiliului: Eugen Rusu, 

Pentru edin a sa ordinar  din 27 februarie, Consiliul 
Ins  tutului Na ional al Jus  iei i-a programat dezbaterea 
mai multor ches  uni ce in de ac  vitatea curent  a ins  tu-
iei, totu i discu iile au fost concentrate asupra celor mai 

importante dintre ele: aprobarea comisiilor pentru exame-
nele de absolvire a cursurilor de formare ini ial  a viitorilor 
candida i la func ii de judec tor i de procuror, modi  carea 
Regulamentului din 21.06.2007 cu privire la formarea ini i-
al  i absolvire, modi  carea Planului de formare ini ial  a 
candida ilor la func ii de judec tor i de procuror în peri-
oada 1 octombrie 2014 – 31 mar  e 2016 i anun area con-
cursului repetat pentru completarea re elei de formatori la 
domeniul de studiu „Psihologia judiciar ”.

O informa ie pe marginea form rii comisiilor pentru 
examenele de absolvire a prezentat Diana Scobioal , Direc-
torul execu  v al INJ. Dumneaei a nominalizat candidaturile 
propuse prin Hot rârea Consiliului Superior al Magistraturii 

I I E  SI I I I J

consultant în Sec ia didac  co-metodic  i cercet ri, Direc-
ia instruire i cercetare a INJ, formator INJ, ex-deputat i 

pre edinte al Comisiei juridice, numiri i imunit i a Par-
lamentului RM, ex-adjunct al Procurorului General; Diana 
Scobioal , doctor habilitat în drept, conferen iar univer-
sitar la Academia de Administrare de pe lâng  Guvern, 
membru ales al Colegiului de evaluare a performan elor 
judec torilor al CSM, formator INJ, coordonator na ional 
al Programului HELP al Consiliului Europei, i Valeriu Ku-
ciuk, cercet tor  in i  c superior la Centrul de cercet ri 
strategice al Ins  tutului de Cercet ri Juridice i Poli  ce al 
Academiei de  in e a Moldovei. Dup  alegeri, care au 
avut un caracter secret, comisia de num rare a voturi-
lor, avându-l ca pre edinte pe Sergiu B ie u, a constatat 
c  num rul necesar de voturi – apte – l-a ob inut Diana 
Scobioal . As  el, noul Director al Ins  tutului Na ional al 
Jus  iei i-a început ac  vitatea pe 9 februarie curent, cu 
un mandat de cinci ani.

nr. 110/5 din 17.02.2015 i prin Hot rârea Consiliului Supe-
rior al Procurorilor nr. 12-36/15 din 12.02.2015. Totodat , 
conform regulamentului, al i ase membri au fost propu i 
de c tre Consiliu, dup  care acesta a aprobat Comisia pen-
tru examenele de absolvire a cursurilor de formare ini ial  
de c tre candida ii la func ia de judec tor i Comisia pentru 
examenele de absolvire a cursurilor de formare ini ial  de 
c tre candida ii la func ia de procuror.

În aceea i edin , Consiliul a modi  cat Regulamentul 
privind formarea ini ial  i absolvire din 21.06.2007 i Planul 
de formare ini ial  a candida ilor la func ii de judec tor i 
procuror în perioada 1 octombrie 2014–31 mar  e 2016. La 
solicitarea conducerii INJ, a anun at concurs repetat pentru 
completarea re elei de formatori la domeniile „Psihologia 
judiciar ”, „Tac  ca criminalis  c ”, „Metodologia întocmirii 
actelor procedurale în faza de urm rire penal ”, „Conduce-
rea i efectuarea urm ririi penale de c tre procuror”.

Curriculumurile disciplinare pentru formarea iniial au fost actualizate

Consiliul a aprobat comisiile pentru examenele de absolvire
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În calitate de formatori au par  cipat Ta  ana Tin-
 uc, doctor în psihologie, conferen iar universitar, 
efa Catedrei de pedagogie i psihologie a Ins  tutu-

lui de Formare Con  nu , i Parascovia Tocan, doctor 
în economie, conferen iar universitar, efa Catedrei 
de economie a aceluia i ins  tut.

Ins  tutul Na ional al Jus-
 iei, în parteneriat cu Misiu-

nea Norvegian  pentru Suprema ia Legii în Moldova 
(NORLAM) i Asocia ia Avoca ilor Americani în Mol-
dova (ABA ROLI), realizeaz  o serie de traininguri 
aprofundate în domeniul drepturilor omului, în spe-
cial – aplicarea Conven iei Europene a Drepturilor 
Omului, des  nate unui grup de formatori care ur-
meaz  s  devin  exper i în sfera dat  i s  instruias-
c , la rândul lor, al i bene  ciari.

Una dintre principalele 
probleme cu care se confrunt  

majoritatea dintre noi în  mpul exercit rii func iei 
este aprecierea incorect  a duratei  ec rei ac  vit i 
pe care o desf ur m, precum i lipsa unor obiec  -
ve bine de  nite pentru a putea   cu exac  tate ce 
dorim s  a  ngem. Pentru a asigura un bun control 
asupra  mpului, care este o resurs  limitat , trebu-
ie s  aplic m i s  respect m o serie de reguli. Des-
pre aceasta i despre multe alte sub  lit i ce in de 
matricea  mpului s-a discutat în cadrul seminarului 
de formare formatori în domeniul managementului 
 mpului organizat la Ins  tutul Na ional al Jus  iei. 

Cursul a avut loc pe 29 i 30 ianuarie curent cu su-
portul Programului USAID ROLISP.

 
neneneaaa NNNNoNoNorvrvrvegegegiiiiaiaiannn pp penenentttru
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Aciunea civil în cadrul procesului penal prin prisma articolului  al CEDO

Instruirea formatorilor INJ în domeniul managementului timpului

Pe 20 mar  e a avut loc cea de-a opta sesiune a 
grupului-resurs  în domeniul respec  v cu tema  ca 
„Anumite aspecte ce in de ar  colul 6 al CEDO: ac i-
unea civil  în cadrul procesului penal. Audierea mar-
torilor la distan . Realit i i perspec  ve”.

Membrii grupului, format din judec tori, procu-
rori i avoca i, au fost ghida i de exper ii de la NOR-
LAM – Inger Wiig, judec tor, Marit Helene Evjemo, 
procuror public, i de Ronald Wolfson, director regi-
onal al ABA ROLI Moldova.
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La 31 mar  e, în incinta In-
s  tutului Na ional al Jus  iei 

a avut loc edin a fes  v  de înmânare a atestatelor 
absolven ilor promo iei a aptea a INJ.

Dup  onorarea Imnului de Stat al Republicii 
Moldova de c tre cei prezen i, Eduard Ababii, Pre-
edintele Consiliului Ins  tutului Na ional al Jus  iei, 

vicepre edintele Cur ii de Apel B l i, a prezentat un 
mesaj de felicitare viitorilor judec tori i procurori 
cu ocazia absolvirii cursului de formare ini ial , dup  
care a oferit cuvântul noului Director execu  v al In-
s  tutului Na ional al Jus  iei, Diana Scobioal .

În cadrul evenimentului au vorbit i invita ii de 
onoare – Vladimir Grosu, Ministru al Jus  iei, Mihai 
Poalelungi, Pre edinte al Cur ii Supreme de Jus  ie, 
Victor Micu, Pre edinte al Consiliului Superior al Magis-
traturii, i Mircea Ro ioru, Pre edinte al Consiliului Su-
perior al Procurorilor, precum i proaspe ii absolven i ai 
INJ – Ion Chirtoac , candidat la func ia de judec tor, i 
Olga Ababii, candidat la func ia de procuror.

Fes  vitatea a culminat cu înmânarea atestatelor 
de absolvire celor 15 candida i la func ia de judec tor 
i 20 de candida i la func ia de procuror. Pe lâng  aces-

tea, au fost conferite i diplome cu men iuni de lider 
al promo iei a VII-a pentru cele mai bune rezultate pe 

În perioada 19-23 ianuarie 
curent, la Ins  tutul Na ional al 
Jus  iei s-au desf urat exame-

nele de evaluare  nal  a stagiului de prac  c , care 
a avut loc pe parcursul a 25 de s pt mâni (21 iulie 
2014-18 ianuarie 2015), având drept scop asigurarea 
form rii competen elor profesionale i acumularea 
experien ei de organizare i realizare a ac  vit ilor 
pe t râm profesional de c tre audien ii care vor can-
dida la func ii de judec tor i procuror.

F E I I I

parcursul form rii ini iale la INJ (Elena Bolocan, candi-
dat la func ia de judec tor, i Anna Pascari, candidat 
la func ia de procuror), diplome de merit cu men iuni 
pentru rezultate remarcabile (Maria Frunze i Vladis-
lav Schibin – candida i la func ia de judec tor, Sergiu 
Popa i Eugenia Zubco – candida i la func ia de procu-
ror), precum i diplome de merit cu men iuni pentru 
spirit organizatoric deosebit în ac  vitatea de ef de 
grup  (Ion Chirtoac , candidat la func ia de judec tor, 
i Olga Ababii, candidat la func ia de procuror).

Pe parcursul anilor, INJ a mai lansat în jus  ia na-
ional  66 de judec tori i 127 de procurori, iar re-

prezentan ii promo iei a VII-a vor   primii care, pân  
la angajare, urmeaz  s  treac  testul poligrafului.

A fost lansat o nou promoie de absolveni ai INJ

Evaluare final a stagiului de practic 

sss
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15 candida i la func ia de judec tor i 20 la func-

ia de procuror au fost repar  za i în instan e judec -
tore  , procuraturi i organe de urm rire penal  din 
republic  pentru a valori  ca cuno  n ele ob inute în 
cadrul instruirii ini iale i pentru a- i forma deprin-
deri profesionale sub îndrumarea unui conduc tor 
de la locul desf ur rii stagiului de prac  c .

Stagiarii au fost nota i în func ie de referin ele tuto-
rilor de prac  c , evalu rile curente, precum i de mo-
dul sus inerii de c tre audien i a raportului de prac  c .



R E V I S T A  I N S T I T U T U L U I  N A Ţ I O N A L  A L  J U S T I Ţ I E INR .  1  (32) ,  2015

11

tar, i Lilian Apostol, agent guvernamental al Repu-
blicii Moldova la CtEDO.

În agenda seminarului au fost incluse subiecte 
privind evolu ia recent  a jurispruden ei Cur ii Euro-
pene în cazurile Republicii Moldova, conceptul obli-
ga iilor pozi  ve i nega  ve în jurispruden a CtEDO, 
impactul modi  c rilor care vor   operate prin Pro-
tocolul nr. 15 al Conven iei, regula aplic rii directe 
a jurispruden ei Cur ii Europene în ordinea juridic  
intern , redeschiderea procedurilor interne i revi-
zuirea hot rârilor de  ni  ve, ca efect al execut rii ho-
t rârilor CtEDO i altele.

– au avut drept obiec  v major sporirea cuno  n elor, 
atât teore  ce, cât i prac  ce, privind solu ionarea li-
 giilor în domeniul propriet ii intelectuale, acesta 
 ind un domeniu nou i dinamic în R. Moldova.

Discu iile au fost orientate spre reglement rile 
juridice ale dreptului exclusiv asupra m rcilor, ale 
dreptului de autor i drepturilor conexe, precum i 
pe par  cularit ile solu ion rii li  giilor ce in de do-
meniul protec iei propriet ii intelectuale.

Urm torul training va avea loc pe 20 mai curent.
(Mai multe informa ii vezi pe www.inj.md.)

În vederea complet rii 
i aprofund rii cuno  n elor 

judec torilor i procurorilor 
privind jurispruden a Cur ii Europene a Drepturilor 
Omului i reie ind din modi  c rile recente ale aces-
teia, Ins  tutul Na ional al Jus  iei i-a propus reali-
zarea unui seminar la capitolul dat. Acest lucru s-a 
întâmplat pe 19 mar  e, când a avut loc cursul de for-
mare con  nu  „Dezvolt rile jurispruden iale recente 
ale CtEDO”.

Par  cipan ii la training au fost instrui i de c tre 
formatorii INJ: Diana Scobioal , Director execu  v al 
INJ, doctor habilitat în drept, conferen iar universi-

Pe 20 mar  e, Ins  tutul Na-
ional al Jus  iei, în cooperare 

cu Agen ia de Stat pentru Pro-
prietatea Intelectual  a Republicii Moldova (AGEPI), 
a început o nou  rund  de seminare dedicate propri-
et ii intelectuale. Acestea fac parte din Planul na i-
onal de ac iuni pentru implementarea Acordului de 
Asociere Republica Moldova – Uniunea European  
pentru anii 2014-2016. 

Par  cipan ii la formare con  nu  – judec tori, 
procurori, mediatori, reprezentan i ai AGEPI i ai INJ 
– au fost saluta i de c tre Liliana Bolocan, Director 
general al AGEPI, i Diana Scobioal , Director execu-
 v al INJ, care au punctat valoarea evenimentului în 

speran a ob inerii unui feedback construc  v.
Formatorii cursului de formare con  nu  – Ion â-

gana , Vicedirector general al AGEPI, i Andrei Moisei, 
Director al Departamentului juridic din cadrul AGEPI 

i
ju

19.03.2015

i
ccu

20.03.2015

F E I

Dezvoltrile jurisprudeniale recente ale CtEDO

Aspecte practice privind aplicarea legislaiei 

în domeniul proprietii intelectuale
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„Ne dorim ca audien ii INJ „Ne dorim ca audien ii INJ 
s  devin  adev ra i agen i s  devin  adev ra i agen i 
ai schimb rii”ai schimb rii”

dat de USAID ROLISP, pentru consilierii de probaţiune, 

în parteneriat cu Ofi ciul Central de Probaţiune, și pentru 

asistenţii judiciari. Constatăm, cu regret, lipsa mijloace-

lor fi nanciare necesare pentru formare iniţială și a altor 

actori din sectorul justiţiei.

În toamna 2014, la INJ s-a desfășurat, pentru prima 

dată, examenul de capacitate a persoanelor care vor să 

candideze la funcţia de judecător în baza vechimii în 

muncă, fi ind constituite Grupul de lucru pentru elabora-

rea subiectelor și selectarea dosarelor și Comisia de ab-

solvire pentru primirea examenului de capacitate. 

În vederea optimizării procesului de organizare și 

desfășurare a cursurilor de formare iniţială, pe parcur-

sul anului trecut a fost realizată, în colaborare cu Secţia 

didactico-metodică și cercetări, o evaluare a necesităţi-

lor de formare iniţială care va sta la baza perfecţionării 

planului de formare iniţială și, bineînţeles, a curricu-

lumurilor disciplinare. În context, pentru candidaţii la 

funcţiile de judecător și de procuror se dorește modifi -

carea calendarului academic și reducerea obiectelor de 

studiu până la 17. Ne propunem amenajarea sălilor cu 

echipamentul necesar orelor de curs pentru aplicarea 

metodelor moderne de predare; modifi carea Regula-

mentului privind formarea iniţială și absolvire, a Re-

gulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea 

stagiului de practică a audienţilor INJ care candidează 

la funcţii de judecător și de procuror; formarea iniţială 

a reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei 

pe baze contractuale în urma modifi cărilor și completă-

rilor care vor fi  operate în legislaţie; implicarea audien-

ţilor în activitatea știinţifi că prin publicarea articolelor 

în Revista INJ; organizarea conferinţelor internaţionale 

cu participarea audienţilor din diferite școli de magis-

tratură, a vizitelor de studiu la instituţii similare; partici-

parea audienţilor INJ la Concursul Internaţional THEMIS 

al Școlilor de Magistratură din statele membre ale Con-

siliului Europei. Avem deja o experienţă în acest sens. În 

2008, la București, la cea de-a III-a ediţie a prestigiosului 

concurs, echipa Institutului Naţional al Justiţiei s-a pla-

sat pe locul II la secţiunea Etică și deontologie juridică, 

iar în anul următor, la Lisabona, prestaţia audienţilor INJ 

a fost apreciată cu diplomă de merit la selectarea temei 

și originalitatea mesajului transmis auditoriului. În pre-

zent, pregătim o echipă care va participa la Concursul 

THEMIS în perioada 8-12 iunie 2015, la Luxemburg, cu 

tematica „Riscurile și provocările în procedura de recu-

noaștere și executare a hotărârilor arbitrale străine pe 

teritoriul R. Moldova”.

Și în acest fel ne dorim ca audienţii INJ să-și dezvolte, 

pe lângă aptitudinile de profesioniști, capacităţile și mo-

dalităţile de acţiune, pentru ca, în fi nal, să fi e adevăraţi 

agenţi ai schimbării.

E S E

Activitatea Secţiei formare continuă se desfășoară 

conform prevederilor actelor legislative și normative ale 

INJ și în baza obiectivelor trasate în planurile de învăţă-

mânt. Fiind o prerogativă de interes naţional și una din-

tre atribuţiile de bază ale Institutului Naţional al Justiţiei, 

instruirea iniţială are drept scop principal formarea unor 

profesioniști care să-și asume valorile statului de drept și 

integritatea profesională ca repere fundamentale în acti-

vitate și care să promoveze aceste valori în rândul colegi-

lor de breaslă. Pentru atingerea acestuia, INJ își propune 

formarea judecătorilor, procurorilor și a altor specialiști 

în domeniu care să manifeste următoarele competenţe: 

interpretarea și aplicarea uniformă a legislaţiei naţionale 

și internaţionale; respectarea exigenţelor normative și 

deontologice impuse profesiei; contribuirea la promo-

varea imaginii justiţiei în societate; capacitate de auto-

instruire, cercetare și elaborare de proiecte în domeniul 

profesional; cunoașterea și selectarea celor mai efi ciente 

tehnologii în luarea deciziilor profesionale; capacitatea 

de autoanaliză, autoevaluare și diagnosticare în vederea 

soluţionării problemelor din domeniul de activitate; abi-

litate de a lucra în echipa multidisciplinară etc. 

Menţionăm că formarea iniţială în cadrul INJ are un 

caracter preponderent practic (70% din programul de 

studii) și se realizează conform planului de învăţământ și 

a curriculumurilor aprobate de Consiliul INJ, după coor-

donarea acestora, în modul stabilit de lege, cu Consiliul 

Superior al Magistraturii, Procuratura Generală, și Minis-

terul Justiţiei. 

Pe lângă viitori judecători și procurori, INJ instru-

iește și alte categorii de profesioniști: grefi eri, asistenţi 

judiciari, șefi  ai secretariatelor instanţelor judecătorești, 

consilieri de probaţiune etc. În anii 2013 și 2014, INJ a 

oferit cursuri de formare iniţială pentru șefi i secretaria-

telor instanţelor judecătorești cu sprijinul fi nanciar acor-

Iulia GORBATENCO, 
șefa Secției formare inițială INJ
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„Se cere o modificare „Se cere o modificare 
a Regulamentului de a Regulamentului de 
evaluare a judec torilor”evaluare a judec torilor”

În 2012 a fost adoptată Legea privind selecția, evalua-
rea performanțelor și cariera judecătorilor. În baza ei, Con-
siliul Superior al Magistraturii a aprobat un regulament 
cu privire la criteriile, indicatorii și procedura de evaluare 
a performanțelor judecătorilor. Timp de doi ani, conform 
concepției de reformare a sistemului judecătoresc, Co-
legiul de evaluare, în baza grafi cului aprobat de Consiliu 
Superior al Magistraturii, a evaluat toți judecătorii din R. 
Moldova – peste 400, dintre care cinci au fost califi cați cu 
„eșuat” și concediați din sistem. Am început în aprilie 2012, 
iar ultima ședință a avut loc pe 27 martie 2014.

Totodată, în 2014, Colegiul a avut 17 ședințe la care a 
evaluat 210 judecători, dintre care 151 – în mod ordinar, 
iar 59 – în mod extraordinar, ultimii participând  la concur-
suri pentru funcții superioare. Nu au susținut o evaluare 
pozitivă și au fost concediaţi din sistem doi judecători, iar 
la cinci le-am acordat un termen de 12 luni de pregătire 
suplimentară. Lucru demn de menționat: absolvenții Insti-
tutului Național al Justiției dau dovadă de o pregătire mai 
bună, deseori – mai bună chiar și față de unii dintre acei 
care au o vechime de muncă în instanță de zece ani.

Regulamentul cu privire la criteriile, indicatorii și pro-
cedura de evaluare a performanțelor judecătorilor are 
stabilit un anumit punctaj la fi ecare indicator. Noi evalu-
ăm efi ciența activității, calitatea lucrului și integritatea 
profesională a judecătorului în baza dosarului prezentat, 
a informațiilor oferite de Curtea Supremă de Justiție, de 
curțile de apel, a notelor informative de la Inspecția Ju-
diciară și Consiliul Superior al Magistraturii, comparăm 
opinia societății civile, analizăm informațiile din alte surse, 
inclusiv din mass media, asistăm în ședințele de judecată, 
selectăm și ascultăm înregistrările audio ale ședințelor de 
judecată, ca să tragem concluzia respectivă despre respec-
tarea eticii profesionale de către judecătorul evaluat etc.

Sigur, mulți cred că anume cu ajutorul Colegiului de 
evaluare poate fi  curățat sistemul de cea mai mare parte a 
judecătorilor care blochează reformele și diminuează ima-
ginea justiției. Conform Regulamentului, în baza puncta-

jului acumulat, noi folosim în timpul evaluări următoarele 

Svetlana NOVAC,
judecător la Curtea Supremă 
de Justiție,
Președintele Colegiului de 
evaluare a judecătorilor 

I   I II

califi cative: eșuat, insufi cient, bine, foarte bine, excelent. 
Puțini se aleg cu califi cativul „foarte bine” sau „excelent”, dar 
toți ar trebui să tindă spre acestea, deoarece califi cativul 
obținut la evaluare este suportul de bază pentru judecă-
torul care decide să participe la un concurs de promovare 
într-o funcție superioară. Mai trist e că, conform criteriilor 
acestui Regulament, e imposibil să dai o apreciere obiec-
tivă calității și integrității profesionale a magistratului. 
De aceea, noi pregătim acum un complet de modifi cări 
la acest regulament. Considerăm că nu este corect actu-
alul punctaj prevăzut la diferite criterii de evaluare, el nu 
permite o evaluare reală a judecătorului. Bunăoară, sunt 
judecători care stau prost la capitolul calitatea muncii, dar, 
deoarece nu fi gurează în hotărâri CEDO și au peste 200 de 
ore de formare continuă la Institutul Național al Justiției, 
acumulează cu 10 puncte mai mult și trec pozitiv evalua-
rea. De fapt, judecătorii care apar în hotărârile CEDO sunt, 
în fond, cei de la Curtea Supremă de Justiție, deoarece la 
CEDO ajung doar dosarele care au trecut toate etapele în 
instanțele naționale. Totodată, pentru o apreciere mai rea-
lă, propunem ca formarea profesională la INJ să fi e notată 
cu 5 puncte pentru cele 40 de ore de instruire obligatorii și 
nu mai mult, iar o abatere disciplinară să fi e pedepsită cu 
minus zece puncte, nu cu minus unu.

Efi ciența și calitatea activității judecătorului depinde 
și de rata de soluționare. Sunt judecători la Chișinău care 
au anual în procedură câte 800 de dosare. Un judecător de 
instrucție din sectorul Râșcani a examinat mai mult de o 
mie de dosare într-un an. Consiliul Superior al Magistratu-
rii ar trebui să stabilească cam câte dosare poate să exami-
neze un judecător… Lipsește responsabilitatea judecăto-
rilor din prima instanță care mizează pe faptul că greșelile 
lor vor fi  corectate în recurs de curțile de apel și de Curtea 
Supremă de Justiție. 

Evaluarea corectă o faci în baza unor informații obiec-
tive, pe care deseori le obţii foarte greu. E regretabil, dar ca-
racteristica dată judecătorului și semnată de președintele 
instanței de judecată nu corespunde realității. Noi știm 
acest lucru, deoarece avem informația confi dențială, dis-
cutăm cu șefa cancelariei, cu colegii, cu asistentul, cu gre-
fi erul judecătorului și înțelegem că președintele nu vrea 
să-și strice relația cu subalternul. Vă spun: în doi ani, nu am 
văzut nici o caracteristică reală, ceea ce ne face să ne infor-
măm suplimentar, să mergem la fața locului.  

La Telenești, în biroul uni judecător am găsit dezor-
dine totală, peste tot numai praf, îi lipsea o clasifi care a 
dosarelor… Să vedeți că o asemenea persoană pretindea 
la funcția de președinte de judecată! Cum să dirijeze el o 
instanță întreagă, dacă nici măcar în biroul său nu-și face 
ordine? Nu cunoaște programul de gestionare a dosare-
lor, nu poate accesa MoldLex-ul, nu știe a căuta o lege în 
internet… 

Consider că modifi carea Regulamentului cu pri-
vire la criteriile, indicatorii și procedura de evaluare a 
performanțelor judecătorilor ar permite o evaluare mult 
mai corectă, ceea ce ne va ajuta să curățim sistemul con-

form cerințelor de reformare a acestuia.
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D I

Excepții la obligația de protecție în lumina 

jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului 

Mihai POALELUNGI, 
doctor în drept, 
Pre edinte al Cur ii Supreme 
de Jus  ie

Excep  ons from the protec  on obliga  on in light 
of the ECtHR jurisprudence 

Ac  ons or inac  ons of the states-par  es to the 
European Conven  on on Human Rights produced 
in an extraterritorial way that have implica  ons 
on human rights and fundamental freedoms, as 
a rule engages the liability of those states for the 
caused interferences. However, the European 
Conven  on provides certain situa  ons that con-
di  oning the exonera  on of the states from the 
liability that, in a habitual way, would arise as a 
consequence of disrespect of posi  ve/nega  ve 
obliga  ons to protect the rights and freedoms en-
shrined in the ECHR. In this scien   c demarche, 
were analyzed the speci  c clauses exonera  ng 
from the liability of the states for the acts com-
mi  ed in an extraterritorial way, with references 
to concrete cases in which the Strasbourg Court 
has applied the respec  ve clauses.

Key-words: European Court of Human Rights, Eu-
ropean Conven  on on Human Rights, case, extra-
territorial act, state liability, liability exonera  ng 
situa  ons.

Ac iunile/inac iunile statelor-p r i la Conven ia Euro-
pean  a Drepturilor Omului produse în mod extrater-
ritorial, care au implica ii asupra drepturilor i libert -
ilor fundamentale ale omului, angajeaz , de regul , 

r spunderea respec  velor state pentru ingerin ele ca-
uzate. Totu i, Conven ia European  prevede anumite 
situa ii ce condi ioneaz  exonerarea statelor de r s-
punderea care, în mod habitual, ar   survenit în urma 
nerespect rii obliga iunilor pozi  ve/nega  ve de pro-
tec ie a drepturilor i libert ilor consacrate de CEDO. 
În prezentul demers  in i  c au fost analizate clauzele 
speci  ce exoneratorii de r spundere a statelor pentru 
actele produse extrateritorial,  ind f cute referin e la 
spe e concrete în care Curtea de la Strasbourg a aplicat 
respec  vele clauze.

Cuvinte-cheie: Curtea European  a Drepturilor Omului, 
Conven ia European  a Drepturilor Omului, spe , act 
extrateritorial, r spunderea statului, situa ii exonerato-
rii de r spundere.

În Conven ia European  a Drepturilor Omului1 
(CEDO), dar i în jurispruden a Cur ii Europene au 
fost elaborate limit ri generale (clauza derogatorie, 
imunitatea de jurisdic ie) i speci  ce (espacejuri-
dique, clauza colonial ) aferente aplic rii extrateri-
toriale a CEDO. Ori de câte ori va   depistat  cel 
pu in una dintre ele, efectele pe care ar trebui s  le 
produc  Conven ia vor   înl turate într-un mod re-
lativ sau absolut, respectiv - poten ialii bene  ciari 
nu vor mai putea invoca înc lcarea acesteia. 

Espace juridique. Espace juridique sau „spa iul 
juridic” este o limitare speci  c  doar extrateritoria-

1  Convenţia Europeană a Drepturilor Omului din 04/11/1950 

la Roma, Italia. [on-line]: http://echr.coe.int/Documents/

Convention_RON.pdf (Vizitat la 25/03/2015).

lit ii CEDO. Ea const  în conceptul conform c ru-
ia Conven ia este un instrument al ordinii publice 
(ordre public) europene, iar aplicarea acesteia este 
necesar  a   limitat  la spa iul statelor-membre ale 
Consiliului Europei, chiar dac  statul ar exercita 
jurisdic ia extrateritorial  în sensul art. 1. 

Conceptul poate   aplicat doar în cazul aplic -
rii criteriului spa ial, i nu al acelui de autoritate 
agent-stat, ceea ce de asemenea a creat di  cult i 
de interpretare în lumina jurispruden ei Cur ii de 
pân  la Bankovic2. Paradoxal, dar acela i concept al 
unei ordini publice europene unice a fost utilizat 
i pentru aplicarea extrateritorial  a Conven iei în 

interiorul spa iului juridic.
Conceptul de espace juridique nu are nici un 

suport conven ional sau judiciar, hot rârea care 

2 Speţa Bankovicș.a. c. Belgiei ș.a., decizia din 12/12/01. În: 

baza de date HUDOC. [on-line]: http://hudoc.echr.coe.

int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-22099 (Vizitat la 

25/03/2015).
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i-a dat impuls  ind în spe a Bankovic, creând 
astfel un precedent periculos, în sensul neg rii 
protec iei drepturilor i libert ilor fundamen-
tale atunci când ele obiectiv trebuiesc protejate. 
Curtea a ignorat jurispruden a precedent , când 
jurisdic ia statului-membru a fost recunoscut  în 
afara spa iului juridic al Consiliului Europei: Issa3 
i Ocalan4, statuând c  statele reclamate în spe e-

le respective nu au obiectat în acest sens. Argu-
mentul dat este mai mult decât dubios, deoarece 
jurisdic ia în lumina art. 1 este oarecum o stare 
de fapt obiectiv  care n-ar trebui s  depind  de 
contradictorialitate, iar ultima n-ar trebui s   e 
abordat  în sensul s u absolut. Mai mult, Curtea 
a examinat chestiunea jurisdic iei în hot rârea  -
nal  în spe a Issa (trecuser  3 ani dup  Bankovic), 
constatând c  Turcia a exercitat extrateritorial ju-
risdic ia, prin agen ii s i, care ac ionau în nordul 
Irakului, tacit ignorând argumentul espace juri-
dique din Bankovic. 

Curtea a examinat chestiunea jurisdic iei i în 
spe a M. c. Danemarcei5,  ind vorba despre am-
basada statului reclamat, care se a  a pe teritoriul 
fostei RDG, ar  care, evident, nu era membr  a 
Consiliului Europei, dar, precum i Republica Fe-
derativ  Iugoslavia în Bankovic, se a  a în inima 
Europei continentale. Totodat , i în spe a Pad6 
Curtea a constatat jurisdic ia Turciei în privin a 
agen ilor s i, care ac ionau pe teritoriul Iranului. 
Deci, Curtea, în mod v dit, a ignorat conceptul in-
terpretat în Bankovic, dar nici nu s-a expus expres 
împotriva acestuia. 

Conceptul de espace juridique a devenit desu-
et odat  cu adoptarea hot rârii în spe a Al-Skeini7, 
unde Curtea a stabilit scopul limitativ al acestuia: 
de a nu impune statelor care nu sunt p r i la Con-
ven ie standardele ce reies din ea, ceea ce nu în-

3 Speţa Issa c. Turciei, hotărârea din 16/11/2004. În: baza de 

date HUDOC. [on-line]: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/

pages/search.aspx?i=001-67460 (Vizitat la 25/03/2015).
4 Speţa Ocalan c. Turciei, hotărârea din 12/05/2005. În: baza de 

date HUDOC. [on-line]: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/

pages/search.aspx?i=001-69022 (Vizitat la 25/03/2015).
5 Speţa M. c. Danemarcei, decizia Comisiei EDO din 14/10/1992. 

În: baza de date HUDOC. [on-line]: http://hudoc.echr.coe.

int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-1390 (Vizitat la 

25/03/2015).
6 Speţa Pad ş.a. c. Turciei, decizia din 28/06/2007. În: baza de 

date HUDOC. [on-line]: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/

pages/search.aspx?i=001-81672 (Vizitat la 25/03/2015).
7 Speţa Al-Skeini ş.a. c. Regatului Unit, hotărârea din 7/07/2011. 

În: baza de date HUDOC. [on-line]: http://hudoc.echr.coe.

int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-105606 (Vizitat la 

25/03/2015).

seamn  c  CEDO nu trebuie s   e aplicat  în afara 
spa iului Consiliului Europei, astfel excluzând va-
cuumul aparent creat dup  Bankovic. Ironic, Cur-
tea a f cut trimitere la aceea i jurispruden  ca i 
în Bankovic, dar deja în vederea aplic rii extrateri-
toriale a Conven iei.

Clauza derogatorie (art. 15 al CEDO). Art. 15 
al Conven iei reprezint  o limitare general  tem-
porar  a aplicabilit ii CEDO în circumstan e de 
r zboi sau de pericol public iminent, care ame-
nin  ordinea constitu ional  a statului. Pentru 
aplicarea art. 15, statul interesat trebuie s  noti  ce 
Secretarul General al Consiliului Europei în acest 
sens. În privin a celorlalte drepturi i libert i, sta-
tele de in o marj  larg  de apreciere pe marginea 
rela iei dintre scopul limitat al derog rii i dreptu-
rile înc lcarea c rora este „necesar ”8, ele a  ându-
se într-o pozi ie mai bun  pentru a decide asupra 
chestiunii date. De-a lungul existen ei Conven iei, 
art. 15 a fost aplicat doar de 6 ori, cel mai recent - 
în 2001 de c tre Marea Britanie, în urma ac iunilor 
teroriste de la 11 septembrie 2001 din New York, 
limitând aplicarea art. 5 par. 1 în privin a str ini-
lor neexpulzabili9. În spe a recent  A. c. Regatului 
Unit, Marea Camer  a stabilit c  derogarea de la 
art. 5 în privin a deten iei în absen a înaint rii în-
vinuirii doar a non-na ionalilor era dispropor io-
nat  i nejusti  cat 10.

Totodat , nu se in  uen eaz  aplicabilitatea 
altor instrumente interna ionale, cum ar   Con-
ven iile de la Geneva cu privire la protec ia per-
soanelor pe timp de con  ict armat. Derogarea nu 
poate   absolut , statul  ind obligat s  protejeze 
nucleul dur de drepturi, dup  cum e prev zut în 
art. 15 par. 2. 

Clauza derogatorie ar putea servi în viitor pen-
tru ameliorarea „con  ictelor” dintre dreptul CEDO 
i dreptul interna ional umanitar. Spre exemplu, 

în cazul deten iei autorizate de dreptul interna io-
nal umanitar în vederea determin rii statutului de 
combatant al persoanei, dar prohibite prin art. 5 
al Conven iei (precum a avut loc în circumstan ele 

8 Speţa Irlanda c. Regatului Unit, hotărârea din 18/01/1978. 

În: baza de date HUDOC. [on-line]: http://hudoc.echr.coe.

int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57506 (Vizitat la 

25/03/2015).
9 Bîrsan C. Convenţia Europeană a drepturilor omului. Co-

mentariu pe articole. Vol I: drepturi și libertăţi. București: 

ALL Beck, 2005, p.925
10 Speţa A. c. Regatului Unit, hotărârea din 19/02/2009. În: baza 

de date HUDOC. [on-line]: http://hudoc.echr.coe.int/sites/

eng/pages/search.aspx?i=001-91403(Vizitat la 25/03/2015).
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spe ei Hassan11). Declara ia f cut  în sensul art. 15 
ar putea limita aplicabilitatea art. 5 în circumstan-
ele de con  ict armat.

O situa ie interesant  de aplicare a clauzei de-
rogatorii a avut loc în cazul Ciprului. În perioada 
respectiv  insula se a  a sub administra ia Regatu-
lui Unit, iar Grecia a invocat înc lcarea drepturilor 
resortisan ilor Ciprului de c tre guvernul britanic. 
Ultimul a invocat aplicarea art. 15, respectiv - a 
st rii de „pericol public” pentru neaplicarea par-
ial  a Conven iei12.

Clauza colonial  (art. 56 al CEDO). Clauza 
colonial  a fost incorporat  în Conven ie în vede-
rea limit rii obliga iilor care ar ap rea pentru state 
în privin a fostelor colonii. Art. 56 are un alt scop, 
mai larg decât simpla exercitare a jurisdic iei, refe-
rindu-se nu doar la extinderea teritorial  a acesteia 
în sensul art. 1 CEDO, ci i la r spunderea metro-
polelor pentru ac iunile/omisiunile administra-
iilor locale a  ate pe aceste teritorii. Din motive 

aparent politice, s-a decis de a condi iona r spun-
derea dat  unei declara ii speciale. Pentru ca Con-
ven ia s   e aplicat  asupra persoanelor a  ate pe 
teritoriile fostelor colonii, statul urmeaz  s  fac  o 
declara ie prin care extinde jurisdic ia sa i asupra 
acestora, dup  cum e prev zut în art. 56 par. 4.

Aplicabilitatea clauzei coloniale depinde, într-o 
oarecare m sur , i de legisla ia na ional  a me-
tropolei. Spre exemplu, în cazul Regatului Unit, la 
nivel constitu ional se diferen iaz  entit ile pen-
tru care el poart  r spundere, deci care fac parte 
din Regatul Unit per se i/sau s-a f cut o declara ie 
în sensul art. 56, i teritorii care, de i a  ându-se 
sub controlul, suveranitatea i jurisdic ia de facto a 
Coroanei britanice, totu i nu fac parte din Regatul 
Unit. Este o distinc ie pe care Înalta Curte o tole-
reaz 13. Pe de alt  parte, teritoriile de peste m ri 
ale Fran ei fac, potrivit Constitu iei acesteia, parte 
din teritoriul Republicii, declara iile în sensul art. 
56  ind astfel oarecum inutile14. 

11 Speţa Hassan c. Regatului Unit, hotărârea din 16/09/2014. 

În: baza de date HUDOC. [on-line]: http://hudoc.echr.coe.

int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-146501 (Vizitat la 

25/03/2015).
12 Norris R.E., Reiton P.D. The suspension of guarantees: a com-

parative analysis of theamercianconvention on humanri-

ghtsandtheconstitutions of thestatesparties. In: American 

University Law Review, 1981, Vol. 30, p. 198.
13 Speţa Chagos Islanders c. Regatului Unit, decizia în din 

11/12/2012. În: baza de date HUDOC. [on-line]: http://

hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-

115714 (Vizitat la 25/03/2015).
14 Charrier J.-L., Chiriac A. Codul Convenţiei Europene a Drep-

turilor Omului. Chișinău: Balacron, 2008, p. 669.

În spe a Loizidou15 Turcia a invocat clauza co-
lonial  pentru a nu aplica Conven ia pe teritoriul 
Ciprului, din motiv c  în declara ia unilateral  
de recunoa tere a dreptului la recurs individual 
în fa a Comisiei EDO Turcia a încercat s  limite-
ze cererile doar la acele ce se refer  la ingerin ele 
produse de autorit ile turce ti i doar pe teritoriul 
s u. Curtea a sesizat scopul limitat al clauzei colo-
niale, statuând c , pentru aplicarea extrateritorial  
a CEDO, nu este necesar  o declara ie în sensul art. 
56, stabilind nevalabilitatea restric iilor teritoriale 
din declara iile turce ti.

La prima vedere, s-ar crea impresia c  exer-
citarea extrateritorial  a jurisdic iei ar implica 
în mod automat r spunderea statului-parte la 
CEDO pentru teritoriile în privin a rela iilor in-
terna ionale pe care ultimele le asigur . Corapor-
tul dintre art. 1 i art. 56 ne duce îns  la o alt  con-
cluzie: în cazul unui „con  ict” dintre articolele în 
cauz , care neap rat va exista în cazul exercit rii 
extrateritoriale a jurisdic iei pe teritoriile în pri-
vin a c rora nu a fost f cut  o declara ie, prefe-
rin  se va da clauzei coloniale, ceea ce înseamn  
c  extrateritorialitatea Conven iei este limitat  de 
teritoriile fostelor colonii. 

Limitarea dat  este una absolut  – CEDO nu se 
va aplica pe teritoriile fostelor colonii în lipsa unei 
declara ii în sensul art. 56. F r  excep ii, chiar dac  
statul exercit  control efectiv/general pe teritoriul 
fostei colonii. 

Spre exemplu, în spe a Quark Fishing Ltd.16 Cur-
tea a declarat inadmisibil  cererea prin care recla-
mantul a invocat înc lcarea dreptului de proprie-
tate prin limitarea activit ii de pescuit a acestuia 
pe insulele Georgia de Sud i Sandwich de Sud 
(South Georgia and the South Sandwich Islands) 
– fost  colonie a Regatului Unit, teritoriu asupra 
c ruia statul reclamat exercita control efectiv. În 
po  da faptului c  pe insul  produceau efecte ac-
tele normative britanice, Curtea a refuzat s  aplice 
Conven ia din motivul absen ei unei declara ii în 
sensul art. 56.

Similar, în spe a Chagos Isladers c. Regatului Unit 
reclaman ii au invocat înc lcarea art. 1 Protocol 1 
al CEDO pentru împiedicarea accesului la bunurile 

15 Speţa Loizidou c. Turciei, hotărârea din 18/12/1996. În: baza 

de date HUDOC. [on-line]: http://hudoc.echr.coe.int/sites/

eng/pages/search.aspx?i=001-58007(Vizitat la 25/03/2015). 
16 SpeţaQuark Fishing Ltd. c. Regatului Unit, decizia din 

19/09/2006. În: baza de date HUDOC. [on-line]: http://hu-

doc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-77008 

(Vizitat la 25/03/2015).
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sale imobile a  ate pe insulele Arhipelagului Cha-
gos. În anii 70-80 ai secolului trecut Regatul Unit a 
întreprins ac iuni de expulzare a reclaman ilor de 
pe teritoriile insulelor pentru a facilita construc ia 
unei baze militare, care urma a   supuse controlu-
lui SUA. Din 1965 Arhipelagul Chagos face parte 
din Teritoriul Britanic din Oceanul Indian, suscep-
tibil de a   obiect al clauzei coloniale. Pân  în 1965 
Arhipelagul Chagos f cea parte din Mauritus, alt 
dominion britanic, în privin a c ruia Marea Brita-
nie a f cut declara ie în sensul art. 56 în 1966, îns  
Mauritus în scurt timp i-a declarat independen a, 
Chagos situându-se în afara scopului declara iei. 
Curtea a stabilit c , chiar i în eventualitatea exer-
cit rii controlului efectiv asupra spa iului (în spe  
– a insulelor), statul nu urmeaz  s  poarte r spun-
dere în leg tur  cu ac iunile agen ilor s i pe terito-
riile respective, criteriile elaborate în jurispruden  
pentru identi  carea jurisdic iei  ind inaplicabile 
în cazul declara iei f cute conform art. 56.

La acelea i concluzii a ajuns Înalta Curte i în 
leg tur  cu extr darea reclamantului din Macao 
(ex-colonie portughez ) în China17 sau a jurisdic i-
ei Regatului Unit în privin a persoanelor a  ate în 
Hong Kong18.

Contrar practicii men ionate mai sus, în spe-
a Matthews19 Curtea a aplicat Conven ia pe teri-

toriul insulei Gibraltar – teritoriu pentru rela iile 
interna ionale ale c ruia Regatul Unit este respon-
sabil. Reclamanta a invocat înc lcarea dreptului 
la alegeri libere prin neorganizarea alegerilor în 
Parlamentul European pe teritoriul Gibraltarului. 
Înalta Cute a stabilit c  Conven ia i Protocolul 
1 erau opozabile statului reclamat i în leg tur  
cu persoanele a  ate în Gibraltar, deci a fost re-
cunoscut  jurisdic ia teritorial  a Regatului Unit 
asupra insulei, deoarece Regatul Unit a f cut de-
clara ia relevant  în sensul art. 56. 

Spe a treze te interes datorit  interpret rii pe 
care a oferit-o Curtea no iunii de „organ legisla-
tiv”, dup  cum e prev zut în art. 3 a Protocolului 

17 Speţa Yonghong c. Portugaliei, decizia din 25/11/1999. În: 

baza de date HUDOC. [on-line]: http://hudoc.echr.coe.

int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-5646 (Vizitat la 

25/03/2015).
18 Speţa Bui Van Thanhș.a. c. Regatului Unit, decizia din 

12/03/1990. În: baza de date HUDOC. [on-line]: http://hu-

doc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-647 

(Vizitat la 25/03/2015).
19 Speţa Matthews c. Regatului Unit, hotărârea din 18/02/1999. 

În: baza de date HUDOC. [on-line]: http://hudoc.echr.coe.

int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58910 (Vizitat la 

25/03/2015).

1. Datorit  faptului c  aquis-ul comunitar avea ac-
iune i asupra resortisan ilor Gibraltarului, Curtea 

a considerat inechitabil faptul c  ultimii erau lipsi i 
de dreptul la vot în Parlamentul European. Or, no-
iunea de „legislativ” n-ar trebui s  se limiteze doar 

la organele na ionale, ea având inciden  i asupra 
acelor suprastatale, în eventualitatea în care decizi-
ile luate de c tre Parlamentul European afecteaz  
direct resortisan ii Gibraltarului. Ulterior Regatul 
Unit a dispus extinderea uneia dintre circumscrip-
iile sale electorale i asupra Gibraltarului.

Scopul clauzei coloniale se poate intersecta 
cu situa ia în care o  cialii unui stat exercit  unele 
competen e judiciare sau poli iene ti pe teritoriul 
unui alt stat, conform unei cutume bilaterale sau 
unui acord prestabilit, îns  ele nu urmeaz  a   
confundate.

Astfel, în spe a Drozd i Janousek20 fusese stabilit 
c  jurisdic ia statului ar putea, în anumite circum-
stan e, s  se întind  i asupra unui judec tor deta at 
c tre un alt stat. Spe a dat  îns  constituie un caz 
sui generis, dac  am privi-o prin prisma art. 56. Re-
claman ii au invocat, inter alia, r spunderea statelor 
reclamate pentru îngr direa dreptului la un proces 
echitabil de c tre judec torii francezi, care,  ind re-
tra i sau pur i simplu deta a i, exercitau func iile 
judiciare pe teritoriul Andorrei, ca  ind cunosc tori 
ai limbii i legilor locale. Partea cea mai problema-
tic  consta în determinarea naturii juridice a rapor-
turilor existente între Andorra i statele reclamate. 
Ultimele au stabilit în anul 1278 sistemul diarhic de 
conducere a Andorrei, prin care efului statului 
francez i episcopului de Urgell le era recunoscu-
t  calitatea de co-principi, sistem care este i ast zi 
viabil. Prin urmare, era necesar de a   stabilit dac  
teritoriul Andorrei era pasibil de a   catalogat ca i 
teritoriu pentru rela iile interna ionale ale c ruia 
statele reclamate erau responsabile. 

Andorra, în perioada examin rii spe ei, nu era 
parte la Conven ie, dar nici nu poseda o natur  ju-
ridic  clar  din punct de vedere al subiec ilor drep-
tului interna ional. Ne  ind membru al Consiliului 
Europei în acel moment i semnând pân  la 3 tra-
tate în capacitate proprie, Curtea a pus sub semn 
de întrebare calitatea Andorrei de subiect de drept 
interna ional. Curtea a stabilit c  Andorra nu este 
nici condominium, deci teritoriu a  at în proprieta-

20 Speţa Drozd şi Janousek c. Franţei şi Spaniei, decizia Co-

misiei EDO din 12/12/1989. În: baza de date HUDOC. [on-

line]: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.

aspx?i=001-24752 (Vizitat la 25/03/2015).
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tea comun  a Spaniei i Fran ei, dar nici a  ec ruia 
dintre aceste state în mod separat, Conven ia  ind 
astfel inaplicabil  în mod automat pe teritoriul în 
cauz . Totodat  s-a constatat c  func iile pe care le 
exercita pre edintele francez în calitate de co-prin-
cipe al Andorrei sunt separate i ultimele nu pot   
privite ca i exercitare a suveranit ii franceze; iar 
episcopul de Urgell este numit de Sfântul Scaun, 
el ne  ind uneori cet ean spaniol, actele acestuia 
ne  ind imputabile Spaniei. 

Guvernul spaniol a obiectat c  doar o declara-
ie de extindere teritorial  prezentat , în conformi-

tate cu art. 56 al Conven iei, ar   fost capabil  s  
atrag  r spunderea Spaniei în privin a teritoriului 
Andorrei, ad ugând c  ar exista un obstacol juri-
dic în acest sens – pentru rela iile interna ionale ale 
Andorrei au fost exclusiv responsabili co-principii 
în comun. Este un argument cel pu in dubios din 
punct de vedere al pozi iei Fran ei, care tolereaz  
func iile pre edintelui s u de co- ef al Andorrei. 
Or, pre edintele Fran ei nu- i exprim  consim -
mântul în calitate de persoan  privat  de a   co-
principele Androrrei. Cu toate acestea, Curtea a 
admis opinia guvernului spaniol, Andorra ne  -
ind pasibil  de a   cali  cat  ca i teritoriu pentru 
a c rui rela ii interna ionale statele reclamate ar   
fost responsabile, în po  da naturii sale ambigue. 
În privin a judec torilor deta a i din Fran a, În-
alta Curte a constatat c  în activitatea acestora în 
Andorra ei exercitau acte în calitate de judec tori 
andorrieni i nu francezi, ei aplicau legea Andorrei 
i statutul lor era reglementat de ultima. Astfel, ac-

tele judec torilor francezi deta a i în Andorra nu 
erau imputabile guvernului francez. 

Prin urmare, atât în privin a judec torilor de-
ta a i, cât i în privin a pre edintelui Fran ei, care 
exercit  func ia efului de stat al Andorrei, Curtea 
a delimitat strict calitatea acestora de agen i ai An-
dorrei i Fran ei. Totu i, dac  problema ar   privi-
t  din perspectiva necesit ii securiz rii colective 
a drepturilor omului, dar i a evolu iei dreptului 
r spunderii interna ionale, atunci actualitatea ho-
t rârii Plenului Cur ii ar putea   pus  sub semn de 
întrebare, cel pu in sub aspectul angaj rii r spun-
derii Fran ei.

Cu o problem  similar  s-a confruntat Comisia 
EDO i în spe a X. i Y. c. Elve iei21. În baza unui 

21 Speţa X. şi Y. c. Elveţiei, decizia Comisiei EDO din 14/07/1977. 

În: baza de date HUDOC. [on-line]: http://hudoc.echr.coe.

int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-74512 (Vizitat la 

25/03/2015).

acord încheiat între Liechtenstein i Elve ia, de-
ciziile luate de „poli ia str inilor” a Elve iei erau 
obligatorii spre executare pe teritoriul Liechten-
steinului, ceea ce însemna c  prima exercita extra-
teritorial jurisdic ia sa executiv , dar i legislativ  
(deoarece deciziile erau luate în baza legisla iei 
federale elve iene), cu consim mântul celui de-al 
doilea stat. Primul reclamant, ne  ind cet ean al 
nici unuia dintre statele implicate, a primit inter-
dic ie de intrare pe teritoriul Liechtensteinului de 
c tre „poli ia str inilor” a Elve iei pentru o peri-
oad  de doi ani. La momentul examin rii cauzei, 
Liechtenstein înc  nu era parte la Conven ie, de 
aceea Comisia trebuia s  decid  asupra imputa-
bilit ii ac iunilor relevante ale Elve iei, cu efecte 
extrateritoriale. 

Comisia a stabilit c , reie ind din tratatul men-
ionat, Liechtensteinul se a  a în imposibilitatea de 

a exclude efectul extrateritorial al deciziilor luate 
de c tre „poli ia str inilor” elve ian  (doar autori-
t ile elve iene îl puteau exclude, i doar în m sura 
în care un asemenea efect era prev zut în actul re-
spectiv). Prin urmare, Elve ia urma s   e conside-
rat  responsabil  i pentru actele ce aveau efecte 
pe teritoriul Liechtenstein, iar persoanele asupra 
c rora efectele se r sfrângeau erau considerate sub 
jurisdic ia primei în sensul art.1.

Un aspect curios al opozabilit ii CEDO fa  
de Moldova în leg tur  cu regiunea transnistrean  
este faptul c  guvernul moldav a încercat printr-o 
declara ie s  limiteze aplicarea Conven iei pe teri-
toriul a  at în afara controlului s u, în leg tur  cu 
mai multe articole, în privin a ac iunilor adminis-
tra iei separatiste, pân  la consumarea con  ictului, 
ceea ce înseamn  c  persoanele a  ate pe teritoriul 
respectiv ar   fost private de garan iile CEDO. Art. 
57 al CEDO prevede posibilitatea formul rii rezer-
velor în momentul ader rii la Conven ie, cu con-
di ia ca rezerva s  nu aib  caracter general, deci s  
nu  e ambigu  sau s  fac  trimiteri la prevederi 
speci  ce ale Conven iei. 

Agentul guvernamental a propus interpretarea 
art. 57 în coroborare cu art. 56, solicitând o inter-
pretare extensiv  a ultimului, în vederea abord rii 
„negative” a no iunii de jurisdic ie în lumina art. 1, 
cu scopul de a se exonera în general de obliga iile 
ce reies din CEDO în privin a popula iei a  ate pe 
teritoriul din stânga Nistrului. Curtea a stabilit în 
decizia cu privire la admisibilitate în spe a Ila cu 
c  art. 56 nu poate   interpretat „negativ”, consta-
tând c  declara ia f cut  de guvernul moldav în 
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privin a regiunii transnistrene, pentru faptul c  
era general  în sensul art. 57, nici nu putea   cali  -
cat  ca rezerv  în sensul Conven iei22. 

Imunitatea de jurisdic ie. Imunitatea de juris-
dic ie este o limitare general  de aplicabilitate a 
Conven iei pe teritoriul statelor-p r i. În ultimele 
câteva decenii exist  discu ii aprinse în privin a 
rela iei dintre conceptul de imunitate a statelor i 
înc lcarea normelor cu caracter imperativ (jusco-
gens) de c tre state,  ind generat  întrebarea: dac  
este justi  cat faptul c  imunitatea statelor serve -
te drept barier  pentru angajarea r spunderii lor 
pentru înc lcarea normelor juscogens23, reie ind din 
principiul par in parem non habetimperium („un egal 
nu are putere asupra altui egal”, adic  un stat-subiect 
al dreptului interna ional nu poate   supus jurisdic iei 
unui alt stat). În categoria dat , extrateritorialita-
tea se manifest  într-un mod mai speci  c, proble-
ma interpret rii jurisdic iei  ind omis , deoarece 
drepturile se invoc  a   înc lcate de c tre ramura 
judiciar  a statului în privin a actelor altor state. În 
mod axiomatic, reclaman ii vor invoca înc lcarea 
dreptului la proces echitabil în leg tur  cu imuni-
tatea unui stat ter .

Astfel, în prima spe , unde Curtea a conclu-
zionat despre imunitatea unui stat – Al-Adsani24, 
cu privire la o ac iune adus  în Regatul Unit îm-
potriva unui membru al guvernului Kuweitului, 
reclamantul a invocat actele de tortur  comise de 
c tre ultimul, prioritate îns  a ob inut imunita-
tea Kuweitului. Ulterior, în mod similar, Curtea 
a declarat inadmisibil  cererea împotriva Greciei 
i Germaniei, prin care cei 257 de reclaman i au 

invocat înc lcarea art. 6 par. 1 din CEDO prin re-
fuzul de a executa hot rârea judec toreasc  emis  
de autorit ile grece ti împotriva Germaniei, în 
leg tur  cu atrocit ile (deci înc lc rile normelor 
imperative) comise de ultima în perioada celui de-
al Doilea R zboi Mondial pe teritoriul Greciei25.

22 Speţa Ilaşcu ş.a. c. Moldovei şi Federaţiei Ruse, decizia din 

04/07/2001. În: baza de date HUDOC. [on-line]: http://hu-

doc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-5948 

(Vizitat la 25/03/2015). 
23 Bianchi A. Human Rights and the Magic of Jus Cogens. Eu-

ropean Journal of International Law, 2008, Vol.19, nr.3. p. 

491-508.
24 Speţa Al-Adsani c. Regatului Unit, hotărârea din 21/11/2001. 

În: baza de date HUDOC. [on-line]: http://hudoc.echr.coe.

int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-59885 (Vizitat la 

25/03/2015).
25 Speţa Kalageropoulou ş.a. c. Greciei şi Germaniei, decizia din 

12/12/2002. În: baza de date HUDOC. [on-line]: http://hu-

doc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-23539 

(Vizitat la 25/03/2015).

O percep ie similar  este re  ectat  i în privin-
a imunit ii jurisdic ionale a ONU în cazul ac io-

n rii împotriva acesteia în instan ele de judecat  
dintr-un stat-membru în Stichting Mothers of Sre-
brenica26. În 1993 ora ul bosniac Srebrenica a intrat 
în perimetrul teritoriului declarat de ONU ca zon  
de siguran . În po  da acestui fapt, în 1995 a avut 
loc odiosul masacru de la Srebrenica, drept urma-
re a atacului s vâr it de for ele armate ale sârbilor 
bosniaci. Reclaman ii au invocat c  genocidul din 
Srebrenica a avut loc din cauza inac iunilor ONU 
i Olandei pentru prevenirea acestuia.

La caz, Curtea a stabilit c  imunitatea ONU 
este similar  cu cea a statelor, iar în dreptul inter-
na ional public nu exist  o practic  clar  în privin-
a genocidului (a se citi – „în privin a normelor jus-

congens”) ca i excep ie de la invocarea imunit ii 
ONU, ultima servind, astfel, unui scop legitim i 
ne  ind dispropor ionat .

Art. 6 este, în principiu, aplicabil ac iunilor îm-
potriva unui stat pentru desp gubirea persoane-
lor c rora li s-au provocat daune personale, îns  
imunitatea statelor ar   o barier  procedural  pro-
por ional  (deci admisibil ) în privin a torturii sau 
a genocidului. În aprecierea dat  Curtea nu a fost 
absolut categoric , propor ionalitatea  ec rei ex-
cep ii de la conceptul imunit ii statelor urma s  
 e evaluat  în  ecare caz în mod separat, luând 

în considerare evolu ia dreptului interna ional 
public i abord rile contemporane ale principiu-
lui cutumiar al imunit ii de jurisdic ie a statelor, 
inclusiv prin prisma practicii altor jurisdic ii inter-
na ionale27.

Într-o spe  recent , Curtea a apreciat ultimele 
evolu ii ale dreptului interna ional în acest sens28. 
Reclaman ii au invocat înc lcarea art. 6 CEDO în 
leg tur  cu scoaterea de pe rol a cererii de chema-
re în judecat . Au sus inut c  au fost tortura i în 
Arabia Saudit , ulterior ac ionând împotriva sta-

26 Speţa Stichting Mothers of Srebrenica ș.a. c. Olandei, decizia 

din 11/06/2013. În: baza de date HUDOC. [on-line]: http://

hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-

122255 (Vizitat la 25/03/2015).
27 Nica A. Abordările actuale ale principiului imunităţii de ju-

risdicţie a statelor în lumina hotărârii Curţii Internaţionale 

de Justiţie din 03 februarie 2012. În: Materialele Conferinţei 

știinţifi ce internaţionale anuale a tinerilor cercetători „Ten-

dinţe contemporane ale dezvoltării știinţei în contextul va-

lorifi cării opţiunii europene: viziuni ale tinerilor cercetători”, 

Ediţia a-VII, Chișinău, 30 mai 2013, Vol. I, p. 243-252.
28 Speţa Jones ș.a. c. Regatului Unit, hotărârea în din 14/01/2014, 

defi nitivă din 02/06/2014. În: baza de date HUDOC. [on-

line]: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.

aspx?i=001-140005 (Vizitat la 25/03/2015).
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tului Arabia Saudit  i o  cialilor acesteia în jude-
c toriile din Marea Britanie. În privin a actelor de 
tortur  invocate împotriva Arabiei Saudite, Curtea 
a statuat c  nu exist  o excep ie cristalizat  fa  de 
imunitatea jurisdic ional  a statelor în acest sens, 
constatând la caz lipsa înc lc rii dreptului recla-
man ilor la un proces echitabil. 

Analiza în privin a o  cialilor a fost mai pu in 
rigid , deoarece ei posed  doar imunitate func i-
onal , deci ea se limiteaz  la actele s vâr ite de ei 
doar în capacitatea lor o  cial , concluzionând: „În 
lumina evolu iilor recente din dreptul interna i-
onal public, a  ate în curs de desf urare, aceast  
problem  trebuie inut  sub supraveghere de c tre 
statele contractante”. Astfel, Curtea a dat de în eles 
c  în viitorul apropiat conceptul rigid al imunit ii 
„de stat” a o  cialilor pentru actele de tortur  poa-
te s  se mi te din loc. Ulterior, acesta va însemna 
revizuirea global  a corela iei dintre no iunile de 
imunitate jurisdic ional  i înc lcarea normelor cu 
caracter imperativ.

Reie ind din clasi  carea ac iunilor statelor în 
acta jure emperii i acta jure gestionis, toate actele 
ilicite enumerate mai sus pot   astfel privite ca 
ac iuni care reies din suveranitatea statului. Tot-
odat , distinc ia dintre aceste dou  categorii este 
su  cient de subtil  pentru a cauza di  cult i în 
clasi  carea ac iunilor statului, mai ales când ele 
se refer  la drepturile lui reale. Spre exemplu, 
bunurile imobile a  ate cel pu in în utilizarea mi-
siunilor diplomatice sunt exonerate de actele de 
executare a hot rârilor judiciare, indiferent de 
legitimitatea titlului persoanei private, înc lcarea 
art. 6 i a art. 1 Protocol 1  ind astfel propor iona-
l 29. Totodat , va   considerat  drept nepropor-
ional  ingerin a ce rezult  din neplata compen-

sa iei în locul restituirii bunului folosit de c tre 
misiunea diplomatic .30

Principiul aurului monetar. Principiul aurului 
monetar este o limitare speci  c  în principal apli-
c rii extrateritoriale, elaborat  de CIJ în spe a Au-

29 Speţa Manoilescu şi Dobrescu c. României şi Federaţiei Ruse, 

decizia din 03/03/2005. În: baza de date HUDOC. [on-

line]: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.

aspx?i=001-72683 (Vizitat la 25/03/2015); Speţa Kirovi c. Bul-

gariei şi Turciei, decizia din 02/10/2006. În: baza de date HU-

DOC. [on-line]: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/

search.aspx?i=001-77726 (Vizitat la 25/03/2015).
30 Speţa Vrioni şi alţii c. Albaniei şi Italiei, hotărârea din 

29/09/2009. În: baza de date HUDOC. [on-line]: http://hu-

doc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-94452 

(Vizitat la 25/03/2015).

rul monetar scos din Roma în 194331. Ea const  în re-
gula conform c reia Curtea nu poate judeca statul 
reclamat f r  a se expune asupra r spunderii unui 
stat ter , absent în proces. Deci, este un caz spe-
ci  c al imunit ii jurisdic ionale a statelor, acestea 
ne  ind supuse autorit ii altor state sau institu ii 
„ter e” create de ele. În eventualitatea unui proces 
la Curtea European , principiul dat este relevant 
pentru spe ele în care circumstan a dominant  va 
  ac iunea militar  colectiv , cu implicarea state-

lor sub egida NATO sau ONU, spre exemplu. 
În mod practic, principiul dat reprezint  obli-

ga ia procedural  a reclamantului de a proba 
presta ia speci  c  a statului reclamat în cadrul 
ac iunilor colective, în urma c reia s-a produs o 
ingerin  în drepturile i libert ile reclamantului. 
Cu alte cuvinte, aceasta ar   proba iunea leg turii 
cauzale, îns  cu accentul pe presta ia speci  c  a 
statului, ultima  ind realmente problematic , nu 
doar din punct de vedere factologic, ci i din punct 
de vedere al dreptului r spunderii. În acest sens, 
statele reclamate au obiectat în spe ele: Bankovic32 
– în privin a ac iunilor NATO în RFI, Behrami33 – în 
leg tur  cu ac iunile colective ale for elor paci  -
catoare ONU în Kosovo sau în Saddam Hussein c. 
For elor de coali ie34. Prin urmare, principiul auru-
lui monetar reprezint  o limitare relativ , putând 
înl tura efectele extrateritoriale ale Conven iei în 
paralel cu probarea absen ei jurisdic iei statului în 
anumite circumstan e. 

Precum vedem, situa iile analizate condi i-
oneaz  exonerarea unui stat parte la CEDO de 
r spunderea care, în mod normal, ar surveni în 
urma nerespect rii obliga iilor de protec ie efecti-
v  a drepturilor i libert ilor fundamentale, îns  
acestea nu ar trebui interpretate ca  ind condi ii 
ce cauzeaz  con  gurarea unei impunit i a statelor 
urmare a înc lc rilor prevederilor conven ionale, 
dar ca anumite clauze speci  ce care nuan eaz  
aspectele r spunderii interna ionale a statelor în 
dreptul interna ional al drepturilor omului.

31 Speţa Aurul monetar scos din Roma în 1943. Obiecţii prelimi-

nare. Hotărârea CIJ din 15/06/1954. [on-line]: http://www.

icj-cij.org/docket/fi les/19/4761.pdf (Vizitat la 25/03/2015).
32 Speţa Bankovic, precitată.
33 Speţa Behrami și Behrami c. Franţei, decizia din 02/05/2007. 

În: baza de date HUDOC. [on-line]: http://hudoc.echr.coe.

int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-80830 (Vizitat la 

25/03/2015).
34 Speţa Saddam Hussein c. Albaniei, Bulgariei, Croaţiei ş.a., 

decizia din 14.03.2006. În: baza de date HUDOC. [on-line]: 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.

aspx?i=003-1618258-1694937 (Vizitat la 25/03/2015).
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Methods and principles of o  ense quali  ca  on

The subject of the present scien   c demarche is 
the iden   ca  on and elucida  on of the methods 
and principles of o  ense quali  ca  on, according 
to a speci  c rule from criminal law. Inter alia, was 
decided that the formal quali  ca  on is made in 
connec  on with a concrete criminal case and it 
is compulsory compared to the uno   cial quali  -
ca  ons which is not made in connec  on with a 
concrete criminal case and it is not compulsory 
although it may contribute to the formal quali  -
ca  on making. It was argued that the quali  ca-
 on will not be considered full, if the o  ender’s 

ac  ons were framed only under ar  cle not under 
paragraph of the Special Part of the Criminal Code 
(in the case of ar  cle formed only of paragraphs) 
or just under ar  cle and paragraph not under the 
le  er (in the case of ar  cle formed of paragraphs 
and le  ers).

Key-words: o  enses quali  ca  on, equality under 
the law, Criminal Code, punishment applica  on, 
commi  ed act.

Obiectul prezentului demers  in i  c îl formeaz  iden-
  carea i elucidarea modalit ilor i principiilor de 

cali  care a faptelor infrac ionale în conformitate cu o 
norm  concret  din legea penal . S-a statuat, printre 
altele, c  cali  carea o  cial  este efectuat  în leg tur  
cu o cauz  penal  concret  i poart  un caracter obli-
gatoriu, compara  v cu cali  carea neo  cial , care nu 
este f cut  în leg tur  cu o cauz  penal  concret  i 
nu are un caracter obligatoriu, de i poate contribui la 
efectuarea cali  c rii o  ciale. S-a argumentat c  nu se 
va considera integral  cali  carea, dac  ac iunile f p-
tuitorului au fost încadrate doar potrivit ar  colului, 
nu i alineatului din Partea Special  a Codului penal 
(în ipoteza ar  colului format doar din alineate) ori 
doar potrivit ar  colului i alineatului, nu i literei (în 
ipoteza ar  colului format din alineate i litere). 

Cuvinte-cheie: cali  carea infrac iunilor, egalitate în fa a 
legii, Codul penal, aplicarea pedepsei, fapt  s vâr it .

Cali  carea infrac iunilor constituie veriga 
principal  în procesul aplic rii legii, în general, a 
celei penale - în special, considerent din care, în 
ultima perioad , oamenii de tiin  acord  tot mai 
mult  aten ie studiului concep iei, principiilor i 
regulilor de cali  care a faptelor infrac ionale. Ca-
li  carea infrac iunilor constituie o premis , con-
di ie absolut necesar  pentru aplicarea normelor 
juridico-penale.

În opinia lui L. D. Gauhman, cali  carea in-
frac iunii presupune stabilirea i  xarea juridic  

a corespunderii concrete între semnele faptice 
ale faptei s vâr ite i semnele componen ei de 
infrac iune prev zute de legea penal , precum 
i de alte legi i/sau alte acte normative, trimi-

terile la care se reg sesc în dispozi iile de blan-
chet  ale normelor din articolele P r ii Speciale 
a Codului penal.1 Al i autori de  nesc astfel ca-
li  carea infrac iunilor: activitatea persoanelor 
abilitate cu aplicarea legii, prin folosirea regu-
lilor logicii formale, îndreptat  spre veri  carea 
corespunderii între circumstan ele stabilite ale 
comportamentului social-periculos al individu-
lui i semnele componen ei de infrac iune, re-
zultatul c ruia se materializeaz  în documente 
procesual-penale sub forma unor concluzii des-
pre infrac iunea concret s vâr it , cu trimiterea 
la articolul din Codul penal.2

1 Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, тео-

рия, практика. Москва: АО „Центр ЮрИнфоР”, 2001, p.21. 
2 Идрисов Н.Т. Правила квалификации преступлений: по-

нятие, виды, проблема правового регулирования: Авто-

реферат диссертации на соискание ученой степени кан-

дидата юридических наук. Самара, 2009, p.6-7.
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Conform alin.(1) art. 113 CP RM, se consider  
cali  care a infrac iunii determinarea i constata-
rea juridic  a corespunderii exacte între semnele 
faptei prejudiciabile s vâr ite i semnele compo-
nen ei infrac iunii, prev zute de norma penal . 
Astfel, cali  carea infrac iunilor reprezint  stabi-
lirea i  xarea juridic  a potrivirii între semnele 
infrac iunii concrete, s vâr ite în realitatea obiec-
tiv , i semnele componen ei de infrac iune, des-
prinse din analiza normei de incriminare.

În continuare, aten ia noastr  va   focalizat  
asupra analizei modalit ilor i principiilor cali-
 c rii infrac iunilor, având în vedere importan a 

acestora în aplicarea corect  i echitabil  a pedep-
sei penale persoanei vinovate de s vâr irea faptei 
prejudiciabile, în scopul corect rii acesteia, stabi-
lirii echilibrului social i prevenirii s vâr irii de 
noi infrac iuni, atât din partea sa (preven ia spe-
cial ), cât i din partea altor persoane (preven ia 
general ). 

Astfel, deosebim urm toarele modalit i de 
cali  care a infrac iunilor:
I.  În dependen  de subiectul care face cali  ca-

rea:
1)  cali  carea o  cial  (legal );
2)  cali  carea neo  cial  (doctrinar ).
Cali  carea o  cial  (legal ) sau formal , cum 

mai este denumit  în literatura de specialitate,3 
reprezint  cali  carea efectuat  de c tre anumi-
te persoane, abilitate prin lege. Potrivit alin.(2) 
art.113 CP RM, cali  carea o  cial  a infrac iunii se 
efectueaz  la toate etapele procedurii penale de 
c tre persoanele care efectueaz  urm rirea pena-
l  i de c tre judec tori. De aici rezult  c  împu-
ternici i prin lege s  efectueze cali  carea o  cial  a 
infrac iunii sunt doar persoanele care efectueaz  
urm rirea penal  i judec torii. Conform alin. (1) 
art.253 CPP RM, urm rirea penal  se efectueaz  
de c tre procuror i de c tre organele constituite 
conform legii: în cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne, Serviciului Vamal, Centrului Na ional 
Anticorup ie. Iar conform alin.(2) art.253 CPP 
RM, organele de urm rire penal  sunt reprezen-
tate de o  eri de urm rire penal  anume desem-
na i în cadrul institu iilor men ionate în alin.(1) 
i subordona i organiza ional conduc torului in-

stitu iei respective. Din normele precitate, rezult  
c  este abilitat cu cali  carea o  cial : 1) o  erul de 

3 Кабулов Р., Отажонов А.А. и др. Квалификация преступ-

лений: Учебник для высших учебных заведений МВД. 

Ташкент: МВД Республики Узбекистан, 2012, p.9. 

urm rire penal  din cadrul Ministerului Afaceri-
lor Interne, Serviciului Vamal, Centrului Na io-
nal Anticorup ie, 2) procurorul i 3) judec torul.

Se consider  o  cial  o atare cali  care, de-
oarece produce efecte juridice,  ind obligatorie 
pentru cei pe care îi vizeaz  (de exemplu, pentru 
participan ii la procesul penal). Tocmai de aceea 
cali  carea o  cial  este valabil  doar în cazul în 
care este efectuat  în leg tur  cu exercitarea atri-
bu iilor de serviciu de entit ile sus-numite, adic  
doar în leg tur  cu o cauz  penal  concret  la a 
c rei participant este. Nu se va considera o  cial  
cali  carea efectuat  de o  erul de urm rire pena-
l , procuror sau judec tor atunci când ace tia nu 
sunt implica i nemijlocit în efectuarea, conduce-
rea urm ririi penale, respective - examinarea ca-
uzei penale.

Particularit ile cali  c rii o  ciale:
a) este efectuat  de o persoan  abilitat  prin 

lege, care este implicat  nemijlocit în efectu-
area, conducerea urm ririi penale, respective 
- examinarea cauzei penale;

b) este f cut  în leg tur  cu o cauz  penal  con-
cret ;

c) poart  un caracter obligatoriu;
d) d  na tere la anumite consecin e juridice;
e) are drept rezultat  xarea acesteia în anumite 

acte procesuale, prev zute de legisla ia proce-
sual-penal  (ordonan a de punere sub învinui-
re, rechizitoriul, sentin a de condamnare etc).
Cali  carea neo  cial  (doctrinar ) constituie 

aprecierea juridic  dat  unei fapte prejudiciabile 
i pasibile de pedeaps  penal , de diferite persoa-

ne, altele decât cele din prima categorie, ca: oame-
nii de tiin , studen ii etc. Cali  carea neo  cial  
este f cut  de doctrinari în leg tur  cu cerceta-
rea juridico-penal  a unor categorii concrete de 
infrac iuni prin elaborarea unor comentarii, ma-
nuale, monogra  i, materiale metodico-didactice. 
Este neo  cial  i cali  carea efectuat  de studen ii 
institu iilor de înv mânt superior, postuniver-
sitar, de audien ii din cadrul Institutului Na io-
nal al Justi iei atunci când sunt propuse anumi-
te solu ii de cali  care pentru anumite spe e sau 
expunerea pe marginea unor sentin e, decizii din 
practica judiciar . Tot neo  cial  este cali  carea 
întreprins  de oamenii de rând, care nu au studii 
juridice.

O asemenea cali  care se consider  neo  cial , 
deoarece nu produce consecin e juridice. Cali  -
carea efectuat  chiar i de un profesor universi-
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tar specializat în materia drept penal nu poate   
obligatorie pentru procuror sau judec tor, atât 
timp cât nu este persoan  împuternicit  s  aplice 
legea penal , implicit - s  cali  ce o fapt  infrac-
ional . Totodat , nu este deloc neglijabil  o ata-

re cali  care. Rolul acesteia rezid  în in  uen a pe 
care o poate exercita asupra cali  c rii legale. Nu 
în pu ine rânduri, cei abilita i cu aplicarea legii 
penale, implicit - cu cali  carea infrac iunilor sunt 
ghida i de tezele, ideile, viziunile oamenilor de 
tiin  i nu numai, expuse pe marginea unor sau 

altor probleme de cali  care. Cali  carea doctrina-
r  contribuie în mare m sur  la dezvoltarea ti-
in ei dreptului penal per ansamblu prin înaintarea 
unor propuneri de cali  care bine argumentate, 
atunci când exist  divergen e de opinii referitoa-
re la acest aspect. Importan a acesteia const  i în 
faptul c  poate   de folos pentru legiuitor, având 
în vedere procesul continuu de îmbun t ire a ca-
drului normativ în materia dreptului penal.

Cali  carea doctrinar  nu are importan  juri-
dic  i, bineîn eles, nu produce consecin e juridice 
similar cali  c rii legale, re  ectând numai opiniile 
juridice ale unor cet eni i neavând putere obli-
gatorie pentru organele ce aplic  legea penal .4

Comparativ cu cali  carea o  cial , cea neo  ci-
al  nu vizeaz , de regul , o cauz  penal  concre-
t , ci totalitatea cauzelor penale referitoare la in-
frac iunile de acela i fel. Spre exemplu, în cadrul 
unei monogra  i, autorul acesteia poate înainta o 
solu ie de cali  care pentru o anumit  situa ie, dar 
ea va   valabil  pentru toate cazurile de acela i 
fel, în timp ce cali  carea o  cial  este f cut  în le-
g tur  cu o cauz  penal  concret .

Criteriul de delimitare a cali  c rii o  ciale de 
cea neo  cial  nu const  nicidecum în corectitudi-
nea cali  c rii efectuate. Pot   cazuri când cali  -
carea o  cial  este una incorect , iar cea neo  cial  
este una corect , de i de  ecare dat  cali  carea 
o  cial  ar trebui s   e una corect .

Sintetizând cele indicate supra, indic m urm -
toarele particularit i ale cali  c rii neo  ciale:
-  este efectuat  de un cerc nedeterminat de per-

soane care nu sunt împuternicite prin lege cu 
cali  carea infrac iunii;

-  de regul , nu este f cut  în leg tur  cu o cau-
z  penal  concret ;

-  nu are un caracter obligatoriu, de i poate con-
tribui la efectuarea cali  c rii o  ciale;

4 Mariţ A., Florea E., Lichii B. Califi carea infracţiunilor. Note de 

curs. Chișinău, 2013, p.11.

-  nu d  na tere la anumite consecin e juridice; 
-  presupune un ansamblu de idei, teze, opinii, 

accep iuni, viziuni lansate pe marginea unor 
probleme de cali  care în leg tur  cu studie-
rea normelor de drept.
Doctrina eviden iaz  i cali  carea semio  ci-

al  (combinat ), f când referire la hot rârile ex-
plicative ale Plenului Cur ii Supreme de Justi ie, 
care aduc recomand ri teoretico-practice de apli-
care a legii penale în toate cazurile când sunt s -
vâr ite infrac iuni de acela i tip, precum i cali  -
carea efectuat  de participan ii la procesul penal 
– ap r torul, inculpatul, partea v t mat , partea 
civil , partea civilmente-responsabil .5

Se consider  semio  cial  o atare cali  care, 
deoarece întrune te atât tr s turile cali  c rii ne-
o  ciale, cât i a celei o  ciale.

Similitudinea între cali  carea efectuat  de 
participan ii la procesul penal i cea o  cial  
const  în aceea c  ambele sunt efectuate pe mar-
ginea unei cauze penale concrete i pot   re  ec-
tate în anumite documente procesuale (cereri, 
demersuri etc.). În acela i timp, le diferen iaz  
subiectul care face cali  carea, în cazul cali  c -
rii efectuate de participan ii la procesul penal 
subiectul ne  ind persoana abilitat  prin lege cu 
asemenea atribu ii.

Similitudinea între cali  carea efectuat  de 
Plenul Cur ii Supreme de Justi ie prin elabora-
rea hot rârilor explicative în baza cauzelor pe-
nale pe anumite categorii de infrac iuni i cali-
 carea o  cial  rezid  în faptul c  ambele sunt 

efectuate de persoane abilitate prin lege cu cali-
 carea infrac iunii (judec torii) i pot   re  ecta-

te în anumite documente procesuale. Totodat , 
dac  cali  carea o  cial  vizeaz  o cauz  penal  
concret , atunci cali  carea efectuat  de Plenul 
Cur ii Supreme de Justi ie cuprinde mai mul-
te cauze penale de aceea i categorie prin care 
se urm re te generalizarea practicii judiciare i 
aplicarea uniform  a legii penale.

Unii autori6 indic  c  cali  carea neo  cial  
poate   clasi  cat , la rândul ei, în dou  subcate-
gorii: a) cali  carea neo  cial  curat  (având în ve-
dere cali  carea efectuat  de doctrinari, studen i, 
oamenii de rând etc.) i b) cali  carea combinat  
(având în vedere cali  carea efectuat  de c tre 

5 Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, 

практика, p.24. 
6 Горбунова Л.В. Общая теория квалификации преступле-

ний. Учебное пособие. Казань, 2004, p.22. 
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Plenul Cur ii Supreme de Justi ie i participan ii 
la procesul penal, al ii decât judec torul).

Deoarece cali  carea semio  cial  (combinat ) 
întrune te atât tr s turile cali  c rii neo  ciale, cât 
i ale celei o  ciale, consider m oportun ca aceasta 

s   e abordat  distinct de cele dou  forme ale ca-
li  c rii, f r  a   inclus  în vreuna din ele.
II. În dependen  de rezultatul ob inut în urma 

cali  c rii:7

1) cali  carea pozitiv  – în rezultatul c reia 
se stabile te c  comportamentul persoanei 
con ine semnele unei componen e de in-
frac iune; 

2) cali  carea negativ  – în rezultatul c reia 
se stabile te c  comportamentul persoanei 
nu con ine semnele unei componen e de 
infrac iune.

III. În dependen  de precizia stabilirii coinciden-
ei semnelor infrac iunii i semnelor compo-

nen ei de infrac iune:8

1) cali  carea corect  – semnele infrac iunii 
care au importan  la cali  care coincid in-
tegral cu semnele componen ei de infrac i-
une prev zute de norma juridico-penal .

2) cali  carea incorect  – semnele infrac i-
unii care au importan  la cali  care co-
incid par ial cu semnele componen ei de 
infrac iune prev zute de norma juridico-
penal .

La rândul s u, cali  carea incorect  poate   
clasi  cat  în dou  subcategorii:
a)  cali  carea insu  cient  – semnele infrac iunii 

nu sunt re  ectate integral în norma aplicat  
pentru evaluarea juridico-penal . În acest caz, 
infrac iunea con ine mai multe semne decât 
cele  xate în actele procesuale corespunz toa-
re. De exemplu, infrac iunea consumat  este 
cali  cat  ca tentativ  la infrac iune, concursul 
de infrac iuni este cali  cat ca infrac iune uni-
c  etc.;

b)  cali  carea în exces – semnele infrac iunii sunt 
re  ectate în exces în norma aplicat  pentru 
evaluarea juridico-penal . De exemplu, tenta-
tiva la infrac iune este cali  cat  ca infrac iune 
consumat , infrac iunea unic  prelungit  este 
cali  cat  potrivit concursului de infrac iuni.

7 Сабитов Р.А. Теория и практика квалификации уголовно-

правовых деяний. Москва, 2003, p.7. 
8 Корнеева А.В. Теоретические основы квалификации пре-

ступлений. Учебное пособие. Москва: Проспект, 2008, p.8. 

IV. Dup  origine:9

1) cali  carea eronat  – depinde de cel care 
efectueaz  cali  carea i const  în alege-
rea i  xarea în documentele procesuale 
ale normei care nu corespunde faptei in-
frac ionale comise. De exemplu, indicarea 
în ordonan a de punere sub învinuire a 
art.165 CP RM – tra  cul de  in e umane, 
de i, în realitate, a fost comis  infrac iunea 
prev zut  la art.3621 CP RM – organizarea 
migra iei ilegale.

2) cali  carea obiectiv-incorect  – este inco-
rect  din cauza modi  c rii legisla iei pe-
nale ce are loc dup  aprecierea juridico-
penal  dat  faptei prejudiciabile s vâr ite. 
De exemplu, pân  la 24.05.2009 omorul in-
ten ionat comis din inten ii huliganice era 
cali  cat potrivit lit.c) alin.(2) art.145 CP 
RM. Iar ca rezultat al adopt rii de c tre 
Parlamentul Republicii Moldova, la data 
de 18.12.2008, a Legii nr.277 pentru mo-
di  carea i completarea Codului penal al 
Republicii Moldova,10 o astfel de fapt  in-
frac ional  urmeaz  a   cali  cat  potrivit 
alin.(1) art.145 CP RM.

V. Dup  etapa la care are loc cali  carea:
1) cali  carea preliminar  – efectuat  în baza 

informa iei preliminare, rezultate din sesi-
zarea organului de urm rire penal  în ve-
derea începerii urm rii penale (informa ii 
ce decurg dintr-o plângere, denun  etc.); 

2) cali  carea ini ial  – cali  carea f cut  în 
timpul efectu rii urm ririi penale (punerea 
sub învinuire, întocmirea rechizitoriului); 

3) cali  carea  nal  – efectuat  de instan a 
de judecat  la faza judec rii cauzei, inclu-
siv la examinarea c ilor ordinare i extra-
ordinare de atac.

În cele ce urmeaz , vor   supuse investiga iei 
principiile cali  c rii infrac iunilor. 

Ab initio, men ion m c  principiile cali  c rii 
infrac iunilor sunt cele mai generale, fundamen-
tale idei de care sunt ghidate persoanele abilitate 
cu aplicarea legii penale la stabilirea coinciden ei 
(corespunderii) semnelor faptice ale faptei s vâr-
ite i semnele componen ei de infrac iune, în re-

9 Благов Е.В. Квалификация преступлений (теория и прак-

тика). Ярославль: Изд-во Яросл. ун-та, 2003, p.18. 
10 Legea Republicii Moldova pentru modifi carea și completarea 

Codului penal al Republicii Moldova, nr.277 din 18.12.2008. 

În: Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 2009, nr.41-44. 
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zultatul c reia se determin  ce infrac iune a fost 
s vâr it  i de care articol din codul penal este 
prev zut .11

În general, principiile cali  c rii infrac iunilor 
pot   clasi  cate în dou  categorii:
a) principii fundamentale – care stau la baza în-

tregului sistem de drept penal;
b) principii speci  ce cali  c rii infrac iunilor.

La principiile fundamentale atribuim: princi-
piul legalit ii, principiul egalit ii cet enilor în 
fa a legii, principiul vinov iei etc.

Principiul legalit ii oblig  persoana împu-
ternicit  cu aplicarea legii penale s  cali  ce fap-
ta în conformitate cu articolul din codul penal 
care prevede respectiva fapt  i nicidecum po-
trivit unei norme penale similare sau în acord 
cu o norm  suplimentar  la cea care urmeaz  
s  se aplice. Principiul legalit ii incrimin rii, 
ca aspect al principiului legalit ii, presupune 
ca toate reglement rile i, în special, acelea care 
impun sau care permit s  se impun  sanc iuni s  
 e clare i precise pentru ca destinatarii s - i cu-

noasc  drepturile i obliga iile care decurg din 
acestea.12 Principiul guverneaz  nu numai nor-
mele care stabilesc elementele constitutive ale 
unei infrac iuni, dar, în aceea i m sur , i cele ce 
stabilesc consecin ele care decurg din s vâr irea 
unei infrac iuni. 

Principiul egalit ii cet enilor în fa a le-
gii – cali  carea infrac iunii potrivit unei sau al-
tei norme nu trebuie s  se fac  în dependen  de 
sex, ras , culoare, limb , religie, opinii politice 
sau orice alte opinii, origine na ional  sau soci-
al , apartenen  la o minoritate na ional , avere, 
na tere sau orice alt  situa ie. În unele cazuri, le-
gea cere anumite calit i speciale ale subiectului 
infrac iunii care trebuie întrunite suplimentar pe 
lâng  semnele generale cerute de Partea Genera-
l  a Codului penal, pentru efectuarea cali  c rii 
potrivit normei respective (de exemplu, subiect 
al infrac iunii de pruncucidere – art.147 CP RM - 
poate   doar mama copilului nou-n scut). Acest 
lucru nu are s  semni  ce c  legea penal  se aplic  
în mod discriminator, ci presupune instituirea de 
c tre legiuitor a unor norme care urmeaz  s  se 
aplice în anumite condi ii speci  ce rezultate din 

11 Сабитов Р.А. Принципы квалификации уголовно-право-

вых деяний. În: Вестник ЧелГУ „Право”, 2001, nr.1, p.52.
12 Ivan Gh., Ivan M.C. Principiul legalităţii incriminării și a pe-

depsei în dreptul Uniunii Europene. În: Dreptul, 2012, nr.9, 

p.272. 

natura juridic  a comportamentelor ilegale inter-
zise de legea penal .

Principiul vinov iei – cali  carea infrac iunii 
are la baz  inclusiv atitudinea psihic  a f ptuito-
rului fa  de fapta i urm rile prejudiciabile. De 
forma vinov iei f ptuitorului depinde care va   
cali  carea. 

La principiile speci  ce cali  c rii infrac iuni-
lor atribuim: principiul cali  c rii obiective, prin-
cipiul stabilirii adev rului, precizia, integralita-
tea. În mare parte, acestea rezult  din principiile 
fundamentale, în special - din principiul legalit -
ii incrimin rii:

a)  principiul cali  c rii obiective – cali  carea 
trebuie fundamentat  pe împrejur rile de 
fapt în care a fost comis  infrac iunea. Având 
în vedere c  cali  carea infrac iunii presupu-
ne stabilirea unei corespunderi între semnele 
faptei prejudiciabile i semnele componen ei 
de infrac iune, iar fapta prejudiciabil  nu re-
prezint  altceva decât un comportament al 
unei entit i exteriorizat în realitatea obiecti-
v , e i  resc ca aceast  cali  care, potrivit unei 
norme concrete, s  aib  la baz  anumite date 
obiective (împrejur ri, circumstan e). Potrivit 
alin.(3) art.19 CPP RM, organul de urm rire 
penal  are obliga ia de a lua toate m surile 
prev zute de lege pentru cercetarea sub toate 
aspectele, complet  i obiectiv  (sublinierea 
ne apar ine – n.a.), a circumstan elor cauzei. 
La fel, potrivit alin.(1) art.254 CPP RM, orga-
nul de urm rire penal  este obligat s  ia toate 
m surile prev zute de lege pentru cercetarea 
sub toate aspectele, complet  i obiectiv  (sub-
linierea ne apar ine – n.a.), a circumstan elor 
cauzei pentru stabilirea adev rului. De aici 
concluzia precum c  pentru aplicarea exact  
a legii penale, respective - cali  carea corect  a 
infrac iunii, în mod imperios trebuie stabilite 
împrejur rile obiective în interiorul c rora a 
fost s vâr it  infrac iunea. 

b)  principiul stabilirii adev rului. Pentru stabi-
lirea adev rului cali  c rii infrac iunilor este 
necesar  determinarea obiectiv  i multias-
pectual  a împrejur rilor de fapt în interiorul 
c rora a fost s vâr it  fapta infrac ional  i 
selectarea din totalitatea datelor stabilite doar 
a celor care au importan  cali  cativ . Adev -
rul poate   determinat nu doar prin determi-
narea circumstan elor de fapt, dar i prin ale-
gerea corect  a normei juridico-penale aplica-
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bile faptei infrac ionale comise, prin evitarea 
unei cali  c ri eronate. În ipoteza unei erori 
de cali  care este suprimat principiul stabilirii 
adev rului.
În acest context apare întrebarea: oare se în-

calc  principiul stabilirii adev rului în cazul ca-
li  c rii care sufer  modi  c ri la diferite faze ale 
procesului penal? R spunzând la aceast  întreba-
re, preliminar vom men iona c , de i cali  carea 
ini ial  sufer  modi  c ri, aceasta nu înseamn  c  
a fost una incorect . Pur i simplu, la o anumit  
faz  a procesului penal, pot   stabilite anumite 
date de fapt ale infrac iunii s vâr ite, cali  carea 
 ind f cut  în baza informa iilor de inute. Odat  

cu colectarea de noi probe, respectiv - stabilire de 
noi circumstan e, organul abilitat cu aplicarea le-
gii penale poate modi  ca cali  carea. Nu este ex-
clus ca i la faza judec rii cauzei -  e în instan a de 
fond,  e în instan a de apel sau recurs - cali  carea 
s  suporte modi  c ri. Spre exemplu, în baza da-
telor ob inute de organul de urm rire penal , o 
fapt  prejudiciabil  este cali  cat  potrivit art.187 
CP RM – jaful. La faza judec rii cauzei, datorit  
administr rii în edin a de judecat  de noi probe 
din partea ap r rii, ac iunile inculpatului sunt în-
cadrate potrivit art.186 CP RM – furtul.

În cele din urm , nu avem cum s  nu  m de 
acord cu A. V. Korneeva,13 care relev  c  cali  -
carea este corect , dac  aceasta obiectiv coinci-
de dup  volumul i caracterul împrejur rilor de 
fapt existente. Dac  apar noi împrejur ri de fapt 
referitoare la fapta s vâr it , desigur c  poate   
modi  cat  i aprecierea juridico-penal  a faptei 
infrac ionale comise.
c)  precizia – cali  carea trebuie s  determine cu 

exactitate articolul, alineatul, litera din Partea 
Special  a Codului penal în care se con ine 
norma de drept penal ce interzice i sanc-
ioneaz  comportamentul infrac ional con-

cret. Spre exemplu, dac  f ptuitorul a comis 
o sustragere deschis  cu aplicarea violen ei, 
atunci norma exact  care re  ect  comporta-
mentul subiectului infrac iunii este lit.e) alin.
(2) art.187 CP RM – jaful (atunci când violen a 
aplicat  în scopul sustragerii se concretizeaz  
în violen  nepericuloas  pentru via a sau s -
n tatea persoanei) sau alin.(1) art.188 CP RM 
(dup  caz, lit.c) alin.(3) art.188 CP RM) – tâl-
h ria (atunci când violen a aplicat  în scopul 

13 Корнеева А.В. Теоретические основы квалификации пре-

ступлений, p.16. 

sustragerii se concretizeaz  în violen  pericu-
loas  pentru via a sau s n tatea persoanei).
Cerin a privind precizia cali  c rii caracteri-

zeaz  doar rezultatul, nu i întreg procesul cali-
 c rii.14

d)  integralitatea – cali  carea trebuie s  cuprin-
d  toate articolele, alineatele, literele din 
Codul penal, inclusiv din Partea General  a 
acestuia. Atunci când în ac iunile f ptuitoru-
lui sunt prezente elementele constitutive ale 
mai multor infrac iuni (este cazul concursului 
de infrac iuni), cali  carea trebuie s  cuprind  
toate normele de drept care incrimineaz  fap-
tele a  ate în concurs. La fel, dac  activitatea 
infrac ional  nu a fost dus  pân  la cap t, dar 
a fost întrerupt  la o anumit  etap  de desf -
urare a acesteia,  e la etapa actelor prepara-

torii,  e la etapa actelor executorii, cali  carea 
trebuie s  con in  alega ia la normele P r ii 
Generale a Codului penal care reglementeaz  
activitatea infrac ional  neconsumat  (art.26 
– preg tirea de infrac iune i art.27 – tentativa 
de infrac iune). Spre exemplu: dac  inten ia 
persoanei de a comite un omor inten ionat 
nu este dus  pân  la cap t din anumite mo-
tive independente de voin a sa, aceasta  ind 
întrerupt  la etapa actelor de executare, cele 
comise urmeaz  a   încadrate potrivit art.27 
i norma din codul penal care sanc ioneaz  

omorul inten ionat, adic  art.145 CP RM. Ast-
fel, ca exemplu, la adoptarea unei sentin e de 
condamnare pentru tentativ  la omor în vari-
anta tip, instan a de judecat  în mod obligato-
riu va indica în actul aplicativ, pe lâng  alin.
(1) art.145 CP RM, i norma ce prevede tenta-
tiva de infrac iune, adic  art.27 CP RM. O ata-
re trimitere la norma legal  din Partea Gene-
ral  a Codului penal are menirea de a scoate 
în eviden  faptul c  activitatea infrac ional  
nu a fost dus  pân  la cap t. Tot a a urmeaz  
de procedat i în cazul infrac iunii s vâr ite 
în participa ie. Dac , spre exemplu, la s vâr-
irea infrac iunii au participat dou  persoane 

pasibile de a   supuse r spunderii penale, 
una îndeplinind rolul de autor, iar cealalt  
de complice, la cali  carea ac iunilor acestora 
se va face trimitere la norma din codul penal 
care stabile te participan ii la infrac iune i 

14 Марчук В.В. О точности и полноте формулы квалифика-

ции преступления //http://elib.bsu.by/bitstream (vizitat la 

15.10.2014)
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rolul acestora în procesul s vâr irii infrac i-
unii – art.42 CP RM. Astfel, pe lâng  norma 
de drept penal care prevede comportamentul 
infrac ional la care a recurs autorul, ac iunile 
complicelui trebuie încadrate i potrivit art.42 
alin.(5) CP RM. În mod analogic trebuie cali  -
cate i ac iunile celorlal i participan i.
Principiul enun at pretinde invocarea la cali-

 care a tuturor literelor din cadrul aceluia i aline-
at al unui articol atunci când fapta infrac ional  
comis  poate   încadrat  potrivit tuturor acestor 
norme. Dac  omorul inten ionat a fost comis de 
dou  persoane, cu deosebit  cruzime, cu bun -
tiin , asupra unei femei gravide cu scopul de a 

ascunde o alt  infrac iune, atunci ac iunile infrac-
ionale ale f ptuitorului trebuie cali  cate potrivit 

tuturor literelor de la alin.(2) art.145 CP RM, care 
con in agravantele enun ate, adic  potrivit lit.e), 
i), j), k) alin.(2) art.145 CP RM. 

Nu se va considera integral  cali  carea, dac  
ac iunile f ptuitorului au fost încadrate doar po-
trivit articolului, nu i potrivit alineatului din 
Partea Special  a Codului penal (în ipoteza ar-
ticolului format doar din alineate) ori doar po-
trivit articolului i alineatului, nu i literei (în 
ipoteza articolului format din alineate i litere). 
Spre exemplu, nu este integral  cali  carea po-
trivit alin.(3) art.264 CP RM în situa ia înc lc rii 
regulilor de securitate a circula iei sau de exploa-
tare a mijloacelor de transport de c tre persoana 
care conduce mijlocul de transport, înc lcare ce 
a cauzat din impruden  o v t mare grav  a in-
tegrit ii corporale sau a s n t ii; or, înc lcarea 
numitelor reguli de c tre conduc torul mijlocului 
de transport, care, din imprude , a dus la v t -
marea grav  a integrit ii corporale sau a s n -
t ii trebuie încadrat  inclusiv potrivit literei din 
alineatul i articolul din codul penal care sanc io-
neaz  un atare comportament. În spe  este vorba 
de lit.a) alin.(3) art.264 CP RM.

În urma studiului întreprins, formul m ur-
m toarele concluzii:

1)  Este abilitat cu efectuarea cali  c rii o  ci-
ale: a) o  erul de urm rire penal  din ca-
drul Ministerului Afacerilor Interne, Ser-
viciului Vamal, Centrului Na ional Anti-
corup ie, b) procurorul i c) judec torul.

2)  Cali  carea neo  cial  este f cut  de doc-
trinari în leg tur  cu cercetarea juridico-

penal  a unor categorii concrete de in-
frac iuni prin elaborarea unor comentarii, 
manuale, monogra  i, materiale metodi-
co-didactice. Este neo  cial  i cali  carea 
efectuat  de studen ii institu iilor de înv -

mânt superior, postuniversitar, de au-
dien ii din cadrul Institutului Na ional al 
Justi iei atunci când sunt propuse anumite 
solu ii de cali  care pentru anumite spe e 
sau expunerea pe marginea unor sentin e, 
decizii din practica judiciar .

3)  Cu elemente ale cali  c rii o  ciale i neo-
 ciale este cali  carea semio  cial  (com-

binat ), avându-se în vedere hot rârile 
explicative ale Plenului Cur ii Supreme de 
Justi ie, care aduc recomand ri teoretico-
practice de aplicare a legii penale în toate 
cazurile când sunt s vâr ite infrac iuni de 
acela i tip, precum i cali  carea efectuat  
de participan ii la procesul penal.

4)  În dependen  de rezultatul ob inut, cali-
 carea poate   pozitiv  – în rezultatul c -

reia se stabile te c  comportamentul per-
soanei con ine semnele unei componen e 
de infrac iune sau negativ  – în rezultatul 
c reia se stabile te c  comportamentul 
persoanei nu con ine semnele unei com-
ponen e de infrac iune.

5)  Principiile cali  c rii infrac iunilor pot   
clasi  cate în dou  categorii: principii fun-
damentale (principiul legalit ii, princi-
piul egalit ii cet enilor în fa a legii, prin-
cipiul vinov iei) i principii speci  ce ca-
li  c rii infrac iunilor (principiul cali  c rii 
obiective, principiul stabilirii adev rului, 
precizia, integralitatea).

6)  Principiul integralit ii pretinde invoca-
rea la cali  care a tuturor literelor din ca-
drul aceluia i alineat al unui articol atunci 
când fapta infrac ional  comis  poate   
încadrat  potrivit tuturor acestor norme.

7)  Nu se va considera integral  cali  carea, 
dac  ac iunile f ptuitorului au fost înca-
drate doar potrivit articolului, nu i ali-
neatului din Partea Special  a Codului 
penal (în ipoteza articolului format doar 
din alineate) sau doar potrivit articolului 
i alineatului, nu i literei (în ipoteza arti-

colului format din alineate i litere).
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Modernizarea legislaţiei insolvenţei în România

Conf. univ. 
dr. Florin Aurel MO IU, 
judec tor, 
Curtea de Apel Timi oara

Moderniza  on of the insolvency legisla  on in 
Romania

At present, in Romania the indebted borrowers 
have no leverage at hand to release itself from the 
debts which can not pay and the solu  ons o  ered 
by the banks just increase the credit’s total cost. 
In this context, an e   cient law of the personal 
insolvency, alongside other measures and good 
prac  ces would discipline borrowers, ensuring a 
more balanced sa  sfac  on of the creditor, and at 
the same  me would prevent big debts.

Key-words: insolvency, creditor, borrower, pre-
ven  ng insolvency, European Comission, Roma-
nian Banks Asocia  on

În prezent, în România debitorii supraîndatora i nu au 
la îndemân  nicio pârghie pentru a se elibera de da-
toriile pe care nu le mai pot achita i singurele solu ii 
oferite de b nci nu fac decât s  ridice costul total al 
creditului. În acest context, o lege e  cient  a insolven-
ei personale, al turi de alte m suri i bune prac  ci, 

ar disciplina debitorii, asigurând o mai echilibrat  sa-
 sfacere a creditorilor, dar, în acela i  mp, ar preveni 

supraîndatorarea. 

Cuvinte-cheie: insolven , creditor, debitor, preveni-
rea insolven ei, Comisia European , Asocia ia Româ-
n  a B ncilor.

În perioada de criz  economic  din ultimii ani 
au devenit tot mai vizibile sl biciunile mecanisme-
lor de insolven  în România: instrumente de pre-
venire a insolven ei nefunc ionale, lips  de echili-
bru între protec ia intereselor în concurs - creditori 
versus debitor -, existen a posibilit ii manipul rii 
mecanismelor de vot pentru aprobarea unor pla-
nuri de reorganizare neviabile, cu consecin a pre-
lungirii arti  ciale a procedurii, cre terii costurilor 
procedurale i a riscului nerecuper rii crean elor 
de c tre creditori, durata mare a proceselor de in-
solven  asociat  cu nivelul redus al recuper rii 
crean elor în procedur  .a. 

În iulie 2010, în documentul intitulat „Restarting 
economic growth”, Consiliul Investitorilor Str ini 
propunea, ca obiectiv al viitoarelor politici publice 
de sprijinire a unei economii func ionale i sustena-
bile, „modi  carea legii insolven ei pentru a asigura o 
abordare echitabil  între creditori i debitori”. 

De asemenea, într-un comunicat al Asocia iei 
Române a B ncilor din mai 2013, se ar ta c  „b n-
cile ar   mai deschise spre creditare, dac  impactul 
legisla iei privind insolven a i modul de aplicare 
nu ar produce distorsiuni prin excesele intr rii în 
insolven . Este necesar  urgentarea modi  c rii i 

complet rii legisla iei privind insolven a persoa-
nelor juridice, limitând i sanc ionând excesele”.

Propunerile de lege ferenda formulate de repre-
zentan i ai comunit ii de afaceri (camere de comer  
bilaterale, organiza ii reprezentative ale patronate-
lor sau ale operatorilor economici din anumite do-
menii de activitate), propunerile corpurilor profesi-
onale juridice, ale judec torilor sindici, numeroasele 
ini iative legislative parlamentare de modi  care a 
cadrului legislativ al insolven ei au fost i ele expre-
sia nevoii de îmbun t ire a legisla iei insolven ei, 
de adaptare a sa la a tept rile reale ale economiei.

În cursul anului 2012, Banca Mondial  re inea, 
în raportul s u de evaluare a sistemelor de insol-
ven  i a mecanismelor de protec ie a drepturilor 
creditorilor din România (ROSC)1, o serie de de  -
cien e ale cadrului normativ i institu ional actual 
care in  uen eaz  e  cien a procedurii insolven ei 
i formula recomand ri ce vizau:

• echilibrarea intereselor debitor/creditor în 
procedura insolven ei; 

• limitarea cauzelor ce genereaz  reducerea 
anselor de recuperare a crean elor;

• opera ionalizarea instrumentelor pre-in-
solven ;

• încurajarea în elegerilor extra-judiciare 
creditori-debitor pentru dep irea di  cul-
t ilor  nanciare.

1 World Bank, Report on the Observance of Standards 

and Codes, www.worldbank.org.
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Statisticile legate de durata procedurilor judi-
ciare de insolven  continu  s   e îngrijor toare. 
Astfel, chiar dac  un num r important de proce-
duri, în special - proceduri simpli  cate de insol-
ven , se închid într-o perioad  rezonabil  (pân  
la 1 an – 64% din totalul de proceduri derulate în 
perioada 2006-2013), totu i exist  un num r sem-
ni  cativ de cauze pentru care procedura continu  
s   e excesiv de lung  (cca 12,17% din totalul pro-
cedurilor pe rol au o durat  mai mare de 2 ani).

Pe lâng  aceste indicii clare, era necesar  îm-
bun t irea cadrului normativ în aceast  materie, 
nu trebuia omis faptul c  procedura insolven ei se 
impunea a   racordat  la reforma legisla iei civile 
i procesual-civile, penale si procesual-penale, rea-

lizat  prin noile Coduri, intrate toate în vigoare.
De asemenea, aceast  ini iativ  de codi  care 

a legisla iei insolven ei se înscrie într-o tendin  
general  european  de simpli  care i moderniza-
re a legisla iei, cu scopul de a ajuta întreprinderile 
i cet enii în în elegerea i aplicarea legii i de a 

stimula cre terea economic . La nivelul Uniunii 
Europene sunt în derulare programe de îmbu-
n t ire i codi  care a legisla iei aplicabile pie ei 
interne. Astfel, Comisia European  a lansat, în de-
cembrie 2012, un Program privind o reglementare 
adecvat  i func ional  (REFIT). În cadrul acestui 
program, Comisia î i propune m suri ambi ioase 
pentru a simpli  ca/codi  ca legisla ia, cu scopul 
de a ajuta întreprinderile i cet enii în în elegerea 
i aplicarea acestor norme i de a stimula cre terea 

economic . Pre edintele Comisiei Europene ar ta, 
într-un comunicat din 2 octombrie 2013, c  prin 
intermediul REFIT, Comisia a ini iat cel mai am-
plu exerci iu întreprins pân  în prezent, menit s  
simpli  ce legisla ia UE i, printr-un tablou de bord 
elaborat de Comisia European , se vor urm ri pro-
gresele înregistrate în aceast  direc ie, atât la nivel 
european, cât i na ional.2

Mai mult, în domeniul insolven ei, chiar în 
aceast  perioad  este într-o etap  avansat  de adop-
tare în cadrul Consiliului Uniunii Europene o ini ia-
tiv  de modernizare a regulamentului european în 
materia insolven ei transfrontaliere3, care î i propu-
ne s  îmbun t easc  coordonarea între proceduri-
le de insolven  împotriva unui debitor deschise în 
mai multe state membre ale Uniunii Europene. 

2 http://ec.europa.eu/romania/news/20022012_dreptul_eu-

ropean_societati_comerciale_ro.htm.
3 Regulamentul CE nr. 1346/2000 privind procedurile de in-

solvenţă.

Semnalele mediului de afaceri legate de aceste 
inconsisten e ale cadrului normativ, practica judi-
ciar  neunitar , evalu rile Comisiei Europene i 
ale organismelor  nanciare interna ionale au fun-
damentat decizia Ministerului Justi iei de a ini ia 
un proiect ambi ios de îmbun t ire i codi  care a 
reglement rii în acest domeniu înc  din 2012.

Parte integrant  a Programului privind refor-
ma sistemului judiciar (  nan at prin împrumut de 
la Banca Mondial ), acest proiect a bene  ciat de 
asisten a tehnic  a unui consor iu care reune te 
expertiza juridic , practic  i universitar  (Price-
waterhouse Coopers Business Recovery Services 
SPRL România, St nescu, Milos i Asocia ii, D&B 
David i Baias SCA, Universitatea de Vest din Ti-
mi oara). 

Nu în ultimul rând, proiectul a bene  ciat i de 
colaborarea unui grup de exper i format din jude-
c tori, avoca i, doctrinari, reprezentan i ai mediu-
lui bancar, reprezentan i ai institu iilor publice re-
levante pentru acest domeniu (instan e, Consiliul 
Superior al Magistraturii, Banca Na ional  a Ro-
mâniei, Autoritatea de Supraveghere Financiar , 
Ministerul Finan elor Publice). 

Proiectul – ca demers institu ional – are urm -
toarele componente: 
a.  componenta legislativ , care presupune codi-

 carea cadrului legal existent, sistematizarea 
i corelarea cadrului legislativ din domeniul 

insolven ei i prevenirea insolven ei (acte nor-
mative primare i secundare, generale i spe-
ciale, interne sau edictate la nivel comunitar, 
dac  nu sunt regulamente, deci aplicabile di-
rect, f r  a necesita transpunere), precum i 
amendarea legisla iei pentru îmbun t irea 
aspectelor lacunare sau de  citare.

b.  componenta doctrinar  i jurispruden ial , ce 
implic  adnotarea textelor legale codi  cate, cu 
trimiteri la jurispruden  (intern  i a Cur ii 
de Justi ie a Uniunii Europene), bune practici, 
doctrin  na ional  i interna ional . 

c.  componenta de dezvoltare a capacit ii insti-
tu ionale, având drept obiectiv îmbun t irea 
competen elor profesionale ale practicienilor 
acestui domeniu (judec tori sindici, gre  eri, 
administratori judiciari i lichidatori) prin se-
siuni de seminarii de preg tire în domeniul in-
solven ei i prevenirii insolven ei. 
Revenind la componenta legislativ  a acestui 

proiect, Ministerul Justi iei a promovat realizarea 
unei solu ii ambi ioase, propunând ca noua re-



R E V I S T A  I N S T I T U T U L U I  N A Ţ I O N A L  A L  J U S T I Ţ I E I NR .  1  (32) ,  2015

30

glementare s  reuneasc  reglementarea general  
a insolven ei, dar i procedura falimentului insti-
tu iilor de credit i a falimentului societ ilor de 
asigurare/reasigurare. 

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de pre-
venire a insolven ei i de insolven 4  propune, 
în fapt, un Cod al insolven ei, punând al turi, în 
mod corelat i adaptat, toate reglement rile ce gu-
verneaz  mecanismele de prevenire a insolven ei 
i de insolven  adresate operatorilor economici 

(persoane  zice autorizate, asocia ii familiale, în-
treprinderi individuale, societ i, regii autonome, 
companii i societ i na ionale).

În acest context, noua reglementare în dome-
niu promoveaz  o viziune integratoare asupra le-
gisla iei insolven ei i prevenirea insolven ei. Ast-
fel, sunt incluse în acest act normativ: 

• reglementarea în domeniul procedurilor 
de prevenire a insolven ei (mandatul ad-
hoc i concordatul preventiv); 

• reglementarea procedurii generale de in-
solven  i a procedurii simpli  cate de fali-
ment;

• reglementarea insolven ei regiilor autono-
me i a grupurilor de societ i (nout i ab-
solute); 

• reglementarea falimentului institu iilor de 
credit i a societ ilor de asigurare/reasigu-
rare (corelarea dispozi iilor speciale cu re-
gulile generale ale procedurii insolven ei);

• reglementarea insolven ei transfrontaliere. 
Al turi de viziunea integratoare, un alt obiec-

tiv al noii legi a fost cel de îmbun t ire a cadru-
lui normativ prin valori  carea practicii judiciare, 
a legisla iei de drept comparat i a propunerilor 
primite din partea practicienilor domeniului i a 
mediului de afaceri. Completarea cadrului norma-
tiv cu reglement ri în domenii ce nu au fost pân  
acum abordate (de exemplu, insolven a grupurilor 
de societ i) s-a circumscris aceluia i obiectiv de 
îmbun t ire a prevederilor legale aplicabile.

De asemenea, s-a urm rit asigurarea unui mai 
bun echilibru al intereselor creditorilor i debitoru-
lui în procedur  (în special, în sensul îmbun t irii 
pozi iei creditorilor, procedura  ind pân  acum 
înclinat  în favoarea debitorului) i e  cientizarea 
procedurii (care s  conduc , implicit, la reducerea 

4 Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insol-

venţei și de insolvenţă a fost publicată în Monitorul Ofi cial 

al României nr. 466 din 25 iunie 2014 și a intrat în vigoare la 

data de 28 iunie 2014.

duratei procedurii i la cre terea gradului de recu-
perare a crean elor). Mai multe solu ii punctuale 
adoptate de c tre legiuitor converg spre realizarea 
acestor dou  obiective. 

Astfel, în primul sens, cel al asigur rii echili-
brului intereselor în concurs:

• se egalizeaz  regimul deschiderii procedu-
rii în cazul concursului dintre cererea debi-
torului i a creditorilor la 10 zile de la depu-
nerea cererii debitorului. Dac  pân  acum 
cererea debitorului se judeca în 5 zile, iar 
cea a creditorului în luni de zile, rezultatul 
era deschiderea procedurii în baza cererii 
debitorului, care astfel „controla” perioada 
de început a procedurii; 

• dac  în vechea reglementare era impus  o 
valoare-prag pentru formularea unei cereri 
de deschidere a procedurii doar pentru 
creditor, prin legea nou  a fost instituit  o 
valoare-prag i pentru debitor, aceasta  -
ind de 40.000 lei;

• se introduce ideea acord rii unui termen 
pentru plata crean ei creditorului declan-
ator;

• în cazul e u rii unui plan de reorganizare, 
„haircut”-ul (reducerea) aplicat crean elor 
se reverseaz  (crean ele vor avea valoarea 
lor pre-plan de reorganizare). Pân  acum, 
reducerile propuse prin plan r mâneau 
valabile în cazul e u rii planului i trecerii 
la faliment, ceea ce nu era echitabil pentru 
creditori;

• pentru a îmbun t i ansele de reorganizare, 
în avantajul atât al debitorului, cât i al cre-
ditorului, a fost introdus  o super-prioritate 
pentru  nan rile acordate în timpul proce-
durii, inclusiv în perioada de observa ie;

• pentru evitarea aprob rii unor planuri de 
reorganizare sus inute de un num r mic 
de creditori, s-a introdus un criteriu supli-
mentar pentru aprobarea planului, respec-
tiv 30% din total masa credal ;

• pentru o mai bun  protec ie a angaja ilor, 
s-a prev zut c  o eventual  concediere co-
lectiv  de c tre angajatorul în insolven  
va   supus  regulilor din Codul Muncii, cu 
reducerea la jum tate a termenelor etape-
lor procedurale (pân  acum, concedierea 
se f cea doar cu respectarea termenului 
legal de preaviz, nu i cu respectarea eta-
pelor procedurii de concediere colectiv ).
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În cel de-al doilea sens, e  cientizarea procedurii, 
semnal m doar câteva dintre solu iile legislative:
• înlocuirea termenului de continuare a procedu-

rii cu un termen administrativ de control, so-
lu ie ce va conduce, în opinia noastr , la o mai 
bun  gestionare a dosarului de insolven , ne  -
ind necesar  organizarea unor edin e publice 
de judecat , dac  nu exist  cereri în procedur  
contencioas  sau necontencioas , dar care va 
face, în continuare, posibil  dispunerea de m -
suri de c tre judec torul sindic în sarcina admi-
nistratorului judiciar/lichidatorului judiciar;

• ac iunile incidentale (fond si apel) se judec  în 
conformitate cu Noul Cod de procedur  civi-
l , dar cu câteva modi  c ri, pentru asigurarea 
celerit ii procesului: astfel, termenul pentru 
depunerea întâmpin rii este de maxim 15 zile 
de la comunicare (10 zile în cazul apelului), 
r spunsul la întâmpinare nu este obligatoriu, 
iar judec torul sindic  xeaz , prin rezolu ie, în 
termen de maxim 5 zile de la data depunerii 
întâmpin rii (3 zile în cazul apelului), primul 
termen de judecat , care va   de cel mult 30 de 
zile de la data rezolu iei;

• în cazul cererii de deschidere a procedurii in-
solven ei, nu sunt aplicabile dispozi iile art.200 
din Codul de procedur  civil , privind regula-
rizarea cererii;

• se introduce posibilitatea judec torului-sindic 
de a debloca anumite situa ii, atunci când cre-
ditorii nu sunt activi în procedur : dac  nu se 
poate lua o hot râre în adunarea sau comitetul 
creditorilor, administratorul judiciar/lichida-
torul poate sesiza instan a în vederea pronun-

rii unei hot râri;
• se propune e  cientizarea activit ii comitetului 

creditorilor, întrunirile acestuia urmând a avea 
loc ori de cate ori este cazul (nu neap rat lunar, 
ca pân  acum), iar votul se poate exprima prin 
orice mijloace care asigur  transmiterea textu-
lui i con  rmarea primirii acestuia, ne  ind ast-
fel obligatorie prezen a  zic ;

• se introduc prevederi clare privind evaluarea 
bunurilor i mecanismul de contestare a rapor-
tului de evaluare. În practica judiciar  anteri-
oar , aceast  procedur  era tergiversat  i ne-
uniform , din cauza lacunelor de reglementare 
a acestui aspect extrem de important al proce-
durii insolven ei; 

• se reglementeaz  cu caracter de noutate ab-
solut  tratamentul contractelor de leasing i a 

crean elor provenite din contracte de leasing în 
procedura insolven ei, o alt  surs  major  de 
interpretare neunitar  în practic ;

• vânzarea activelor nu va mai   supus  unor 
formalit i greoaie, consumatoare de timp. În 
esen , vânzarea se va putea face în orice mo-
dalitate aprobat , în condi iile legii, de credi-
tori, iar în cazul unor blocaje - valori  carea s  
se efectueze potrivit prevederilor noului Cod 
de procedur  civil ;  

• se reglementeaz  într-un mod mai clar situa ia 
crean elor curente, neachitarea lor în termen 
de 60 de zile de la scaden  putând duce la in-
trarea debitorului în faliment, i sunt introduse 
prevederi noi în leg tur  cu furnizorii de utili-
t i, în sensul protec iei crean elor acestora. 
Noua reglementare în domeniul procedurilor 

de prevenire a insolven ei i de insolven  a fost 
necesar  având în vedere evolu iile legislative i 
economice din ultimii ani, criza economic  globa-
l , adoptarea noilor coduri în România, precum i 
tendin ele de la nivelul Uniunii Europene. 

Apreciem c  reglementarea din noul act norma-
tiv privind procedurile de prevenire a insolven ei 
i de insolven  este un important pas înainte. Ea 

vine în sprijinul mediului de afaceri, punându-i la 
îndemân  instrumente mai e  ciente de recuperare 
a crean elor i prevede solu ii de prevenire a abu-
zurilor în procedur  (din partea debitorului sau a 
creditorilor), precum i m suri pentru un proces 
derulat într-un termen rezonabil.  

În ceea ce prive te insolven a persoanei  zice, 
în România în prezent debitorii supraîndatora i nu 
au la îndemân  nicio pârghie pentru a se elibera 
de datoriile pe care nu le mai pot achita i singu-
rele solu ii oferite de b nci nu fac decât s  ridice 
costul total al creditului. 

În acest context, o lege e  cient  a insolven ei 
personale, al turi de alte m suri i bune practici, 
ar disciplina debitorii, asigurând o mai echilibra-
t  satisfacere a creditorilor, dar, în acela i timp, ar 
preveni supraîndatorarea. 

Având în vedere dezbaterile actuale din Parla-
mentul României, apreciem c  este imperios nece-
sar  adoptarea cât mai rapid  în România a unei 
reglement ri a insolven ei persoanei  zice, luând 
ca exemplu experien a pozitiv  a altor state, reco-
mand rile din Regulamentul nr. 1346/2000, pre-
cum i faptul c  România este printre pu inele ri 
din Uniunea European  care nu are o reglementa-
re în acest domeniu.
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Conceptual theses on content of the contractual 
matrimonial regime

One of the most important moments related to 
the contractual matrimonial regime, is its con-
tent. Namely the agreement on content is the ba-
sis conclusion of the matrimonial contract signing, 
because through it the spouses or future spouses 
express their real inten  on on the marital prop-
erty fate. The ar  cle below provides an analysis 
of the legisla  on, iden  fying solu  ons to improve 
the regulatory framework governing the contrac-
tual matrimonial regime ins  tu  on.

Key-words: matrimonial agreement, matrimonial 
regime, contractual matrimonial regime, impera-
 ve primary matrimonial regime, patrimonial re-

la  ons, non patrimonial personal rela  ons.

Unul dintre cele mai importante momente ce in de re-
gimul matrimonial contractual îl reprezint  con inutul 
acestuia. Anume acordul asupra con inutului st  la baza 
încheierii contractului matrimonial, deoarece prin el so ii 
sau viitorii so i î i exprim  voin a real  cu privire la soar-
ta patrimoniului conjugal. Ar  colul de mai jos prezint  o 
analiz  a legisla iei în domeniu, cu iden   carea solu iilor 
pentru îmbun t irea cadrului norma  v ce reglemen-
teaz  ins  tu ia regimului matrimonial contractual.

Cuvinte-cheie: contract matrimonial, regim matrimoni-
al, regim matrimonial contractual, regim matrimonial 
primar impera  v, rela ii patrimoniale, rela ii personale 
nepatrimoniale.

Via a patrimonial  a so ilor poate   organiza-
t  nu numai de c tre legiuitor, în m sura în care 
acesta pre uie te libertatea individual  i e animat 
de adev rul c   ecare dintre noi ne cunoa tem mai 
bine interesul personal decât el. Conven iile matri-
moniale sunt posibile juridic doar în sistemele  e-
xibile de drept, care organizeaz  regimuri matri-
moniale alternative, al turi de regimurile legale1, 
situa ie caracteristic  i pentru Republica Moldo-
va. Astfel, cei care urmeaz  s  se c s toreasc , pre-
cum i cei a  a i deja în rela ie de c s torie pot s - i 
amenajeze rela iile lor patrimoniale prin stabilirea 
propriului regim matrimonial contractual.

În cadrul sistemelor de drept care cunosc re-
gimuri matrimoniale pluraliste exist  un set de 
reguli aplicabile raporturilor patrimoniale dintre 
so i dincolo de voin a lor i indiferent de regimul 
matrimonial pe care ei i l-ar   ales. Aceste reguli 
generale i imperative formeaz  constitu ia regi-
murilor matrimoniale, adic  regimul primar im-

1 Vasilescu P. Regimuri matrimoniale. Partea generală. Bucu-

rești: Rosetti, 2003, p.182.

perativ. De i nu este denumit astfel, în legisla ia 
Republicii Moldova exist  un set de asemenea re-
guli, de la care nu se poate deroga prin con inutul 
regimului matrimonial contractual, sub consecin a 
nulit ii unor asemenea clauze.

Problemele cu caracter pecuniar prezint  un 
aspect al rela iilor de familie ce nu poate   neglijat, 
întrucât c s toria produce mai multe efecte patri-
moniale asupra persoanei decât orice alt  rela ie 
familial . În timpul c s toriei se pot na te crean e 
între so i, acestea caracterizându-se prin anumite 
speci  cit i generate de faptul c  ele intervin în-
tr-un cadru intim, se pot referi la via a familial , 
iau na tere între persoane care nu sunt una pen-
tru cealalt  nici ter i i nici contractan i ordinari. 
În timpul c s toriei intervin i o multitudine de 
rela ii de ordin patrimonial între so i i ter i. În vi-
ziunea ter ilor, so ii formeaz  o unitate, leg turile 
care îi unesc i via a de familie împiedic  aplicarea 
regulilor ordinare privind capacitatea i reprezen-
tarea. Dup  desfacerea c s toriei, mai ales atunci 
când aceasta a durat un timp îndelungat, activul 
i pasivul existente în patrimoniul conjugal trebu-

ie împ r ite între so i. Iat  de ce, în cazul so ilor, 
dreptul obliga iilor este necesar s  capete aspecte 
deosebite, adaptate speci  cului rela iilor ce carac-
terizeaz  domeniul matrimonial.2

2 Crăciunescu C-M. Regimuri matrimoniale. București: ALL 

Beck, 2000, p.3.
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Practica de a încheia contracte matrimoniale 
exist  cu prioritate în familiile avute. În contractul 
matrimonial se determin  regimul matrimonial 
care va guverna raporturile patrimoniale dintre 
so i, adic  dreptul de proprietate asupra averii to-
tale sau par iale a so ului i so iei. Uneori, regimul 
matrimonial ales poate s  se refere i la sanc iunile 
patrimoniale ce vor   aplicate în caz de divor . Ast-
fel, la solu ionarea con  ictelor patrimoniale dintre 
so i judecata se va conduce nu de „buchia legii”, 
dar de regimul matrimonial contractual ales, adi-
c  de con inutul contractului matrimonial, dac  el 
exist .3 Din aceste considerente, necesitatea regi-
mului matrimonial contractual este incontestabil  
– acord  so ilor posibilitatea de a- i stabili singuri 
regimul matrimonial aplicabil c s toriei lor.

În practica recent format  în Republica Moldo-
va exist  pu ine cupluri care au încheiat contracte 
matrimoniale. Se cunosc state unde contractul ma-
trimonial este încheiat de majoritatea cet enilor 
care se c s toresc datorit  faptului c  popula ia 
cunoa te importan a acestuia pentru lini tea fami-
liei lor. În Republica Moldova, îns , cet enii sunt 
pu in informa i despre priorit ile acestuia,  ind 
considerat de unii f r  sens i inutil, iar cei care 
doresc s -l încheie simt lipsa unor consulta ii juri-
dice profesioniste în domeniu, renun ând, în  nal, 
la încheierea acestuia i conformându-se realit ii.

Motivele nedorin ei de a încheia contracte ma-
trimoniale pot   mai multe, îns  cel mai impor-
tant, cred speciali tii, e c  tinerii însur ei, dar i 
p rin ii acestora, nu prea tiu ce este un contract 
matrimonial, cum se încheie i care sunt efectele 
lui în cazul unui divor . Al ii, de i cunosc prea 
bine ce este un contract matrimonial, nu cred c  le 
este absolut necesar, deoarece sunt ferm convin i 
de faptul c  la baza c s toriei lor st  dragostea i 
nu interesele de c p tuire.4 

Mare e bucuria visului împlinit, a c s toriei 
care e pe cale s  se încheie. Exist  îns  i cupluri 
care, înainte de a rosti „Da”, simt o team  per  -
d  care li se strecoar  în su  et i o îndoial  um-
brindu-le fericirea. Oare vor   în stare s  ia decizii 
împreun , astfel încât s   e deopotriv  mul umi i? 

i dac  da, le poate da cineva garan ii lini titoare? 
R spunsul e unul singur: s  încheie contract matri-
monial.5 Acesta le va permite so ilor s - i constru-

3 Кузнецова И.M. Комментарий к семейному кодексу Рос-

сийской Федераций. Москва: Юрист, 2000, ст.147.
4 http://www.jurnaltv.md/ro/news/contractul-matrimonial-

231949/# (vizitat 29.04.2013).
5 http://www.nunti.ro/contractul_prenuptial.html (vizitat 

17.04.2012).

iasc  propriul regim matrimonial, s  se conving  
de veridicitatea vorbelor rostite de partener, de 
dragostea fa  de persoana sa i nu fa  de banii 
s i, respectiv – le va asigura o lini te su  eteasc  i 
o via  f r  dubii al turi de persoana iubit . 

Importan a acestui institut reiese din nevoia de 
a acorda so ilor sau viitorilor so i posibilitatea de 
a- i construi singuri regimul matrimonial aplicabil 
c s toriei lor, dac  lor nu le convine o prevedere 
legal  – s  o poat  înlocui sau modi  ca, prin inter-
mediul unei conven ii matrimoniale încheiate cu 
respectarea voin ei ambilor, desigur i cu respec-
tarea normelor legale imperative. Dac  normele 
legale imperative, referitoare la regimul matrimo-
nial al so ilor, convin acestora în limita bunurilor 
de consum i de uz comun, atunci aceste norme 
ar putea s  nu convin  so ilor în ceea ce prive te 
dreptul de proprietate asupra imobilelor, utilajelor 
de producere i alte drepturi patrimoniale consi-
derabile pe care so ii le pot ob ine în timpul c s -
toriei. Spre exemplu, ast zi încheierea contractului 
matrimonial prezint  interes, în primul rând, pen-
tru so ul întreprinz tor, care dore te s - i conserve 
toate drepturile asupra  rmei, în caz de divor .6

Doctrinarii ru i A.S. Gasparean i E.S. Astro-
xova identi  c  diverse motive pentru care tinerii 
îndr gosti i apeleaz  la regimul matrimonial con-
tractual, precum sunt: una dintre p r i are îndoieli 
în privin a dragostei celeilalte, crezând c  aceasta 
din urm  încearc  s  se foloseasc  material de sen-
timentele sale; familia de businessmani dore te s -
i asigure averea; so ii pur i simplu nu- i doresc 

probleme suplimentare în caz de divor , care pot 
  o traum  psihologic  grav ; so ii care doresc s  

divor eze i au ajuns la un numitor comun încheie 
contract matrimonial drept garan ie c  cel lalt nu 
se va r zgândi.7

Conform men iunilor date de psihologii spe-
ciali ti în dreptul familiei, regimul matrimonial 
contractual nu provoac  divor ul, dar, în cele mai 
multe cazuri, îl elimin . Existând contractul matri-
monial, nici unul dintre so i nu este cointeresat în 
crearea situa iei de divor , îns  chiar dac  aceast  
situa ie apare divor ul este mai lini tit.8 Datorit  
schimb rilor care au loc în via a economic  a so-
ciet ii, precum i apari ia unor rela ii patrimoni-
ale, titlul de proprietate al so ilor joac  un rol im-
portant, litigiile de proprietate  ind adesea cauza 

6 Кузнецова И.M., op. cit., p.147.
7 Гаспарян A.С., Атрохова E.С. Брачный контракт – гарантие 

семейного счастья. Ростов-на-дану: Фених, 2004, ст.7.
8 Гаспарян A.С., Атрохова E.С., op. cit., p.10.
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principal  a dezintegr rii familiei. Acest lucru este 
con  rmat i de jurispruden .9

Consider m c  o modalitate de reglare civili-
zat  a rela iilor patrimoniale dintre so i în timpul 
c s toriei ori în caz de desfacere a acesteia o con-
stituie convenirea asupra unui regim matrimonial 
aplicabil rela iilor patrimoniale dintre ei. Impor-
tan a contractului matrimonial const  în primul 
rând în faptul c  încheierea acestuia permite so i-
lor s  elimine eventualele certe ce pot s  apar  în 
caz de divor , prin stabilirea regimului matrimoni-
al propriu aplicabil c s toriei dintre ei.10

Dincolo de aspectele ce pot p rea meschine, re-
gimul matrimonial contractual prezint  cel pu in 
avantajul c  administreaz  banii i timpul viitorilor 
so i. În cazul existen ei unui contract matrimonial, 
divor ul devine o formalitate facil , deoarece toate 
aspectele legate de aceast  chestiune se pot stipula 
în contractul matrimonial, iar averea celor doi so i 
urmeaz  a   distribuit  dup  dorin a cuplului. Per-
soanele care au trecut prin experien a nepl cut  a 
unui divor  prelungit i mizerabil tiu câ i nervi i 
bani se cheltuie cu taxele, martorii i exper ii, de-a 
lungul unui r zboi în instan a de judecat . 

Din punct de vedere juridic, contractul ma-
trimonial poate   atât de explicit i de lung cât e 
nevoie i poate acoperi toate aspectele pe care i 
le doresc cele dou  p r i. Unul dintre cele mai frec-
vente tipuri de regimuri matrimoniale contractua-
le se refer  la bunurile familiale. Când unul dintre 
so i este implicat într-o afacere de familie, el do-
re te de cele mai multe ori – ca i ceilal i membri 
ai familiei angaja i în activit ile respectivei afaceri 
– s  o p streze pe acelea i criterii „de sânge”. La 
fel, dac  unul dintre so i acumuleaz  substan iale 
datorii înainte de c s torie, e mai mult decât pro-
babil c  cealalt  parte va ine s - i protejeze averea 
de creditorii so ului datornic.

Regimul matrimonial contractual poate regle-
menta i responsabilit ile so ilor privind îngriji-
rea copiilor din c s torii anterioare, cât i a celor 
care urmeaz  s  se nasc . Acest aspect poate   de o 
însemn tate considerabil  în instan , atunci când 
unul dintre so i inten ioneaz  s  renun e la cariera 
sa i s  se dedice cre terii copiilor. Cel mai adesea, 
îns , disputele se nasc asupra modalit ii de îm-
p r ire a bunurilor conjugale. Contractul matrimo-

9 Абдурешитова Г. Что следует знать о брачном договоре. 

B: Крымское время, Украина, 2010, н.11. http://time4news.

org/content/chto-sleduet-znat-o-brachnom-dogovore 

(vizitat 30.03.2013).
10 Кузнецова И.M., op. cit., p.147.

nial poate   folosit pentru a conferi siguran  c  
averea cuplului va   corect împ r it , c  aceasta va 
  transferat  de la un so  la altul sau c  drepturile 

asupra ei vor   împ r ite în mod egal de c tre so i 
sau pe cote – p r i. Toate aceste dispozi ii i solu-
iile la situa iile care ar putea ap rea pot   stabilite 

într-o manier  organizat  i bine gândit  în ceea ce 
americanii numesc „the prenuptial”.11

Unul dintre cele mai importante momente ce 
in de studierea regimului matrimonial contractu-

al îl reprezint  con inutul acestuia. Anume acordul 
asupra con inutului st  la baza încheierii contrac-
tului matrimonial, deoarece prin el so ii sau viito-
rii so i î i exprim  voin a real  cu privire la soarta 
patrimoniului conjugal. Codul familiei dedic  doar 
un singur articol con inutului contractului matri-
monial (art.29), care, în cei peste zece ani care s-au 
scurs de la intrarea în vigoare a noului Cod al fa-
miliei, s-a dovedit a   insu  cient pentru a asigura 
aplicabilitatea practic  a acestui institut. Din acest 
motiv, precum i în vederea îmbun t irii cadrului 
legal în materie de regim matrimonial contractual, 
consider m necesar s  ne oprim asupra modului în 
care legiuitorul na ional reglementeaz  con inutul 
regimului matrimonial contractual, formulând mai 
multe propuneri de interpretare i aplicare a nor-
melor juridice deja existente, dar i de lege ferenda.

1. Potrivit art.27 din Codul familiei, „în con-
tractul matrimonial se determin  drepturile i 
obliga iile patrimoniale ale so ilor sau ale viitorilor 
so i în timpul c s toriei i/sau în cazul desfacerii 
acesteia”. Îns , desfacerea c s toriei (divor ul) este 
numai un mod de încetare a c s toriei. În confor-
mitate cu art.33 alin.(1) din Codul familiei, c s -
toria poate s  înceteze i în urma decesului sau a 
declar rii pe cale judec toreasc  a decesului unuia 
dintre so i. Deci, dac  în art.27 din Codul familiei 
este prev zut numai cazul desfacerii c s toriei, re-
zult  c  nu este posibil  determinarea în contrac-
tul matrimonial a drepturilor i obliga iilor patri-
moniale în cazul decesului unuia dintre so i.

2. Reie ind din prevederile art.27 din Codul fa-
miliei, sarcina regimului matrimonial contractual 
este de a determina anume ce drepturi i obliga ii 
patrimoniale ale so ilor pot exista în timpul c s -
toriei, precum i ce drepturi i obliga ii patrimo-
niale pot exista în cazul desfacerii acesteia. Astfel, 
în func ie de momentul realiz rii, drepturile i 
obliga iile patrimoniale ale so ilor se clasi  c  în 

11 http://www.nunti.ro/contractul_prenuptial.html (vizitat 

17.04.2012).
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dou  categorii. La prima categorie se atribuie cele 
ce pot exista în timpul c s toriei, iar la cea de-a 
doua – cele ce pot exista în caz de divor . F când 
aceast  remarc , inten ion m s  atragem aten ia 
asupra faptului c  stabilirea în con inutul regimu-
lui matrimonial contractual a drepturilor i obli-
ga iilor ce le revin so iilor în timpul c s toriei are 
ca scop crearea condi iilor ce vor asigura stabili-
tatea i durabilitatea rela iilor familiale, pe când 
stabilirea drepturilor i obliga iilor ce vor reveni 
so ilor în cazul desfacerii c s toriei urm re te alte 
scopuri: sanc ionarea so ului culpabil de desface-
rea c s toriei, prevenirea unui eventual litigiu în 
leg tur  cu partajarea averii comune etc.

3. Regimul matrimonial contractual nu se poa-
te referi la rela iile cu caracter personal, îns  con-
sider m c  so ii pot s  prevad  modul de contri-
bu ie a  ec ruia la cheltuielile legate de recreerea 
i petrecerea timpului liber. În aceast  ordine de 

idei, în dependen  de con inutul lor, drepturile 
i obliga iile patrimoniale ale so ilor se divizeaz  

în: a) drepturi i obliga ii îndreptate spre satisface-
rea necesit ilor cu caracter material i b) drepturi 
i obliga ii îndreptate spre satisfacerea necesit i-

lor cu caracter nematerial.
4. În raport cu condi ionalitatea realiz rii, 

drepturile i obliga iile patrimoniale contractuale 
se divizeaz  în trei categorii: a) drepturi i obliga-
ii condi ionate de un anumit termen, b) drepturi i 

obliga ii condi ionate de survenirea sau nesurveni-
rea anumitor evenimente, i c) drepturi i obliga ii 
legate atât de un anumit termen cât i de survenirea 
sau nesurvenirea anumitor evenimente.

5. Libertatea contractual  oferit  prin art.29 
alin.(4) din Codul familiei, potrivit c ruia so ii 
sunt în drept s  determine în regimul matrimoni-
al contractual creat de ei drepturile i obliga iile 
privind între inerea reciproc , trebuie privit  în 
sens extensiv i nu restrictiv, deoarece so ii sau 
persoanele care doresc s  se c s toreasc  pot con-
veni de comun acord asupra unor clauze sau con-
di ii care dezvolt  i nu înl tur  sau înr ut esc 
situa ia legal  asupra drepturilor i obliga iilor 
privind între inerea reciproc . Concluzia enun at  
se argumenteaz  pe prevederea art.29 alin.(6) din 
Codul familiei, conform c reia p r ile nu sunt în 
drept s  stipuleze în contractul matrimonial clau-
ze care ar limita dreptul so ului inapt de munc  
la între inere, care ar leza drepturile i interesele 
legitime ale so ilor sau ale unuia dintre ei.

6. Obliga ia statului de a lua m suri pentru ca 
orice om s  aib  condi ii de trai decent, cuprinzând 

i locuin a, este asigurat  nu doar prin garan ii so-
ciale, dar i prin garan ii familiale care oblig  so ul 
proprietar al locuin ei s  ofere dreptul de folosin  
asupra acesteia i pentru ceilal i membri ai familiei, 
inclusiv în caz de încetare a rela iilor familiale, dac  
prin contract matrimonial nu au convenit altfel. Ast-
fel, so ul neproprietar nu este obligat s  elibereze 
locuin a în caz de divor , dar so ii pot conveni prin 
contract matrimonial altfel, inclusiv asupra terme-
nului în care urmeaz  a   eliberat  locuin a de c tre 
cel lalt so . În context, ca lege ferenda se propune mo-
di  carea i completarea art.130 din Codul cu privi-
re la locuin e, astfel încât, în cazul încet rii raporturilor 
familiale cu proprietarul casei de locuit, dreptul de folosire 
a locuin ei familiei s   e men inut pentru fo tii membri ai 
familiei, dac  ei nu dispun de spa iu locativ. 

7. Reie ind din prevederile art.424 alin.(2) 
din Codul civil, titularul dreptului de abita ie are 
dreptul s  locuiasc  în locuin a unei alte persoa-
ne împreun  cu so ul i copiii s i, chiar dac  nu 
a fost c s torit sau nu avea copii la data la care 
s-a constituit abita ia. Îns , reie ind din prevede-
rea art.425 alin.(1) din Codul civil, consider m c  
copiii i so ul titularului dreptului de abita ie nu 
au un drept comun de abita ie cu titularul acestui 
drept, ei pur i simplu locuiesc acolo.

8. Al turi de cele dou  categorii de bunuri 
men ionate în literatura de specialitate – comune 
i proprii – scoatem în eviden  i categoria bu-

nurilor de uz personal, care sunt protejate prin 
efectul imperativ al legii, indiferent de con inutul 
regimului matrimonial contractual, întrucât nu 
pot constitui obiect al acestuia. Propunerea dat  
se întemeiaz  pe art.22 alin.(2) din Codul familiei, 
care prezint  lucrurile de uz personal ca  ind o ca-
tegorie distinct  a propriet ii personale a so ilor.

9. Potrivit art.29 alin.(3) din Codul familiei, 
„Contractul matrimonial încheiat în timpul c s to-
riei nu are ac iune retroactiv . Bunurile dobândite 
pân  la încheierea contractului sunt supuse regi-
mului legal prev zut de prezentul cod”. Astfel, re-
zult  c  bunurile dobândite de so i în timpul c s -
toriei pân  la încheierea contractului matrimonial, 
adic  în perioada de la încheierea c s toriei i pân  
la autenti  carea notarial  a contractului matrimo-
nial, nu pot face obiectul regimului matrimonial 
contractual al so ilor, întrucât contractul matrimo-
nial încheiat în timpul c s toriei nu are ac iune 
retroactiv , iar asupra acestei categorii de bunuri 
se aplic , prin efectul legii, regimul imperativ al 
propriet ii în dev lm ie. Or, ac iunea neretroac-
tiv  a contractului matrimonial semni  c  imposi-
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bilitatea schimb rii regimului juridic al bunurilor 
so ilor începînd cu o dat  anterioar  autenti  c rii 
contractului matrimonial. Astfel, prin art.29 alin.
(3) din Codul familiei se limiteaz  spectrul de re-
la ii patrimoniale ce pot   obiect al contractului 
matrimonial, întrucât contractul matrimonial în-
cheiat în timpul c s toriei nu are puterea de a în-
locui efectele regimului matrimonial legal deja 
produse între so i, dar poate s  prevad  regimul 
matrimonial aplicabil rela iilor din viitor.

10. Analizând con inutul art.20 alin.(2), corobo-
rat la con inutul art.19 alin.(1) i art.22 din Codul 
familiei, concluzion m c  veniturile sunt bunuri. 
Astfel, art.19 alin.(1) instituie regula potrivit c reia 
„bunurile dobândite de c tre so i în timpul c s to-
riei sunt supuse regimului propriet ii în dev lm -
ie”, iar art.22 instituie excep ia, enumerând cate-

goriile de bunuri personale ale so ilor, altele decât 
veniturile. Reiese c , prin art.20 alin.(2), legiuitorul 
vine s  concretizeze faptul c  sunt comune bunurile 
procurate din contul veniturilor i altor pl i, nu i 
cele procurate din contul bunurilor de inute anteri-
or încheierii c s toriei sau din contul celor ob inute 
în dar, prin mo tenire sau în baza altor conven ii 
gratuite. Respectiv, nu poate   atribuit la categoria 
bunurilor comune ale so ilor un bun sau valoarea 
acestuia, dac  a intrat în patrimoniul unuia dintre 
so i în locul unui bun propriu12, decât dac  altfel 
nu este prev zut de regimul matrimonial contrac-
tual al so ilor. În context, propunem modi  carea 
i completarea la  nal a art.22 alin.(1) din Codul 

familiei cu fraza „Sunt bunuri proprii i bunuri-
le dobândite din conven ii efectuate cu bunurile 
proprii sau din sumele ob inute din dona ii”. 

11. Al turi de termenul „venituri”, legiuito-
rul utilizeaz  termenii „premii, indemniza ii i alte 
pl i”, care, de fapt, sunt tot venituri ale so ilor. În le-
g tur  cu aceast  categorie, apare întrebarea: De ce le-
giuitorul le-a desprins de venituri? Dac  vom analiza în 
esen  con inutul art.20 alin.(2) lit.b) din Codul fami-
liei, care prevede c  sunt comune bunurile procurate 
din contul „premiilor, indemniza iilor i altor pl i, 
cu excep ia celor care au un caracter de compensare 
(ajutor material, desp gubire pentru v t marea s -
n t ii etc.)”, observ m c  ele pot rezulta, ca i veni-
turile, din activitatea de munc . Consider m c  im-
portan a acestei delimit ri este în excep ia instituit , 
care vine s  eviden ieze c  premiile, indemniza iile 
i alte pl i cu caracter de compensare sunt propri-

12 Pînzari V. Dreptul familiei. Note de curs. Chișinău: Universi-

tas, 2000, p.40.

etate personal  a so ului bene  ciar. Mai mult ca 
atât, aceast  excep ie se extinde i asupra premiilor, 
indemniza iilor i altor pl i cu caracter social, care 
nu sunt rezultate din activitatea de munc  a so ului, 
îns  la fel au un caracter de compensare.

12. Totu i, premiile primite, periodic sau oca-
zional, ca rezultat al muncii sau eforturilor unuia 
dintre so i nu sunt bunuri proprii ale so ului be-
ne  ciar, dup  cum nu pot   considerate ca  ind 
conven ii gratuite în sensul art.22 alin.(1) corobo-
rat la art.20 alin.(2) lit.b) din Codul familiei.

13. Consider m c  fructele bunurilor proprii 
sunt comune, deoarece acestea sunt distincte de 
bunul ce le produce, nu sunt cuprinse în enume-
rarea limitativ  a bunurilor proprii (art.22 din Co-
dul familiei), precum i din considerentul c  legea 
(art.19 din Codul familiei) nu leag  calitatea de bun 
comun de modul de dobândire a acestuia. Aceast  
opinie se întemeiaz  i reie ind din scopul regi-
mului matrimonial legal de a include în proprie-
tatea dev lma  a so ilor toate bunurile ob inute 
în timpul c s toriei, cu excep ia celor ob inute cu 
titlu gratuit, precum i pe tendin a legiuitorului de 
a excepta în mod expres careva bunuri de la cate-
goria celor comune (art.22 din Codul familiei). În 
context, propunem completarea art.20 din Codul 
familiei cu un alineat nou, cu urm torul cuprins: 
„(6) Fructele bunurilor proprii sunt comune, dac  
contractul matrimonial nu prevede altfel”. 

14. Obiectele care in de exercitarea profesiei, 
bunurile confec ionate de unul dintre so i, per-
sonal, i bunurile din colec ie ar putea   recunos-
cute ca  ind proprietate personal  a so ilor prin 
intermediul contractului matrimonial, deoarece 
valoarea acestor bunuri poate s   e neînsemnat  
sau, dup  caz, considerabil , din care motiv este 
de remarcat libertatea so ilor de a schimba, de co-
mun acord, regimul juridic al acestor bunuri.

15. So ul de bun -credin  are un drept de 
crean  fa  de so ul debitor, în situa iile când 
crean ele so ului debitor sunt acoperite din contul 
bunurilor proprii ale celuilalt so .

16. Odat  ce concubinajul nu este recunoscut 
de legisla ia familial  ca o form  de existen  a fa-
miliei, rezult  c  prevederile legisla iei familiale 
nu se aplic  rela iilor de concubinaj, deci nici con-
tractul matrimonial încheiat între concubini nu 
va produce efecte juridice, atâta timp cât nu va   
autenti  cat notarial i nu va intra în vigoare, ca 
rezultat al încheierii c s toriei. Mai mult ca atât, 
este cunoscut faptul c  contractul matrimonial se 
încheie pentru a asigura bunurile so ilor în caz de 
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divor , îns , atâta timp cât concubinii nu vor deve-
ni so i în sens juridic, nu poate   vorba de divor .

17. Momentul din care veniturile ob inute 
de so i devin comune difer  în func ie de forma 
acestora. Astfel, veniturile ob inute sub form  de 
mijloace  nanciare vor deveni comune din mo-
mentul în care din contul lor au fost procurate bu-
nuri, au fost depu i bani pe conturi bancare sau 
transfera i în cote de participare etc. Iar în ceea ce 
prive te veniturile ob inute sub form  de bunuri, 
drepturi reale sau de crean , consider m c  vor 
deveni proprietate comun  a so ilor din momentul 
în care au fost primite de so ul îndrept it.

18. În Codul familiei al RM se con in norme 
ale regimului matrimonial primar imperativ, 
de i nu sunt denumite astfel. Asemenea norme se 
con in, în mod special, în art.29 alin.(6) din Codul 
familiei, despre care consider m c  necesit  a   
expus într-o nou  redac ie, i anume: „Contractul 
matrimonial nu poate con ine clauze derogatorii de la 
regulile regimului primar imperativ sub sanc iunea nu-
lit ii, care ar afecta capacitatea juridic  i procesual  a 
so ilor, drepturile i interesele legitime ale so ilor sau 
ale unuia dintre ei, drepturile i obliga iile dintre ei i 
copiii lor, care ar anula obliga ia de  delitate, ajutor i 
între inere reciproc , precum i clauze care contravin 
principiilor i naturii rela iilor familiale”.

19. Chiar dac  nu rezult  din con inutul art.29 
alin.(6) din Codul familiei, rela iile personale ne-
patrimoniale dintre so i nu pot   obiect al regimu-
lui matrimonial contractual. Aceast  interdic ie 
se întemeiaz  pe art.27 din Codul familiei, potri-
vit c ruia prin contract matrimonial se determin  
drepturile i obliga iile patrimoniale ale so ilor. 
Astfel, legea prevede într-un mod exhaustiv con i-
nutul regimului matrimonial contractual, iar prin 
metodele deducerii i interpret rii în ansamblu 
a normelor legisla iei familiale stabilim restric ia 
reglement rii aspectelor nepatrimoniale ale vie ii 
familiale prin contract matrimonial. Spre exem-
plu, regimul matrimonial contractual al so ilor nu 
se poate referi la obliga ia so ilor de a se iubi reci-
proc, de a p stra  delitatea conjugal , de a nu face 
abuz de b uturi spirtoase etc.

O asemnea libertate o ofer  legiuitorul ameri-
can. Obiect al contractului matrimonial în Statele 
Unite ale Americii pot   nu numai drepturile pa-
trimoniale, dar i orice alte rela ii nepatrimoniale 
dintre so i.13 Aceea i libertate contractual  o întâl-

13 Бондов С.Н. Брачный договор. Москва: Юнити – Дана, 

2000, ст.63.

nim i în legisla ia Republicii Belarus. Aici, potrivit 
art.13 din Codul c s toriei i familiei, prin contract 
matrimonial pot   reglementate rela iile personale 
i patrimoniale dintre so i, dintre p rin i i copii, 

dac  acestea nu încalc  drepturile i interesele le-
gitime ale altor persoane i nu vin în contradic ie 
cu legile din Republica Belarus. 14

Consider m c  ar   binevenit ca legiuitorul 
na ional s  acorde cet enilor Republicii Moldo-
va aceast  libertate, oferit  de legiuitorul ame-
rican i cel belarus, de a prevedea în contractul 
matrimonial i drepturile personale nepatrimo-
niale. Sus inem introducerea acestei op iuni con-
tractuale, deoarece regimul matrimonial legal 
stabilit de legisla ia Republicii Moldova convine, 
de regul , majorit ii cet enilor, îns  ceea ce ine 
de aspectele nepatrimoniale este o problem  cu 
mult mai interesant , aici mul i cet eni ar dori 
s  recurg  la încheierea contractului matrimoni-
al, s  prevad , de exemplu: cum se vor ocupa de 
treburile casnice, ce nume vor acorda copiilor, ce 
metod  de educare vor utiliza, cum vor petrece 
timpul liber personal etc.

În acest context, ini iem modi  carea art.27 din 
Codul familiei, care de  ne te contractul matri-
monial, prin extinderea obiectului contractului 
matrimonial i la aspectele personale nepatrimo-
niale. Astfel, propunem de  nirea contractului ma-
trimonial ca  ind conven ia încheiat  benevol între 
persoanele care doresc s  se c s toreasc  sau între so i, 
în care se determin  drepturile i obliga iile patrimonia-
le i personale nepatrimoniale ale acestora în timpul c -
s toriei i/sau în cazul desfacerii acesteia. Consider m 
c  asemenea libertate contractual  nu va limita 
necondi ionat i iremediabil so ii în drepturile lor 
personale, întrucât în Capitolul 4 din Codul fami-
liei „Drepturile i obliga iile personale ale so ilor” 
se con in norme primare imperative aplicabile re-
la iilor personale dintre so i.

Concluzion m c  institutul regimului matri-
monial contractual necesit  îmbun t iri în plan 
legislativ, ceea ce va r spunde necesit ii so ilor 
sau a viitorilor so i de a facilita procesul de proiec-
tare a propriului regim matrimonial. Modi  carea 
Codului familiei ar contribui la realizarea scopului 
propus i ar duce la dezvoltarea acestui institut, 
care este necesar anumitor categorii de cupluri din 
Republica Moldova.

14 Кодекс о браке и семье Республики Беларусь. №.278-З от 

9 июля 1999. http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&

p0=hk9900278&p2={NRPA} (vizitat 17.04.2012).
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Dreptul magistraților la propria imagine

Violeta COJOCARU, 
doctor habilitat, 
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membru al Consiliului Superior 
al Magistraturii

Magistrate’s right to the own image

The topic of this ar  cle is dictated by the reality 
of the Republic of Moldova, by the connota  ons 
which, in our opinion, are much deeper than they 
appear at  rst glance. No one disputes the fact 
that the achievement of an independent, impar-
 al, credible and e  ec  ve judiciary system is a 

necessary condi  on for the law supremacy and 
the principles of rule of law, but at the same  me, 
we must not neglect the rights of magistrates, 
who are subjected to aggressive media pressure.

Both the press as well as the radio or television 
programs constantly speak about the  guarantee-
ing the e  ec  ve independence of the judiciary sys-
tem, ensuring the transparency of the jus  ce act, 
improving the quality of the jus  ce act, increasing 
the e   ciency and the accountability of the judi-
ciary, ensuring free access to the jus  ce, improving 
the e   ciency of the juvenile jus  ce, strengthening 
the dialogue with the civil society and its involve-
ment in the reform process, crea  ng the condi  ons 
for the juridical coopera  on having as aim the inte-
gra  on in the European space of freedom, security 
and jus  ce, preven  ng and comba  ng corrup  on 
in the judiciary system.

The judiciary system as a whole, but also the jud-
ges in par  cular, are the target – actors in these 
publica  ons or broadcasts. We do not intend to 
defend or to accuse the opponents, declaring, 
actually, the same aspira  ons, but we will review 
the legisla  on and the relevant jurisprudence in 
respec  ng human rights and adop  on of the best 
European prac  ces.

Key-words: right to own image, public interest, 
consent, right to respect for private and family 
life, freedom of expression.

Tema acestui ar  col este dictat  de realitatea din Re-
publica Moldova, de conota iile care, dup  p rerea 
noastr , sunt mult mai adânci, decât par la prima ve-
dere. Nimeni nu contest  faptul c  realizarea unui sis-
tem judiciar independent, impar ial, credibil i e  cient 
reprezint  o condi ie necesar  pentru suprema ia legii 
i a principiilor statului de drept, dar, în acela i  mp, nu 

trebuie neglijate i drepturile magistra ilor, care sunt 
supu i unor presiuni media  ce f r  precedent. Atât 
presa, cât i programele radio sau televizate constant 
trateaz  subiecte cu referire la garantarea independen-
ei efec  ve a sistemului judiciar, asigurarea transparen-
ei actului de jus  ie, îmbun t irea calit ii actului de 

jus  ie, sporirea e  cien ei i responsabiliz rii sistemu-
lui judiciar, garantarea accesului liber la jus  ie, e  cien-
 zarea jus  iei pentru minori, consolidarea dialogului 

cu societatea civil  i implicarea acesteia în procesul de 
reform , crearea premiselor cooper rii judiciare pentru 
integrarea în spa iul european de libertate, securitate 
i jus  ie, prevenirea i combaterea corup iei din siste-

mul judiciar. Sistemul judec toresc per ansamblu, dar i 
judec torii, în par  cular, sunt actorii viza i în aceste pu-
blica ii sau emisiuni. Nu ne propunem s  ap r m sau s  
aducem acuza ii celor care sunt oponen i, declarând, 
de fapt, acelea i aspira ii, dar vom trece în revist  legis-
la ia i jurispruden a per  nent  în vederea respect rii 
drepturilor omului i adoptarea celor mai bune prac  ci 
europene.

Cuvinte-cheie: dreptul la propria imagine, interes pu-
blic, consim mânt, dreptul la respectarea vie ii private 
i de familie, libertatea de exprimare.

Dreptul la imagine reprezint  dreptul oric -
rei persoane de a interzice ter ilor reproducerea 
i publicarea imaginii sale1. Este o de  ni ie clasic  

1 Cornu G., Droit civil. Introduction. Les personnes. Les biens. 

Paris, Montchrestien, 1994, t. 1, 7я ed., p. 195-196.

ce poate servi drept punct de reper. Dar dreptul 
la propria imagine, credem noi, comport  o dubl  
natur  juridic : drept patrimonial i drept al per-
sonalit ii. În sus inerea acestei a  rma ii prezen-
t m o alt  no iune: dreptul la propria imagine este 
acea prerogativ  fundamental  i inerent   in ei 
umane care confer  oric rei persoane posibilita-
tea exploat rii comerciale a propriei imagini, cât 
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i protec ia împotriva oric rei reproduceri i/sau 
utiliz ri neautorizate a acesteia2. 

Întru-un alt punct de vedere, s-a exprimat opi-
nia c  dreptul la imagine poate   privit  e ca un 
drept individual la respectul propriei imagini,  e 
ca un drept colectiv de a   informat prin imagine.

În accep iunea secund , dreptul la imagine 
este asemenea dreptului publicului de a se infor-
ma prin imagine, dreptul jurnali tilor de a informa 
prin imagine, dreptul arti tilor de a crea imagini... 
Aceste drepturi diferite vor putea la fel de bine s  
se consolideze, cât i s  se opun 3. Opinia dat  nu 
este pe larg sus inut  de c tre doctrinari. Ne ra-
liem acestora, subliniind c  exist  doar un singur 
drept - cel la propria imagine. 

În materia tratat  reg sim o vast  legisla ie, atât 
na ional , cât i, mai cu seam , interna ional .

Declara ia Universal  a Drepturilor Omului 
prevede, în articolul 12, c  „Nimeni nu va   supus 
la imixtiuni arbitrare în via a sa personal , în fami-
lia sa, în domiciliul sau în coresponden a sa, nici 
la atingeri aduse onoarei i reputa iei sale. Orice 
persoan  are dreptul la protec ia legii împotriva 
unor asemenea imixtiuni sau atingeri”. La fel, Pac-
tul interan ional cu privire la drepturile civile i 
politice se pronun  în articolele 17 i 19.

Conven ia pentru ap rarea Drepturilor 
Omului i a Libert ilor Fundamentale, încheia-
t  la Roma la 4 noiembrie 1950, trateaz  aceste as-
pecte în articolul 8 - Dreptul la respectarea vie ii 
private i de familie i în articolul 10 - Libertatea 
de exprimare.

Dispozi iile Constitu iei Republicii Moldo-
va ap r  i garanteaz  cele mai importante valori 
sociale, care statueaz  c  îndatorirea primordial  
a statului este respectarea i ocrotirea persoanei 
(art.16), asigurând dreptul cet eanului la satis-
fac ie efectiv  din partea instan elor judec tore ti 
competente împotriva actelor care violeaz  dreptu-
rile, libert ile i interesele sale legitime (art.20)4.

Potrivit articolului 32 alin. 1 din Constitu ia 
Republicii Moldova, „oric rui cet ean îi este ga-
rantat  libertatea gândirii, a opiniei, precum i li-
bertatea exprim rii în public prin cuvânt, imagine 
sau prin alt mijloc posibil”. Totodat , libertatea 
exprim rii, conform art. 32 alin. 2, nu poate pre-

2 Ionescu B, Dreptul la propria imagine. O perspectivă istori-

că. Editura Universul Juridic, București, 2013, p. 49.
3 Baudry P., Sorbets C., Vitalis A., La vie privée à l’heure des 

médias, Presses Universitaires de Bordeax, 2002, p. 176.
4 http://lex.justice.md/document_rom.php?id=44B9F30E: 

7AC17731, vizitat pe 16.03.2015.

judicia onoarea, demnitatea sau dreptul altei per-
soane la viziune proprie, iar în alin.3 se stipuleaz  
expres c  sunt interzise i pedepsite prin lege ori-
ce manifest ri care atenteaz  la regimul constitu-
ional. Sunt respectate, de asemenea, drepturile, 

libert ile i îndatoririle fundamentale prev zute 
în Constitu ia Republicii Moldova în articolul 16 
- egalitatea, articolul 20 - accesul liber la justi ie, 
articolul 28 - via a intim , familial  i privat , arti-
colul 34, alin. 1-4 - dreptul la informa ie. 

 i Codul civil al Republicii Moldova5, în arti-
colul 16 - Ap rarea onoarei, demnit ii i reputa iei 
profesionale - prevede faptul c  „orice persoan  are 
dreptul la respectul onoarei, demnit ii i reputa iei 
sale profesionale”, dar nu sunt i norme cu referire 
la dreptul la propria imagine dup  modelul Codu-
lui civil român - articolele 73-76, Codului civil din 
Quèbec - articolul 36, alin.3. Credem c  legiuitorul 
moldav ar trebui s  acorde o aten ie special  pro-
tec iei drepturilor i libert ilor civile fundamentale 
inerente personalit ii umane, consacrate în regle-
ment rile interna ionale i legisla iile str ine.

Cu referire la tem , Codul audiovizualului al 
Republicii Moldova, în articolul 14, alin. 3, lit. a, se 
pronun  asupra faptului cum poate   identi  cat  
o surs  de informare, indicând: numele, num rul 
de telefon, adresa, alte date personale, precum i 
vocea sau imaginea unei surse6.

Libertatea de exprimare audiovizual  presu-
pune respectarea strict  a Constitu iei Republicii 
Moldova i nu poate prejudicia demnitatea, onoa-
rea, via a particular  a persoanei i nici dreptul la 
propria imagine. Preg tirea i difuzarea de emisi-
uni cu înc lcarea prevederilor men ionate se pe-
depse te conform legisla iei (art.38). Persoana care 
se consider  lezat  într-un drept sau într-un inte-
res legitim, moral sau material, printr-o comuni-
ca ie audiovizual , are dreptul s  cear , conform 
legisla iei, desp gubirile respective, recti  carea 
corespunz toare sau s  se foloseasc  de dreptul la 
replic  (art.16).

În legisla ia na ional  conex  putem include 
i Legea privind drepturile de autor i drepturile 

conexe, relevant  prin articolul 21 - Dreptul de au-
tor asupra operelor  fotogra  ce7. 

Un document relevant este Codul deontologic 
al jurnalistului din Republica Moldova, în redac-

5 http://lex.justice.md/md/325085/, vizitat pe 16.03.2015.
6 http://lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8: 

3A07C731, vizitat pe 16.03.2015.
7 http://lex.justice.md/md/336156/, vizitat pe 16.03.2015.
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ia din 2011, care con ine un set de reguli, ca de 
exemplu: jurnalistul este dator s  respecte dreptul 
la via  privat  i demnitate al persoanelor; imix-
tiunea în via a privat  este permis  numai atunci 
când interesul public în dezv luirea faptelor pre-
valeaz  în fa a protec iei imaginii persoanei; jur-
nalistul relateaz  despre comportamentul privat 
al unei persoane publice, f r  consim mântul 
acesteia, doar atunci când un atare comportament 
îi afecteaz  capacitatea de exercitare a func iei pu-
blice; jurnalistul respect  intimitatea persoanelor 
i cere permisiunea de a le fotogra  a/  lma, cu 

excep ia cazului în care acestea se a   într-un loc 
public; imaginile trebuie s  reprezinte realitatea cu 
acurate e; procesarea electronic  nu trebuie folo-
sit  pentru a crea o impresie fals  asupra persoa-
nelor i evenimentelor, fac excep ie colajele, care 
trebuie marcate ca atare8.

Dac  e s  facem o paralel  cu legisla ia Româ-
niei la acest capitol, facem trimitere la Decizia CNA 
nr. 80 din 2002 privind protec ia demnit ii uma-
ne i a dreptului la propria imagine (publicat  în 
Monitorul O  cial nr. 619 din 21 august 2002), care 
în detaliu reglementeaz  unele aspecte de interes 
pentru noi, de exemplu - înregistr rile care con in 
imagini ale unei persoane nu pot   difuzate decât 
cu acordul acesteia, fac excep ie situa iile în care: 

a)  demersurile jurnalistice r spund unui inte-
res public justi  cat; 

b)  înregistrarea este incidental  i este reali-
zat  în locuri publice;

c)  exist  o leg tur  clar  între via a privat  i 
de familie a persoanei i interesul public 
justi  cat.

Ar   cazul s  ne referim aici la interesul public. 
Sunt considerate a   de interes public justi  cat ori-
ce probleme, fapte sau evenimente, cu semni  ca-
ie pentru via a social , care nu contravin bunelor 

moravuri i care nu încalc  drepturile i libert ile 
fundamentale ale omului. Dar, exact cum nu orice 
interes sau curiozitate a publicului trebuie satisf -
cut , nici dreptul la propria imagine nu trebuie s  
împiedice a  area adev rului în probleme de inte-
res public justi  cat. Deoarece este înc  neclar cum 
pot   echilibrate libertatea presei i dreptul publi-
cului de a a  a, pe de o parte, i dreptul la via  pri-
vat , pe de alt  parte, instan a de judecat  trebuie 
s  acorde o greutate mai mare rolului de câine de 

8 http://consiliuldepresa.md/fileadmin/fisiere/fisiere/Cod_

deontologic_al_jurnalistului_din_Republica_fi nal.pdf, vizi-

tat pe 16.03.2015.

paz  al presei9. Men ion m faptul c  libertatea de 
exprimare nu acoper  sub nicio form , în temeiul 
art. 10 din Conven ia pentru ap rarea Drepturilor 
Omului i a Libert ilor Fundamentale, informa ia 
fals , minciuna inten ionat  i chiar eroarea din 
neglijen . 

Într-o spe , Curtea de la Strasbourg a re inut c  
reclaman ii, ziari ti, au fost condamna i de instan-
ele na ionale la plata unor desp gubiri civile pen-

tru repararea prejudiciului cauzat unor persoane 
în urma atingerii aduse dreptului acestora la via  
privat , deoarece acestea au apreciat c  informa-
ia publicat  nu avea „aspectul esen ial de a   de 

interes general, susceptibil  s  justi  ce difuzarea 
ei” din moment ce evoca o pretins  „rela ie amo-
roas ” între dou  persoane... Instan a european  
a urmat solu ia jurisdic iilor na ionale, ar tând 
c  publicarea imaginii acelor persoane al turi de 
reportajele incriminate, care s-au focalizat asupra 
unor aspecte pur private ale vie ii persoanelor în 
cauz , nu puteau   considerate c  ar   contribuit 
la vreo dezbatere de interes general pentru soci-
etate, în po  da notoriet ii lor. Prin urmare, con-
damnarea reclaman ilor a urm rit un scop legitim, 
protec ia drepturilor altei persoane10.

Dreptul persoanei la propria imagine ridic  
serioase di  cult i în raport cu exigen a consim-

mântului. Ca i numele, imaginea persoanei î i 
g se te protec ia cu titlu de element identi  cator 
al persoanei. Ea  ind o reprezentare a tr s turi-
lor  zice ale persoanei, atunci când este luat  f r  
consim mântul persoanei constituie o violare 
a dreptului la imagine. Practic, orice opera iune 
de utilizare a imaginii persoanei, de divulgare a 
unor aspecte ce in de intimitatea celui vizat i, 
în general, tot ceea ce presupune aducerea la cu-
no tin a ter ilor a valorilor din sfera drepturilor 
personalit ii impune, în mod necesar, acordul 
celui în cauz 11.

Restrângerea sferei vie ii private a unei persoa-
ne publice în favoarea vie ii publice se poate fun-
damenta teoretic pe dou  explica ii alternative:  e 

9 Mass-media și libertatea de exprimare. Ghidul jurnalistului, 

Editura Setronic, București, 1997, p. 89.
10 CEDO, dec. Campmany y Diez de Revenga et Lopez-Galia-

cho Perona c. Spaniei, 12 decembrie 2000 apud Bîrsan C., 

Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentariu pe 

articole, vol. I, Drepturi și libertăţi, Editura AII Beck, Bucu-

rești, 2005, p. 781.
11 Jugastru C., Consimţământul în contextul drepturilor per-

sonalităţii, în Anuarul Institutului de Istorie „G. Bariţiu”, t. VII, 

2009, p. 319.
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prin  c iunea „consim mântului tacit” - persoana 
care se angajeaz  în activit i publice accept  prin 
îns i acest fapt ca sfera vie ii sale private s  se re-
strâng  i, implicit, faptele i actele sale s   e su-
puse publicit ii într-o mai mare m sur  -  e prin 
concuren a cu dreptul de informare a publicului. 
Prima variant  nu poate   nicidecum valabil , de-
oarece, „dac  explica ia consim mântului tacit ar 
  real , o persoan  ar putea avea facultatea de a se 

opune, printr-o manifestare de voin , investiga-
iilor i divulg rilor referitoare la activit ile sale 

publice… or, ea nu are aceast  facultate”. Intere-
sul legitim al publicului exist  în cazul activit ilor 
publice, c ci „nu putem cali  ca drept interes legi-
tim sentimentul de curiozitate la adresa treburilor 
personale i familiale ale altuia”.12

De regul , este interzis  difuzarea de ima-
gini ale persoanei,  lmate în propria locuin  sau 
în orice alte locuri private f r  consim mântul 
acesteia, i difuzarea de imagini ale propriet ii 
private,  lmate din interiorul acesteia, fara acor-
dul proprietarului. Consim mântul persoanei cu 
privire la publicarea imaginii acesteia poate   ex-
pres sau tacit. Se consider  c  întotdeauna, atunci 
când persoana în cauz  se a   într-un loc privat, 
consim mântul trebuie s   e expres13. Este inter-
zis  difuzarea de imagini i sunete înregistrate cu 
microfoane i camere de luat vederi ascunse, cu 
excep iile stabilite expres de lege. 

O bogat  jurispruden  în materie ne ofer  
Curtea de la Strasbourg, care a conturat raportul 
dintre libertatea presei i dreptul la via  privat  în 
cauze privind publicarea de c tre pres  a fotogra-
 ilor unor persoane. Astfel, Curtea s-a pronun at 

asupra întinderii sferei vie ii private a persoane-
lor publice i private, asupra respectului datorat 
imaginii unei persoane decedate i sentimentelor 
mo tenitorilor s i, precum i despre dreptul unor 
persoane care au avut anumite probleme cu legea, 
fo ti de inu i sau persoane urm rite penal, de a nu 
li se publica fotogra  a în pres .

Curtea de la Strasbourg a speci  cat c  imagi-
nea persoanei intr  în sfera vie ii private14. În baza 
obliga iilor sale pozitive, statul semnatar trebuie 
s  garanteze oric rei persoane, chiar dac  aceasta 
este persoan  public , magistrat, „o speran  legi-

12 P. Kayser apud Gh. Mihai, G. Popescu, Introducere în teoria 

drepturilor personalităţii, Editura Academiei Române, Bucu-

rești, 1992, p. 82.
13 Cercelescu C. M., Regimul juridic al presei. Drepturile și obli-

gaţiile jurnaliștilor, Editura Teora, București, 2003, p. 53.
14 CEDO, dec. Schussel c. Austriei, 21 februarie 2002.

tim ” în ceea ce prive te protec ia i respectarea 
vie ii sale private, împotriva practicilor presei de 
senza ie. 

Principala di  cultate în domeniul persoanelor 
publice rezult  din limitarea di  cil  a vie ii pu-
blice de cea privat . Instan ele franceze includ în 
dreptul la respectarea vie ii private i protejarea 
imaginii, ca atribut al personalit ii, i consider  
c  aduce atingere dreptului la respectarea imaginii 
persoanei publicarea unei fotogra  i a acesteia, în 
cazul în care aceast  publicare nu este justi  cat  
de implicarea persoanei într-un eveniment a c rui 
importan  s  legitimeze aceast  divulgare pentru 
informarea publicului15.

Ca exemplu, într-o spe  s-a re inut c  un mo-
narh are, ca orice alt  persoan , dreptul la respec-
tarea vie ii private i, deci, este prohibit  difuza-
rea imaginii sale din moment ce nu o reprezint  
în exercitarea vie ii publice. Astfel, revista Jours 
de France a publicat fotogra  a lui Farah Dibak 
în costum de baie. Revista a fost condamnat  s  
pl teasc  150.000 de franci fostei împ r tese a Ira-
nului, deoarece nu o reprezenta într-o ipostaz  a 
vie ii publice.16 Nu întâmpl tor am f cut referin-

 la aceast  hot râre,  ind pe larg mediatizat un 
caz recent - de fapt, nu numai unul - în presa din 
Republica Moldova care reprezint  magistra i sau 
procurori în ipostaze ce nu-i reprezint  în exerci-
tarea vie ii publice.

Curtea de la Strasbourg ajunge s  se pronun-
e din nou asupra raportului între dreptul la via-
 privat  i libertatea presei într-o spe  în care 

o publica ie francez  a divulgat publicului poze 
private ale unei actri e. Prima instan  decide c  
pozele apar ineau vie ii private a reclamantei i c  
o persoan  are drept la respectarea vie ii sale inti-
me, „indiferent de notorietatea sa”, dând câ tig de 
cauz  actri ei. Societatea de pres  utilizeaz  apoi 
calea apelului, motiveaz  c  articolul respectiv nu 
a înc lcat grav dreptul actri ei, inând cont de ca-
riera i personalitatea ei i c  obliga ia public rii 
acelui comunicat nu e întemeiat  juridic. Curtea de 
Apel din Paris men ine hot rârea primei instan e 
i re ine c , dac  în alte ocazii,  e ele numeroase, 

persoana public  i-a dat acordul privind publica-
rea unor aspecte ale vie ii sale private, aceasta nu 
înseamn  c  ea î i pierde dreptul de a refuza pu-

15 Sudre F., Drept european și internaţional al drepturilor omu-

lui, Ed. Polirom, Iași, 2006, p.320.
16 Ph. Malaurie, L. Aynes apud Ungureanu O., Dreptul la onoare și 

dreptul la demnitate, Pandectele Române, nr. 2/2006, p. 132.
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blicarea unor alte asemenea aspecte sau c  publi-
ca ia nu mai e obligat  s  ob in  consim mântul 
ei înainte de a publica. În privin a comunicatului, 
Curtea de casa ie francez  hot r te c  acesta nu 
încalc  libertatea de exprimare, c ci este necesar 
pentru repara ia integral  a prejudiciului cauzat 
prin înc lcarea drepturilor altuia. Curtea de la 
Strasbourg respinge ac iunea societ ii de pres , 
dând dreptate instan elor na ionale. Articolul liti-
gios, publicat cu scopul de a satisface curiozitatea 
publicului cu privire la via a privat  a actri ei, nu a 
servit vreunei dezbateri de interes public general, 
în ciuda notoriet ii acestei persoane, iar obligarea 
public rii acelui comunicat este posibil  pentru a 
repara prejudiciul cauzat i pentru a informa pu-
blicul c  fotogra  ile au fost publicate f r  a ob ine 
consim mântul persoanei.17

Probabil, cel mai celebru proces privind ra-
portul dintre dreptul la via a privat  i libertatea 
presei este cel intentat de c tre prin esa Caroline 
de Monaco împotriva Germaniei. Jurispruden a 
german  distinge între persoane „total publice” – 
acelea a c ror via  i imagine apar in istoriei con-
temporane, cum ar   membrii caselor regale, per-
soane devenite publice ocazional, accidental – pe o 
perioad  de timp suscit  interesul publicului, cum 
ar   un artist celebru sau un criminal în timpul 
judec rii procesului s u, dar care apoi va reveni 
la condi ia de persoan  particular , i persoane-
le particulare, private propriu-zise, necunoscute 
unui cerc mai larg de oameni18. 

Cauza prive te publicarea în revistele germa-
ne a dou  serii de fotogra  i realizate în 1993 i, 
respectiv, 1997, care o înf i au pe prin esa Ca-
roline von Hannover într-un cadru privat. Aces-
te fotogra  i au f cut obiectul a trei ac iuni în fa a 
instan elor germane, conducând la trei hot râri de 
referin , pronun ate de Curtea Federal  de Justi-
ie în 1995, respectiv - de Curtea Constitu ional  

Federal  în 1999, prin care cererile reclamantei au 
fost respinse. Curtea a stabilit c  deciziile instan e-
lor na ionale au înc lcat dispozi iile articolului 8 al 
Conven iei pentru ap rarea Drepturilor Omului i 
a Libert ilor Fundamentale19.

Nu toate cazurile privind publicarea de foto-
gra  i private în pres  aduse în fa a Cur ii de la 

17 CEDO, dec. SC Prisma Presse c. Franţei, 1 iulie 2003.
18 Boroi Al., Popescu M., Dreptul la intimitate și la viaţă privată. 

Elemente de drept comparat, Dreptul, nr. 5/2003, p. 164.
19 http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Own_image_RON.

pdf, vizitat pe 17.03.2015.

Strasbourg au avut ca reclamant publica iile care 
au considerat c  li s-a înc lcat libertatea de expri-
mare de instan ele na ionale, ci au existat i cazuri 
în care persoana care a f cut obiectul public rii a 
considerat c  statul i-a înc lcat dreptul la via a pri-
vat  prin nesanc ionarea presei.

În concluzie, dac  se dovede te adesea nece-
sar ca magistra ii s   e proteja i de atacuri grave 
i lipsite de orice temei, este de asemenea adev -

rat c  atitudinea lor, chiar în afara tribunalelor, i 
mai ales atunci când ei se servesc de calitatea lor 
de magistra i, poate constitui o preocupare legi-
tim  a presei i contribuie la dezbaterea privind 
func ionarea justi iei i moralit ii celora care sunt 
garan ii acesteia20. Cu toate c  presa trebuie s - i 
des vâr easc  rolul s u de o incontestabil  impor-
tan  în orice societate democratic , totu i relata-
rea unui subiect de viu interes general, precum 
corup ia func ionarilor publici, magistra ilor, acti-
vit ile politicienilor, economice sau sociale, poate 
  realizat  i f r  utilizarea imaginii persoanei im-

plicate, cel pu in pân  la pronun area unei hot -
râri de  nitive.

Este important de men ionat c  orice persoa-
n  are dreptul la propria imagine. Deci, ziari tii 
nu de in dreptul asupra imaginii unui individ, cu 
excep ia cazului când acesta a fost cesionat. Dar, 
uneori dreptul la libertatea de exprimare poate   
superior dreptului la propria imagine - aspect ce 
reprezint  o excep ie de la caracterul absolut al 
dreptului la propria imagine. Elementele esen iale 
care trebuie luate în considerare în aprecierea res-
pect rii limitelor libert ii de exprimare sunt: cali-
tatea i func ia persoanei criticate; forma/stilul i 
contextul mesajului critic; contextul în care este re-
dactat articolul; interesul public pentru tema dez-
b tut ; buna-credin  a jurnalistului; conceptele 
de judecat  de valoare, situa iile faptice i raportul 
dintre ele; doza de exagerare a limbajului folosit; 
natura i severitatea ac iunii aplicate; motivarea 
hot rârii.

 i, nu în ultimul rând, în cazul în care în emisi-
unile audiovizuale se aduc acuza ii unei persoane, 
privind fapte sau comportamente ilegale ori imo-
rale concrete, acestea trebuie sus inute cu dovezi, 
inând cont de prezum ia de nevinov ie. Realiza-

torii emisiunilor au obliga ia s  respecte dreptul 
persoanei la propria imagine i s  pun  în vedere 
interlocutorilor s  probeze a  rma iile acuzatoare 
sau, cel pu in, s  indice probele care le sus in. 

20 Ionescu B., op. cit., p.85-86
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Return of the forced execu  on: theore  cal and 
prac  cal aspects 

Within this scien   c paper, the research object 
refers to the problem regarding the returning of 
the forced execu  on as it is expressed in the legis-
la  on of the Republic of Moldova. It reveals that, 
the returning of the forced execu  on represents 
the opposite situa  on of the ful  lled execu  on, it 
impose the creditor’s obliga  on to return to the 
debtor everything that was gained through the 
forced execu  on, taking into account that the le-
gal obliga  on rela  onship between the creditor 
and debtor, based on which all the cashings were 
done was declared void, the avoiding of the re-
s  tu  on from the creditor’s side will create the 
situa  on of his unjust enrichment. Also it is done 
a thorough examina  on of the legal framework, 
condi  ons in which it takes place, limita  on cases 
as well the procedure of returning of the forced 
execu  on. Not at least, this par  cular work treats 
some legal gaps and new law proposals for the 
improvement of the legal framework that regula-
te the returning of the forced execu  on.

Key-words: forced execu  on, enforcement order, 
e  ec  veness of the judicial decision, reestablish-
ment to the original condi  on, procedure.

În cadrul prezentului demers  in i  c, obiectul de inves-
 ga ie îl cons  tuie problema întoarcerii execut rii silite 

în condi iile de lege lata în Republica Moldova. Se relev  
c  întoarcerea execut rii silite reprezint  o situa ie sime-
tric invers  execut rii s vâr ite, ce impune obliga ia pe-
tru creditor de a-i res  tui debitorului tot ce a primit prin 
executarea silit , întrucât raportului juridic obliga ional 
dintre creditor i debitor, în temeiul c reia s-au f cut 
încas rile este anulat, neres  tuirea celor primate de la 
debitor de c tre creditor, ar crea situa ia îmbog irii f r  
just  cauz  a ul  mului. De asemenea, se efectueaz  o ra-
diogra  ere a naturii juridic, a condi iilor în care intervine, 
a cazurilor de limitare, precum i a procedurii întoarcerii 
execut rii silite. Nu în ul  mul rând, ies în eviden  une-
le incongure e legisla  ve i propuneri de lege ferenda 
pentru e  cien  zarea cadrului legal care reglementeaz  
întoarcerea execut rii silite.

Cuvinte-cheie: executare silit ,  tlu executoriu, efec  -
vitatea hot rârii judec tore  , restabilirea situa iei an-
terioare, procedur .

1. Liminarii
În vederea realiz rii sau stabilirii drepturilor 

i intereselor civile supuse judec ii, procesul civil 
parcurge dou  etape: judecata i executarea silit , 
aceasta din urm  intervenind în cazul hot rârilor 
susceptibile de a   puse în executare cu ajutorul 
for ei coercitive a statului, în m sura în care debi-
torul nu- i execut  de bun voie obliga ia. 

Scopul activit ii judiciare nu se poate limita 
doar la ob inerea unei hot râri judec tore ti favo-
rabile. Simpla recunoa tere a dreptului sau obliga-
rea debitorului de a restabili dreptul înc lcat ori 
contestat nu este, de multe ori, su  cient . Hot râ-
rea judec toreasc , prin ea îns i, chiar înzestrat  
cu autoritate de lucru judecat, „risc  s  r mân  o 
lovitur  de sabie în ap  i s  nu serveasc  cu nimic 
p r ii victorioase, în special reclamantului, dac  

el n-ar putea recurge la constrângere pentru a o 
executa”1. 

Un act executoriu neexecutat sau, altfel zis, o 
justi ie formal  nu poate s  asigure atingerea sco-
pului de baz  – protejarea drepturilor i libert ilor 
omului, proclamate de actele normative na ionale i 
interna ionale2. În acest sens, în cauza Prodan versus 
Republica Moldova3 (în continuare – RM), CtEDO 

1 W.J. Habscheid, Droit judiciaire privée suisse, Deuxième édition 

entièrement revue et corrigée, Librairie de l’Université, Gene-

ve, 1981, p.575, apud E. Oprina, I. Gârbuleţ, Tratat teoretic și 

practic de executare silită, vol.I, Teoria generală și procedurile 

execuţionale, Ed. Universul Juridic, București, 2012, p.14; E. 

Hurubă, Contestaţia la executare în materie civilă, Universul 

Juridic, București, 2011, p.7.
2 Hotărârea Cur ii Constitu ionale nr.1 din 15 ianuarie 2013 

pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi ale artico-

lului 60 alin.(3) și alin.(31) din Codul de executare al Republicii 

Moldova nr.443-XV  din 24 decembrie 2004, publicată în Mo-

nitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 2013, nr.22-25.    
3 Case of Prodan versus Moldova, Judgment 18 May 2004. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=-

001-61757 (accestat 25.01.2015).
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a statuat c: „52. Ar   de neconceput ca articolul 6, 
§ 1 s  descrie în detaliu garan iile procedurale ofe-
rite p r ilor a  ate în litigiu – proceduri care sunt 
echitabile, publice i prompte –, f r  a proteja exe-
cutarea hot rârilor judec tore ti; a interpreta artico-
lul 6 ca referindu-se în exclusivitate la accesul la o 
instan  i îndeplinirea procedurilor ar putea duce 
la situa ii incompatibile cu principiul preeminen ei 
dreptului, pe care Statele Contractante i-au asumat 
angajamentul s -l respecte atunci când  au rati  cat 
Conven ia. Executarea unei hot râri4 pronun ate 
de orice instan  trebuie, prin urmare, privit  ca o 
parte integrant  a „procesului” în sensul articolului 
6 (a se vedea Hornsby v. Greece, hot râre din 19 
martie 1997, Reports 1997-II, p. 510, § 40)”.

Prin urmare, executarea silit  reprezint  una 
dintre institu iile fundamentale ale dreptului pro-
cesual civil,  ind o component  important  a jus-
ti iei într-un stat de drept5.

Efectul unei hot râri judec tore ti de  nitive6 
ofer  creditorului dreptul de a- i satisface pe deplin 
crean a i impune obliga ia corelativ  a debitorului 
de a executa dispozitivul hot rârii. Totu i, în anu-
mite ipoteze prev zute de lege, la care ne vom referi 
infra, poate interveni întoarcerea execut rii silite. 

Sediul materiei prinvind întoarcerea execut rii 
silite se g se te în Capitolul XIII (art.157-160) din 
Codul de executare (în continuare – CE) al RM7.

Dup  aceste scurte considera ii de ordin intro-
ductiv, în studiul de fa  ne propunem s  rmu-

4 Efectivitatea hotărârii judecătorești și prin urmare a proce-

sului civil se exprimă prin acte concrete și reale, prin opo-

ziţie cu ceea ce apare a fi  doar virtual sau formal, ea fi ind 

expresia rezultatului obţinut efectiv prin hotărârea jude-

cătorească. Plecând de la realitatea de netăgăduit, că par-

tea nu apelează la serviciul justiţiei pentru a obţine doar o 

hotărâre judecătorească care, din perspectiva sa, ar putea 

reprezenta cel mult o „coală de hârtie”, rodul unei satisfac-

ţii exclusiv morale, ci pentru a obţine realizarea efectivă a 

palpabilă a dreptului său, executarea hotărârii sau posibili-

tatea executării acesteia este cea care confi rmă efectivitatea 

judecăţii. Pentru dezvoltări, a se vedea: I. Deleanu, V. Mitea, 

S. Deleanu, Tratat de procedură civilă. Noul Cod de procedură 

civilă, Vol.III, Universul Juridic, București, 2013, p.23.
5 I. Leș, Tratat de drept procesual civil, Edi ia a V-a, C.H. Beck, 

București, 2010, p.1041.
6 Prin pronunţarea hotărârii defi nitive, „principalii participanţi 

la judecată își încheie travaliul jurisdicţional”, iar judecătorul 

care a rostit dreptul este absolvit de obligaţia realizării lui, 

care îi este chiar interzisă sub sancţiunea excesului de pute-

re*. În acest scop, este antrenat, în mod energic, executorul 

judecătoresc.

* A se vedea: I. Deleanu, V. Mitea, S. Deleanu, Op. cit., Vol.III., p.23.
7 Codul de Executare al Republicii Moldova, nr.443 din 24 de-

cembrie 2004 publicat în Monitorul Ofi cial al Republicii Mol-

dova, 2010, nr.214-220.

im problematica întoarcerii execut rii silite prin 
prisma sintezei regulilor de drept ce guverneaz  
aceast  materie, valori  când în acest sens cadrul 
legal (lege lata), practica judiciar  i abord rile doc-
trinare în domeniu, precum i decelarea unor solu-
ii i propuneri vizând perfec ionarea legisla iei ce 

reglementeaz  întoarcerea execut rii silite.

2. Conceptul de întoarcere a execut rii silite
Prin întoarcerea execut rii silite a hot rârii, de-

ciziei, încheierii instan ei judec tore ti sau a unui 
alt organ jurisdic ional se are în vedere c  la anula-
rea hot rârii, încheierii, deciziei exe cutate i, dup  
rejudecarea pricinii, se adopt  o hot râre, încheie-
re, decizie prin care preten ie se respinge par ial 
sau integral ori se emite o încheiere de încetare a 
procesului sau de scoatere a cererii de pe rol8.

Într-o alt  opinie, se etaleaz  c  „întoarcerea 
execut rii este în fapt o reluare a „drumului exe-
cut rii”, dar în sens invers - restabilirea situa iei 
anterioare execut rii s vâr ite”9. 

S-a mai exprimat p rerea c , „prin întoarcerea 
execut rii, p r ile se restabilesc în drepturile lor, 
c ci nerestituirea celor primite de la debitor de c -
tre creditor ar crea situa ia îmbog irii f r  just  
cauz  a ultimului”10. 

În acela  f ga  se expun i comentatorii Codului 
de executare al Republicii Moldova, Cartea I: Exe-
cutarea hot rârilor cu caracter civil - „prin întoarce-
rea execut rii, p r ile se restabilesc în drepturile lor, 
c ci nerestituirea celor primite de la debitor de c tre 
creditor ar crea situa ia îmbog irii f r  just  cau-
z  a ultimului, când - actul juridic în temeiul c ruia 
s-au f cut încas rile  ind anulat - re inerea sumelor 
sau bunurilor este nejusti  cat ”11. Într-adev r, efec-
tul întoarcerii execut rii silite este cel de restituire a 
bunurilor celui îndrept it sau, în cazul în care exe-
cutarea silit  s-a f cut prin vânzarea unor bunuri 
imobile, de restituire a sumei rezultate din vânzare 

8 Drept procesual civil. Partea Specială: Curs universitar, Redac-

tor tiin ifi c: Al. Cojuhari, Î.S. F.E.-P. „Tipografi a Centrală”, Chi-

inău, 2009, p.292.
9 I. Deleanu, Tratat de procedură civilă, Vol.III, Servo-Sat, Arad, 

2000, p.160.
10 D. Visternicean, E. Belei, Implicarea instanţei de judecată în 

executarea hotărârilor judecătorești defi nitive, în M. Poale-

lungi, E. Belei, D. Sârcu (coord.), Manualul judecătorului pen-

tru cauze civile, Ediţia a II-a, Î.S. F.E.-P. „Tipografi a Centrală”, 

Chișinău, 2013, p.327.
11 D. Visternicean, A. Pascari, V. Devderea, .a., Comentatoriul 

Codului de executare al Republicii Moldova, Cartea I: Executa-

rea hotărârilor cu caracter civil, „Bons Offi  ces” SRL, Chi inău, 

2010, p.293.
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de c tre creditor. În ipoteza în care debitorul nu ar 
restitui tot ce a primit, ca urmare a anul rii execu-
t rii silite, ar constitui o îmbog ire f r  just  cau-
z . Textul de lege care cimenteaz  acest  concep ie 
deriv  din prevederile art. 1389 din Codul Civil12 
(în continuare – CC) al RM, intitulat „Dreptul de a 
cere restituirea presta iei”, potrivit c ruia „persoa-
na care, f r  temei legal sau contractual, a dobândit 
ceva (acceptant) ca urmare a execut rii unei presta-
ii de c tre o alt  persoan  (prestator) sau a realizat 

în alt mod o economie din contul altuia este obli-
gat  s  restituie acestei alte persoane ceea ce a pri-
mit sau a economisit. Nu este relevant faptul dac  
îmbog irea f r  just  cauz  a avut loc ca rezultat 
al comportamentului uneia dintre p r i, a unui ter  
sau ca urmare a unei cauze independente de voin a 
lor”. Îmbog irea f r  just  cauz  reprezint  un fapt 
juridic licit, care, conform prevederilor art. 8 din CC 
al RM, genereaz  drepturi i obliga ii pentru par-
ticipan ii la raporturi juridice civile. Pentru a   în 
prezen a unui raport juridic de îmbog ire f r  jus-
t  cauz  este important ca îmbog irea s  se produ-
c  în lipsa unui temei legal sau contractual13.

În Hot rârea Plenului Cur ii Supreme de Jus-
ti ie „Cu privire la aplicarea de c tre instan ele 
judec tore ti a unor prevederi ale Codului de exe-
cutare în cauzele civile” nr. 10 din 16.12.201314 se 
statueaz : „prin întoarcerea execut rii se vor în e-
lege ac iunile executorului de restabilire în dreptu-
rile lor a p r ilor procesului de executare existente 
pân  la executarea unei hot râri”. În al i termini, 
întoarcerea execut rii silite reprezint  o refacere în 
sens invers a drumului parcurs de executarea sili-
t , cu repunerea p r ilor în situa ia anterioar . 

Sintetizând cele spuse mai sus, putem de  ni 
întoarcerea execut rii silite ca  ind o situa ie sime-
tric invers  execut rii s vâr ite, ce impune obliga-
ia pentru creditor de a-i restitui debitorului tot ce a 

primit prin executarea silit , întrucât raportul juri-
dic obliga ional dintre creditor i debitor, în temeiul 
c reia s-au f cut încas rile este anulat, nerestituirea 
celor primite de la debitor de c tre creditor ar crea 
situa ia îmbog irii f r  just  cauz  a ultimului.

12 Codul civil al Republicii Moldova, nr.1107-XV din 6 iunie 2002 

publicat în Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 2002, nr. 

82-86.
13 În acela  sens, s-a opiniat, pe bună dreptate, că „obligaţia de 

restabilire a situaţiei anterioare își are izvorul într-un fapt juri-

dic civil licit, id est îmbogăţirea fără justă cauză”. A se vedea: S.-L. 

Rus, Întoarcerea executării silite, în Dreptul, 2003, nr.10, p.144.
14 http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=129 

(accesat 25.01.2015)

3. Natura juridic  a întoarcerii execut rii silite
Sub aspectul naturii juridice a întoarcerii exe-

cut rii silite, în literatura de specialitate s-au difu-
zat mai multe p reri.

Astfel, într-o accep iune15, se cali  c  întoarce-
rea execut rii silite (reviriment) ca form  de ap ra-
re a drepturilor debitorului (sublinierea ne apar i-
ne – n.a.), al turi de contestarea actelor, ac iunilor 
(inac iunii) execu torului judec toresc. Într-adev r, 
ra iunea institu iei întoarcerii execut rii silite este 
reprezentat  de protejarea intereselor persoane-
lor care nu au calitatea de debitor în cadrul unui 
raport juridic obliga ional i împotriva c rora s-a 
pornit executarea silit . 

Conform altui punct de vedere16, întoarcerea 
execut rii silite reprezint  obliga ia (sublinierea ne 
apar ine – n.a.) pentru creditor de a-i restitui de-
bitorului tot ce i-a luat prin executare silit , când, 
dup  s vâr irea execut rii, intervine anularea ti-
tlului executoriu sau numai a execut rii. 

S-a mai reliefat opinia, pe care o accept m, c  
„întoarcerea execut rii silite reprezint  un incident 
procedural17 (sublinierea ne apar ine – n.a.) ce are 
loc în situa ia existen ei cumulati ve a urm toare-
lor condi ii: 
-  hot rârea judec toreasc  deja executat  este 

anulat ; 
-  în urma rejudec rii, se adopt  o hot râre prin 

care ac iunea se respinge par ial sau integral, ori 
se emite o încheiere, prin care procesul este înce-
tat sau se dispune scoaterea de pe rol a cererii”18. 

4. Condi iile necesare pentru întoarcerea 
execut rii silite
Doctrina juridic 19 a decelat c  pentru surveni-

rea întoarcerii executarii silite sunt necesare întru-
nirea cumulativ  a unor condi ii. Astfel, eviden i-

15 Drept procesual civil. Partea Specială: Curs universitar, Redac-

tor tiin ifi c: Al. Cojuhari, Î.S. F.E.-P. „Tipografi a Centrală”, Chi-

inău, 2009, p.392.
16 S. Zilberstein, V.M. Ciobanu, Drept procesual civil. Executa-

rea silită, Vol.I., Edi ia a II-a revăzută, Lumina Lex, București, 

1998, p.192.
17 În acela  sens s-a conturat că, „întoarcerea executării silite, 

se prezintă ca un incident procedural apărut în cursul exe-

cutării silite, având ca fundament dispari ia temeiului mă-

surilor de urmărire siilită”. A se vedea: E. Oprina, I. Gârbuleţ, 
Tratat teoretic și practic de executare silită, Vol.I., p.561.

18 D. Visternicean, A. Pascari, V. Devderea, .a., Op. cit., p.292-293.
19 D.A.P., Florescu, P. Coman, Mrejeru T., .a., Executarea silită. 

Reglementare, doctrină, jurisprudenţă, Edi ia a III-a, C.H. Beck, 

București, 2009, p.78-79; S.-L. Rus, Op. cit., p.144; D. Visterni-

cean, A. Pascari, V. Devderea, .a., Op. cit., p.293.
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em urm toarele condi ii a c ror prezen  cumula-
tiv  genereaz  întoarcerea execut rii silite:

Anularea titlului executoriu20. Aceast  condi ie 
se realizeaz  ca urmare a exercit rii c ilor de atac. 
Des  in area titlului executoriu duce la des  in area 
de drept a actelor de executare efectuate în baza 
acestuia. De asemenea, trebuie de notat c  se va 
anula titlul executoriu atunci când, în urma rejude-
c rii, se adopt  o hot râre prin care ac iunea se res-
pinge par ial sau integral ori o încheiere de încetare 
a procesului sau de scoatere a cererii de pe rol.

Cererea celui interesat. Codul de executare pre-
vede c  instan a de judecat  dispune din o  ciu resti-
tuirea c tre pârât (debitor), din contul reclamantului 
(creditorului),  a tot ceea ce s-a încasat în temeiul ho-
t rârii anulate, precum i  a cheltuielilor de executare 
(art. 157). Totu i consider m c  este necesar s  existe 
cererea celui interesat, c ci instan a de judecat  nu 
poate cunoa te la ce etap  se a   executarea hot râ-
rii, i dac  a avut loc o executare total  sau par ial . 
În plan comparat, în corespundere cu art. 723 alin.
(1) din noul Cod de procedur  civil  (în continuare – 
NCPC) al României21, „în cazul în care instan a jude-
c toreasc  a des  in at titlul executoriu sau îns i exe-
cutarea silit , la cererea celui interesat (sublinierea ne 
apar ine – n.a.), va dispune, prin aceea i hot râre, i 
asupra restabilirii situa iei anterioare execut rii”. Ce-
rerea de întoarcere a executarii silite se poate face în 
cadrul aceluia i proces sau pe cale separat , printr-
un proces distinct. Judec torul nu se poate pronun a 
plus petita sau minus petita. În acest sens, în doctrin 22 
just s-a re inut c , potrivit art. 240 alin.(3) al Codului 
de procedur  civil 23 (în continuare – CPC) al RM, 
instan a de judecat  adopt  hot rârea în limitele pre-
ten iilor înaintate de reclamant. Astfel, art.159 alin.
(1) CE con ine o di  cien  de reglementare. Dac  
nu este invocat de c tre p r i, instan a de judecat  
care caseaz  hot rârea nu poate cunoa te faptul dac  
aceasta a fost sau nu executat  total sau par ial. În 

20 Am evitat în mod inten ionat utilizarea conceptului de „do-

cument executoriu”, deoarece din amalgamul art.11 CE al 

RM intitulat „Documentele executorii” reiese că unele din 

acestea, nu pot fi  anulate. De exemplu, deciziile Curţii Con-

stituţionale cu privire la aplicare de amenzi sau hotărârile 

Curţii Europene a Drepturilor Omului referitoare la suma de 

reparare echitabilă a prejudiciului și de compensare a ce-

lorlalte cheltuieli, precum și acordul de soluţionare pe cale 

amiabilă a cauzei, semnat de părţi.
21 Republicat în Monitorul Ofi cial al României, 2012, nr.545.
22 D. Visternicean, E. Belei, Op. cit., p.327.
23 Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, nr.225-XV din 

30 mai 2003, publicat în Monitorul Ofi cial al Republicii Mol-

dova, 2003, nr.111-115/451.

aceste circumstan e, dispunerea întoarcerii execut -
rii nu poate avea loc, întrucât nu este cert  întinderea 
obliga iilor executate. Totu i, instan a de judecat  va 
dispune întoarcerea execut rii din o  ciu doar dac  
din materialele dosarului reiese cert c  hot rârea ju-
dec toareasc  a fost executat . În cazul în care a fost 
omis  de c tre apelant sau recurent solicitarea în-
toarcerii execut rii, este recomandabil ca instan a de 
judecat  s  concretizeze la ce etap  se a   executarea 
hot rârii. Astfel, s-ar determina valoarea presta iilor 
necesare a   întoarse, ori întoarcerea execut rii este 
posibil  doar dac  a avut loc efectiv o executare tota-
l  sau par ial . 

a) Executarea par ial  sau total  a titlului 
executoriu. Repunerea p r ilor în situa ia anterioar  
este lipsit  de sens în cazul în care nu a fost executat 
titlul executoriu. Prin urmare, aceast  condi ie apare 
ca obligatorie, pentru ca cererea de întoarcere a exe-
cutarii s  nu  e golit  de con inut. Întoarcerea execu-
t rii î i are sorgintea în executarea anterioar  a unui 
titlu executoriu ce fusese ulterior des  in at. În al i 
termeni, fundamentul juridic al institu iei întoarce-
rii execut rii deriv  chiar din executarea anterioar  a 
unui titlu executoriu ce fusese ulterior des  in at, ne-
având astfel nicio relevan  materia juridic  în care 
s-a pronun at hot rârea des  in at . De asemenea, nu 
are importan  dac  executarea titlului executoriu s-a 
facut de bun voie de c tre debitor sau silit. Punct m 
c , atunci când executarea a fost par ial , întoarcerea 
execut rii, în mod  resc, poate   tot par ial . 

Pe lâng  condi iile men ionate mai sus, într-un 
proces având ca obiect întoarcerea execut rii silite 
i restabilirea situa iei anterioare, respectiv - reîn-

toarcerea bunurilor în patrimoniul debitorului, re-
clamantul trebuie s  demonstreze c  sunt îndeplini-
te condi iile materiale ale îmbog irii f r  just  cauz : 
-  existen a unei îmbog iri a pârâtului, respectiv 

m rirea patrimoniului acestuia prin dobândi-
rea bunurilor; 

-  s  existe o îns r cire a reclamantului; 
-  între îmbog irea pârâtului i îns r cirea recla-

mantului s   e o leg tur  sau o corela ie direc-
t . Cele dou  fenomene trebuie s  aib  aceea i 
cauz  sau aceea i origine24.

5. Cazurile în care intervine necesitatea 
întoarcerii execut rii silite
În concordan  cu dispozi iile art. 157 din CE al 

RM al c rui nomen iuris este „Întoarcerea execut -
rii” alin.(1), „în cazul în care hot rârea executat  se 

24 S.-L. Rus, Op. cit., p.144.
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anuleaz  i, dup  rejudecarea pricinii, se adopt  o 
hot râre prin care ac iunea se respinge par ial sau 
integral ori o încheiere de încetare a procesului sau 
de scoatere a cererii de pe rol, instan a de judecat  
dispune din o  ciu restituirea c tre pârât (debitor), 
din contul reclamantului (creditorului),  a tot ceea 
ce s-a încasat în temeiul hot rârii anulate, precum 
i a cheltuielilor de executare”.

Astfel, din prevederile normei juridice citate 
supra rezult  c  necesitatea întoarcerii execut rii sur-
vine în urm toarele ipoteze: 

• când o hot râre judec toreasc  deja execu-
tat  a fost anulat  sau modi  cat , prin de-
cizia instan ei superioare;

• când, în urma rejudec rii cauzei, preten i-
ile reclamantului au fost respinse integral 
ori par ial;

• când, prin decizia instan ei superioare sau 
ca efect al rejudec rii, cererea a fost scoas  
de pe rol ori procesul a încetat.

În acest f ga  necesit  a   nua at c  întoarcerea 
execut rii hot rârii, încheierii, deciziei judec tore ti 
se admite în orice caz, indiferent de faptul potrivit 
c rei c i de atac a fost casat  hot rârea, încheierea, 
decizia – în apel, recurs sau revizu ire. Instan a de ju-
decat  c reia i s-a transmis dosarul spre rejudecare 
este obligat  s  examineze din o  ciu chestiunile lega-
te de întoarcerea execut rii hot rârii i s  se pronun-
e asupra acestora în noua hot râre, în caz de casare 

a hot rârii i respingerea total  sau par ial  a ac iunii 
ori casarea hot rârii i încetarea procesului sau scoa-
terea cererii de pe rol. Dac  instan a de apel, recurs 
sau revizuire caseaz  hot rârea instan ei de fond cu 
adoptarea unei noi hot râri, prin care respinge total 
sau par ial ac iunea ori emite o încheiere de încetare 
a procesului sau de scoatere a cererii de pe rol, la ne-
cesitate, ea este obligat  s  se pronun e din o  ciu i 
asupra întoarcerii execut rii hot rârii25.

În ce prive te ipoteza când o hot râre judec to-
reasc  deja executat  a fost modi  cat , prin decizia 
instan ei superioare, prezint  relevan  urm toarea 
spe : La 31.03.2009 V.O. a înaintat o cerere de chemare 
în judecat  împotriva SA „M” cu privire la încasarea 
prejudiciului material cauzat. Prin hot rârea Judec tori-
ei sect. Centru nr. 2-266/10 din 19.03.2010 s-a hot rât: a 
încasa din contul SA „M” în folosul V.O. desp gubirea 
de asigurare în m rime de 40.321 lei, a cheltuielilor de 
expertiz  în m rime de 850 lei i taxa de stat în sum  
de 150 lei. Ne  ind de acord cu hot rârea primei instan-

25 Drept procesual civil. Partea Specială: Curs universitar, Redac-

tor tiin ifi c: Al. Cojuhari, Î.S. F.E.-P. „Tipografi a Centrală”, Chi-

inău, 2009, p.393.

e, SA „M” a declarat apel, îns , prin încheierea Cur ii 
de Apel Chi in u din 17.11.2010, cererea de apel a fost 
restituit  la data de 12.01.2011 pentru neîndeplinirea 
indica iilor instan ei în termen. La 17.01.2011 în cadrul 
Biroului de Executare a executorului judec toresc G.V. 
a fost prezentat spre executare documentul executoriu 
nr. 2-266/10 din 19.03.2010 cu privire la încasarea din 
contul SA „M” în bene  ciul lui V.O. a sumei de 41.321 
lei i intentarea procedurii de executare. Urmare a cererii 
de recurs înaintate la 25.01.2011, SA „M” prin ordinul 
de incaso nr. 500 din 03.02.2011 a transferat la contul 
executorului judec toresc G.V., întru suspendarea exe-
cut rii, cau iunea în m rime de 120% din suma datoriei 
(ce constituie 49.585,20 lei) ca, într-un  nal, din im-
pruden  sau necunoa terea executorului, desp gubirea 
în m rime de 40. 321 lei s   e transferat  la contul lui 
V.O., iar procedura de executare  ind încetat . Ulteri-
or, în rezultatul recursului declarat, s-a dispus anularea 
încheierii nr. 2a-2881/10 din 17.11.2010 cu restituirea 
dosarului spre examinare la instan a de apel. Astfel, 
prin Decizia Colegiului Civil al Cur ii de Apel Chi in u 
nr. 2a-3227/11 din 29.11.12, apelul declarat de c tre SA 
„M” a fost admis i modi  cat  hot rârea Judec toriei sect. 
Centru din 19.03.2010 prin mic orarea sumei încasate 
din contul SA „M” de la 40.321 lei pân  la 36.3041ei26. 
În atare circumstan e, în procedura în ordonan  s-a 
dispus: încasarea de la V.O., în folosul debitorului 
SA „M”, suma de 4.017 lei.

În alt context, trebuie de reliefat faptul c  desf -
urarea legal  a procedurii de executare silit  este 

asigurat  prin existen a contesta iei la executare, 
care este mijlocul procedural prin care p r ile sau 
ter ele persoane v t mate prin executare se pot 
plânge instan ei competente în scopul de a ob ine 
des  in area actelor ilegale de executare27 i, pe cale 
de consecin , poate surveni întoarcerea presta iei 
executate. Iat  i o ipotez  din practica judiciar  
care se circumscrie acestei modalit i: La 21.05.2012, 
executorul judec toresc G.R. a dispus prin încheiere pri-
mirea spre executare i intentarea procedurii de executa-
re, iar ulterior, prin încheierea ultimului din 15.06.2012, 
procedura de executare a fost încetat . Încheierea de 
încetare a procedurii de executare din 15.06.2012 nu a 
fost contestat  în ordinea prev zut  la art. 84 alin.(2) 
Codul de Executare. SA „A.V.” a depus cerere privind 
calcularea dobânzilor rezultate din întârzierea execut -
rii hot rârii instan ei de judecat  din 01.11.2012, adic  
în afara procesului de executare. Astfel, s-a dispus, prin 

26 Ordonan ă judecătorească din 10 aprilie 2013 pe dosarul 

nr.2PO-194/13. Judecătoria sectorului Centru, mun. Chi i-

nău. http://jcc.justice.md (accesat 25.01.2015). 
27 I. Deleanu, Op. cit., Vol.III., p.435.
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încheierea executorului judec toresc U.O. nr. 174-77/12 
din 01.11.2012, admiterea cererii creditorului um ritor 
SA „A.V.” privind calcularea penalit ilor i dobânzilor 
i s-a dispus încasarea de la debitorul SRL „G.-G.” în 

bene  ciul SA „A.V.” a sumei de 355.838,079 lei cu titlu 
de dobânzi de întârziere pentru neexecutarea Hot rârii 
din 13.02.2009. La 28.11.2012, SRL „G.-G.” s-a adresat 
în instan  cu cerere de anulare a încheierii executorului 
judec toresc nr. 174-77/12 din 01.11.2012. Prin Hot râ-
rea Judec toriei Centru, mun.Chi in u, din 16.05.2013, 
a fost admis  contesta ia depus  de SRL „G.-G.” i 
s-a anulat încheierea executorului judec toresc U.O. 
nr. 174-77/12 din 01.11.2012 privind încasarea dobânzii 
de întârziere pentru neexecutarea hot rârii judec tore ti. 
Ac iunile de executare în baza încheierii nr. 174-77/12 
din 01.11.2012 au fost suspendate. La 31.05.2013 SA 
„A.V.” a depus recurs împotriva Hot rârii Judec tori-
ei Centru din 16.05.2013, solicitând casarea acesteia i 
emiterea unei noi hot râri, de respingere a cererii depuse 
de SRL „G.-G.”. Colegiul Civil al Cur ii de Apel Chi i-
n u, prin Decizia nr. 2r-l438/13 din 11.07.2013, a dispus 
respingerea recursului declarat de SA „A.V.” i men i-
nerea Hot rârii Judec toriei Centru, mun. Chi in u, din 
16.05.2013, pe motivul de ilegalitate a încheierii execu-
torului judec toresc U.O. nr. 174-77/12 din 01.11.2012 
privind încasarea dobânzii de întârziere în sum  de 
355.838,079 lei, în lipsa unei proceduri de executare28. În 
lumina acestor circumstan e, prin ordonan  judec -
toreasc  s-a dispus: a întoarce executarea silit , cu 
încasarea întregii sume de 355.838,079 lei din contul 
SA „A.V.” în bene  ciul SRL „G.-G.”.

Cu titlu de drept comparat, tangen iem c , po-
trivit art. 722 din NCPC al României, în toate ca-
zurile în care se des  in eaz  titlul executoriu sau 
îns i executarea silit , cel interesat are dreptul la 
întoarcerea execut rii, prin restabilirea situa iei an-
terioare acesteia. Cheltuielile de executare pentru 
actele efectuate r mân în sarcina creditorului29.

6. Cazuri de limitare a întoarcerii 
execut rii silite
Persist  situa ii când întoarcerea execut rii si-

lite este inadmisibil , atât sub aspect subiectiv – al 
persoanelor ce li se impune obliga ia de restituire, 
precum i sub aspect obiectiv – al raporturilor ju-
ridice n scute între ace tia, din ra iuni care pun în 
discu ie fundamentul întoarcerii execut rii silite.

28 Ordonan ă judecătorească din 29 octombrie 2013 pe do-

sarul nr.2PO–640/13. Judecătoria sectorului Centru, mun. 

Chi inău. http://jcc.justice.md (accesat 25.01.2015).
29 Pentru detalii, a se vedea: E. Cotoi, Întoarcerea executării silite, 

în Revista Română de Executare Silită, 2010, nr.4, p.25-36.

Astfel, în acord cu art. 160 CE al RM, nu se ad-
mite întoarcerea execut rii în pricinile de încasare 
a pensiei de între inere, de reparare a prejudiciului 
cauzat prin schilodire sau prin alt  v t mare a s -
n t ii, precum i prin pierderea între in torului, 
cu excep ia cazurilor când hot rârea anulat  a fost 
întemeiat  pe informa ii sau pe documente false 
prezentate de reclamant.

Din acest text de lege, deducem c  este exclus  
întoarcerea execut rii silite în urm toarele ipoteze: 

• încasare a pensiei de între inere;
• reparare a prejudiciului cauzat prin schilo-

dire sau prin alt  v t mare a s n  t ii;
• reparare a prejudiciului cauzat prin pier-

derea între in torului. 
Enumerarea dat  este exhaustiv  i nu poate   

interpretat  extensiv, iar ra i unile ce au stat la baza 
limit rii întoarcerii execut rii în aceste cazuri sunt 
de ordin social i umanitar, c ci în toate cazurile 
indicate creditorii sunt persoane vulnerabile din 
punct de vedere social i, adeseori, economic30. De 
aceea, Balan a Femidei (Themis) înclin  spre pro-
tec ia drepturilor unor astfel de creditori.

Cu titlu de excep ie, legiuitorul a prev zut c  în 
situa ia când hot rârea anulat  a fost întemeiat  pe 
informa ii sau do cumente false prezentate de cre-
ditorii respectivi, întoarcerea execut rii va avea loc, 
deoarece înseamn  c  ace ti creditori nu au avut ni-
cio îndrept ire la primi rea sumelor din contul de-
bitorului i au abuzat de drepturile lor procesuale. 
Sarcina probei (onus probandi) incumb  debitorului 
de a dovedi c  hot rârea anulat  a fost întemeiat  
pe informa ii sau do cumente false.

Nu poate face obiectul restituirii un bun (re-
spectiv - sume de bani) care era datorat i nu au 
fost pl tit ca urmare a relei credin e i comporta-
mentului culpabil ale debitorului.

De asemenea, debitorul care a executat obliga ia 
dup  expirarea termenului de prescrip ie extinctiv  
nu are dreptul s  cear  restituirea celor executate, 
chiar dac , la data execut rii, nu cuno tea faptul ex-
pir rii termenului de prescrip ie extinctiv , întrucât 
acesta necesit  a   invocat de debitorul în favoarea 
c ruia a curs. Executarea benevol  a obliga iei dup  
expirarea termenului de prescrip ie extinctiv  nu 
constituie un act lipsit de temei juridic. Suportul 
normativ al acestei concluzii deriv  din corobora-
rea prevederilor art. 271 i art. 281 din CC al RM.

(Continuare în num rul urm tor)

30 D. Visternicean, A. Pascari, V. Devderea, .a., Op. cit., p.296.
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Stabilirea domiciliului copilului după divorţul părinţilor

Valen  na CEBOTARI, 
doctor în drept, 
conferen iar universitar

Establishing the child’s domicile a  er the par-
ents divorce

According sta  s  cal data approximately 50% of 
marriages registered annually ceases through di-
vorce. The majority of these families have minor 
children. Although the law provides that parents 
divorce do not in  uence the minor’s rights, in re-
ality they are the most a  ected for the separa  on 
of his parents. In its preamble, the UN Conven  on 
for children’s rights of 1989 highlights that fam-
ily is the fundamental unit of the society and the 
natural environment for increasing and welfare 
of all its members, especially for kids. Studies in 
this  eld established that for a full and harmoni-
ous development of child personality, he need 
love and understanding in his family. Anywhere 
is possible, he should rise under the care and li-
ability of his parents, in a atmosphere of a  ec  on 
and material and moral security, that will ensure 
a normal, spiritual, intellectual and social physical 
development to become an personality.

Key-words: child, divorce, domicile, communica-
 on, educa  on, care, parents, custody.

Conform datelor sta  s  ce, circa 50 la sut  din num -
rul c s toriilor înregistrate anual înceteaz  prin divor . 
Cea mai mare parte a acestor familii sunt familiile cu 
copii minori. De i legea dispune c  divor ul p rin ilor 
nu in  uen eaz  drepturile copiilor minori, în realitate 
ei sunt cei mai afecta i în urma desp r irii p rin ilor lor. 
Conven ia ONU privind drepturile copilului din 1989, 
în preambul subliniaz  c  familia este unitatea funda-
mental  a societ ii i mediul natural pentru cre terea 
i bun starea tuturor membrilor s i, în mod deosebit 

a copiilor. Studiile din acest domeniu au constatat c , 
pentru dezvoltarea deplin  i armonioas  a personali-
t ii copilului, el are nevoie de dragoste i în elegere în 
familie. Oriunde este posibil, el trebuie s  creasc  sub 
grija i r spunderea p rin ilor s i într-o atmosfer  de 
afec iune i securitate moral  i material , care îi va asi-
gura o dezvoltare  zic  normal , spiritual ,intelectual  
i social  ca el s  devin  o personalitate.

Cuvinte-cheie: copil, divor , domiciliu, comunicare, 
educa ie, îngrijire, p rin i, custodie.

Fiecare copil are dreptul s  tr iasc  i s  creas-
c  într-o familie, cât este posibil, i are dreptul de 
a- i cunoa te p rin ii, de a se bucura de grija lor, 
dreptul de a locui cu ei, cu excep ia cazului în care 
acest lucru este contrar intereselor sale. Fiecare co-
pil are nevoie de mam  i de tat , care îl vor iubi i 
vor avea grij  de el. Copilul are dreptul s  creasc  
al turi de p rin ii s i într-o atmosfer  de afec iune, 
de securitate material  i moral . El are dreptul de 
a primi o educa ie care s  îi permit  dezvoltarea ap-
titudinilor i a personalit ii sale, s  îi  e respectat  
demnitatea, dreptul la integritate  zic  i psihic .

Articolul 2 alin. (3) din Codul Familiei stabile te 
principiul de manifestare a grijii pentru între ine-
rea, educa ia i ap rarea drepturilor i intereselor 
copiilor minori. Acest principiu determin , într-un 
fel sau altul tema abordat  deoarece, în urma sur-

venirii divor ului, copiii sunt cei care r mân vulne-
rabili i necesit  ap rarea drepturilor lor. Fiindc  
divor ul p rin ilor este o realitate pe care nu o pu-
tem nega, este necesar de a stabili modalit ile de 
participare a  ec ruia dintre so i la continuitatea 
educ rii copilului de c tre ambii p rin i.

Dreptul de a locui i de a   educat în familie 
este unul dintre cele mai importante drepturi ale 
copilului. Anume abita ia i educa ia în familie îi 
ofer  garan ia dezvolt rii  zice normale, spiritual , 
intelectuale i sociale, pentru ca minorul s  devin  
o personalitate.

Pentru dezvoltare deplin  i armonioas  a perso-
nalit ii copilului, el are nevoie de dragoste i în ele-
gere în familie. Oriunde este posibil, el va cre te sub 
grija i r spunderea p rin ilor s i i într-o atmosfer  
de afec iune, de securitate moral  i material . 

Conven ia privind drepturile copilului accen-
tueaz  c  familia este unitatea fundamental  a 
societ ii i mediul natural pentru cre terea i bu-
n starea tuturor membrilor s i, în mod deosebit - a 
copiilor. Conform prevederilor acesteia, copilul are 
dreptul de a primi o educa ie care s   e gratuit  i 
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obligatorie, cel pu in în stadiile elementare. Educa-
ia primar  va promova cultura sa general  i îi va 

da putin a s - i dezvolte, în condi ii egale, aptitudi-
nile, judecata individual , sim ul r spunderii mo-
rale i sociale i s  devin  un membru util al socie-
t ii. Dreptul copilului la educa ie este asigurat prin 
faptul c  legisla ia impune p rin ilor acest drept ca 
o obliga ie, iar în cazul lipsei p rin ilor dreptul la 
educa ie este asigurat de autoritatea tutelar . 

Cu dreptul la abita ie i educa ie în familie este 
indisolubil legat dreptul copilului de a comunica cu 
ambii p rin i, bunei, fra i, surori i alte rude care 
ofer  educa ia deplin  copilului. 

Copilul are dreptul de comunicare cu rudele 
ambilor p rin i, inclusiv buneii de pe linia tat lui 
i cei de pe linia mamei. Codul Familiei nu preve-

de expres categoriile de rude care au dreptul de a 
comunica cu copilul, ceea ce ofer  posibilitatea de 
a include în aceast  categorie nu doar rudele apro-
piate din partea ambilor p rin i, dar i pe cele mai 
îndep rtate.

Formele comunic rii sunt diferite în dependen-
 de vârsta copilului, locul de trai al copilului i 

al rudei, prietenia între familia copilului i familia 
rudei, de alte împrejur ri. O in  uen  deosebit  în 
realizarea de c tre copil a dreptului de comunicare 
o are morala familiei, a societ ii i tradi iile locale. 
De exemplu, în ara noastr  s-a p strat tradi ia ca în 
vacan a de var  copiii s  mearg  la bunei i s  r mâ-
n  acolo un timp îndelungat. Dac  p rin ii copilului 
locuiesc separat, acesta are dreptul s  comunice cu 
 ecare dintre ei concomitent sau separat.

Copilul a  at în situa ii extreme (arest, re inere, 
boal  grav  cu spitalizare obligatorie etc.) are drep-
tul s  ia leg tura cu p rin ii sau cu alte rude apro-
piate în modul stabilit. Dac  nu este posibil de a 
contacta p rin ii sau rudele copilului, va   anun at  
autoritatea tutelar . Atragerea copilului la r spun-
dere administrativ  sau penal  determin  situa ia 
extrem de necesar  de comunicare a copilului cu 
p rin ii sau cu rudele apropiate. Ordinea i forma 
comunic rii este determinat  de lege în  ecare caz 
concret. În particular, Codul Contraven ional al 
Republicii Moldova prevede dreptul p rintelui s  
apere drepturile i interesele copilului s u minor, 
în baza faptelor c ruia are loc cazul cu privire la 
contraven ia administrativ . De aceea, ei neap rat 
trebuie s   e informa i despre re inerea administra-
tiv  a minorilor.

Formele realiz rii dreptului copilului de a co-
munica cu p rin ii i rudele în situa iile extreme pot 
  diferite, spre exemplu, vizita la copilul bolnav în 

institu iile medicale, întrevederile cu copiii inu i în 

locurile de arest preventiv, în institu iile penitenci-
are sau în institu iile de educa ie pentru minori etc. 
Comunicarea poate   prin vizit  sau prin convor-
biri telefonice, prin scrisori etc., principalul este ca 
s   e respectat  legisla ia în vigoare, atât în privin a 
copiilor, cât i a ordinii publice. Drepturile copilu-
lui coreleaz  cu drepturile i obliga iile p rin ilor.

Problemele educa iei copilului apar in ambilor 
p rin i în egal  m sur , chiar i atunci când p rin ii 
locuiesc separat. P rintele care locuie te separat nu 
numai c  are dreptul, dar i este obligat s  partici-
pe la educa ia copilului. P rintele care locuie te cu 
copilul nu este în drept s -l împiedice pe cel lalt s  
comunice cu copilul i s  participe la educa ia aces-
tuia. În caz de apari ie a unor litigii privind educa-
ia i instruirea copilului, acestea se solu ioneaz  de 

autoritatea tutelar , decizia c reia poate   atacat  
în instan a judec toreasc  (art. 60 alin. (4) din Co-
dul Familiei).

Exercitându- i drepturile, p rin ii trebuie s  ex-
clud :
– comportamentul abuziv. Acesta se poate expri-

ma în diferite forme: De exemplu, copilul este 
impus la o munc  for at  care nu coincide vâr-
stei i st rii s n t ii sale sau la alegerea institu-
iei de înv mânt i a formei de instruire nu s-a 

luat în considerare opinia copilului, aptitudini-
le sale i, ca rezultat, el este nevoit s  se ocupe 
de o activitate care-i provoac  nervozitate sau 
d uneaz  psihicului;

– insultele i maltrat rile de orice fel, discrimi-
narea. Aceste ac iuni, folosite de p rin i, duc la 
formarea unei persoane cu de  cien e care, ulte-
rior, se pot manifesta prin agresivitate, cruzime, 
la itate etc.;

– violen a  zic  i psihic  care poate duce la îm-
boln virea copilului. Bolile pot    zice sau psi-
hice i se pot manifesta atât în copil rie, cât i la 
maturitate;

– antrenarea în ac iuni criminale. În afar  de fap-
tul c  aceasta se pedepse te de legea penal , so-
cietatea nu permite ca minorii, care sunt viitorul 
na iunii, s   e educa i într-un astfel de mediu;

– consumul de b uturi alcoolice, folosirea sub-
stan elor stupe  ante i psihotrope. Sunt ac iuni 
negative asupra s n t ii copilului i asupra 
psihologiei lui, care duc la degradarea persona-
lit ii, îmboln virea copilului i-i pot provoca 
chiar moartea;

– practicarea jocului de noroc, cer itului i a altor 
acte ilicite. Prin aceste ac iuni copilul este lipsit de 
posibilitatea de a- i dezvolta aptitudini pozitive, 
care l-ar ajuta s  duc  un mod decent de via .
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P rin ii poart  r spundere pentru exercitarea 
drepturilor p rinte ti în detrimentul intereselor co-
pilului. R spunderea se na te ca urmare a unei fap-
te ilicite, a unei neglijen e sau a unei impruden e.

Principalul îns  nu este r spunderea p rin ilor, 
dar preîntâmpinarea indiferen ei i neglijen ei lor, 
abuzului fa  de cre terea i educarea copiilor. Le-
gea nr. 140 din 14.06.2013 privind protec ia special  
a copiilor a  a i în situa ie de risc i a copiilor sepa-
ra i de p rin i, intrat  în vigoare la 01.01.2014, vine 
s  completeze cadrul legal cu mai multe concreti-
z ri ale atribu iilor statului în domeniul protec iei 
copilului. Astfel, statul, prin diferite metode, con-
troleaz  cum se efectueaz  cre terea i educa ia co-
piilor în familie. Metodele pot   diferite în depen-
den  de caracterul rela iilor care se stabilesc între 
p rin i i copii, între tutori, curatori sau al i educa-
tori i copii. Controlul educa iei în familie poate   
efectuat de autorit ile tutelare, acestea, la rândul 
lor, folosind informa iile lucr torilor din gr dini e, 
coli, licee, institu ii curative, cet eni etc. Controlul 

din partea statului are ca scop nu numai tragerea la 
r spundere a p rin ilor, dar i ajutorul în proble-
mele di  cile privind educa ia copiilor, cât i protec-
ia drepturilor copiilor.

P rin ii au dreptul de a stabili domiciliul copilu-
lui de la na tere i pân  la majorat. Astfel, conform 
art. 31 din Codul Civil i art. 63 din Codul Famili-
ei, domiciliul copilului în vârsta de pân  la 14 ani 
este la p rin ii s i. Trecând de aceast  vârst , co-
pilul poate locui separat, cu condi ia c  aceasta nu 
in  uen eaz  negativ asupra educa iei lui. Desigur, 
pentru locuirea separat  de p rin i a minorului care 
a împlinit vârsta de 14 ani trebuie s  existe motive 
temeinice (de exemplu, î i face studiile în alt  loca-
litate). Dac  p rin ii copilului locuiesc separat, do-
miciliul acestuia este determinat prin acordul p -
rin ilor. În lipsa acordului între p rin i, domiciliul 
se stabile te de instan a judec toreasc , inându-se 
cont de interesele copilului.

Litigiul privind determinarea locului de trai al co-
pilului în cazul când p rin ii locuiesc separat apare, 
de regul , atunci când p rin ii sunt divor a i. Ar-
ticolul 38 din Codul Familiei prevede c , în cazul 
lipsei unui acord între so i privind determinarea 
locului de trai al copiilor minori comuni, instan a 
judec toreasc  este obligat  s  stabileasc  cu cine 
dintre p rin i vor locui copiii minori dup  divor .

La determinarea locului de trai al copiilor mi-
nori instan a judec toreasc  va ine cont de egali-
tatea în drepturi, obliga iile mamei i ale tat lui, 
precum de opinia i interesele copiilor. Articolul 63 
alin. (2) din Codul Familiei men ioneaz  c  la solu-

ionarea unui astfel de litigiu se va ine cont:
– de ata amentul copilului fa  de  ecare dintre 

p rin i, fa  de fra i, surori;
– de vârsta copilului;
– de calit ile morale ale p rin ilor;
– de rela iile existente între  ecare p rinte i copil;
– de posibilit ile p rin ilor de a crea condi ii 

adecvate pentru educa ia i dezvoltarea copilu-
lui (îndeletnicirile i regimul de lucru, condi iile 
de trai etc.).
La determinarea domiciliului copilului minor 

instan a judec toreasc  va cere avizul autorit ii tu-
telare. Acest aviz se preg te te în baza procesului 
întocmit de autoritatea tutelar  la domiciliul  ec -
ruia dintre p rin i, în care se vor elucida condi iile 
de trai ale acestora, aspectele psihologice ale rela i-
ilor dintre p rinte i copil, prezen a altor rude i re-
la iile acestora cu copilul, faptul dac  p rintele i-a 
creat o nou  familie, dorin a copilului de a locui cu 
mama sau cu tata i alte momente importante.

La examinarea cauzei, autoritatea tutelar  va 
participa în mod obligatoriu pentru a sus ine avizul 
i a- i expune opinia privind determinarea locului 

de trai al copilului minor. Copilul care a împlinit 
vârsta de 10 ani va   audiat de instan a judec to-
reasc  i se va ine cont de opinia acestuia, dac  ea 
nu contravine intereselor lui.

Practica judiciar  demonstreaz  c , la solu iona-
rea litigiilor privind determinarea locului de trai al 
copilului în cazul divor ului p rin ilor, de cele mai 
multe ori copiii se transmit spre educa ie mamei i 
locuiesc împreun  cu ea. Nu exist  nicio argumen-
tare în acest domeniu. E cazul s  men ion m c  este 
corect  expresia psihologului A. Eghides, care a  r-
ma c , dac  mamele tinere nu ar   încredin ate sut  
la sut  c , plecând de la so , vor lua cu ele i copilul, 
mai rar s-ar gândi la divor . Legisla ia în vigoare 
prevede egalitatea în drepturi i obliga ii a p rin i-
lor fa  de copii, astfel practica judiciar  trebuie s  
in  cont de acest principiu la determinarea locului 

de trai al copilului, cu atât mai mult cu cât via a 
dovede te: b rba ii nu cedeaz  femeilor în ceea ce 
prive te cre terea i educa ia copiilor. Prezent m 
un exemplu din practica judiciar  în care domici-
liul copiilor minori a fost stabilit cu tat l (dosarul 
2ra-2236/13 din 18 septembrie 2013).

Examinând recursul declarat de c tre L.M., în 
pricina civil  la cererea de chemare în judecat  a 
lui G.M. împotriva L.M. cu privire la determinarea 
domiciliului copiilor minori cu tat l i încasarea 
pensiei de între inere a copiilor minori, cererea re-
conven ional  a L.M. împotriva lui G.M. cu privire 
la stabilirea domiciliului copiilor minori cu mama, 
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împotriva deciziei Cur ii de Apel B l i din 7 martie 
2013, prin care a fost respins apelul declarat de c tre 
L.M. i men inut  hot rârea Judec toriei Telene ti 
din 6 decembrie 2012, Colegiul civil, commercial i 
de contencios administrativ al Cur ii Supreme de 
Justi ie consider  recursul neîntemeiat i care ur-
meaz  a   respins cu men inerea deciziei instan ei 
de apel i hot rârii primei instan e din anumite con-
siderente. Din actele pricinii, s-a stabilit c  G.M. s-a 
adresat în instan a de judecat  cu ac iune împotriva 
L.M. prin care a solicitat stabilirea domiciliului co-
piilor minori C.M., n scut  la 26.04.2001, i V.M., 
n scut la 22.02.2006, la domiciliul s u i încasarea 
de la L.M. a pensiei de între inere a copiilor minori 
în m rime de 1200 lei lunar pentru ambii.

Ulterior, L.M. a depus ac iune reconven ional  
împotriva lui G.M. cu privire la stabilirea domici-
liului copiilor minori cu mama – L.M. Judecând pri-
cina, prima instan  a concluzionat asupra temeini-
ciei ac iunii ini iale i netemeiniciei ac iunii recon-
ven ionale. Instan a de apel a fost de acord cu con-
cluzia primei instan e. Colegiul civil, commercial i 
de contencios administrativ al Cur ii Supreme de 
Justi ie consider  c  instan ele de judecat  au stabi-
lit corect, în baza probelor pertinente administrate, 
a circumstan elor de fapt ale litigiului, i au admis 
întemeiat ac iunea intimatului G.M. cu stabilirea 
domiciliului copiilor minori C.M.-2001 i V.M.-2006 
la domiciliul tat lui i încasarea de la L.M. -mama 
copiilor, a pensiei de între inere pentru ace tia în 
m rime de 1200 lei lunar.

Colegiul civil, commercial i de contencios ad-
ministrativ al Cur ii Supreme de Justi ie conchide 
c  instan ele de judecat  au dispus întemeiat deter-
minarea domiciliului copiilor minori cu tata, inând 
cont de interesul copiilor minori i de posibilit ile 
p rin ilor de a crea condi ii adecvate pentru educa-
ia i dezvoltarea lor. Instan a de recurs consider  

c  instan ele de judecat , la emiterea hot rârilor, au 
luat corect în considera ie caracteristica personal  a 
 ec ruia dintre p rin i, starea lor material , condi i-

ile de trai, atitudinea fa  de copii, precum i avizul 
prezentat de Direc ia Asisten  Social  i Protec ia 
Familiei Telene ti din 4 decembrie 2012, conform 
c ruia s-a studiat minu ios situa ia creat  i, ac io-
nând în interesele minorilor, s-a propus ca ultimii s  
locuiasc  cu p rintele care se a   în ar , având în 
vedere c  recurenta L.M. nu se a   pe teritoriul rii 
i copiii nu pot bene  cia de îngrijire personal  din 

partea ei. În consecin , instan a de recurs conside-
r  concluzia primei instan e i a instan ei de apel cu 
privire la stabilirea domiciliului copiilor minori cu 
tata întemeiat , reie ind din principiul suprema iei 

interesului copiilor minori C.M. i V.M., proteja i 
i de art.9 alin. (1) al Conven iei privind drepturile 

copilului din 20 noiembrie 1989, în vigoare pentru 
Republica Moldova din 25 februarie 1993.

Prin urmare, în circumstan ele expuse nu sunt 
întemeiate criticile recurentei precum c  instan ele 
de judecat  ar   pronun at o solu ie gre it , au in-
terpretat eronat normele de drept material i c  au 
pus la baza emiterii deciziei numai explica iile inti-
matului, deoarece a  rma iile ultimei în acest sens 
sunt declarative i f r  suport legal, cu atât mai 
mult cu cât au constituit obiect de studiu la solu io-
narea litigiului nominalizat i în instan a de apel.

De asemenea, nu poate   re inut  nici critica re-
curentei referitoare la aceea c  ac iunea intimatului 
G.M. are scopul de a evita plata pensiei de între i-
nere, deoarece din actele pricinii nu s-a stabilit lipsa 
grijii p rinte ti fa  de copiii s i minori, nu au fost 
administrate alte probe ce ar con  rma c  compor-
tamentul intimatului prezint  pericol pentru sta-
rea  zic  i psihic  a copiilor, precum i nici nu s-a 
dovedit violen a în familie. Cu atât mai mult, este 
cert stabilit c  intimatul nu a renun at la copiii s i i 
continu  s -i educe i s -i între in .

Mai mult, instan a de recurs re ine c  recuren-
ta, odat  cu revenirea permanent  în ar  ori cu 
stabilirea cu traiul permanent în alt  ar  i con  r-
marea situa iei mai favorabile pentru copiii ei, este 
în drept s  înainteze cerere în instan a de judecat  
pentru schimbarea domiciliului copiilor s i. Astfel, 
din considerentele men ionate i având în vedere 
faptul c  decizia instan ei de apel este întemeiat  i 
legal , iar argumentele invocate de recurent  sunt 
neîntemeiate, Colegiul civil, commercial i de con-
tencios administrativ al Cur ii Supreme de Justi ie 
ajunge la concluzia de a respinge recursul, de a 
men ine decizia instan ei de apel i hot rârea pri-
mei instan e.

Hot rârea instan ei judec tore ti privind deter-
minarea locului de trai al copilului poate   modi  -
cat  la cererea oric rui dintre p rin i. De exemplu, 
dac  p rintele care locuie te separat î i îmbun t -
e te condi iile de trai i manifest  o grij  mai acti-

v  fa  de cre terea i educa ia copilului, acesta se 
poate adresa în instan a judec toreasc  cu o cerere 
despre transmiterea copilului lui. La fel i în cazul 
în care p rintele cu care locuie te copilul nu- i ono-
reaz  obliga iile. Cererea privind schimbarea locu-
lui de trai al copilului poate   depus  i de p rintele 
cu care locuie te copilul, în cazul în care acesta, din 
motive obiective, nu poate s  creasc  i s  educe 
mai departe copilul (boal  grav , necesitatea plec -
rii într-o deplasare de lung  durat  etc.). Refuzul 
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de a cre te i a educa copilul f r  motive temeinice 
poate duce la dec derea p rintelui din drepturile 
p rinte ti. Schimbarea hot rârii instan ei judec -
tore ti este posibil , deoarece ambii p rin i au ace-
lea i drepturi i obliga ii fa  de copii, indiferent de 
faptul dac  locuiesc împreun  sau separat de copil.

În mod obi nuit, p rintele care locuie te sepa-
rat particip  la educa ia i între inerea copilului în 
baza acordului cu cel lalt p rinte. Dar, nu rareori, 
p rintele care locuie te cu copilul împiedic  contac-
tul dintre copil i cel lalt p rinte.

Litigiul privind exercitarea drepturilor p rinte ti în 
cazul în care p rin ii locuiesc separat se solu ioneaz  de 
c tre autoritatea tutelar , iar decizia acesteia poate   
atacat  în instan a judec toreasc , care va emite hot -
rârea respectiv  (art. 64 alin. (2) din Codul Familiei).

P rintele care locuie te separat de copil are ace-
lea i drepturi ca i p rintele care locuie te cu copi-
lul. El poate comunica cu copilul, poate participa la 
educa ia i instruirea lui, poate primi informa iile 
necesare de la toate institu iile educative, curati-
ve, de asisten  social . Totodat , el are obliga iile 
prev zute de lege, inclusiv obliga ia de a între ine 
copilul, de a participa la cheltuielile suplimentare 
cauzate de circumstan e excep ionale i poart  r s-
pundere pentru prejudiciul cauzat de copilul minor 
(art. 1406-1407 din Codul Civil).

În cazul apari iei litigiului, p rintele ale c rui 
drepturi au fost înc lcate se poate adresa la autori-
tatea tutelar  din raza domiciliului copilului. Auto-
ritatea tutelar , în prezen a ambilor p rin i, scoate 
la iveal  cauza neîn elegerii i, reie ind din interesul 
copilului, stabile te un orar care s  satisfac  cerin e-
le ambilor p rin i i s  acorde p rintelui care locu-
ie te separat posibilitatea de a- i exercita drepturile 
p rinte ti. În caz c  p rintele care locuie te cu co-
pilul împiedic  mai departe exercitarea drepturilor 
de c tre cel lalt, fa  de el poate   aplicat  sanc iu-
nea prev zut  de art. 64 din Codul contraven ional. 
În caz de înc lcare repetat , la cererea p rintelui ale 
c rui drepturi sunt înc lcate, litigiul va   solu ionat 
de instan a judec toreasc . Instan a judec toreasc  
poate refuza ac iunea, dac  va constata c  compor-
tamentul p rintelui este în detrimentul copilului 
(be ie, narcomanie, atragere în activitatea antisoci-
al  sau criminal  etc.) sau c  acesta prezint  pericol 
pentru via a i s n tatea copilului (copilul nu este 
hr nit, îngrijit, tratat în caz de boal  etc.).

În lipsa acestor temeiuri, instan a judec toreas-
c  hot r te ordinea de participare la educa ia co-
pilului a p rintelui care locuie te separat. În caz c  
hot rârea instan ei judec tore ti se încalc , fa  de 
p rintele vinovat se va aplica sanc iuni prev zute 

de legisla ia în vigoare. Dac  înc lc rile vor avea un 
caracter repetat, la cererea p rintelui care locuie te 
separat de copil, instan a judec toreasc  poate s -i 
transmit  acestuia copilul spre cre tere i educare. 
Desigur, schimbarea locului de trai al copilului de la 
un p rinte la cel lalt se va face numai respectând in-
teresele copilului, iar dac  acesta a împlinit vârsta de 
10 ani, se va ine cont i de opinia lui. La examinarea 
cauzei va   atras  i autoritatea tutelar , care trebuie 
s - i exprime opinia privind interesul copilului reie-
ind din studierea condi iilor de trai, a personalit ii 
i a posibilit ilor educa iei p rin ilor etc.

Oamenii sunt mai susceptibili de a se muta cu 
traiul în alt ora  sau chiar în alt stat dup  e ecul c -
s toriei. Un studiu în acest domeniu1 demonstreaz  
c  ambii p rin i implica i în acest con  ict vor consi-
dera strategic avantajos s  descrie propriile interese 
ca  ind alineate cu interesele copilului, pentru c  
acestea sunt considerate ca esen iale la luarea atât 
a deciziilor privind determinarea p rintelui cu care 
vor locui copiii minori dup  divor ul p rin ilor, cât 
i a deciziilor privind permisiunea de a se stabili cu 

traiul în alt  ar .
Interesul p rintelui care nu locuie te împre-

un  cu copilul este evident i substan ial: men i-
nerea unui contact su  cient cu copilul s u pentru 
a între ine rela ia de rudenie. O separa ie  zic  
semni  cativ , care ar împiedica vizitele s pt mâ-
nale sau lunare, vor îngrela, probabil, considerabil 
men inerea acestei rela ii. Interesul de a se muta al 
p rintelui care are custodia poate   de asemenea 
important. Aceast  mutare ar putea   necesar  
pentru a permite ob inerea unui nou loc de munc  
sau poate   necesar pentru a- i completa ori a- i 
continua studiile; pentru a se rec s tori sau noul 
partener este transferat; pentru a permite p rinte-
lui care locuie te cu copilul s   e mai aproape de 
prietenii sau rudele dispuse s  îl ajute pe respec-
tivul p rinte. Atât interesul p rintelui care locu-
ie te separat de a avea acces la copilul s u, cât i 
al p rintelui care locuie te cu copilul de a se muta 
în alt  localitate sunt importante i urmeaz  a   
solu ionate de la caz la caz.

În Republica Moldova, având în vedere di-
mensiunile mici ale statului, nu s-a pus niciodat  
problema schimb rii domiciliului p rintelui care 
locuie te cu copiii minori dup  divor  cu acordul 
celuilalt p rinte sau cu încuviin area instan ei de 
judecat . Întotdeauna a func ionat prezum ia c  

1 Sanford L. Braver, Ira M.Ellman, William V. Fabricius . Reloca-

tion of children after divorce and Children~s Best interests. 

New evidence and legal considerations. 2013, pag.1-9.
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p rin ii ac ioneaz  de comun acord în interesul co-
piilor, dac  era vorba de schimbarea locului de trai 
în ar . Odat  cu deschiderea hotarelor i plecarea 
masiv  a popula iei în ri str ine, au ap rut liti-
gii între p rin ii divor a i cu privire la schimbarea 
locului de trai al p rintelui cu care locuiesc copiii 
minori. Articolul 3, alin. (5) din Legea nr.269 din 
09.11.1994 cu privire la ie irea i intrarea în Repu-
blica Moldova stipuleaz  c  „în cazul în care unul 
dintre p rin ii copiilor în vârst  de pân  la 18 ani 
nu accept  ie irea acestora din Republica Moldova, 
refuzul se contest  în instan a judec toreasc  de 
drept comun competent ”. Alte prevederi în acest 
domeniu nu sunt prev zute i, respectiv, instan a 
judec toreasc  trebuie s  solu ioneze litigiul ap -
rut, reie ind din interesele copilului, care, de fapt, 
nu sunt de  nite în legisla ie. Uneori chiar se ajunge 
la examinarea problemei de schimbare a domiciliu-
lui copiilor minori de la p rintele care dore te s  se 
mute în alt  ar  i nu are argumente în favoarea sa 
la p rintele care r mâne cu domiciliul în ar . 

În doctrin  s-au f cut mai multe studii, iar con-
cluzia general  a fost c , în lipsa prevederilor lega-
le care ar interzice mutarea în alt  ar  a p rintelui 
ce are custodia copiilor, prin care fapt i-ar   lezate 
drepturile celui de al doilea p rinte, solu ia ar   s  
se reexamineze problema custodiei copiilor de c tre 
cel lalt p rinte. Nu exist  nicio îndoial  c  în astfel 
de situa ii p rintele care înf ptuie te custodia va 
renun a la mutare. Desigur, instan a judec toreasc  
trebuie s  examineze dovezile cu privire la impactul 
mut rii asupra copiilor. Acestea pot   avantaje sau 
dezavantaje pe termen lung sau pe termen scurt. 
Efectele pe termen scurt i cele pe termen lung ar 
putea   diferite. De exemplu, mutarea ar putea s  
 e ini ial tulbur toare pentru copii, dar s  devin  

pozitiv  sau neutr  pe termen lung, odat  ce copi-
lul s-a adaptat la locul nou. În acest caz, o gândire 
rezonabil  ar da mai mult  importan  efectelor pe 
termen lung decât celor imediate i trec toare. 

Reie ind din cele expuse, consider m c  legisla-
ia în vigoare necesit  unele modi  c ri în domeniu, 
i anume: dac  p rintele care locuie te împreun  cu 

copii minori nu are motive întemeiate care ar putea 
convinge instan a judec toreasc  c  mutarea ar fa-
voriza copiii i le va oferi avantaje de lung  durat , 
el nu poate primi învoire de a se muta în alt  ar . 

Litigiul privind educarea copiilor poate ap rea nu nu-
mai între p rin i, dar i între p rin i i alte rude. Acest 
litigiu apare, de regul , în cazurile când p rin ii co-
pilului locuiesc separat i cel cu care locuiesc copiii 
interzice acestora comunicarea cu bunicii. Articolul 
65 din Codul Familiei prevede c  bunicii, fra ii i 

surorile copilului au dreptul s  comunice cu acesta. 
Dac  p rin ii copilului sau numai unul dintre ei re-
fuz  acest drept, litigiul este solu ionat de autorita-
tea tutelar , care, printr-o hot râre a sa, oblig  p rin-
ii s  permit  rudelor comunicarea cu copilul. Dac  

hot rârea autorit ii tutelare este neglijat , atunci 
fa  de p rin i vor   aplicate prevederile art. 64 din 
Codul Contraven ional. În caz c  aplicarea sanc iu-
nilor nu aduce rezultatele dorite, la cererea bunicilor, 
fra ilor i surorilor litigiul va   solu ionat de instan a 
judec toreasc . La solu ionarea acestui litigiu prin-
cipalul element este interesul suprem al copilului. 
Întotdeauna pentru un copil este favorabil ca el s  
comunice nu doar cu p rin ii, ci i cu bunicii, care 
sunt mai liberi, au o experien  de via  mai boga-
t  i pot contribui la dezvoltarea lui favorabil . Dar 
dac  buneii abuzeaz  de drepturile lor i in  uen ea-
z  negativ asupra nepo ilor, realizarea acestui drept 
poate   refuzat  conform alin. (3) al art. 65 din Codul 
Familiei „Ac iunea privind înl turarea impedimen-
telor de comunicare cu copilul a bunicilor, fra ilor i 
surorilor poate   respins  numai în cazul existen ei 
unui pericol pentru via a i s n tatea copilului, pen-
tru dezvoltarea lui spiritual ”.
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Criminal policy principles

The criminal policy represents an inherent tool of 
the state to deliver a safe living environment for 
its ci  zens. It is manifested as a complex concept 
which necessitate an systema  c approach. The 
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which, through this ar  cle we deliver a overview 
and their role in the development of a op  mally 
criminal policy.
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Poli  ca penal  reprezint  un instrument inerent al sta-
tului menit s  ofere cet enilor s i un mediu sigur de 
via . Ea se manifest  ca un concept complex care ne-
cesit  o abordare sistemic . La temelia poli  cii penale 
stau mai multe principii asupra c rora, prin prezentul 
ar  col, oferim o vedere de ansamblu i rolul acestora 
în dezvoltarea unei poli  ci penale op  me.

Cuvinte-cheie: poli  ca penal , prevederi cons  tu iona-
le, ordine de drept, combaterea criminalit ii, transpa-
ren a decizional .

Statul asigur  respectarea drepturilor, libert -
ilor i intereselor legitime ale persoanei. Prin ur-

mare, o preocupare esen ial  a acestuia este dimi-
nuarea fenomenului infrac ional prin prevenirea 
criminalit ii, minimizarea victimiz rii popula iei 
i a consecin elor infrac ionale. Scopurile date sunt 

realizate prin elaborarea i aplicarea unui complex 
de mijloace i m suri menite s  asigure conturarea 
unei politici publice în domeniul controlului social 
asupra criminalit ii – politica penal .

Politic  penal  (o de  ni ie opera ional ) o carac-
teriz m ca politic  a statului, elaborat  i aplicat  de 
c tre organele abilitate de stat, realizat  prin crimi-
nalizarea, penalizarea i decriminalizarea faptelor, 
dar i prin elaborarea aspectelor procesual-penale 
i execu ional-penale orientate spre ap rare împo-

triva infrac iunilor i prevenire a acestora. 

Elaborarea i realizarea politicii penale tre-
buie s   e fundamentat  pe anumite principii 
(principiile politicii penale), ca idei c l uzitoare 
care stau la temelia acesteia. Ea se elaboreaz  în 
baza cercet rii tiin i  ce a legit ilor în domeniul 
asigur rii ordinii de drept i combaterii crimina-
lit ii i se re  ect  în actele legislative ale statului, 
reprezentând, prin sine, anumite cerin e care tre-
buie s  satisfac  toate m surile, mijloacele i me-
todele de prevenire i contracarare a criminalit -
ii, normele ramurilor de drept corespunz toare 
i modul de aplicare a acestora. Principiile poli-

ticii penale corespund politicii interne, precum i 
externe ale statului, bazate pe principiile generale 
ale dreptului [2,17]. 

În literatura de specialitate atest m lipsa unor 
viziuni comune atât referitor la no iunea de politi-
c  penal , caracteristicele acesteia, cât i la clasi  -
carea principiilor politicii penale [1]. Problema este 
complicat  de lipsa unor criterii clare de clasi  care 
a principiilor politicii penale. 

Analiza surselor disponibile ne permite s  
propunem urm toarele criterii: criteriul genera-
lit ii principiului; criteriul diviz rii principiilor 
politicii penale dup  con inut, form , procesul 
politicii penale i criteriul etapei procesului poli-
ticii penale – elaborare, implementare, monitori-
zare, evaluare.

Una dintre clasi  c ri ine de divizarea prin-
cipiilor dup  cum urmeaz : principiile care ex-
prim  strategia, tactica i orientarea func ional , 
scopurile politici penale; principiile care exprim  
interdependen a, leg tura politicii penale cu valo-
rile na ionale, cu factorii economici, social-politici, 
moral-religio i i contradic iile dezvolt rii sociale; 
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principiile care exprim  baza juridico-penal  a po-
liticii penale.

Alt  clasi  care ar  : principiile generale ale 
dreptului; principiile care decurg din principii-
le generale de drept i in de con inutul politicii 
penale; principiile care in de procesul de ela-
borare, implementare, monitorizare i evaluare 
a politicii penale; principiile tehnicii legislative 
referitoare la forma actelor normative în materie 
penal .

Criteriile propuse sunt conven ionale în teme-
iul imposibilit ii diviz rii exhaustive a principii-
lor penale din cauza intercorel rii i intercondi io-
n rii pronun ate, dar i din cauza structurii siste-
mice ale acestora, care presupune o rela ie sistem-
structur -func ie a  ec rui principiu. 

Principiile politicii penale au urm toarele 
caracteristici: reies din principiile generale ale 
dreptului; reies din principiile constitu iona-
le; interac ioneaz  între ele; difer  dup  nivelul 
de generalitate (dar nu ierarhic); corespund cu 
principiile dreptului penal, dreptului procesual-
penal i dreptului execu ional-penal; corespund 
cu principiile tehnicii de elaborare a actelor nor-
mative.

Reie ind din faptul c  politica penal  este reali-
zat  prin criminalizarea, penalizarea i decrimina-
lizarea faptelor, dar i prin elaborarea aspectelor 
procesual-penale i execu ional-penale, principiile 
dreptului penal, procesual-penal, execu ional sunt 
pe deplin re  ectate în politica penal . Mai mult ca 
atât, putem cert distinge principiile criminaliz rii, 
decriminaliz rii i penaliz rii în cadrul principii-
lor politicii penale.

În continuare, vom aborda succint principiile 
esen iale ale politicii penale.

Principiul legalit ii se refer , în primul rând, la 
organizarea puterii în stat în strict  conformitate 
cu prevederile constitu ionale i tratatele interna i-
onale la care Republica Moldova este parte.

Principiul legitimit ii se re  ect  prin conforma-
rea legii normelor sociale, morale, religioase cu va-
lorile generale ale societ ii. Spectrul de valori ale 
societ ii reprezint  fundamentul politicii de stat, 
în general, i al politicii penale, în special. 

Principiul suprema iei legii spune c  legisla ia 
penal , procesual-penal  i execu ional-penal  
trebuie s  corespund  întocmai prevederilor con-
stitu ionale i tratatelor interna ionale la care Re-
publica Moldova este parte. 

Principiul particip rii societ ii civile la formarea 
i realizarea politicii penale. Extensiv, acest principiu 

poate   intrepretat ca participarea societ ii la re-
socializarea infractorilor i stimularea unui com-
portament al cet enilor conform legii, în combi-
nare cu propaganda larg  a aplic rii institu iei le-
gitimei ap r ri i extremei necesit i, transparen a 
decizional  [3].

Principiul responsabilit ii - pe de o parte, statul 
asigur  drepturile i libert ile cet enilor, iar, pe 
de alt  parte, cere respectarea limit rilor impuse 
de legisla ia penal  i conrtaven ional .

Principiul corespunderii scopurilor, competen ei 
i resurselor ine de gestionarea politicii penale, 

precum i de activitatea organelor de ap rare a 
normelor de drept, ca form  a realiz rii obliga iei 
statului de prevenire i combatere a criminalit ii 
în vederea asigur rii drepturilor i intereselor legi-
time ale persoanei. 

Principiul umanismului se realizeaz  prin 
protec ia omului, drepturilor i intereselor legi-
time ale acestuia de atentatele criminale. Cerin a 
umanismului urmeaz  a   direc ionat , în pri-
mul rând, asupra protec iei victimelor, iar eco-
nomia represiei penale nu este un scop în sine, 
aici urmeaz  s  ac ioneze cerin a su  cien ei ra-
ionale. 

Principiul economiei represiei penale este, pe de o 
parte, orientat spre stimularea la infractori a unei 
atitudini proactive în vederea reabilit rii drepturi-
lor victimei, iar pe de alta - spre atingerea scopuri-
lor pedepsei penale cu prejudicii morale i materi-
ale minime, reducerea volumului represiei penale 
în privin a unui cerc larg de cet eni.

Principiul argument rii tiin i  ce prevede c  
deciziile luate în vederea aplic rii politicii penale 
urmeaz  s   e bazate pe ra ionamente obiective, 
date veridice. Calitatea politicii penale, e  cien a 
i e  cacitatea acesteia sunt condi ionate de ra i-

onalitatea deciziilor luate. Acest principiu cores-
punde cu principiul ra ionalit ii - solu iile propuse 
urmeaz  s   e ra ionale i optime dup  raportul 
cost-bene  ciu. Totodat , este absolut inadmisibil 
ca economia mijloacelor  nanciare s   e un fac-
tor determinant la selectarea op iunilor politicii 
penale. 

Principiul coooper rii interna ionale. Cre terea 
criminalit ii na ionale i transna ionale, care im-
plic  atât un pericol penal tradi ional, cât i noi 
provoc ri – cum ar   terorismul interna ional, 
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crimele în domeniul tehnologiilor informa ionale, 
sp larea banilor, drogurile etc. -, condi ioneaz   -
resc cooperarea interna ional  pe sectorul preveni-
rii i combaterii criminalit ii.

Principiul complexit ii. Acest principiu ine de 
încadrarea armonioas  a politicii penale în politi-
ca general  a statului, atât cea na ional , cât i cea 
interna ional . Totodat , politica penal  trebuie s  
interac ioneze e  cient cu alte domenii de interven-
ie statal  (domeniul economic, social, educativ, 

cultural, medical etc.). 
Principiul polinormativ al politicii penale se re-

 ect  prin utilizarea complex  a diverselor norme 
în vederea atingerii scopurilor sale: normele mora-
le, sociale, religioase, culturale, obiceiurile i tradi-
iile, cutumele. 

Principiul priorit ii prevenirii infrac iunilor. Pre-
venirea infrac iunilor i eliminarea cauzelor care 
le genereaz  este direc ia principal  a combaterii 
criminalit ii, obiectiv prioritar al oric rui stat i 
societate. 

Principiul continuit ii politicii penale se refer  
la asigurarea unei continuit i a politicii penale. 
Pentru aceasta, viziunea asupra politicii penale în 
cadrul organelor de ap rare a normelor de drept, 
dar i al organului legislativ, urmeaz  a   unitar  
i temeinic argumentat . 

Principiul de luare a deciziilor strategice reie ind 
din pronosticare, previziune, anticipare. Acest prin-
cipiu presupune c  lupta cu criminalitatea trebuie 
s  rezulte din scopurile strategice stabilite de c tre 
organele superioare ale statului în temeiul analizei 
tiin i  ce a criminalit ii [4,13].

Principiul echit ii politicii penale oblig  legiui-
torul s  selecteze argumentat faptele criminalizate 
i decriminalizate, stabilirea tipurilor de sanc i-

uni, volumului lor, stabilirea spectrului acestora 
pentru  ecare fapt  infrac ional  i a altor aspecte 
adiacente, care permit in  uen area juridico-penal  
su  cient  i necesar  în  ecare caz concret asupra 
persoanei vinovate pentru atingerea scopurilor 
pedepsei.

Astfel, principiile politicii penale se r sfrâng 
asupra con inutului i procesului politicii publice 
- elaborarea, implementarea, monitorizarea i eva-
luarea acesteia. Totodat , implementarea politicii 
penale i monitorizarea, evaluarea acesteia nu se 
identi  c  totalmente cu realizarea politicii anticri-
m  a statului, care este relativ mai vast  i diver-

si  cat . Alt aspect important este faptul c  princi-
piile pot   concepute doar sistemic, în corelarea i 
ac iunea lor concomitent , în vederea fundamen-
t rii i realiz rii politicii penale.

Cea mai mare provocare în aplicarea ra iona-
l  a principiilor politicii penale o reprezint  asi-
gurarea realiz rii e  ciente a acestora. Abordarea 
sistemic  a principiilor politicii penale ne ofer  o 
viziune complex  asupra rolului i intercorel ri-
lor acestora. Astfel, principiile legalit ii i demo-
cratismului manifest  o utilitate atât comun , cât 
i separat . 

Principiul democratismului, la rândul s u, pre-
supune realizarea principiului particip rii sociale, 
care prevede, în mod  resc, aplicarea principiului 
responsabilit ii reciproce a statului, societ ii i 
persoanei.

Totodat , principiile politicii penale se mani-
fest  în cadrul diferitor aspecte i etape ale politicii 
penale, de la elaborarea acesteia pân  la evaluarea 
rezultatelor. Dac , principiul polinormativ se refe-
r , în special, la con inutul politicii penale, atunci 
principiul particip rii sociale ine de procesul de 
elaborare, implementare, monitorizare i evaluare 
a politicii penale. În acela i timp, un ir de principii 
se refer  concomitent la con inutul politicii penale 
i la procesul de gestionare a acesteia – principiul 

legalit ii, egalit ii, echit ii, colabor rii interna i-
onale etc.

În  nal, men ion m rolul esen ial al principiu-
lui priorit ii prevenirii i pro  laxiei criminalit ii, 
din care reiese însu i scopul principal al politicii 
penale. Prevenirea criminalit ii este o sarcin  pe 
cât de necesar , pe atât de ambi ioas , dar o ana-
liz  temeinic  a politicii penale, bazat  pe princi-
piul argument rii tiin i  ce, poate aduce succes la 
acest capitol.
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Imunitatea parlamentară, ca element indispensabil 

al mandatului deputatului

Victor RUSU,
drd., magistru în drept,
lector superior la Catedra de 
drept public al USEM

Parliamentary immunity as an indispensable ele-
ment of the parliamnetary mandate 

Parliamentary immunity is a de  ning character-
is  c of the parliamentary mandate by virtue of 
which an MP is protected against any pressures 
or abuses that would be commi  ed agains its per-
son and that ensures its independence, freedom 
and security in exercising the rights and obliga-
 ons deriving from the Cons  tu  on and laws.

Key-words: parliamentary immunity, judicial li-
ability, Cons  tu  on, parliamentary statute.

Imunitatea parlamentar  este o caracteris  c  de  ni-
torie a mandatului deputatului în virtutea c reia un 
membru parlamentar/deputat este protejat de posi-
bilele presiuni sau abuzuri împotriva persoanei sale i 
care asigur  independen a, libertatea i securitatea sa 
în exercitarea drepturilor i obliga iilor ce deriv  din 
Cons  tu ie i legi. 

Cuvine-cheie: imunitate parlamentar , r spundere ju-
ridic , Cons  tu ie, statutul deputatului 

Regulile privitoare la imunitate parlamentar  
au ca scop asigurarea independen ei deputatului 
la exercitarea mandatului sau/ i punerea lui sub 
protec ie fa  de acte sau fapte abuzive din partea 
autorit ilor administrative, judiciare sau ale per-
soanelor  zice.

Pentru a asigura parlamentarului condi iile 
necesare exercit rii mandatului s u, el trebuie s  
se bucure de o protec ie social . În sens restrictiv, 
pot   incluse în sistemul m surilor de protec ie 
a mandatului parlamentar imunitatea, ca un ele-
ment indispensabil al mandatului.

Imunitatea parlamentar  nu poate   nici extins , 
nici restrâns  printr-un act subordonat Constitu i-
ei, ea nu poate   suspendat  i poate   luat  doar 
de plenul Parlamentului i numai în considerarea 
temeiului de fapt i de drept care justi  c  luarea 
acestei m suri.

Ioan Muraru distinge imunitatea parlamenta-
r  ca acea tr s tur  a mandatului parlamentar în 
temeiul c reia parlamentarul este protejat fa  de 
eventualele presiuni sau abuzuri ce s-ar comite 
împotriva persoanei sale i care îi asigur  acestuia 
independen a, libertatea i siguran a în exercitarea 
drepturilor i obliga iilor care-i revin potrivit Con-

stitu iei i legilor. Totodat , imunitatea parlamenta-
r  este cunoscut , studiat  i legiferat  sub dou  
forme, i anume: 

a)  lipsa r spunderii juridice; 
b)  inviolabilitatea parla mentarului1.
Îns , subliniaz  Ion Deleanu, „ideea r mâne 

discutabil  din moment ce imunitatea este un 
mijloc de protec ie a parlamentarului i ea, ori-
cum, în condi iile stabilite, poate   ridicat . Pe 
de alt  parte, nici parlamentarului nu i se poate 
refuza accesul liber la justi ie i dreptul de a ob-
ine o hot râre judec toreasc  într-o cauz  care îl 

prive te”2.
Unii autori, printre care profesorul Ion Guce-

ac3, utilizeaz  no iunea de iresponsabilitate în loc de 
lipsa r spunderii juridice. Totu i, iresponsabilitatea 
parlamentarilor trebuie conceput  într-un mod 
riguros, pentru a nu „acoperi” cu imunitate toate 
„abaterile de limbaj” comise în afara Parlamentu-
lui de c tre membrii s i. Regula iresponsa bilit ii 
se aplic  doar actelor care in nemijlocit de func i-
ile parlamentare: propuneri, amendamente, inter-
pel ri i voturi exprimate în edin ele plenare i în 
comisii, raporturi depuse pe numele unei comisii, 
chestiuni, întreb ri scrise i orale, acte s vâr ite în 

1 Ioan Muraru. Mihai Constantinescu. Drept parlamentar ro-

mânesc. București: Editura C.H. Beck, 2005. p. 329.
2 Ion Deleanu. Drept constituţional și instituţii politice. Tratat 

II. București: Editura Europa Nova, 1996. p. 245.
3 Ion Guceac. Curs elementar de drept constituţional. Vol. II. 

Chișinău: Tipografi a Centrală, 2004.  p. 237.
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cadrul unei misiuni încredin ate de c tre organele 
Parlamentului4.

Iresponsabilitatea juridica previne declan area 
sau stabilirea unor consecin e nefavorabile parla-
mentarului pentru votul s u sau pentru opiniile 
politice exprimate în exercitarea mandatului.

Inviolabilitatea – ca institu ie a dreptului parla-
mentar – are drept scop s  previn  urm rirea judi-
ciar  nefondat , arbitrar , care îl împiedic  astfel 
s - i exercite mandatul încredin at sau constrân-
gându-l astfel s -l exercite într-un anumit mod, 
contrar convingerilor i voin ei sale.

Parlamentarii din multe sisteme legale s-au 
bucurat întotdeauna de anumite privilegii, me-
nite a le asigura deplina libertate de exprimare, 
pentru a le permite s  legifereze în total  inde-
penden . 

Parlamentul britanic, cel mai vechi din lume, 
datând din Evul Mediu timpuriu, e cel care ofe-
r  exemplul clasic al privilegiilor parlamentari-
lor. Printre acestea, cel mai solid i mai logic este 
„imunitatea parlamentar ”. Deputa ii, membrii 
parlamentului, nu pot   aresta i sau da i în jude-
cat  pentru fapte comise în timpul mandatului lor 
de parlamentar. 

Un alt privilegiu care decurge de aici este acela 
c  un deputat poate vorbi liber despre orice subiect 
în fa a egalilor s i, f r  teama de urm ri legale care 
ar decurge din interpretarea limbajului s u, chiar 
daca anumite interven ii ar putea   considerate 
abuzive verbal. 

Unul dintre efectele directe ale acestor legi 
privind statutul deputa ilor este acela c  ei nu 
cad sub inciden a legisla iei privind calomnia, de 
pild . În majoritatea rilor, în afara cazurilor de 
 agrant delict în chestiuni penale de drept comun, 

un parlamentar nu poate   anchetat sau interogat 
de justi ie decât dup  ridicarea imunit ii sale de 
c tre ceilal i deputa i reuni i în plen. 

Daca privilegiile meritate ale parlamentarilor 
au fost stabilite pentru prima oar  în Marea Bri-
tanie, tot acolo a început, în ultimii ani, i marele 
scandal al corup iei parlamentarilor într-o demo-
cra ie. E vorba de deputa i care solicit  bani de 
la  rme de lobbying pentru a introduce amenda-
mente, deputa i care folosesc fondurile discre io-
nare ale parlamentului pentru cheltuieli private 

4 Ion Guceac. Curs elementar de drept constituţional. Vol. II. 

Chișinău: Tipografi a Centrală, 2004. p 317.

s.a.m.d, abuzurile revelate public au fost nenu-
m rate…

La fel, în ultimii ani au fost dezv luite o serie 
de scandaluri care au f cut s   e supuse chestion -
rii pân  i privilegiile parlamentarilor europeni, la 
rândul lor - prin i în scandaluri de corup ie i de 
abuz al pozi iei lor în favoarea unor  rme de lob-
bying sau în alte interese private. Un exemplu este 
eurodeputatul român Adrian Severin5.

Grecia e o ar  european  care a acordat pu-
teri abuzive parlamentului în cazul unor anchete 
asupra unor deputa i sau fo ti mini tri. În Grecia, 
începând din 2003, parlamentul poate opri orice 
anchet  asupra unuia dintre membrii s i, legea 
impunând i un set de limit ri desf ur rii unor 
asemenea anchete, cu excep ia cazurilor în care 
deputatul sau ministrul ar   fost prins în  agrant 
delict6.

Conform art. 70 din Constitu ia Republicii 
Moldova, „(3) Deputatul nu poate   re inut, arestat, 
perchezi ionat, cu excep ia cazurilor de infrac iune 
 agrant , sau trimis în judecat , f r  încuviin area 

Parlamentului, dup  ascultarea sa”7. 
Aceea i reglementare este stipulat  în art. 10 

din  Legea despre statutul deputatului în Parla-
ment – „Deputatul nu poate   re inut, arestat, 
perchezi ionat, cu excep ia cazurilor de infrac iune 
 agrant , sau trimis în judecat  pe cauz  penal  

ori contraven ional , f r  încuviin area prealabil  
a Parlamentului, dup  ascultarea sa”8.

Protec ia mandatului parlamentar este o nece-
sitate de asigurare a activit ii parlamentare baza-
te pe tr s turile men ionate mai sus, care includ 
mai multe m suri de protec ie i asigurare. 

Alexandru Arseni stabile te în monogra  a sa c , 
pornind de la aceste preciz ri, consider m c  m su-
rile de protec ie a mandatului parlamentar sunt: 

a)  incompatibilit ile,
b)  imunit ile: iresponsabilitatea juridic  i 

inviolabilitatea. 
Ceea ce ine de indemniza ia i protec ia social , 

dreptul la spa iu locativ sunt garan ii de asigurare 

5 http://www.romania-actualitati.ro/adrian_severin_la_un_

pas_de_ridicarea_imunitatii-30376 (vizitat 10.10.2014).
6 http://www.ziare.com/europa/grecia/grecia-parlamen-

tul-a-ridicat-imunitatea-a-sase-parlamentari-de-extrema-

dreapta-1262964 (vizitat la 10.10.2014).
7 Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.94 //Mo-

nitorul Ofi cial 1, 12.08.1994.
8 Lege nr. 39 din 07.04.94 despre statutul deputatului în Parla-

ment. În: Monitor nr. 4 din 30.04.1994. art. 78.
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a drepturilor i obliga iunilor deputatului, adic  se 
încadreaz  în statutul juridic al deputatului9.

Aceast  teorie poate   reg sit  în reglemen-
t rile art. 9 din Legea despre statutul deputatului 
în Parlament, i anume „Imunitatea parlamentar  
are ca scop protejarea deputatului în Parlament 
împotriva urm ririlor judiciare i garantarea 
libert ii lui de gândire i de ac iune. Deputatul nu 
poate   persecutat sau tras la r spundere juridic  
sub nicio form  pentru opiniile politice sau voturile 
exprimate în exercitarea mandatului”10. 

Prof. Victor Popa, în cadrul protec iei manda-
tului parlamentar, include: „incompatibilit ile; 
imunitatea; indemniza iile: a) pl i  xe; b) pl i 
variabile, legate de participarea la edin e i trans-
paren a  nanciar ”, iar prof. Ion Guceac cali  c  
necesitatea protec iei pe toat  durata mandatului 
i include: „indemniza iile; asigurarea cu spa iu 

locativ; protec ia social ; incompatibilit i; imuni-
t i – iresponsabilitatea; inviolabilitatea”.

La fel aceast  teorie este reglementat  în 
Regulamentul Parlamentului, în care, conform 
art.13, „Deputatul este considerat pe toat  durata 
mandatului s u ca  ind în exerci iul func iunii, 
motiv pentru care orice agresiune împotriva sa 
este asimilat  infrac iunii de ultraj i sanc ionat  
conform dispozi iilor prev zute pentru aceasta. 
De protec ie juridic  similar  bene  ciaz  i 
membrii familiei – so , so ie, copii i p rin i – 
în cazul în care agresiunea împotriva acestora 
urm re te nemijlocit exercitarea de presiuni 
asupra deputatului în leg tur  cu exercitarea 
mandatului s u”11. 

În România, conform art. 72 din Constitu ie, 
„Deputa ii i senatorii nu pot   tra i la r spundere 
juridic  pentru voturile sau pentru opiniile poli-
tice exprimate în exercitarea mandatului”. Dar ei 
pot   urm ri i i trimi i în judecat  penal  pentru 
fapte care nu au leg tur  cu voturile sau cu opi-
niile politice exprimate în exercitarea mandatului, 
dar nu pot   perchezi iona i, re inu i sau aresta i 
f r  încuviin area Camerei din care fac parte, dup  
ascultarea lor. Urm rirea i trimiterea în judecat  

9 Alexandru Arseni. Suveranitatea naţională de la construc-

ţie teoretică la realizare practică. Chișinău: CEP USM, 2013. 

p.40.
10 Lege nr. 39 din 07.04.94 despre statutul deputatului în Parla-

ment. În: Monitor nr. 4 din 30.04.1994. art. 78.
11 Lege nr. 39 din 07.04.94 despre statutul deputatului în Parla-

ment. În: Monitor nr. 4 din 30.04.1994. art. 78.

penal  se pot face numai de c tre Parchetul de pe 
lâng  înalta Curte de Casa ie i Justi ie. Competen-
a de judecat  apar ine Înaltei Cur i de Casa ie i 

Justi ie.”12

În 26 de ri imunitatea prive te orice procedu-
r  judiciar , în 42 de ri ea vizeaz  numai proce-
dura penal , cu excep ia delictului  agrant, în 10 

ri imunitatea parlamentar  se aplic  exclusiv do-
meniului r spunderii civile, iar în 4 ri imunitatea 
nu este consacrat 13.

Reglementarea imunit ii parlamentare difer  de la 
stat la stat, dar necesitatea asigur rii parlamentarului 
unui mandat liber în voin a sa de exprimare, pentru 
opiniile politice sau votul s u, este un element indis-
pensabil al statului de deputat. 
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ÎNAINTA II NO TRI

Alexei Barbăneagră – 
jurist practician, savant de 
notorietate și demnitar de stat

Alexei Barbăneagră s-a născut la 3 decembrie 1945 

în satul Gandrabura, raionul Ananiev, regiunea Odesa, 
Ucraina.

Studiile superioare în drept le obţine la Facultatea 

de Drept a Universităţii de Stat din Moldova în 1972, 
iar în perioada 1973-1977 a fost competitor la gradul 

științifi c de doctor în drept la Institutul Unional pentru 

Studierea și Elaborarea Măsurilor de Preîntâmpinare a 

Criminalităţii din Moscova, Federația Rusă.
Teza de doctor în drept o susţine la Moscova în 1986, 

la specialitatea 12.00.08 – drept penal, având ca temă 

„Răspunderea penală pentru sustragerea în proporții mici 
din proprietatea statului sau a organizațiilor obștești po-
trivit legislației RSS Moldovenești”, conducător științifi c, 
dr. conf. Iu. Vâșinskaia.

Continuând cercetarea, în anul 2006 a susținut teza 

de dr. habilitat în drept la specialitatea 12.00.08 – Drept 

penal (cu specifi carea: drept penal; criminologie; drept 

procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept 

execuţional; teoria activităţii investigativ-operative cu 

tema „Răspunderea penală pentru infracțiunile contra pă-
cii și securității omenirii, infracțiunile de război”.

Activitatea profesională o începe în calitate de jude-
cător apoi de președinte al Judecătoriei raionului Râșcani 

(1973-1977). Următorii 12 ani a fost membru al Judecă-
toriei Supreme a R. Moldova, iar din 1989 până în 1990 

– consultant al Secţiei de drept la Comitetul Central al 

PCRM. Din 1990 a fost mai întâi viceministru, apoi, 
până în 1994, ministru al justiţiei din R. Moldova, peri-
oadă în care s-au pus bazele reformării justiției naționale. 
Este director al Centrului de Drept al Avocaţilor din R.  
Moldova, creat de Colegiul Avocaţilor în 1994.

Din 1994 este conferenţiar universitar, apoi pro-
fesor la Departamentul Drept, Catedra Drept Penal și 

Criminologie a Universităţii Libere Internaţionale din 

Moldova. Este membru al Senatului și membru al Con-
siliului Știinţifi c al Departamentului Drept ale ULIM, 
membru-corespondent al Academiei Internaţionale de 

Cadre acreditată pe lângă Reţeaua Europeană a centre-
lor naţionale informaţionale de recunoaștere academi-
că și mobilitate a Consiliului Europei/UNESCO. 

A participat la numeroase cursuri de perfecţionare 

printre care cel de la Institutul Unional de Perfecţiona-
re a lucrătorilor organelor de justiţie (Moscova, 1980, 
1985), la Academia Internaţională de Cadre, acreditată 

pe lângă Reţeaua Europeană a Centrelor Naţionale In-
formaţionale de Recunoaștere Academică și Mobilitate 

a Consiliului Europei/UNESCO – Ucraina (1998), SUA 

(2001, 2004), Germania (1993) etc. Are publicate peste 

200 lucrări științifi ce, unele dintre care – fundamenta-
le pentru știința dreptului. A participat la 18 congrese, 
conferinţe și simpozioane internaţionale.

În 2001 a obținut licența de avocat. Este conducător 
de doctorat.

Prin Decretul Președintelui R. Moldova nr. 22 din 

11 aprilie 2012, Alexei Barbăneagră a fost numit în 

funcţia de consilier al Președintelui R. Moldova în do-
meniul apărării și securităţii naţionale, secretar al Con-
siliului Suprem de Securitate al R. Moldova.

Dintre lucrările publicate, unele în colaborare cu 

alți autori, menționăm:  Reglementarea penala și inves-
tigarea criminalistica a infracțiunilor din domeniul in-
formatic (2006 – 271 p.); Modifi carea legislaţiei penale 
a Republicii Moldova: rap. șt. privind activitatea Comi-
siei guvernamentale (1999 – 15 p.); Crimele de război 
(2008. 496 p.); Monitorizarea efi cienţei și calităţii actului 
de justiţie în contextul integrării europene: raport ana-
litic (2009 – 78 p.); Calvarul deportărilor (2006 – 203 

p.); Precedentul judiciar (2006); Codul Penal al Republi-
cii Moldova: cu modifi cările de până la 8 august 2003: 
comentariu (2003 – 836 p.); Infracţiunile contra păcii și 
securităţii omenirii (2005 – 560 p.); Răspunderea penală 
pentru infracţiunile contra păcii și securităţii omenirii, 
infracţiunile de război (2006 – 263 p.).

Distincții: Diploma de Onoare a Prezidiului So-
vietului Suprem al RSS Moldovenești, Ordinul „Gloria 

Muncii” (2000). În anul 2002, pentru contribuţie sub-
stanţială la edifi carea statului de drept, merite deosebite 

în dezvoltarea justiţiei și activitate metodico-știinţifi că 

prodigioasă, domnului Alexei Barbăneagră, profesor 
universitar, doctor habilitat în drept, i s-a conferit „Or-
dinul Republicii”.

Mihai Tașcă,
doctor în drept



9 771857 240505


