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ASPECTE TEORETICE ŞI BIBLIOGRAFICE 
 

Prof. univ. dr. hab. Andrei Smochină, ULIM;  
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Conferinţa ştiinţifică, care şi-a început, astăzi, lucrările, este un eveniment de importanţă 

majoră, constituit din prezentarea şi dezbaterea publică a unei probleme de stringentă 
actualitate, care, în prezent, focalizează preocupările cercetătorilor din domeniul istoriei şi 
teoriei generale a dreptului. Istoria statului şi dreptului este legată organic cu ştiinţa teoriei 
generale a dreptului. Altfel spus, nu este deloc întâmplător faptul că în şirul disciplinelor 
fundamentale din planul de învăţământ în toate facultăţile de drept din Republica Moldova 
sunt incluse istoria statului şi dreptului şi teoria generală a dreptului. 

Simt obligaţia de a supune atenţiei Dvs. realizările şi problemele care s-au conturat, 
astăzi, în ceea ce priveşte obiectul de studii şi analiză. Aprofundând discursul, vom menţiona 
că istoria statului şi dreptului, precum şi teoria generală a dreptului sunt ştiinţe culte, pline de 
idei, gânduri, ipoteze, experienţă, exemple demne de luat în considerare şi chiar îndoieli. Ele 
şi-au fundamentat independenţa şi au reuşit să-şi afirme statutul ştiinţific în arta de a dezvolta 
facultăţile intelectuale ale omului din Republica Moldova. 

În perioada sovietică s-au realizat cercetări consacrate istoriei statului şi dreptului şi 
istoriei doctrinelor politice şi de drept în Moldova: История государства и права 
Молдавской ССР (1917-1959) (1963) de A.Surilov; Общественно-политические и 
правовые воззрения Андронакия Донича (1983) de D.Grama.  

Drept consecinţă a evenimentelor, ce s-au produs în Moldova odată cu destrămarea URSS 
(1991), se formează sistemul contemporan de drept moldovenesc. Republica Moldova şi-a 
declarat independenţa şi a abandonat definitiv tot ceea ce aparţinea trecutului comunist. 
Aceasta a marcat o nouă etapă în istoria dreptului autohton, semnalând începutul reformelor 
pentru organizarea unui stat democratic şi de drept, suveran şi independent, unitar şi 
indivizibil, bazat pe supremaţia legii şi pe respectarea drepturilor omului, recunoscut pe plan 
internaţional, deschis către statele europene şi întreaga lume. Aceste transformări şi-au găsit 
expresie în legislaţia nouă a ţării noastre, aplicându-se, în totalitate, normele legislaţiei 
moldoveneşti ajustate la principiile dreptului internaţional, în special la cele ale legislaţiei 
Uniunii Europene. 

În perioada respectivă, ample cercetări în domeniul ştiinţelor juridice s-au efectuat pe 
ramuri şi instituţii de drept. Se produce revenirea reală a dreptului naţional în zona de 
activitate a sistemului de drept continental (familia de drept romano-germanică). Ştiinţa 
juridică moldovenească valorifică potenţele şi poziţia dreptului internaţional şi european. 
Dreptul naţional se împarte în drept public şi drept privat. Cunoaşterea ştiinţei istoriei statului 
şi dreptului devine la început de secol şi mileniu una din cele mai puternice probe în testarea 
gradului de cultură a unui popor. 

Cercetătorii şi-au pus drept scop examinarea procesului dezvoltării statului şi dreptului ca 
o mişcare de la formele simple spre cele complexe ale fenomenelor politico-juridice. În acest 
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proces este menţionată experienţa istorică, sub aspect pozitiv şi negativ, îndeosebi, atrocităţile 
statelor totalitare în istoria secolului al XX-lea. De o atenţie sporită a beneficiat caracteristica 
generală a principiilor sistemelor de drept: anglo-saxon şi continental, care constituie, în 
prezent, un corp important de reguli şi de norme. 

S-au realizat cercetări în domeniul teoriei generale a dreptului, istoriei statului şi 
dreptului şi istoriei doctrinelor politice şi de drept: Bazele statului şi dreptului Republicii 
Moldova (1994) de Avornic G.; Baieş S. şi Creţu V.; Istoria dreptului românesc (1995) de 
Aramă E.; Tehnica legislativă (1997) de Negru B.; Tendinţele evoluţiei doctrinelor juridice în 
Moldova (1774-1859) (2000) de Grama D.; Organele judiciare şi extrajudiciare din Moldova 
sub regim totalitar bolşevic (2000) de Frunză Iu.; Istoria universală a statului şi dreptului 
(2001) de Guştiuc A., Chirtoacă L., şi Roşca V.; Tеория государства и права (1998) de 
Fiodorov G.; Юридическая ответственность. Вопросы теории (2002) de Tocarenco V.; 
Teoria generală a dreptului (2004) de Avornic G., Aramă E., Negru B. şi Costaş R.; Elemente 
de drept în doctrinele filosofiei occidentale (2003) de Bantuş A.; История румынского 
государства и права (2003) de Lupaşcu Z.; Istoria universală a statului şi dreptului. Epoca 
Antică şi Medievală (2002) de Smochină A.; Istoria universală a statului şi dreptului. Epoca 
Modernă şi Contemporană (2002) de Smochină A.; Teoria generală a dreptului. Curs teoretic 
(2002) de Baltag D. şi Al. Guţu; Aspecte ale evoluţiei statului şi dreptului în Roma Antică 
(2005) de Grama D.; Страницы истории государства и права (2005) de Grama D; Istoria 
universală a statului şi dreptului (2006) de Smochină A.; Teoria generală a dreptului şi 
statului (2006) de Negru B. şi Negru A.; Bazele statului şi dreptului Republicii Moldova 
(2007) de Rotaru M.; Советский тоталитаризм: уроки истории (2007) de Smochină A. şi 
Ivanov V.; Teoria răspunderii şi responsabilităţii juridice (2007) de Baltag D.; Основы 
политической науки и права (2007 ) de Sedleţchi Iu. şi Volcov Ed., Мировая юстиция 
Бессарабии (к.60-х-70-х гг. XIX в.) de Borşevschii A.P. (2008). 

 Prin problematica sa, prin analizele şi constatările formulate aceste lucrări sunt destinate 
studenţilor, intelectualilor cu preocupări de cunoaştere cât mai cuprinzătoare a procesului de 
interacţiune şi de sinteză în dreptul contemporan, complexe forme de guvernare existente în 
etapa actuală. 

Noul mediu din Republica Moldova, în care s-au dezvoltat ştiinţele istoria şi teoria 
generală a dreptului după anul 1991 au influenţat nemijlocit problematica, metodologia, 
abordările conceptuale şi baza documentară a cercetărilor efectuate în ultimele două decenii. 

Procesul istoric în ansamblu şi dezvoltarea instituţiilor de stat şi drept au fost supuse unor 
reconsiderări principiale. Reformele din Republica Moldova, care, practic, au loc în toate 
domeniile vieţii sociale, necesită o susţinere activă din partea ştiinţelor juridice. Istoria 
statului şi dreptului Republicii Moldova are menirea nu numai de a arăta trecutul statalităţii 
noastre, dar şi de a ajuta generaţiei actuale să mediteze asupra trecutului, să tragă anumite 
învăţăminte din acest trecut. 

Materia este reprezentativă atât graţie imensităţii, cât şi diversităţii. Lucrările au fost 
elaborate într-o structură riguroasă, întemeiate pe luarea în considerare a principiilor abordării 
istorice sistematice, studiindu-se constituirea şi dezvoltarea institutelor statale şi de drept în 
evoluţie, care rezidă în analiza condiţiilor economice, sociale, politice a relaţiilor 
corespunzătoare cu scopul descoperirii adevărului relativ. 

Intenţia cercetătorilor în domeniu este de a prezenta obiectiv structurile şi mecanismele 
statale şi de drept ce asigură democratizarea şi vitalitatea societăţii cu luarea în considerare a 
acţiunii simultane a diverşilor factori obiectivi şi subiectivi, interni şi externi, locali, regionali 
şi globali asupra procesului istoric. Studenţii vor găsi aici o conchisă, dar cuprinzătoare sursă 
de informaţie de larg înţeles. Lucrările se bazează pe un vast material bibliografic, cuprinzând 
cele mai reprezentative lucrări din literatura juridică naţională şi un număr impunător de 
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lucrări din literatura juridică străină, din care cercetătorii au selectat şi au preluat idei şi teze 
teoretice viabile. 

O pondere importantă în tratarea problematicii a fost acordată aspectelor esenţiale care au 
contribuit la stabilirea direcţiilor magistrale ale dezvoltării civilizaţiei: spre libera activitate 
economică, democraţie, legalitate, spre statul de drept, care se bazează pe societatea civică. 

În Republica Moldova omul şi cetăţeanul au obţinut drepturi politice şi civile, 
nevalorificate încă în istoria statului nostru. Fiecare om înţelege în felul său criteriile 
fundamentale privind viaţa umană şi calitatea ei. În acest context, se cere personificarea 
istoriei, de a elucida cum în urma confruntărilor intereselor personale şi sociale, care, deseori, 
capătă forme furioase, se cristalizează traiectoria finală a istoriei, care poartă pe umerii săi 
pecetea timpului, normele, tradiţiile şi regulile de comportament acceptate de societatea 
timpului respectiv. 

Am putea să conchidem asupra faptului că greutăţile pe care le-a întâmpinat Republica 
Moldova şi continuă să le înfrunte au avut un impact negativ şi asupra ştiinţei juridice. Deşi 
ştiinţa juridică în Republica Moldova, actualmente, este la o nouă etapă de înviorare, fapt 
despre care ne vorbesc numărul de lucrări ştiinţifice, de teze de doctor şi doctor habilitat, are 
şi multe restanţe, având un câmp larg de cercetare. Ştiinţa teoriei generale a dreptului şi a 
istoriei statului şi dreptului are obligaţia de a contribui la procesul de edificare a statului de 
drept, a societăţii democratice, a cetăţeanului liber şi responsabil. 

În concluzie, ţinând cont de cele expuse anterior, menţionăm necesitatea ca procesele, 
fenomenele şi evenimentele istorice privind apariţia, evoluţia şi dezvoltarea instituţiilor statale 
şi de drept trebuie să fie elucidate din punctul de vedere al istoricului profesionist, dar nu de 
pe poziţiile partinice, ideologice, moldovenismului sau românismului. 

Pornind de la o asemenea accepţiune, este evident că susţinerea ştiinţei istoriei statului şi 
dreptului, bazată pe cunoaştere, este imperativul zilei. Acum, în condiţiile vieţii moderne, 
ştiinţa istoriei statului şi dreptului, mai mult ca oricând, are un rol decisiv în luarea de 
atitudini pentru dezvoltarea societăţii. 

Actualmente, când nu numai la nivel de declaraţie, dar şi în practică, politica Republicii 
Moldova este orientată spre integrarea europeană, obiectivele ştiinţifice sunt clare şi pentru 
cercetătorii din domeniul teoriei şi istoriei dreptului – să-şi aducă aportul la acest proces de 
integrare. Pentru dezvoltarea ştiinţei juridice este necesară crearea unui institut al teoriei 
statului şi dreptului, care se va ocupa de studierea ştiinţei fundamentale. 

În numele comunităţii ştiinţifice, participanţii la lucrările conferinţei de astăzi, declarăm 
că vom contribui dezinteresat, cu tot potenţialul intelectual de care dispunem, la cercetarea 
problemelor-cheie civilizaţionale ale istoriei universale şi naţionale a statului şi dreptului pe 
parcursul a mai multor secole. 

 
 
 
ASPECTE NOI ÎN CUNOAŞTEREA ESENŢEI ŞI CONŢINUTULUI 

RĂSPUNDERII JURIDICE 
 

Prof. univ. interim. dr. hab. Dumitru Baltag, ULIM 
 
În doctrină s-a format un număr destul de mare de diverse modalităţi de interpretare a 

răspunderii juridice. Printre cele mai răspândite, am putea numi următoarele: răspunderea 
juridică este o sancţiune, o pedeapsă, care prevede o măsură de constrângere a delincventului 
de către stat; obligaţia juridică a persoanei vinovate de săvârşirea unui delict să suporte 
pedeapsa; raport juridic în cadrul căruia delincventul suportă o măsură de constrângere 
aplicată de stat [1, p.118]. Ceva mai generală decât concepţiile amintite anterior este 
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concepţia răspunderii juridice, ca fenomen complex ce include aspectele retrospectiv şi cel 
pozitiv. În drept există şi alte explicaţii ale răspunderii juridice, însă, într-un fel sau altul, toate 
se reduc la una dintre cele patru amintite mai sus. 

Vom începe cu prima interpretare – răspunderea juridică este o sancţiune (o pedeapsă). 
Admisibilitatea şi temeinicia înţelegerii răspunderii juridice ca sancţiune ce prevede o măsură 
de reprimare, o pedeapsă aplicată de către stat asupra delincventului, de regulă, sunt legate de 
faptul că sancţiunile constituie un element obligatoriu al instituţiei răspunderii juridice. 

Majoritatea autorilor leagă noţiunea de răspundere juridică cu constrângerea de stat, 
fundamentată pe aprecierea juridică a comportamentului subiectului încălcării şi care se 
exprimă prin stabilirea unor consecinţe negative pentru subiectul ilegalităţii, consecinţe sub 
formă de limitări cu caracter subiectiv, personal sau patrimonial. Numai tandemul dintre 
aceste trei elemente naşte răspunderea juridică. 

În literatura de specialitate autohtonă, există diverse abordări teoretice ale fenomenului 
răspunderii juridice, care păstrează, în principiu, aceeaşi esenţă, răspunderea este o 
constrângere şi o sancţiune. Spre exemplu, prof. Gh. Avornic, prezentând diverse abordări 
pentru conceptul de răspundere juridică, menţionează, în special, că „răspunderea juridică este 
o măsură de constrângere aplicată de către stat pentru comiterea unei fapte ilicite, exprimată 
prin aplicarea unor sancţiuni cu caracter material, organizaţional sau de ordin patrimonial” [2, 
p.7]. 

Ca formă de constrângere este dată şi definiţia răspunderii juridice civile de prof. 
E. Cojocaru, „răspunderea juridică civilă… se foloseşte ca mijloc de apărare a drepturilor 
subiective civile, precum şi ca mijloc de exercitare forţată a obligaţiilor contractuale” [3, 
p.25]. 

Autorul A. Bloşenco subliniază faptul că nu toate sancţiunile sunt măsuri de răspundere, 
deoarece răspunderea juridică este un tip de sancţiune care se caracterizează prin trăsături 
specifice [4]. 

De asemenea, A. Băieşu defineşte răspunderea civilă ca fiind o formă a constrângerii de 
stat care constă în delegarea oricărei persoane de a repara prejudiciul cauzat altuia prin fapta 
sa ilicită prevăzută de lege sau de contract [5,p.403]. 

Profesorul V. Guţuleac consideră că răspunderea juridică contravenţională este reacţia 
statului … prin aplicarea constrângerii statale prevăzută de legea contravenţională în modul şi 
în termenele stabilite de lege [6,p.36]. 

Gh. Boboş, reprezentant al doctrinei române, defineşte, de asemenea, răspunderea juridică 
ca fiind un raport juridic de constrângere ce are ca obiect sancţiunea juridică [7, p.264]. 

Cercetătorul I. Craiovan vine cu o altă manieră de a exprima esenţa noţiunii, invocând 
caracterul represiv şi educaţional al dreptului care urmăresc evidenţierea „capacităţii acestuia 
de a antrena o reacţie colectivă constrângătoare, faţă de cel ce violează norma de drept şi a 
cărei anticipare este în măsură să inducă respect şi conformare din partea membrilor societăţii 
care nu vor să atragă asupra lor sancţiuni juridice” [8, p.49]. 

Trebuie să presupunem că tocmai prin aceasta se şi explică faptul că perceperea 
răspunderii juridice ca pe o sancţiune este cea mai răspândită în practica juridică. De aceea, 
trebuie să recunoaştem că aceasta este una dintre definiţiile teoretice afirmate ale răspunderii 
juridice cea mai uzuală la ora actuală.  

În cadrul analizei critice a interpretărilor răspunderii juridice, se poate observa că a doua 
direcţie a interpretării schimbă accentul de pe pedeapsă, sancţiune pe obligaţia delincventului 
de a suporta măsura de constrângere aplicată de stat.  

V. Cîmpeanu şi V. Tarhon, studiind răspunderea materială şi patrimonială, definesc 
răspunderea ca obligare a celui ce a cauzat din vina sa un prejudiciu la repararea acestuia [9, 
p.314; 10, p.13]. 
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I. Iovănaş înţelege răspunderea juridică ca pe „o expresie a condamnării de către stat a 
unei conduite ilicite, care constă într-o obligaţie de a suporta o privaţiune” [11, p.4]. 

Prof. V. Guţuleac, reprezentantul doctrinei autohtone, alături de definiţia răspunderii 
juridice ca constrângere statală (sancţiune, pedeapsă), mai evidenţiază şi obligaţia 
contravenientului de a suporta sancţiunea [12]. 

Ţinem să remarcăm că, în toate situaţiile, aceste definiţii vizează răspunderea ca pe 
obligaţia de a suporta o sancţiune juridică, fie că este vorba de a suporta o privaţiune sau de a 
suporta o pedeapsă. 

Din punctul nostru de vedere, interpretarea răspunderii juridice ca o varietate de 
obligaţiuni juridice, a căror caracter constă în obligaţia delincventului de a suporta reacţia 
negativă a statului, exprimată în măsura respectivă de constrângere, este suficient de 
întemeiată şi importantă sub aspect teoretic şi practic, întocmai ca şi prima variantă de 
interpretare. Cu atât mai mult, cu cât aceste două variante nu trebuie puse în opoziţie, pentru 
că ele constituie manifestarea aceluiaşi fenomen – răspunderea juridică – prezentate la 
niveluri diferite de reglementare juridică. Dacă răspunderea juridică în calitate de sancţiune 
este un domeniu al dreptului obiectiv, atunci răspunderea înţeleasă, prin prisma obligaţiilor 
juridice, este, deja, domeniul dreptului subiectiv. De aceea, în cazul din urmă, ea este 
cercetată preponderent în sistemul categoriilor dreptului subiectiv şi este exprimată prin 
noţiunea de obligaţie juridică. 

Generalizând opiniile exprimate cu privire la cele două abordări ale răspunderii juridice, 
am putea aplica următoarea logică: dacă este adevărat că dreptul obiectiv nu poate fi realizat 
fără dreptul subiectiv, deoarece atunci el îşi pierde sensul existenţei sale, atunci trebuie să 
recunoaştem că şi importanţa răspunderii juridice ca pedeapsă va fi redusă la zero, dacă 
acesteia îi va lipsi forma de obligaţie juridică de a suporta măsura respectivă de constrângere 
de către stat pentru delictul săvârşit. 

Aşadar, se poate constata că variantele, expuse anterior, de percepţie a răspunderii 
juridice nu se exclud reciproc, ci, dimpotrivă, se completează reciproc, prezentând o direcţie 
şi o treaptă importantă în cunoaşterea ei. Aceste două variante nu reflectă altceva decât 
nivelurile manifestării reale a răspunderii juridice în calitate de modalitate juridică de 
reglementare a comportamentului oamenilor în domeniul dreptului. 

Cercetările răspunderii juridice sub aspectul obligaţiei de a suporta consecinţele negative 
au condus, în mod logic, la formarea unui nou curent în studiul ei. Esenţa acestui curent 
constă în faptul că obligaţia juridică de a suporta consecinţele negative este legată de dreptul 
statului de a aplica sancţiuni persoanei vinovate de comiterea delictului. Prezenţa unei 
legături între obligativitatea delincventului de a suporta consecinţele negative pentru delictul 
comis şi dreptul statului de a aplica vinovatului o pedeapsă concretă ne dă posibilitate să 
vedem în răspunderea juridică un raport juridic special de constrângere. 

Şi aici trecem la a treia formă de interpretare a răspunderii juridice, care constată că 
răspunderea juridică reprezintă raportul juridic apărut din fapta ilicită între stat în persoana 
organelor speciale şi infractor, căruia i se impune obligaţia de a suporta privaţiunile respective 
şi consecinţele nefavorabile, pentru săvârşirea faptei ilicite, pentru încălcarea exigenţelor 
conţinute în normele dreptului. 

Răspunderea juridică este un raport juridic special, menţionează prof. Gh. Avornic, ce 
constă în obligaţia de a suporta sancţiunea prevăzută de lege, ca urmare a unui fapt juridic 
imputabil. Această obligaţie, însă, se încadrează într-un conţinut complex, completat de 
drepturile corespunzătoare, conexe şi corelative ei [13, p.488]. 

Într-o încercare de a depăşi sfera definiţiilor care limitează răspunderea la o sancţiune sau 
la o simplă obligaţie de a suporta o sancţiune juridică, M. Costin demonstra că răspunderea 
juridică, avându-şi temeiul în faptul ilicit, iar consecinţa în aplicarea sancţiunii juridice, 
reprezintă un complex de drepturi şi obligaţii care formează conţinutul raportului juridic de 
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constrângere ce se leagă între stat, ca unic subiect activ, şi autorul faptei ilicite, subiect pasiv 
al raportului juridic respectiv. Obiectul acestui raport juridic este sancţiunea juridică, pe care o 
suportă autorul faptei ilicite, în scopul restabilirii ordinii de drept, cu finalitatea supremă, 
aceea de a asigura respectarea ordinii de drept [14, p.27-33]. 

Desigur că o asemenea analiză este meritorie, căci încearcă a exprima o noţiune, 
surprinzând, în modul cel mai general şi abstract, conţinutul, substanţa fenomenului, păstrând 
criteriile oricărei definiţii. Autorul, sintetizând, arată că „răspunderea juridică este complexul 
de drepturi şi obligaţii conexe care, potrivit legii, se nasc, ca urmare a săvârşirii unei fapte 
ilicite şi care constituie cadrul de realizare a constrângerii de stat, prin aplicarea sancţiunii 
juridice, în scopul asigurării stabilităţii raporturilor sociale şi a îndrumării membrilor societăţii 
în spiritul respectării ordinii de drept” [15, p.27-33]. 

În una dintre lucrările sale L. Barac, specialist de vază în problema dată, constată că 
răspunderea juridică nu poate fi redusă la o simplă „obligaţie”. Conţinutul acestei instituţii nu 
este suficient definit nici prin asocierea sa la noţiunea de „raport juridic de constrângere”. 
Analizând diferitele forme ale răspunderii juridice, în diferitele domenii ale dreptului autoarea 
ajunge la concluzia că răspunderea juridică reprezintă mai mult decât un complex de drepturi 
şi obligaţii corelative, iar raportul juridic de constrângere este de natură mai degrabă să 
înlesnească înţelegerea conţinutului instituţiei, decât să-i definească esenţa [16, p.39]. 

Ţinând seama de elementele sus-menţionate, L. Barac consideră că răspunderea juridică 
ar putea fi definită ca fiind instituţia ce cuprinde ansamblul normelor juridice care vizează 
raporturi ce se nasc în sfera activităţii desfăşurate de autorităţile publice, în temeiul legii, 
împotriva tuturor acelor care încalcă sau ignoră ordinea de drept, în scopul asigurării 
respectării şi promovării ordinii de drept şi binelui public [17, p.39]. 

O ipoteză interesantă avansează prof. I. Craiovan [18, p.283], conform căreia trebuie avut 
în vedere locul şi rolul răspunderii juridice în procesul complex de realizare a dreptului 
pozitiv. După el, răspunderea juridică poate fi definită ca un raport statornicit de lege, de 
norma juridică, între autorul încălcării normelor juridice şi stat, reprezentat prin agenţii 
autorităţii, care pot să fie instanţele de judecată, funcţionarii de stat sau alţi agenţi ai puterii 
publice. Conţinutul acestui raport este complex, fiind format, în esenţă, din dreptul statului ca 
reprezentant al societăţii de a aplica sancţiunile prevăzute de norme juridice persoanelor care 
încalcă prevederile legale şi obligaţia acestor persoane de a se supune sancţiunilor legale, în 
vederea restabilirii ordinii de drept. 

Alături de acestea, prof. B. Negru detaşează şi câteva trăsături specifice respectivului 
raport, şi anume: 

- un subiect obligatoriu al raportului este statul, iar altul – persoana care a comis 
ilegalitatea; 

- conţinutul acestui raport cuprinde drepturi şi obligaţii corelative, precum obligaţia 
statului de a aplica exclusiv sancţiunile reglementate de lege pentru fapta concretă 
comisă şi dreptul persoanei responsabile de a i se aplica exclusiv această sancţiune şi 
nicidecum alta; 

- aplicarea sancţiunii se face în numele statului şi are drept scop atât restabilirea ordinii 
de drept încălcate prin fapta ilicită, cât şi consolidarea legalităţii [19, p.490]. 

Interpretarea răspunderii juridice ca raport juridic a lărgit simţitor metodologia 
cercetărilor. Aceasta se explică, în primul rând, prin faptul că orice raport juridic, inclusiv 
raportul de protecţie, presupune stabilirea unui cerc de persoane care pot într-un moment sau 
altul cădea sub incidenţa normelor juridice. În al doilea rând, se presupune stabilirea unei 
variante concrete de comportament pe care trebuie să-l aibă (sau au dreptul să-l aibă) 
persoanele care se află într-o anumită situaţie juridică. În al treilea rând, se aplică 
mecanismul aducerii la îndeplinire a mijloacelor juridice speciale de asigurare a drepturilor 
subiective şi a obligaţiilor juridice. 
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Din punctul de vedere al teoriei generale a răspunderii juridice, atenţia deosebită care se 
acordă perceperii răspunderii ca raport juridic se mai explică prin faptul că cercetările 
realizate de unii specialişti ca B. Negru, D. Baltag, I. Humă, Gh. Mihai, V.N. Kudreavţev, 
B.L. Nazarov, T.N. Radiko ş.a. au demonstrat că anume în aşa fel apare posibilitatea de a 
include în tabloul general al răspunderii juridice şi responsabilitatea juridică. 

Ideea responsabilităţii juridice (răspunderii pozitive), care există alături de răspunderea 
juridică, idee susţinută de părtaşii celui de al patrulea curent, a fost realizată de reprezentanţii 
ştiinţei filozofice, care vedeau în responsabilitatea juridică (răspunderea pozitivă) un semn 
distinctiv al evoluţiei relaţiilor sociale. 

În doctrina autohtonă nu găsim o opinie comună în abordarea acestei probleme, mai mult 
ca atât, noţiunile de „responsabilitate” şi „răspundere”, uneori, chiar se confundă ca identice. 
Astfel, prof. Gh. Avornic, consideră că autorii Dicţionarului de Drept Civil au procedat 
judicios, folosind numai cuvântul răspundere, după cum de altfel stau lucrurile şi în doctrina 
contemporană [20]. A. Bloşenco consideră că aspectul pozitiv şi retrospectiv (de înţeles 
responsabilitatea şi răspunderea – D.B.) specifică răspunderii politice, morale şi altor forme 
de răspundere socială, nu este acceptabil pentru dezvăluirea esenţei răspunderii juridice [21, 
p.16-17]. Prof. E. Cojocaru utilizează termenul de „responsabilitate civilă” alături de termenul 
„răspunderea civilă” ca sinonime [22, p.23]. Alţi autori au cu toată altă opinie. Aşa, de 
exemplu, prof. V. Guţuleac noţiunilor de „responsabilitate” şi „răspundere” juridică le închină 
un capitol întreg. Astfel, în lucrarea „Tratat de drept contravenţional”, capitolul VI poartă 
denumirea „responsabilitatea juridică şi răspunderea juridică în dreptul contravenţional”. 
Autorul consideră că responsabilitatea şi răspunderea juridică sunt elemente constitutive ale 
statului administrativ-juridic al subiecţilor administrării în domeniul combaterii 
contravenţionalităţii. În viziunea prof. B. Negru responsabilitatea are o sferă mai largă decât 
răspunderea. În timp ce responsabilitatea se raportează la activitatea desfăşurată de persoană 
din propria ei iniţiativă, în baza alegerii libere a obiectivelor din mai multe variante posibile, 
răspunderea presupune realizarea unui comportament definit prin normele juridice [23]. 

Generalizând opiniile expuse anterior, formulăm următoarele: răspunderea juridică 
reprezintă o categorie prin care este desemnată obligaţia subiectului de drept responsabil de 
a suporta consecinţele nerespectării unei norme juridice în vigoare, în vederea restabilirii 
ordinii de drept din societate. 

Este o definiţie doctrinară în care evidenţiem o seamă de semnificaţii: 
- răspunderea juridică este obligaţia de a suporta consecinţa juridică a faptei ilicite, 

contravenţiei delictului civil sau abaterilor disciplinare (obligaţia de a suporta 
pedeapsa în cazul (răspunderii penale, obligaţia de a repara prejudiciul în cazul 
răspunderii civile, obligaţia de a suporta o privaţiune în dreptul administrativ), deci 
răspunderea juridică constă în obligaţia de a suporta, nu în suportarea însăşi a 
consecinţelor care decurg din conţinutul tragerii la răspundere; 

- această obligaţie revine unui subiect de drept responsabil, care poate fi atât subiect 
individual, persoană fizică, cât şi subiect colectiv (persoana juridică, ONG-urile, 
organele de stat, statul). Subiectul de drept este responsabil, adică dispune de 
capacitatea de a răspunde, altfel spus, de capacitatea de a acţiona liber şi conştient, de 
a evalua corect consecinţele faptei sale şi de a înţelege obligaţiile ce îi revin, prin 
urmare, şi suportarea sancţiunilor prevăzute de lege şi aplicate de organele 
competente. În scopul asigurării garanţiilor depline împotriva arbitrariului, stabilirea 
concretă a răspunderii juridice presupune, pe lângă aprecierea socială (din partea unui 
colectiv, a opiniei publice), o constatare oficială, realizată de organele special abilitate 
ale statului; 

- această obligaţie se naşte ca urmare a constrângerii de stat, prin aplicarea sancţiunilor 
juridice, o constrângere de stat, prin care cel în cauză este obligat să execute 



 
 

14

exigenţele dreptului. Constrângerea nu înseamnă o răzbunare, o răsplată, dar este o 
acţiune din partea statului încadrată în limitele determinate de lege, o reacţie 
instituţionalizată, reacţie organizată prin lege şi limitată de lege; 

- răspunderea juridică nu poate fi redusă la o simplă obligaţie, deoarece nici obligaţia 
juridică nu este simplă, legea dispune obligatoriu celui care încalcă norma de drept să 
răspundă, să suporte consecinţele pe care el însuşi le-a prevăzut; 

- aplicarea sancţiunilor realizează constrângerea din partea statului într-un cadru, scopul 
ei este afirmarea ordinii de drept, adică a celei impuse de dreptul statului concret. Prin 
repararea prejudiciului, autorul faptei ilicite nu-şi îndeplineşte doar obligaţia de 
reparare faţă de cel pe care a prejudiciat, ci, indirect, îşi îndeplineşte şi o obligaţie faţă 
de societatea organizată de stat, care ocroteşte ordinea de drept şi veghează restabilirea 
ei în cazul încălcării. 
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EVOLUŢIA ŞTIINŢELOR ADMINISTRATIVE  
ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

 
Prof. univ. dr. hab. Alexandru Roman, 

Rector al Academiei de Administrare Publică 
pe lângă Preşedintele Republicii Moldova 

 
În contextul omagierii renumitului pedagog, a experimentatului pedagog şi savantului 

redutabil, colegului nostru, prof. univ. Mihail Rotaru, eveniment produs, astăzi, în cadrul 
ASEM, dar care, de fapt, a fost anticipat, ieri, la Academiа de Administrare Publică pe lângă 
Preşedintele Republicii Moldova, unde domnia sa activează, de asemenea, cu un succes 
evident ca profesor universitar la Catedra „Ştiinţe juridice”, adresându-i un nou mesaj de 
felicitare şi urări de mulţi ani prodigioşi, lauri de succese şi, în continuare, voi încerca să fac o 
analiză succintă, comprimată chiar, a fenomenului apariţiei şi evoluţiei ştiinţelor 
administrative în ţara noastră. 

Analizând obiectiv acest proces, este absolut evident că constituirea ştiinţei administraţiei 
publice în Republica Moldova este indisolubil legată de faptul existenţei, în sistemul 
educaţional naţional, a Academiei de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii 
Moldova, drept instituţie specializată în acest domeniu. 

 Deja, în primii ani, după proclamarea Independenţei Republicii Moldova, de rând cu 
crearea ASEM, în primăvara anului 1993, când, în contextul procesului de democratizare a 
societăţii şi începutului edificării unui nou sistem de administraţie, apăruse necesitatea 
stringentă de reevaluare a activităţii administrative. La 21 mai 1993, prin decret prezidenţial a 
fost creată Academia, care primul deceniu a fost afiliată pe lângă Guvernul Republicii 
Moldova. Fiind fondată în baza Centrului de perfecţionare a funcţionarilor pentru 
autoadministrarea locală (această sintagmă se utiliza atunci), primii 5 ani instituţia noastră 
purta titulatura de „Academie de Studii în Domeniul Administrării Publice”.  

 Noua activitate urma să se bazeze pe impulsul de autoafirmare şi profesionalism al cadrelor, 
cărora le revenea sarcina deloc uşoară să răspundă cu promptitudine la solicitările şi exigenţele 
înaintate de societate, pornită pe calea schimbărilor radicale democratice. Iar misiunea de instruire 
şi perfecţionare a cadrelor capabile să soluţioneze problemele administraţiei publice noi i-a fost 
încredinţată de către conducerea statului anume instituţiei noastre. 

 Vom aminti, de asemenea, că în scopul asigurării unei politici oficiale de cadre pentru 
serviciul de stat, pentru pregătirea premiselor instituirii ştiinţelor administrative în ţară, prin 
Decret prezidenţial iniţial s-a creat Consiliul pentru problemele politicii de cadre pe lângă 
Preşedintele ţării, condus de viceprim-ministrul Republicii Moldova.  

 În asemenea condiţii, la 21 mai 1993 prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova Nr. 
73 s-a instituit pe lângă Guvernul ţării Academia de Studii în Domeniul Administrării Publice, 
fiind creată în baza Centrului de Pregătire şi Perfecţionare a Personalului din Administrarea 
Locală. Decretul stipula că instituţia se organizează ţinând cont de „necesitatea formării unui 
aparat de stat de tip nou, profesionist şi în scopul creării unui sistem de stat de pregătire şi 
perfecţionare a cadrelor pentru organele administraţiei de stat şi de autoadministrare locală, 
al elaborării şi promovării unei politici de cadre eficiente” 1. Primul rector al Academiei a 
devenit viceministrul de stat dl Mihail Platon, doctor habilitat în ştiinţe economice. 

 Apoi, Guvernul Republicii Moldova aprobă prin Hotărârea Nr. 483 din 5 august 1993 
Statutul Academiei şi stabileşte că este o instituţie de învăţământ postuniversitar pe lângă 
Executivul central, având drept obiectiv principal pregătirea şi perfecţionarea cadrelor de 
funcţionari pentru administraţia publică centrală şi locală.  

Concomitent cu evoluţia structurală a Academiei continua şi optimizarea funcţională, 
extinderea şi perfecţionarea genurilor de activitate. De exemplu: Decretul Preşedintelui Republicii 
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Moldova privind pregătirea cadrelor pentru organele administraţiei de stat şi de autoadministrare 
locală din 21 mai 1993. De rând cu studiile postuniversitare şi instruirea continuă (perfecţionarea), 
în anul 1997 Academia începe şi instruirea universitară prin admiterea la studii specializate la 
administrarea publică a absolvenţilor liceelor şi şcolilor medii. Timp de un deceniu (1997-2007) 
instituţia a pregătit paralel cu absolvenţii studiilor postuniversitare şi specialişti cu studii 
superioare, de licenţă, în domeniul administraţiei publice. 

Experienţa primului deceniu de constituire şi consolidare a Academiei de Administrare 
Publică, fiind instituţie specializată de învăţământ universitar şi postuniversitar în domeniul 
administraţiei publice afiliată Guvernului Republicii Moldova, a demonstrat cert că Academia 
s-a maturizat şi cel mai adecvat statut al ei este de instituţie specializată postuniversitară pe 
lângă şeful statului. 

 Tendinţe similare s-au manifestat şi acreditat, deja, în ţările vecine, şi, în primul rând, în 
cadrul CSI (cu statele căreia Republica Moldova are cele mai mari tangenţe, generate de 
dezvoltarea lor comună o perioadă considerabilă a secolului al XX-lea). De exemplu, în ţara 
vecină de la hotarele de est această instituţie se numeşte Academia Naţională de Administrare 
Publică pe lângă Preşedintele Ucrainei (cu cel mai înalt statut de instituţie postuniversitară din 
ţară, iar preşedintele Academiei şi cei patru vice-preşedinţi sunt numiţi prin decret 
prezidenţial). Un statut similar au şi Academiile de Administrare Publică din Belorusia şi 
Rusia, cu care Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova 
colaborează în baza Acordurilor bilaterale. (Apropo, am avut prilejul să absolv Academia de 
Administrare Publică pe lângă Preşedintele Federaţiei Ruse, realizându-mi în această instituţie 
redutabilă postdoctoratul şi susţinând cu succes în primăvara anului 1992 teza de doctor 
habilitat. Anii de studii în cadrul Academiei de la Moscova mi-au permis să cunosc instituţia 
dată şi programele ei în esenţă). 

În procesul evoluţiei Academiei de la începutul noului secol şi mileniu, la 12 februarie 
2003 prin Decret prezidenţial instituţia şi-a schimbat statutul, devenind Academie de 
Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova. Fiind aprobat apoi un nou 
statut al Academiei, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1379-III din 18 iulie 
2003, instituţia noastră şi-a modernizat structura, direcţiile şi obiectivele prioritare de 
activitate, s-a consolidat corpul profesoral-didactic şi este asigurată funcţionalitatea ei la un 
nivel mai înalt. În acest context, la 5 august 2003 Guvernul a adoptat Hotărârea Nr. 962 
„Privind asigurarea funcţionării Academiei de Administrare Publică pe lângă Preşedintele 
Republicii Moldova” 5, prevederile căreia stabilesc statutul studiilor, mecanuizmul 
funcţionării şi modelul diplomei de absolvire a instituţiei. Acest important document 
constituie suportul normativ de bază în organizarea şi asigurarea funcţionalităţii Academiei. 

 În acest context, vom constata că după aceasta, timp de 16 ani şi jumătate, promotor al 
ştiinţelor administrative în Republica Moldova devine anume Academia de Administrare 
Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, afiliată iniţial Guvernului şi, apoi, şefului 
statului.  

Astfel, după proclamarea independenţei Patriei noastre se constituie Academia, care mai 
ales în noul secol, cel de-al XXI-lea, îşi orientează activitatea sa spre realizarea obiectivului 
major de consolidare a potenţialului de funcţionari publici cu cunoştinţe fundamentale şi 
abilităţi modern. Conducerea ţării acum circa un deceniu, în cadrul activităţilor de la 
Academie, a declarat următoarele: „O ţară tânără, democratică, cum este Republica 
Moldova, are nevoie de cadre calitativ noi, cu o mentalitate nouă, care să cunoască limbile 
moderne, să posede capacitatea de a lucra cu noile sisteme şi tehnologii informaţionale”.  

 În acest context suprem, Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele 
Republicii Moldova, în calitate de Centru naţional de promovare a politicii de stat în 
domeniul administraţiei publice, de instruire iniţială şi continuă a personalului din serviciul 
public şi de asigurare ştiinţifică şi metodică a activităţii autorităţilor publice, îşi aduce o 
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contribuţie plenară la cauza naţională, de consolidare a Republicii Moldova şi făurire a 
statului democratic de drept, prin asigurarea cu specialişti – funcţionari publici de înaltă 
calificare, fundamental pregătiţi în domeniul teoriei şi practicii administraţiei publice, 
dreptului administrativ şi constituţional, economiei şi managementului public, a relaţiilor 
internaţionale – ca componente de bază a ştiinţelor politice şi economice. 

 Ţinând cont de necesitatea stringentă de promovare mai eficientă a politicii de stat în 
domeniul administraţiei publice, de optimizare a sistemului de pregătire şi evaluare a cadrelor, 
precum şi de necesitatea consolidării bazei organizaţional – metodice şi ştiinţifice a activităţii 
autorităţilor publice, Senatul Academiei a stabilit direcţia prioritară de cercetare pentru 
colectivul academic: „Edificarea statului de drept şi consolidarea administraţiei publice 
din Republica Moldova în contextul integrării europene”.  

 În scopul realizării consecvente a acestui deziderat, periodic era reevaluată misiunea de 
bază a Academiei, fiind stabilite următoarele obiective principale în dezvoltarea ei de mai 
departe: Participarea la consolidarea serviciului public din Republica Moldova, la elaborarea 
politicilor de dezvoltare a administraţiei publice şi de gestionare a resurselor umane în 
serviciul public; Reevaluarea practicii, sistemului şi metodologiei de pregătire a cadrelor 
pentru organele administraţiei publice; Ajustarea cadrului legal al studiilor la legislaţia 
naţională în domeniu şi europeană (inclusiv, ţinând cont de aderarea Republicii Moldova în 
mai 2005 la Procesul general-european de la Bologna).  

 Experienţa acumulată de Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele 
Republicii Moldova în domeniul pregătirii cadrelor pentru serviciul public denotă că 
activitatea ei, în temei, a corespuns provocărilor şi necesităţilor organelor administraţiei 
publice, având posibilitatea să-şi delegheze la studii postuniversitare în Academie 
reprezentanţii săi. Datorită acestui fapt potenţialul resurselor umane din administraţia publică 
s-a consolidat substanţial. 

 În procesul didactic de organizare a studiilor de licenţă (un deceniu, din perioada 1997-
2007), postuniversitare specializate (începând cu anul fondării din 1993) şi de masterat în 
domeniu (conform Hotărârii respective a Guvernului nr. 285 din 1997), precum şi de 
perfecţionare a resurselor umane în domeniul serviciului public, s-a ţinut cont de tendinţa mereu 
crescândă a necesităţilor de instruire a angajaţilor din organele administraţiei publice şi se 
consideră mai raţional ca activitatea Academiei să fie concentrată pe instruirea iniţială şi continuă 
a funcţionarilor publici în exerciţiu şi oficialilor aleşi, care zi de zi se confruntă cu probleme, 
soluţionarea cărora cere o bună pregătire teoretică şi aptitudini practice de activitate.  

 Doar ulterior, anume de la Academia de profil s-au generat iniţiativele respective în 
cadrul altor instituţii universitare, care au organizat instruirea la specialitatea „Administraţie 
Publică”. Ţin să menţionez aici principalele instituţii, unde diverse componente ale ştiinţelor 
administrative se predau, sau se pregătesc cadre în acest domeniu: voi începe cu ASEM, care 
găzduieşte evenimentul de azi, USM – cunoscuta facultate FRIŞPA, Universităţile de stat din 
Cahul şi Bălţi etc. 

 Cu regret, noi toţi, managerii instituţiilor universitare şi postuniversiare, tot mai frecvent 
constatăm că în Republica Moldova nu se respectă standardele profesionale şi programele de 
studii de la o instituţie la alta. Aici este oportun ca ministerul de resort să-şi spună cuvântul şi 
fapta, iar Academia poate fi un centru coordonator în domeniul studierii ştiinţelor 
administrative. Noi de mai mulţi ani propunem să fie creat un Consorţium al instituţiilor ce 
organizează instruirea în domeniul Administraţiei Publice, iar Academia să fie instituţia cu 
rolul de coordonator naţional.  

 Aceasta se impune datorită faptului real, prin care Academia de Administrare Publică pe 
lângă Preşedintele Republicii Moldova şi-a adus contribuţia sa la procesul de promovare a 
politicii de stat în domeniul serviciului public preponderent prin pregătirea cadrelor. Până în 
prezent, datorită muncii cu abnegaţie a managerilor, profesorilor, specialiştilor şi personalului 
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auxiliar au fost instruiţi şi au absolvit toate treptele de studii din cadrul Academiei, inclusiv: 
superioare, postuniversitare şi de perfecţionare – peste 20 mii de specialişti din domeniul 
complex al administraţiei publice.  

 Posedând o experienţă bogată în domeniu şi un potenţial solid de circa 50 de doctori 
habilitaţi, profesori universitari şi doctori în ştiinţe, deja, din septembrie 2007, adică cu un an 
mai devreme decât toate instituţiile universitare din Republica Moldova, când absolvenţii 
ciclului I abia la 1 septembrie 2008 şi-au început studiile, printre care masteranzii le-a început 
la cele 6 specialităţi academice: administraţia publică, dreptul administrativ şi constituţional, 
managementul public, relaţii internaţionale, drept internaţional şi management educaţional.  

 Doar în cadrul Academiei se realizează simultan studii de masterat de cercetare (cu 
volumul de 120 de credite de studii transferabile) şi masterat de profesionalizare (cu volumul 
de 90 şi 120 de credite de studii transferabile), ambele forme de instruire fiind organizată 
exclusiv cu frecvenţă la zi, cu durata de 1,5-2 ani. De rând cu instruirea în limba de stat, s-a 
trecut la studierea ştiinţelor administrative şi în limba rusă. Apoi, începând cu anul 2006 
Academia pentru prima dată a realizat o nouă performanţă – masteranzii la specialităţile relaţii 
internaţionale şi management s-au instruit integral în grupe academice de limbă engleză (fiind 
înregistrate, deja, trei promoţii de limbă engleză). În 2007, prin conlucrare cu Institutul 
Francofon de Administraţie şi Gestiune din Sofia (Bulgaria), fiind invitat la Academie 
directorul acestei renumite instituţii francofone în domeniul serviciului public, s-a convenit de 
a fi constituit un Consorţium Francofon pentru instruirea la distanţă a funcţionarilor publici, la 
programa de masterat „Gestiunea publică europeană”. La realizarea acestui proiect participă, 
printr-un efort comun instituţiile partenere de profil din 7 ţări europene şi Universitatea din 
Montreal (Provincia francofonă Quebek, Canada). 

 Importantă realizare în consolidarea ştiinţelor administrative şi recunoaşterea unanimă a 
rolului distinct în acest proces al Academiei este reprezentată de acreditarea instituţională. Ţin 
să menţionez că în calitate de membru al Colegiului Ministerului Educaţiei la şedinţa sa, din 9 
decembrie 2004, am votat pentru acreditarea specialităţilor: 1051 – „Administraţia Publică”; 
0851 – „Relaţii Internaţionale”; 1802 – „Management” (toate cu frecvenţă la zi şi frecvenţă 
redusă). În prezent, Academia este posesoarea Certificatului de Acreditare Seria AU, Nr. 
000015, fiind preocupată de realizarea unui proces complex de consolidare a capacităţilor 
sale. Apoi, un nou jalon important este constituit de intensificarea activităţii ştiinţifice, 
metodice şi de consulting, relansarea doctoratului şi crearea Consiliului ştiinţific specializat şi 
a seminarelor de profil, restabilirii mecanismului de elaborare a investigaţiilor ştiinţifice în 
baza proiectelor, aşa-zisei Comenzi de Stat etc., a unui complex integru de activităţi pentru 
acreditarea ştiinţifică a Academiei.  

 Conform Legii despre ştiinţă şi inovaţii din 2004, pe parcursul anilor 2008-2009, 
Academia a fost supusă procedurii acreditării ştiinţifice. Comisia specializată a Consiliului 
Naţional pentru Acreditare şi Atestare a Republicii Moldova a evoluat instituţia pe teren, iar 
rezultatele au fost examinate în cadrul şedinţei în plen a CNAA din 22 mai 2009. Drept 
consecinţă, membrii CNAA unanim au decis, prin vot secret, adoptarea hotărârii de a acredita 
ştiinţific instituţia noastră la profilul „Edificarea statului de drept şi consolidarea 
administraţiei publice din Republica Moldova în contextul integrării europene”. Astfel, 
Academia este acreditată ştiinţific, fiindu-i acordat Certificatul de Acreditare nr. 000033 
(devenind, de fapt, prima posesoare a certificatului de model nou). 

 În acelaşi context, printr-o decizie comună a CNAA şi Consiliului Suprem pentru Ştiinţă 
şi Tehnologii al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Revista academică „Administrarea 
Publică”, de asemenea, şi-a primit acreditarea la 6 specialităţi ştiinţifice. 

 Componentă prioritară în activitatea Academiei privind consolidarea potenţialului uman din 
serviciul public este reprezentată de perfecţionarea/instruirea continuă a funcţionarilor publici. În 
contextul realizării Comenzii de stat privind perfecţionarea, conform Hotărârii Guvernului, 
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precum şi a instruirii, pregătirii cadrelor de specialişti în domeniul serviciului public, Academia 
fiind specializată exclusiv la ciclurile 2 şi 3, studii realizate, în ultimii 7 ani, doar de masterat şi de 
doctorat, vom scoate în evidenţă următoarele: anual, în scopul organizării eficiente a Academiei, 
se emit nu mai puţin de 3 Hotărâri de Guvern şi 2,3 sau chiar 4 decrete prezidenţiale. 
Concomitent, instruirea continuă în cadrul Academiei este organizată de comun acord cu Unitatea 
de implementare a reformei administraţiei publice centrale, fiind organizată perfecţionarea 
diferitelor categorii de specialişti din cadrul autorităţilor publice centrale, precum şi cu Fondul 
Multidonator Internaţional. Sunt înregistrate realizări evidente şi la capitolul realizării 
Componentei a III – Capacitatea de instruire a funcţionarilor publici din cadrul Proiectului 
Managementul finanţelor publice, susţinut de Banca Mondială, fiind elaborate, deja, 18 module 
de instruire în domeniu (care vor fi publicate de către Academie în 3 limbi), şi vor fi puse la 
dispoziţia corpului de funcţionari publici din Republica Moldova. Apropo, numai pentru acest 
proiect instituţia noastră a primit un grant nerambursabil de 2 mln dolari SUA de la Agenţia 
Suedeză pentru Dezvoltare Internaţională (SIDA), o tipografie modernă cu o valoare de aproape 2 
milioane de lei, divers utilaj şi logistică pentru instruire.  

 Etapa actuală de realizare a reformei administraţiei publice, realităţile în care ea se 
desfăşoară, sarcinile mereu crescânde care stau în faţa serviciului public, evoluţia legislaţiei în 
domeniul educaţional impun o nouă viziune asupra pregătirii cadrelor de funcţionari publici. 
Această politică de stat este promovată consecvent şi dezvoltarea de mai departe a Academiei 
poate fi asigurată doar prin fortificarea potenţialului ei managerial şi didactic. 

 Academia este aptă şi poate să satisfacă multe din necesităţile de instruire a resurselor 
umane din domeniul serviciului public. Prin această activitate de bază instituţia noastră poate 
influenţa mai eficient asupra realizării politici de stat în domeniul administraţiei publice şi 
consolidării potenţialului uman din serviciul public.  

 În virtutea acestor oportunităţi, constant ne preocupăm de optimizarea sistemului de 
pregătire a cadrelor de funcţionari publici şi de sporire a calităţii procesului de instruire. În 
etapa actuală a reformei administraţiei publice se impune o nouă viziune asupra pregătirii 
cadrelor pentru administraţia publică. În acest sens, extrem de oportun era soluţionarea 
problemei ce ţine cont de statutul studiilor, precum şi forma actului de studii la absolvirea 
Academiei. În actualul an de studii ne-a reuşit optimizarea statutului studiilor şi, respectiv, 
prin Hotărârea Guvernului Nr. 577 din 24 mai 2007, problema dată a fost soluţionată pozitiv.  

 Respectiva hotărâre de Guvern, ţinând cont de practica instituţiilor similare din alte state şi în 
scopul asigurării convertibilităţii diplomei eliberate de Academie, a modificat forma de studii 
postuniversitare actuale în studii superioare de masterat, cu acordarea absolvenţilor diplomei de 
magistru. Adică, instituţia noastră se situează în avangarda sistemului educaţional din Republica 
Moldova şi cu un an mai devreme declanşează studiile din ciclu II de masterat academic şi 
profesional specializat în domeniul administraţiei publice (în ţara noastră studiile de masterat 
drept ciclul II al învăţământului universitar s-au început în 2008, când s-au finalizat studiile 
primului ciclu, începute în anul 2005). Ţinând cont de Planul de acţiuni elaborat, în contextul 
dezvoltării de mai departe a capacităţilor Academiei Guvernul a hotărât că „Academia de 
Administrare Publică realizează programe de masterat în următoarele domenii: Ştiinţe politice, 
Ştiinţe economice, Servicii publice şi alte domenii, în conformitate cu legislaţia în vigoare”.  

 De-a lungul anilor de studii anume Academia a demonstrat cert că la modernizarea 
procesului de instruire a funcţionarilor publici o contribuţie majoră îşi va aduce şi Biblioteca 
Electronică a Academiei, care şi-a lansat activitatea prin conectarea la reţeaua de servicii 
informaţionale în domeniu a Companiei EBSCO. Activând în condiţii benefice ale sec. XXI, 
este absolut necesară această instituţie modernă de informare şi documentare, în plan 
universal, serviciile informaţionale în domeniul administraţiei publice stând la dispoziţia 
personalului serviciului public din Republica Moldova. 
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 O altă realizare importantă pentru consolidarea politicii de stat în domeniul serviciului 
public este reprezentată de relansarea doctoratului din cadrul Academiei şi intensificarea 
activităţii ştiinţifice. Graţie susţinerii Preşedinţiei şi Guvernului Republicii Moldova, în anul 
2006 au fost aprobate unele modificări în Nomenclatorul specialităţilor ştiinţifice, fiind 
introdusă specialitatea distinctă „Administrarea publică”. Aceasta a impus noi exigenţe faţă 
de Academie la capitolul dat. Drept consecinţă celor realizate în anul curent de studii a fost 
reanimată activitatea doctoratului, noi am iniţiat acreditarea ştiinţifică a instituţiei noastre. 
Patru profesori ai Academiei sunt aprobaţi de către Consiliul Naţional de Acreditare şi 
Atestare în calitate de conducători ştiinţifici de doctorat pentru o perioadă de 6 ani (dnii 
A. Roman şi M. Platon, doctori habilitaţi, profesori universitari, N. Romandaş, profesor 
universitar, doctor în drept şi A. Popovici, doctor în ştiinţe, conferenţiar universitar). La 19 
aprilie curent a fost aprobat Seminarul ştiinţific de profil la specializările de doctorat: 
„Teoria, metodologia şi istoria administraţiei publice” (25.00.01) şi „Organizarea şi 
dirijarea în instituţiile de stat, servicii publice” (25.00.02), preşedinte fiind aprobat rectorul 
Academiei dl A. Roman. Seminarul ştiinţific de profil şi Consiliul ştiinţific, deja, şi-au 
început activitatea, fiind examinate şi susţinute cu succes în cadrul Academiei primele teze de 
doctor în drept şi în ştiinţe istorice la specialităţile respective. 

Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova se află în 
plină evoluţie, continuând optimizarea ei organizatorică şi structurală, consolidarea 
potenţialului didactic şi managerial, relansarea activităţii ştiinţifice şi extinderea capacităţilor 
sale în toate domeniile de activitate. În ultimii ani, se elaborează un set de proiecte privind noi 
concepţii şi strategii în problema optimizării procesului de instruire iniţială şi 
continuă/perfecţionare a funcţionarilor publici, diverse programe şi planuri de dezvoltare şi 
consolidare a capacităţilor sale. Aceste strategii noi şi concepţii se bazează pe tehnologii 
educaţionale avansate naţionale şi internaţionale în domeniul metodicilor şi metodologiilor 
moderne andragogice, pe experienţa proprie acumulată şi cea a partenerilor noştri din 
străinătate cu care colaborăm (inclusiv, pe bogata experienţă din Franţa a renumitei Şcoli 
franceze de administrare, cu conducerea căreia recent la Kiev, la 1 decembrie 2006, am 
convenit să pregătim semnarea unui Acord de colaborare bilaterală). 

 Prioritar în etapa actuală este suportul de bază în elaborarea documentelor de program în 
domeniul administraţiei publice; este reprezentat de diverse acte normative, în contextul 
prevederilor cărora îşi realizează activitatea sa Academia, inclusiv: Hotărârea Parlamentului 
din 18 iulie 2002 privind aprobarea Concepţiei cu privire la politica de personal în serviciul 
public, Hotărârea Guvernului din 20 mai 2004 despre aprobarea Regulamentului cu privire la 
atestarea funcţionarilor publici, Hotărârea Guvernului nr. 1424 din anul 2004 cu privire la 
organizarea formării continue etc. 

În cadrul activităţilor de elaborare a documentelor prioritare sunt convins că Concepţia 
instruirii profesionale, de exemplu, trebuie să se întemeieze pe principiile umanizării, 
accesibilităţii, adaptivităţii, creativităţii, diversităţii şi responsabilităţii juridice şi sociale. 
Doar astfel conceptul instruirii profesionale a funcţionarilor publici corespunde standardelor 
educaţionale contemporane şi prevede o pregătire temeinică cu caracter conceptual, bazată pe 
conştiinţa civică şi mentalitatea statală, ataşamentul patriotic şi participarea plenară la 
consolidarea statalităţii naţionale moldoveneşti, care, de fapt, îmbină organic necesităţile 
personalităţii şi societăţii, dezvoltă capacităţile de a lucra în echipe, abilităţi diverse de 
comunicare în mai multe limbi străine şi în limbajul tehnologiilor informaţionale. 

Având prin statutul său abilitatea de Centru naţional în domeniul administraţiei publice, 
Academia participă activ la formarea şi promovarea cadrului legal al serviciului public, 
statutului şi deontologiei funcţionarului public. Mai mulţi specialişti – cadre didactice şi 
manageriale participă la elaborarea diverselor proiecte de legi, concepţii şi strategii naţionale.  
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PROFESORUL MIHAIL ROTARU LA 75 DE ANI 
 

Conf. univ. dr. Nicolae Ciubotaru, UPS „Ion Creangă” 
 
Profesorul universitar, doctorul habilitat în istorie s-a format ca personalitate notorie în 

perioada postbelică. Mihail Rotaru s-a născut la 1 octombrie anul 1934 în satul Frasin, judeţul 
Soroca (astăzi raionul Donduşeni) în familia lui Tudor şi a Mariei Rotaru. Studiile primare şi 
medii le-a căpătat în satul de baştină, apoi în satul Gaşpar şi la şcoala de medicină din oraşul Bălţi. 
După un an de studii la Institutul Unional de Justiţie din Harcov, Filiala Chişinău în anul 1953 
Mihail Rotaru s-a înscris la Institutul Pedagogic din oraşul Bălţi la specialitatea Istorie. Peste un 
an, în 1954 în cadrul reorganizării instituţiilor de învăţământ superior din Moldova, studenţii de la 
această specialitate au fost transferaţi la Institutul Pedagogic moldovenesc din Chişinău. A 
absolvit facultatea cu eminenţă în anul 1958 ( din anul 1967 IPS „Ion Creangă). 

În lucrarea „Istoria Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” sunt menţionate 
numele studenţilor, printre care şi numele lui M. Rotaru, care a activat în munca de cercetare 
studenţească, factor determinant în viaţa şi activitatea de mai departe. La absolvire Mihail 
Rotaru a căpătat specialitatea de învăţător de istorie şi limba şi literatura moldovenească 
(română – n.a.). 

În anii 1958-1962 tânărul absolvent a activat în organizaţiile de tineret din republică, 
iar în anii 1962-1969 a lucrat în calitate de colaborator ştiinţific superior şi vicedirector 
pentru arhiva de partid la Institutul de Istorie (pe atunci al partidului comunist). În anul 
1966 la Institutul de Istorie al Partidului comunist din oraşul Talin a susţinut teza de 
candidat (doctor) în istorie. În anul 1968 Comisia superioară de atestare a cadrelor a 
Ministerului Învăţământului superior şi mediu de specialitate din URSS i-a conferit titlul 
de Colaborator ştiinţific superior, iar în anul 1971 titlul didactic de docent (conferenţiar 
universitar). În anul 1975 Mihail Rotaru susţine teza de doctor habilitat în istorie la 
Universitatea de Stat din Moscova „M.V. Lomonosov”, iar în anul 1977 i se conferă titlul 
ştiinţific didactic de Profesor universitar. 

În articolul „Temelia omului – munca” semnat de cunoscutul jurnalist Leonid Busuioc 
descrie mărturisirea profesorului M. Rotaru: „Am avut fericirea să trec şcoala ştiinţifică a 
Universităţii de Stat din Moscova „M. V. Lomonosov”. 

Munca ştiinţifico-didactică Mihail Rotaru şi-a început-o la Institutul Agricol 
„M.V. Frunză” (astăzi Universitatea Agrară) în anul 1962 în calitate de lector universitar 
prin cumul. Din anul 1965 până în anul 1971 prelungeşte activitatea pedagogică la 
Institutul Politehnic „S. Lazo” (astăzi Universitatea Tehnică) în calitate de lector 
universitar superior şi docent prin cumul, apoi din 1969 – titular. În anii 1971-1977 
activează în funcţie de Şef de catedră la Institutul de Medicină, iar în anii 1977-1991 este 
Şef de catedră şi Decan (1985-1987) la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, 
deci, s-a întors în instituţia pe care a absolvit-o. 

Din 1 septembrie 1971 până în anul 1996 profesorul universitar M. Rotaru a activat în 
cadrul statornicirii Institutului Naţional de Educaţie Fizică şi Sport. O altă etapă de activitate a 
fost la Universitatea de Ştiinţe Aplicative din Moldova deţinând funcţiile de Şef de studii, 
profesor universitar la catedra Drept şi prorector pentru studii. În anii 1999-2003 a prelungit 
activitatea sa la Universitatea de Criminologie în calitate de Secretar ştiinţific al Senatului şi 
profesor universitar la Catedra de drept public. În aceşti ani a activat şi la Universitatea 
Slavonă la catedrele de Drept Statal. Din luna septembrie 2003 şi până în prezent M. Rotaru 
activează în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova la Catedra Drept public. 
Concomitent activează şi la Academia de Administrare Publică la Catedra Ştiinţe juridice. 

Pe parcursul a circa 50 de ani savantul Mihail Rotaru a elaborat cursuri universitare pentru 
studenţi, doctoranzi şi masteranzi: Istoria PCUS, Istoria românilor, Istoria şi filozofia culturii 



 
 

22

universale, Bazele statului şi dreptului Republicii Moldova, Istoria universală a statului şi 
dreptului, Istoria dreptului românesc, Istoria statului şi dreptului Republicii Moldova, Drept 
comunitar european, Drept constituţional şi instituţii publice, Drept administrativ, Drept vamal 
etc. Concomitent a publicat un şir de materiale didactice şi cursuri universitare, printre care: 
Istoria universală a statului şi dreptului (2003, 2005), Teza de licenţă. Indicaţii metodice la 
specialitatea Drept, specializarea Drept economic (2004, 2006), Bazele statului şi dreptului 
Republicii Moldova (2007), Istoria dreptului românesc (2008), История государства и права 
Республики Молдова (2009), Istoria şi teoria dreptului. Culegere de articole (2009) etc. 

Omagiatul este autorul a peste 450 de lucrări (monografii, cursuri universitare, articole 
ştiinţifice şi comunicări publicate în ţară şi peste hotare etc.). 

Mihail Rotaru, lucrător emerit al şcolii superioare din Republica Moldova, face parte din 
generaţia postbelică, care, în realitate, a trăit întregul calvar al celui de-al doilea război 
mondial şi a perioadei totalitar-comuniste de după război. 

În întreaga sa activitate ştiinţifică şi didactică profesorul M. Rotaru a depus eforturi mari în 
sporirea calităţii instructiv-educative a studenţilor. Destinul istoricilor din şcoala sovietică, fiind 
determinat de conducerea organelor de partid, nu este de invidiat. Pedagogul şi savantul 
M. Rotaru, chiar de la începutul „perestroicii” lui M. Gorbaciov şi-a ales drumul, a răspuns la 
chemarea neamului său. La 10 noiembrie 1988, în scrisoarea semnată de istorici adresată 
Comisiei interdepartamentale a Prezidiului Sovietului Suprem al Republicii Moldova pentru 
studierea istoriei şi problemelor dezvoltării limbii naţionale, lista semnatorilor este deschisă de 
Mihail Rotaru. Ceea ce a semnat dumnealui împreună cu alţi istorici subliniază crezul său istoric. 
„Istoriografia oficială sovietică decenii de-a rândul a încercat să ne formeze o asemenea „tradiţie” 
a trecutului care ne-ar rupe de izvoare, ne-ar înstrăina de vatra strămoşească, ne-ar lipsi de 
memoria istorică”... În acelaşi document au fost formulate cerinţe cu referire la limba naţională. 
Se menţiona că teoria „două limbi – două alfabete”, având ca sursă de inspiraţie politica stalinistă 
are menirea de a orienta evoluţia limbii noastre într-o direcţie care s-o îndepărteze de originile ei, 
s-o împingă spre o degradare totală”. 

Săptămânalul „Literatura şi arta” din 23 septembrie 2004 publică un articol despre 
omagiatul nostru semnat de Anton Moraru şi Gheorghe Cernea în care se da următoarea 
apreciere: „Suntem convinşi că opera ştiinţifică a prof. M. Rotaru, cu toate dificultăţile 
timpului, precum şi toată activitatea lui profesională, îi vor eterniza numele pe plaiul nostru 
strămoşesc”. 

Cu ocazia celor 75 de toamne, discipolii şi colegii de la Facultatea de Istorie şi 
Etnopedagogie de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” vă aducem dle profesor 
Mihail Rotaru cele mai calde felicitări şi urări de bine. La mulţi ani! 

 
 
 

НОВАТОРСКИЙ ПОДХОД ПРОФЕССОРА М. РОТАРУ  
ПРИ РАЗРАБОТКЕ КУРСА ЛЕКЦИЙ «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

И ПРАВА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА» 
 

Магистр права, ст. преп., докторант Елена Албул, МЭА 
 

Дисциплина «История государства и права» принадлежит к числу 
фундаментальных дисциплин, изучаемых в высших юридических учебных заведениях 
Республики Молдова. Именно в задачи этой дисциплины входит формирование у 
студентов основ профессионального юридического мышления, научного представления 
об основных путях становления и развития государственности Республики Молдова. 
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Учитывая вышеперечисленные факторы, профессор М. Ротару предложил курс 
лекций «История государства и права Республики Молдова», целью которого является 
оказание неоценимого содействие студентам в приобретении глубоких знаний в 
области истории права и государства. 

Главное внимание в данной книге уделено изучению основных черт истории права 
румын, а также характерных особенностей возникновения, функционирования и 
последующих изменений правовых обычаев и законов Республики Молдова. 

Нельзя не отметить новаторский подход профессора М. Ротару при разработке данного 
курса лекций «История государства и права Республики Молдова», учитывая тот факт, что 
кроме содержательного материала, включающего в себя 14 тем, профессор М. Ротару 
также: 

1) предложил программный стандарт курса «История государства и права 
Республики Молдова», определив тем самым его общие цели, изучение курса на 
уровне познания, внедрения и интегрирования его в системе юридического 
образования; 

2) в виде приложения к курсу лекций г-н М. Ротару опубликовал краткий словарь 
историко-правовых терминов, что окажет студентам неоценимое содействие в 
наиболее глубоком понимании использованных юридических терминов; 

3) важным является и тот факт, что в первой теме курса лекций профессор М. 
Ротару раскрыл понятие учебного курса и его место среди юридических наук, 
определил основные методы изучения курса, а также его значение и 
историографию; 

4) кроме того, заслуживает высокой оценки и тот факт, что в конце курса лекций 
указан перечень экзаменационных вопросов, что также существенно облегчит 
студентам процедуру подготовки по дисциплине «История государства и права». 

В данной книге профессор М. Ротару, предоставил студентам материалы по 
формированию государства и права, начиная с античного периода вплоть до становления 
государства и права Республики Молдова. Новаторством следует считать и то, что 
профессор М. Ротару не ограничился изучением лишь государственно-правовых 
институтов Молдавской Советской Социалистической Республики до периода 1989 г, (как 
большинство авторов в нашей республике по данной тематике), а рассмотрел этапы 
становления государства и права в Республике Молдова с 1991 г. по нынешнее время, 
обозначив государственное и политическое развитие Республики Молдова, обосновав 
значение Конституции, как основного закона государства, а также определив дальнейшие 
перспективы развития Республики Молдова. 

Содержание данной книги позволяет сформировать целостное представление об 
основных методических приемах изучения курса и тенденциях правового развития нашего 
государства. 

Данная книга может стать настольным пособием не только для студентов, 
обучающихся по специальностям право, но и для всех студентов, специализирующихся по 
гуманитарным наукам. 

В заключение, хочу сердечно поздравить профессора М. Ротару с интересной и 
содержательной книгой, а также с его юбилеем и пожелать ему крепкого здоровья, 
дальнейшей творческой и плодотворной деятельности. 
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Secţiunea I. ISTORIA STATULUI  
ŞI DREPTULUI 

 
 
 

ROLUL ISTORIEI UNIVERSALE ŞI NAŢIONALE A DREPTULUI ÎN 
FORMAREA PROFESIONALĂ A JURISTULUI 

 
Prof. univ. dr. hab. Om Emerit Mihail Rotaru, ASEM  

  
Istoria universală şi naţională a dreptului sunt două discipline universitare fundamentale, 

care, împreună cu alte obiecte cu caracter juridic, contribuie la pregătirea viitorilor specialişti 
în domeniul jurisprudenţei. Graţie specificului său, Istoria universală a statului şi dreptului şi 
Istoria dreptului românesc se încadrează în spectrul larg al disciplinelor socioumane, fiind 
obiecte de studiu istorico-juridic. Totuşi, spre deosebire de ştiinţele juridice înrudite (Dreptul 
Roman, Teoria generală a statului şi dreptului, Dreptul internaţional etc.), Istoria universală 
a statului şi dreptului şi Istoria dreptului românesc îşi au propriile obiective de investigare 
ştiinţifică şi de aplicare practică. Or, Istoria universală şi naţională a statului şi dreptului 
studiază legităţile şi particularităţile esenţiale ale genezei, evoluţiei, ascensiunii şi, în unele 
cazuri – substituirii, iar în altele – continuităţii instituţiilor de stat şi normelor de drept dintr-o 
singură ţară sau din mai multe formaţiuni statale luate în ansamblu.  

Iată de ce, studierea comparativă a rolului Istoriei universale a statului şi dreptului şi a 
Istoriei dreptului românesc în formarea profesională a juristului este actuală atât din punct de 
vedere teoretic, cât şi practic. Nu întâmplător problema dată, în genere, şi-a găsit oglindire în 
lucrările cu caracter instructiv-metodic, însă deocamdată lipsesc lucrările şi studiile speciale 
comparative cu privire la locul şi aportul Istoriei universale a statului şi dreptului şi Istoria 
dreptului românesc în pregătirea specialiştilor în drept – jurişti.  

În prezenta comunicare vom analiza Istoria universală şi naţională a statului şi dreptului 
ca discipline de studii, locul lor în sistemul disciplinelor juridice, metodele de cercetare şi 
învăţare, periodizarea, structura şi importanţa cursurilor.  

Valoarea cultural-ştiinţifică şi educativă a istoriei, în general, şi a Istoriei universale şi 
naţionale a statului şi dreptului, în special, este recunoscută, astăzi, de unanimitatea oamenilor 
de cultură. Prin valorosul tezaur de informaţii istoria face posibilă, prin metode proprii, 
cunoaşterea dezvoltării societăţii omeneşti din cele mai vechi timpuri până astăzi. Însă, 
nicicând lumea nu s-a schimbat mai radical şi mai rapid decât în ultimii ani. Harta politică a 
globului a cunoscut în acest răstimp transformări uluitoare, pe care nimeni nu a reuşit să le 
anticipeze. Pe o cincime din suprafaţa globului s-a prăbuşit un sistem social-politic, după mai 
bine de şapte decenii de neîntreruptă şi aparenţă triumfală existenţă. Un sfert din statele lumii 
şi-au schimbat în acest răstimp structurile economice, sociale, politice. Oraşele şi capitalele au 
revenit la vechiul nume, iar alte ţări şi-au luat alte denumiri oficiale. Dar realitatea 
contemporană nu este izolată de trecut şi viitor. Ea este numai o nouă etapă importantă în 
istorie. Actualul, întruchipând în sine tendinţe diverse din trecut, complicate, deseori 
contradictorii, neagă tot ce este perimat, înzestrează viziunea cu alte calităţi, creând, în aşa 
mod, tendinţe şi fenomene noi, zălogind premisele viitorului. Iată de ce, studierea Istoriei 
universale a statului şi dreptului şi Istoria dreptului românesc de către studenţi şi evaluarea 
cunoştinţelor lor va ocupa un rol important, deoarece viitorul jurist, pentru a înţelege esenţa 
statului şi dreptului contemporan, trebuie să cunoască cum ele au apărut, prin ce etape au 
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trecut în dezvoltarea lor, ce factori au influenţat la crearea, statornicirea, dezvoltarea şi 
preschimbarea lor în formă şi conţinut.  

Prezentarea obiectivă a fenomenelor a conferit istoriei un caracter de ştiinţă a dezvoltării 
societăţii omeneşti în toată complexitatea ei. În felul acesta concepută, istoria dreptului este o 
succesiune de fenomene economice, sociale, juridice, instituţionale, culturale şi politice, care 
determină şi explică evoluţia ascendentă a omenirii pentru făurirea unei vieţi mai bune, generată 
de grupări sociale, de eforturile lor de înfăptuire a aspiraţiilor de progres şi civilizaţie.  

Obiectul Istoriei universale a statului şi dreptului şi Istoria dreptului românesc (ca 
discipline de învăţământ) se definesc din realităţile sus-numite. 

Istoria universală şi naţională a statului şi dreptului este o parte componentă importantă a 
ştiinţelor istorico-juridice şi discipline de studiu obligatorie în sistemul de pregătire 
profesională a juriştilor. Ele prezintă instituţiile statale şi dreptul din perspectiva originii şi 
evoluţiei lor istorice. În acest sens, Istoria universală a statului şi dreptului şi Istoria dreptului 
românesc sunt discipline fundamentale, care contribuie la cunoaşterea instituţiilor politice şi 
juridice, a situaţiei social-economice, politice şi militare în diferite ţări şi epoci istorice la fel 
şi din Republica Moldova. Însă, cu părere de rău, de peste 5 ani cursul Istoria universală a 
statului şi dreptului, disciplină obligatorie, care se studiază de către toţi studenţii de la 
specialităţile Drept din toate instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova şi din 
toate ţările lumii, la ASEM este exclus din planul de studii. 

Scopul disciplinei este de a forma viitorilor specialişti din domeniul jurisprudenţei o concepţie 
ştiinţifică despre: etapele constituirii şi conţinutul dezvoltării statalităţii şi sistemelor de drept; 
implementarea cunoştinţelor teoretice şi practice vizând istoricul statului şi dreptului etc. 

Obiectivele de instruire didactică şi de investigaţie ştiinţifică ale Istoriei universale a 
statului şi dreptului şi Istoriei dreptului românesc rezidă în elucidarea legităţilor general 
istorice, conform cărora are loc emergenţa şi evoluţia instituţiilor de stat şi normelor de drept 
într-o perioadă istorică. De remarcat că studiul Istoriei universale şi naţionale a statului şi 
dreptului cuprind apariţia şi dezvoltarea drepturilor omului şi ale cetăţeanului, a statului de 
drept, a federalismului, a divizării puterii politice, a parlamentarismului, a instituţiilor 
fundamentale de drept public şi privat etc. 

În aşa fel, Istoria universală a statului şi dreptului şi Istoria dreptului românesc studiază 
apariţia, dezvoltarea şi funcţionarea statului şi dreptului din ţările care au avut o influenţă mai 
mare asupra istoriei statalităţii, analizează conţinutul proceselor statale şi de drept, care se 
dezvoltă într-un anumit timp şi spaţiu, studiază legăturile specifice dintre cauză şi efect şi 
dezvăluie legităţile istorice concrete.  

Deci, pentru a percepe statul şi dreptul contemporan, trebuie să ştii, cum ele au luat 
naştere, ce etape principale au trecut în dezvoltarea lor, care sunt cauzele care au determinat 
fondarea lor, statornicirii, dezvoltării, schimbării formelor şi conţinutului lor. Iată de ce, locul 
Istoriei universale a statului şi dreptului în sistemul disciplinelor juridice stabileşte, în esenţă, 
realităţile obiectului de cercetare. Istoria universală a statului şi dreptului notează diverse 
cauze de formare şi dezvoltare a statului şi dreptului. În aceasta o importanţă specifică se 
atribuie structurii organizaţionale de producere a societăţii. Apariţia statului şi dreptului este 
determinată de transformările efectuate în orânduirea comunei primitive, transformări care au 
cauzat ca formele de organizare şi conducere (ginta, tribul) să nu mai fie suficiente, 
impunându-se o formă nouă – cea politică, statală şi de drept. Deci, statul şi dreptul au apărut 
ca urmare a dezvoltării societăţii umane. A fost o cerinţă vitală pentru organizarea producţiei 
materiale, pentru dezvoltarea vieţii spirituale, pentru apărarea teritoriului şi pentru asigurarea 
ordinii interne între diferite grupe sociale.  

Statul apără teritoriul său împotriva invaziilor externe, dar, totodată, cucerea şi teritorii 
noi, fie de la vecini, fie în ţinuturi îndepărtate (coloniile greceşti, războaiele de cucerire 
purtate de Roma) şi au jucat un rol deosebit în organizarea vieţii economice, construirea de 
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sisteme de irigaţie, edificii publice, temple etc. Statele încep să funcţioneze, în mare măsură, 
supunându-se legităţilor interne de dezvoltare. Prin aceasta este important ce fel de stat este 
autoritar sau democratic, care pături sociale sau grupuri controlează mecanismul lui, stagnând 
sau stimulând procesul social.  

În aceste condiţii, fiecare ţară are menirea sa, a sa îmbinare de premise în dezvoltarea 
istorică, formează chipul său nerepetat, individual de statalitate naţională. Legităţile generale 
de dezvoltare a statului şi dreptului în fiecare ţară se manifestă nu în unul şi acelaşi sens. 
Deci, istoria statalităţii de drept naţională reiese că este mai bogată, mai „cu dibăcie” decât 
istoria generală. Respectiv „logicul”, adică legitatea generală de dezvoltare, şi „istoricul”, 
adică manifestarea acestei legităţi cu toată complexitatea de modificări particulare nu coincid 
întru totul pe parcursul spaţiului istoric extrem de îndelungat.  

Acestea şi determină corelaţia dintre Istoria universală şi naţională a statului şi dreptului şi 
Teoria statului şi dreptului. Istoria universală a statului şi dreptului cercetează procesul juridic şi 
de stat cu precizie în timp şi spaţiu şi descoperă legităţile concrete-istorice, adică „istoricul”.  

Teoria generală a statului şi dreptului, bazându-se pe rezultatele ştiinţifice a cercetărilor 
juridico-istorice, formulează, descoperă cele mai generale legităţi ale apariţiei, dezvoltării şi 
funcţionării statului şi Teoria generală a statului şi dreptului şi alte discipline juridice fără a 
studia Istoria universală a statului şi dreptului, cum se practică în cadrul ASEM.  

Cele menţionate pe deplin se referă şi la corelaţia (interconexiunea) dintre Istoria 
universală a statului şi dreptului şi Istoria doctrinelor politice şi juridice, care studiază apariţia 
şi dezvoltarea, eficacitatea socială a doctrinelor statale şi juridice în consecutivitate 
cronologică şi concret istorică. Şi această disciplină importantă la fel nu se studiază la 
specialitatea Drept din cadrul ASEM. 

Prezintă interes şi corelaţia Istoriei universale a statului şi dreptului cu Dreptul 
constituţional. Dreptul constituţional în sistemul dreptului continental este considerat ramura 
principală a dreptului, care prin normele sale consacră şi ocroteşte cele mai importante valori 
economice, sociale şi politice. El este definit ca „acea ramură a dreptului formată din normele 
juridice, care reglementează relaţiile sociale fundamentale ce apar în procesul instaurării, 
menţinerii şi exercitării statale a puterii”. 

Principiile generale ale dreptului constituţional se regăsesc în toate celelalte ramuri ale 
dreptului. În susţinerea cursului Istoria universală a statului şi dreptului se va ţine cont de aceste 
adevăruri, pe parcurs făcându-se un studiu (adesea comparat) a constituţiilor diverselor state.  

Istoria universală a statului şi dreptului este înrudită şi cu Istoria dreptului naţional, care 
scoate în relief în succesiunea diferitelor perioade istorice – trăsăturile specifice ale 
organizării de stat şi ale ramurilor de drept de pe teritoriul Republicii Moldova. În acest scop, 
Istoria naţională a statului şi dreptului va face o comparaţie cu alte state şi sisteme de drept, 
analizate, deja, pe parcursul studierii disciplinei Istoria universală a statului şi dreptului. Prin 
aceasta Istoria naţională a statului şi dreptului şi Istoria universală a statului şi dreptului se vor 
completa reciproc.  

În cadrul ştiinţelor Istoriei universale a statului şi dreptului şi Istoriei dreptului românesc 
trebuie de avut în vedere că faptele istorice constituie fundamentul, bazele ştiinţei istorico-
juridice. Drept fapt istoric sunt considerate toate realităţile istorice. Fapt istoric poate fi nu 
numai un fenomen unic (cum ar fi un document normativ), dar şi un anumit proces istoric, în 
ansamblu, adică un lanţ de fapte interdependente. Selectarea faptelor, gruparea lor, în mare 
măsură, depinde de competenţa, calificarea ştiinţifică a cercetătorului, concepţiile lui politice 
şi teoretice, de ipoteza iniţial aleasă. Numai în baza analizei minuţioase sub toate aspectele a 
faptelor istoricul – jurist poate să restabilească evenimentele din trecut, să dezvăluie esenţa 
evenimentelor studiate, care determină legitatea lor.  

Acestui scop şi servesc diferite metode de cercetare. Un loc important printre ele îi revine 
metodei dialectice, descoperirea conţinutului căruia constituie una din problemele fundamentale 
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ale filosofiei. Această metodă joacă un rol primordial în interpretarea teoretică a obiectului de 
cercetare, ea priveşte fenomenele istorice ca fiind legate indispensabil unele de altele, 
condiţionând reciproc geneza, evoluţia, existenţa şi pieirea sa. În conformitate cu această metodă, 
fenomenele – statul şi dreptul, există şi dispar, datorită legii luptei contrariilor.  

În cercetările istorico-juridice se folosesc în temei metode speciale de investigaţii care se 
utilizează şi în alte ramuri ale ştiinţei.  

Metoda istorică, bunăoară, prevede cercetarea concret istorică a apariţiei şi dezvoltării 
statului şi dreptului. O etapă importantă ale acestor cercetări este analiza conţinutului 
procesului istoric, mai ales legăturile de cauză şi efect inerente. 

Cu ajutorul metodei istorice sunt cercetate problemele fundamentale în dezvoltare statului şi 
dreptului, inclusiv lupta dintre vechiul perimat şi noul în apariţie. Aici este important de a studiat 
caracterul sistemic al statului şi dreptului, specific lor, calităţilor structurale şi funcţionale.  

Metoda structurală de sistemă este foarte efectivă la cercetarea sistemelor autonome 
dinamice şi complicate, care constau din multiple elemente de acţiune reciprocă, care 
formează o integritate relativ constantă. Aplicarea ei în cercetările istorico-juridice presupune 
studierea structurii elementelor, a interdependenţei lor, precum şi ce este esenţial: evidenţierea 
elementelor, care asigură integritatea sistemului, adică sunt generatoare de sisteme.  

Metoda comparativ-istorică – înseamnă o dezvăluire mai completă a importanţei faptelor 
istorice evidenţiate prin suprapunerea lor cu o serie de alte fapte asemănătoare de acelaşi tip, 
ordin. Aceasta orientează spre studierea fenomenelor concrete statale şi juridice prin 
compararea anumitor calităţi şi trăsături ale lor cu indicii altor fenomene similare de acelaşi 
gen (comparaţie sincronă), ori suprapunerea fenomenelor (sau a unui şi acelaşi fenomen) în 
cadrul diferitelor etape spaţiale ale dezvoltării lor (comparaţie diacronică). 

O altă metodă de cercetare este deducţia prin analogie – concluzia privind asemănarea a 
două sau mai multor fenomene în cadrul anumitor relaţii, bazate pe asemănarea acestora în 
cadrul altor relaţii. Iată o formă simplă de deducţia prin analogie: obiectul „B” ce se 
caracterizează prin însuşirile a, b, c, d şi obiectul „C” ce se caracterizează prin însuşirile b, c, 
d. Prin urmare, obiectul „C”, posibil, are şi însuşirea „a”. În ştiinţa istorico-juridică analogia, 
deseori, este aplicată la studierea fenomenelor statale şi de drept, despre care informaţia este 
incompletă, neprecisă, fragmentară.  

Metoda statistică – se foloseşte la cercetarea părţilor cantitative ale procesului istoric şi 
juridic, când obiectul de studiere se caracterizează prin indici numerici. Metoda statistică ajută 
cercetătorului să diferenţieze necesarul de întâmplător, să dezvăluie legităţile anumitor 
procese, legate de fenomenele frecvente, care se numesc ansambluri statistice.  

În prezent, metoda statistică a început să cedeze locul metodelor de matematizare a 
istoriei. Dezvoltarea logicei matematice la fel ca şi saltul calitativ în perfecţionarea tehnicii de 
calcul au dat un impuls acestui proces. În această direcţie au fost atinse succese considerabile, 
îndeosebi, în direcţiile cercetărilor activităţii financiare a statului, în lupta cu criminalitatea, în 
descifrarea actelor juridice vechi etc.  

Rezultate pozitive în cercetarea istoriei statului şi dreptului vor fi atinse numai printr-o 
abordare complexă şi integră a tuturor metodelor sus-numite.  

Cercetările ştiinţifice în domeniul Istoriei universale şi naţionale a statului şi dreptului ne 
permit să afirmăm cu certitudine că schimbarea diferitelor tipuri de state şi sisteme politico-
juridice nu se produce spontan, ci conform legităţilor generale ale evoluţiei societăţii umane. 
Operând cu noţiunea „Formaţiune social-economică”, s-a făcut posibil de a lămuri şi motiva 
premisele şi cauzele evoluţiei sociale, perpetuarea epocilor, ideologiei, sistemelor de drept şi 
instituţional statale. 

Istoria universală a statului şi dreptului studiază istoria instituţiilor de stat juridice anumitor 
ţări, în mod cronologic, în cadrul a patru perioade de bază: „Istoria universală a statului şi 
dreptului în Epoca Antică”, „Istoria universală a statului şi dreptului în Epoca Medievală”, „Istoria 
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universală a statului şi dreptului în Epoca Modernă”, „Istoria universală a statului şi dreptului în 
Epoca Contemporană”. Periodizarea aceasta corespunde celor patru epoci principale în 
dezvoltarea societăţii, componenţa esenţială a căruia sunt statul şi dreptul. Fiecărei epoci îi sunt 
caracteristice procese social-economice şi statal-juridice complicate şi neordinare.  

La studierea disciplinelor statale de drept trebuie de avut în vedere că la toate etapele de 
formare a experienţei mondiale în construcţia statală şi în dezvoltarea dreptului totdeauna a 
fost un rezultat de influenţă reciprocă şi îmbogăţire reciprocă a modelelor statale şi de drept 
naţionale.  

Din cele expuse, rezultă că studierea Istoriei universale a statului şi dreptului este mai 
mult decât evidentă. Datorită valorii sale de cunoaştere, spectrului lor de informare, obiectul 
de instruire Istoria universală a statului şi dreptului poate fi considerat o modalitate eficace în 
procesul formării conştiinţei istoriceşti juridice. Având un conţinut concret, Istoria universală 
şi naţională a statului şi dreptului, deşi are la baza sa trecutul istoric-juridic, este, de fapt, 
orientată, din punct de vedere politic, ideologic, a normelor de drept, spre contemporaneitate. 
Trecutul şi prezentul, privite prin prisma Istoriei, creează prin cercetările sale noi perspective 
juridice mai progresiste pentru viitorul civilizaţiei umane. Istoria universală şi naţională a 
statului şi dreptului indică asupra faptului că rezultatul firesc al evoluţiei formaţiunilor social-
economice şi politice atât în Europa, cât şi din alte regiuni ale Terrei, îl constituie viabilitatea 
statelor democratice cu sisteme politice, juridice avansate. În calitate de ştiinţă fundamentală, 
Istoria universală şi naţională a statului şi dreptului dă posibilitate, oferă studenţilor şanse 
reale de a pătrunde în esenţa procesului contradictoriu şi pluridimensional al dezvoltării 
statului şi dreptului. Conţinutul concret istoric cu caracter juridic contribuie la evidenţierea 
căii parcurse de instituţiile de stat şi juridice de la origini şi până la constituirea statului de 
drept în perioada contemporană. 
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Ştiinţa dreptului constituţional are un rol deosebit în dezvoltarea şi perfecţionarea 

dreptului constituţional ca ramură a dreptului. Drept mărturie serveşte contribuţia ştiinţei 
dreptului constituţional la elaborarea constituţiei, a numeroaselor legi de ordin constituţional 
etc. 

Totodată, ştiinţa dreptului constituţional, în etapa actuală, se află în perioada de afirmare 
şi are necesitate de a cerceta fundamental unele aspecte ale vieţii politice şi sociale ale 
societăţii, aflate în perioada de tranziţie de la un regim totalitar, la un regim democratic.  

Un subiect major al dezbaterilor contemporane al ştiinţei dreptului este statul de drept. 
Acest subiect este de stringentă actualitate, în special, pentru ţările din centrul şi din estul 
Europei, reprezentând până nu demult în zona noastră, o mare necunoscută şi constituind, în 
prezent, un obiectiv central al schimbării. Totodată, acest subiect este tratat de filosofie, 
politologie, sociologie şi alte ramuri de cercetare. 

Investigaţiile în domeniul problemelor de edificare a statului de drept atestă, în mod 
concret, prezenţa constantă şi la loc de cinste a subiectului statului de drept la manifestările 
ştiinţifice internaţionale din ultimii ani şi în cadrul lucrărilor relativ recente de specialitate. 

Cu toate acestea, statul de drept rămâne a fi un ideal, spre care tinde societatea noastră, ca 
să nu spunem mai clar lucrurilor pe nume – o ficţiune înscrisă în constituţie. Această 
problemă trebuie să devină o prioritate a guvernării actuale. 

Aflată în faza incipientă a desprinderii de totalitarism, Republica Moldova nu-şi poate 
propune să elaboreze o concepţie proprie despre statul de drept, să utilizeze un concept local 
al statului de drept, dat fiind faptul că omenirii i-au trebuit sute de ani pentru elaborarea unei 
concepţii închegate despre statul de drept, şi nefăcând abstracţie despre eşecurile statului de 
drept, de experienţa de până acum a omenirii în evitarea acestora, rămâne a elabora strategia 
adoptării condiţiilor politice şi social-economice ale Republicii Moldova la conceptul şi 
caracteristicile statului de drept [1, p. 35]. 

Un alt subiect actual al ştiinţei dreptului constituţional rămâne a fi fundamentarea 
teoretică şi practică a tranziţiei societăţii spre o democraţie reală, nu o democraţie – ficţiune, 
spre o democraţie în care să domine, într-adevăr, domnia legii, iar poporul să participe, de 
facto, la guvernarea ţării. 

Funcţionarea instituţiilor de vârf ale statului, respectarea, de facto, a principiului 
separaţiei şi colaborării puterilor în stat rămân a fi probleme dintre cele mai stringente în 
edificarea unui stat de drept în perioada de tranziţie în care ne aflăm.  

În procesul de tranziţie are loc o permanentă reformare a prerogativelor organismelor de 
guvernământ în stat. Practica a arătat o confruntare politică a ex şefului statului Mircea 
Snegur cu prim-ministrul Sangheli, apoi o confruntare politică a ex preşedintelui ţării Petru 
Lucinschi cu Parlamentul, care au adus modificări şi completări în Constituţie privind 
instituţia şefului statului, ajungându-se până şi la schimbarea formei de guvernământ: de la 
republica semiprezidenţială s-a trecut la republica parlamentară. S-a urmărit scopul de a se 
limita prerogativele preşedintelui ţării, pentru ce s-a propus să fie ales de Parlament, ceea ce 
în sistemul pluripartidist, deseori, conduce la crearea crizelor politice în alegerea şefului 
statului. 

Iată de ce, o problemă actuală a ştiinţei dreptului constituţional este şi realizarea, de facto, 
a principiului pluralismului politic, rolul partidelor politice în formarea unei guvernări 
democratice şi eficiente.  
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Îşi aşteaptă o cercetare fundamentală şi problema instituţiei şefului statului ca mijloc de 
mediere între puterile statului. De aici apar şi controversele: şeful statului poate fi şi liderul 
unui partid, sau chiar al partidului de guvernământ sau acesta trebuie să nu fie membru al 
vreunui partid politic. 

Ştiinţa dreptului, în general, şi a cea a dreptului constituţional, în special, este o ştiinţă 
vie, în continuă perfecţionare. Ea trebuie să răspundă imediat la cerinţele zilei, la schimbările 
politice, sociale, economice şi spirituale din societate. Ea nu poate fi şi nu trebuie să fie o 
ştiinţă anchilozată, anacronică. 
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В Республике Молдова, как и в других странах постсоветского пространства, 

ставших на путь демократизации общества и построения правового государства, 
происходят сложные процессы в развитии правового регулирования общественного 
строя. Это связано со становлением новых государственных и правовых систем, 
которые должны соответствовать требованиям современного состояния общества. Ибо 
известно, что право нужно лишь постольку, поскольку оно способно реально 
воздействовать на общественные отношения.  

Правовое регулирование основ общественного строя в нашем обществе 
переходного периода от тоталитарной системы к демократической усложняется 
жесточайшим политическим, экономическим и социальным кризисом. Это очень 
болезненно отразилось на уровне жизни людей, их материальном, нравственном и 
психологическом состоянии. 

Следует подчеркнуть, что это не только результат негативных последствий 
тоталитарного советского режима, но и ошибок и просчетов в процессе 
реформировании общества в транзитном периоде. 

Одним из базовых условий демократизации посттоталитарного общества является 
представительная демократия, подразумеваеющая политический режим, при котором 
народ проявляет свою волю через своих представителей.  

Как и в других государствах молодой демократии, она олицетворяет политическую 
систему, в рамках которой высшая власть в государстве принадлежит народу не 
напрямую, а через избранные на определенный срок органы. Посредством выборов 
власть узаконивается теми, кем руководят.  

В структуре нынешних представительных демократий государственная власть 
осуществляется в трех видах: законодательной, исполнительной и правовой, через 
специально созданные «государственные структуры власти», называемые «органами 
власти». 

Таким образом, государство, организованное в соответствии с принципами 
представительной демократии, обычно действует в рамках конкретных 
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взаимоотношений, опираясь на три основные категории органов: парламент, 
исполнительные органы, правовые органы. 

Однако представительная система предусматривает возможность появления и ряд 
негативных явлений, таких как бессмысленная гонка политических партий за власть, 
отдаление их представителей от народа, от граждан, которые их избрали и др.  

Суть представительной демократии составляет избирательная система. Выборы 
являются жизненно необходимой составляющей демократической системы управления 
в правовом государстве. К сожалению, представительная демократия не предоставляет 
в должной мере гражданам возможности выбирать себе руководителей и требовать от 
них отчет о своих действиях, что далеко не является средством, использование 
которого позволяет гражданам определять направления государственной политики, а 
также курс развития нации.  

De jure в зависимости от выбора электората свободные и корректные выборы 
должны обеспечивать верховенство закона и преходящую суть власти. Однако в 
процессе демократизации общества удовлетворение запросов и интересов избирателей 
далеко не первая задача тех, кто находится у власти. Вот почему по нашему мнению в 
избирательных кампаниях кандидату следует обращаться напрямую к избирателям и 
качественно представлять их интересы. 

Очень важным демократическим стандартом в избирательном процессе является 
осознание необходимости организации и проведения свободных и корректных 
выборов. Корректность выборов состоит в общем, равном, тайном, свободном, 
прозрачном и ответственном волеизъявлении. Такими видятся атрибуты 
демократических выборов и демократического управления в правовом государстве. De 
facto, однако, при современном развитии высоких технологий не исключаются, к 
большому сожалению, мошеннические проделки.  

Граждане в процессе демократизации общества должны знать, что своим 
волеизъявлением они могут определять направления развития страны. Голосование – 
это надежда на лучшее будущее для своей страны, и избиратель должен иметь полное 
право на получение информации о порядке участия в процессе голосования о порядке 
составления бюллетеня для голосования.  

В рамках демократизации общества, распределение политической власти должно 
осуществляться через организацию и проведение по-настоящему свободных и честных 
выборов, соответствующих международным стандартам. Разделение приоритетов в 
рамках государственной власти гарантирует правление, ограниченное лишь в том, что 
касается проведения очередных общих выборов. 

Определение избирательной системы является одной из самых сложных задач для 
стран, которые только стали на путь демократизации посттоталитарного строя. У 
каждой известной избирательной системы есть свои плюсы и минусы, и они 
проявляются в зависимости от конкретной социально-политической и экономической 
ситуации. Трудно найти рецепт идеальной избирательной модели, которая была бы 
максимально эффективной. К этому надо стремиться. С развитием и усложнением 
общества должна меняться и избирательная система. 

Порядок признания той или иной страны мировой общественностью, а также 
экономической поддержки, которую она хотела бы оказать определенным государствам 
(или, наоборот, применить определенные санкции), напрямую обусловлен либо 
опасностью, которая (по оценке мирового сообщества) может исходить от 
соответствующей страны и быть направленной против международных стандартов 
регионального управления или безопасности, либо от легитимности органов 
управления. Мировое сообщество не может принять в свой круг нацию, которая не 
ценит демократических принципов управления. Бюро по Демократическим институтам 
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и правам человека при ОБСЕ, Парламентская ассамблея ОБСЕ, а также иные подобные 
формирования уделяют повышенное внимание организации и проведению выборов в 
государствах с молодой демократией.  

Одними из основных фигур процесса являются наблюдатели – представители 
других стран, политических образований, международных организаций, ассоциаций по 
защите прав человека и средств массовой информации. Мировое сообщество признает 
или не признает легитимность народных избранников только после анализа отчетов 
наблюдателей, и этот анализ должен быть в наивысшей степени объективен и 
конкретен. 

Государства, в которых соблюдается принцип приоритетности закона, то есть 
демократические государства, должны организовывать свободные и корректные 
выборы. В этом особую роль играет Копенгагенское соглашение. Его ст. 6, 7 и 8 
предусматривают необходимые инструкции для тех, кто старается обеспечить 
проведение по-настоящему свободных и демократических выборов. Ст. 6 гласит: 
«Государства-участники заявляют, что желание народов, высказанное свободно и 
корректно в ходе периодических и нефальсифицированных выборов, составляют 
основу легитимности всех избранных органов власти. В соответствии с приведенным 
выше заявлением, государства-участники обязуются соблюдать права граждан на 
участие в управлении – напрямую или через представителей, избранных в ходе 
свободных и корректных выборов». 

Избирательная кампания является началом избирательной гонки, вестниками 
которой становятся многочисленные рекламные афиши в пользу той или иной партии 
или кандидата. Здесь стоит отметить, что термин «кандидат» имеет латинское 
происхождение (candidus – это непорочный, чистый, белый) и использовался для 
обозначения лица, вовлеченного в избирательный процесс, который действительно 
обладал такими качествами. Кандидат в обязательном порядке носил одежду белого 
цвета, чтобы отличаться от других. В нынешних наших условиях, многие кандидаты 
отличаются и богатым уголовным прошлым.  

Во время избирательной кампании лица, претендующие на активное участие в 
дискуссиях о порядке управления нацией, должны представлять свои избирательные 
программы или открыто излагать свое мнение о программах политических оппонентов. 
Дискуссии должны включать дебаты по проблемам функционирования правительства, 
парламента, должна раздаваться жесткая критика в адрес всех органов правления: как 
центральных, так и местных. Однако, и это происходит не совсем так.  

Следует отметить тот факт, что для более глубокой демократизации общества 
управление не должно базироваться лишь на «представительной демократии», а 
должно быть энергично дополняемо проявлениями «прямой» или «косвенной» 
демократии, при которых влияние политики, проводимой через прямое голосование 
более эффективно, нежели при избрании политических кандидатов – представителей 
той или иной политики. 

Как утверждает Доминик Руссо, модель представительной демократии почти 
исчерпала свои ресурсы и влияние на политические силы. Гражданское общество, 
представленное в основном различными партиями, неправительственными 
организациями, гражданскими собраниями, все чаще и все активнее отдает 
предпочтение всесторонней участвующей демократии. 

Процесс демократизации общества обязательно должен быть подчинен праву. 
Функциональная связь права и государства характеризуется приматом первого над 
вторым. Возможность и закономерность такой связи определяется самой природой 
права и государства. Из этой особенности вытекают и все иные его особенности.  
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Примат права, то есть господство права, означает не только и не просто 
верховенство закона. Речь должна идти о верховенстве именно правового закона, а не 
любого, пусть даже принятого с соблюдением всех законодательных процедур. 
Правильный ход демократизации общества ведет к построению правового государства. 
Под правовым государством подразумевается государство, приобретшее новые 
качества и вставшее на более высокую ступеньку в развитии государственности.  

Правовое государство выступает как характеристика конституционно-правового 
статуса государства, предполагающая безусловное подчинение государства следующим 
принципам: народный суверенитет, нерушимость прав и свобод человека со стороны 
государства, связанность государства конституционным строем, верховенство 
конституции по отношению ко всем другим законам и подзаконным актам, разделение 
властей и институт ответственности власти как организационная основа правового 
государства, независимость суда, приоритет норм международного права над нормами 
национального права и др. 

В первой статье Конституции Республика Молдова провозглашается 
демократическим правовым государством, в котором достоинства человека, его права и 
свободы, свободное развитие человеческой личности, справедливость и политический 
плюрализм являются высшими ценностями и гарантируются.  

Республика Молдова в настоящее время переживает сложный период 
формирования политических, правовых, экономических, социальных основ 
демократического общества, в том числе и гражданского общества. В этом контексте 
встают вопросы, в какой мере государственная власть должна быть силой, 
стратегической задачей которой является разработка и реализация правовой политики 
во всех направлениях жизнедеятельности общества, в каких соотношениях находится 
государство и гражданское общество? Эти вопросы ждут своего решения. 

 
 
 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВ И ПРАВА В 
КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

 
В. Г. Бужор, 

доктор права, первый проректор  
Измаильского Института Водного Транспорта (Украина) 

 
Происходящие в странах постсоветсоветского пространства попытки 

демократизации общества, внедрения механизмов рыночной экономики, а также 
«построения» правового государства привели совсем к иным социальным 
последствиям, чем те которые преследовались. Об этом свидетельствует опыт 
социальных преобразований Украины, Молдовы, Грузии, России и других стран. 

Почему так происходит? Причин много, однако в рамках предложенной тематики 
конференции хотелось бы обратить внимание лишь на некоторые из них. 

1. Вероятно, это происходит потому, что политики, которые в большинстве своем не 
имеют соответствующей гуманитарной и юридической подготовки, смотрят на общество 
как на механический агрегат, который можно перестроить произвольно по определенному 
плану. Совершенно игнорируется тот факт, что общество, как совокупность общественных 
отношений, это система саморазвивающаяся, самоорганизующаяся и 
сомовсопроизводящаяся, развитие который осуществляется в строгой причинной 
последовательности: экономические отношения – социальные отношения – 



 
 

34

идеологические отношения – политические отношения. Поэтому всякое волевое 
вмешательство в этот естественный процесс, подмена механизмов саморегулирования 
такой системы, попытки переделывать ее по определенному плану неизбежно приводят к 
ее дестабилизации и непредсказуемым социальным последствиям.  

 2. Следует опираться не только на желание и политическую волю 
«осчастливить» свой народ, внедряя нормы, ценности и образ жизни развитых 
демократий. Необходимо, опираясь на науку и исходя из реалий конкретного общества, 
его ценностей, культуру и исторические традиции, предложить ту модель 
общественных отношений, которая соответствовала бы духу данного народа и 
создавала бы, по возможности, оптимальные и справедливые условия для реализации 
интересов всех субъектов общественных отношений. Только это может поддержать 
социальный мир и гармонию в обществе, стать эффективным механизмом преодоления 
социальных противоречий, быть источником прогресса и процветания народа. 

3. Укоренившийся правовой нигилизм рассматриваемый, как состояние правосознания 
личности или социальной группы и характеризующийся игнорированием требований 
закона, преуменьшением роли права и отрицанием значимости юридических норм либо 
пренебрежительным отношением к правовым принципам и традициям. 

Такое отношение к закону, к правовым принципам формирует в первую очередь 
сама правящая элита. Мы являемся свидетелями беспрецедентного количества 
принятых, отмененных и видоизмененных законов и подзаконных актов, которые 
противоречат не только друг другу, но и Конституции. В большинстве из них 
лоббируются интересы узких групп, кланов либо партийные интересы. Право 
последних лет в Украине, да и в Республике Молдова стало не чем иным, как 
возведенным в ранг закона произволом власти. Нормативные акты принимаются по 
принципу целесообразности и сиюминутной выгодности. Безусловно, такое состояние 
дел сильно влияет на формирование правосознания общества в целом.  

Государство, как социальный институт, предназначенный для поддержания 
социального порядка, преодоления социальных противоречий и установления в 
обществе социальной справедливости, также превратился в орудие реализации 
партийных и клановых интересов. 

4. Отсутствие теоретического осмысления происходящих процессов и научное 
обоснование экономических, социальных и политических реформ. Продолжается 
практика реализации реформ на уровне здравого смысла, который будучи полезным в 
повседневной жизни, совершенно неприемлем в практике социальных преобразований. 

Однако, следует признать, что и современная общественная наука не может 
предложить эффективные и адекватные современным реалиям теоретические 
концепции развития общества. 

В этом плане следует пересмотреть те теоретические концепции и парадигмы, 
которые были разработаны еще в середине прошлого века, и которые, будучи лишь 
несколько видоизменены и приспособлены к новым условиям, формируют научное 
мировоззрение нового поколения юристов, экономистов, политологов, историков –
поколение, которое будет жить и творить совершенно в иных социальных условиях. 
Речь идет и о пересмотре, казалось бы, незыблемых учений о государстве и праве.  

Плодотворным в этом плане может оказаться рассмотрение государства и права, 
правонарушений, юридической ответственности, правоотношений через категорию 
интереса, рассматриваемую нами как объективно-субъективную категорию, 
выражающую направленность общества, государства, личности на предметы и 
объекты, способные удовлетворить определенную потребность. Такой подход позволил 
бы проникнуть в сущность перечисленных социальных институтов, раскрыть их 
проявления на данном историческом этапе развития общества. 
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IDENTIFICAREA STATUTULUI DE AUTORITATE A JUSTIŢIEI 
CONTEMPORANE ÎNTR-UN STAT DEMOCRATIC 

 
Conf. univ. dr. în drept Andrei Negru, USM 

 
 Dreptul, în calitatea sa de fenomen social, este supus unor transformări considerabile, 

în paralel cu societatea contemporană. De rând cu fenomenul dreptului, sunt supuse 
transformărilor şi anumite elemente particulare ale fenomenului juridic. Problema 
determinării statutului de autoritate a justiţiei necesită o adresare la sursele de identificare 
iniţială a justiţiei, ca de ramură distinctă a puterii de stat. Teoria separaţiei puterilor, fiind, în 
esenţă, apreciată iniţial de Aristotel, dezvoltată de Locke şi Hobbes, este cristalizată în calitate 
de teorie fundamentală de organizare democratică a puterii de stat în opera lui Montesquieu. 
Teoria revoluţionară pentru acele timpuri îşi găseşte reflectarea sub formă de principiu 
constituţional în majoritatea legilor fundamentale europene şi în cea a SUA. Chiar şi discuţiile 
referitoare la inexactitatea principiului separării puterilor, incorectitudinea lui conceptuală 
invocate nu diminuează valoarea şi importanţa ideii promovate, şi anume organizarea 
trihotomică a puterii de stat, privită sub prisma funcţionalităţii puterii publice, cu menţinerea 
atributelor de indivizibilitate şi exclusivitate. Astfel, structura menţionată a puterii de stat este 
analizată în corelaţie cu cele trei ramuri ale puterii, determinate, la rândul lor, prin intermediul 
a trei funcţii fundamentale ale statului: legislativă, executivă şi jurisdicţională.  

Un deosebit interes în domeniu îl prezintă cercetarea locului, rolului şi, nu în ultimul rând, 
a naturii justiţiei. În legile fundamentale ale lumii europene cu regim democratic de guvernare 
întâlnim aproape o uniformitate normativ-terminologică, în ce priveşte aprecierea statutului 
justiţiei, care este prezentată în calitate de autoritate. În doctrina juridică, însă, nu există o 
unitate terminologică referitor la justiţie. Apare o întrebare conceptuală, de o deosebită 
importanţă: este oare justiţia o „putere” sau o „autoritate”? Cu toate că în doctrina juridică 
întâlnim abordări în domeniu, încercăm să exprimăm propria opinie referitoare la subiectul 
discuţiei, în scopul argumentării terminologice a statutului de autoritate a justiţiei. În acelaşi 
timp, încercăm să formulăm un răspuns ferm la întrebarea: este oare relevantă această 
precizare terminologică pentru justiţie, pentru identificarea naturii şi calităţii ei?  

Dicţionarul explicativ al limbii române identifică cuvântul „autoritate” atribuindu-i mai 
multe sensuri: „Autoritate – 1. Drept, putere, împuternicire de a comanda, de a da dispoziţii 
sau de a impune cuiva ascultare. 2. Organ al puterii de stat competent să ia măsuri şi să emită 
dispoziţii cu caracter obligatoriu. 3. Prestigiu de care se bucură cineva sau ceva” [1]. 
Termenului de „putere”, în acelaşi izvor, i se formulează o explicaţie cu conotaţii mult mai 
largi, atribuindu-i-se o pluralitate de sensuri, în coraport cu „autoritatea”: „...II. 1. Autoritate, 
stăpânire, dominaţie.2. Conducere de stat, guvernare. 3. Permisiune, voie, drept, împuternicire 
legală de a face ceva. 4. Capacitate, potenţial. 5. (pop.) Mijloace materiale, bani, avere; stare 
materială şi socială a cuiva” [2]. Ne convingem de faptul că o simplă trimitere la Dicţionarul 
explicativ al limbii române nu ne va oferi un răspuns prompt la problema diferenţierii 
terminologice abordate. Această problemă nu apare ca una lingvistică regională, dar se 
prezintă ca una globală, a ştiinţei juridice în ansamblu [3].  

Justiţia se înfăptuieşte în numele legii. În acest context, noţiunea de justiţie semnifică, de 
fapt, actul de dreptate realizat de către magistrat într-un litigiu în care sunt implicate părţi cu 
interese contrarii. Nu este relevant dacă se soluţionează de către judecător o cauză civilă, 
penală, de drept financiar sau comercial ori un contencios administrativ. Prin actul de justiţie, 
realizat în numele legii, judecătorul stabileşte ce este legal şi ce este ilegal, restabileşte 
drepturile subiective încălcate şi sancţionează juridic pe cel vinovat. Justiţia mai poate fi 
privită ca un ansamblu de autorităţi prin care se manifestă actul de justiţie, adică: Curtea 
Supremă de Justiţie şi celelalte instanţe judecătoreşti care sunt instituite prin lege specială.  
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Strâns legat de noţiunea de justiţie, se mai utilizează şi termenul de jurisdicţie, 
identificându-se, în general, cu cel de competenţă – sferă de atribuţii conferite unui organism 
sau unei autorităţi publice într-un anumit domeniu. Considerăm că structura trihotomică a 
puterii de stat necesită a fi păstrată ca cea mai optimă în coraport cu ramurile puterii de stat. 
Justiţia, însă, atât prin organizarea sa, cât şi prin funcţionare, nu se prezintă ca forţă [4] – 
manifestare a puterii publice. Însăşi esenţa de organizare şi funcţionare a justiţiei 
contemporane nu ne permite să afirmăm că justiţia este o manifestare de putere. Această 
constatare poate fi cert identificată prin intermediul coraportului dintre stat şi drept, şi anume: 
statul creează dreptul, pentru ca ulterior să se supună acestuia. Statul, prin organele sale, 
coboară la nivelul celorlalţi subiecţi ai dreptului, fiind pe poziţie de egalitate cu ei în faţa 
justiţiei; o conformare a acestor subiecţi cu caracter public, faţă de justiţie, nu are loc din 
propria lor iniţiativă, dar în urma interpretării normelor juridice concrete. Această interpretare 
cu caracter cazual şi se va conţine în actul de justiţie. Nici un potenţial justiţiabil nu se 
adresează în instanţa de judecată cu scopul aderării sau apelării la o forţă. Respectarea, 
realizarea, aplicarea actului de justiţie au loc datorită autorităţii general recunoscute – justiţiei. 
Însăşi capacitatea justiţiei în domeniul competenţei de drept comun sau de contencios ne 
determină a trata justiţia ca pe o autoritate. 

Analizând procesul de formare iniţială a puterii publice, este necesar a studia evoluţia 
acesteia în cadrul primelor forme de organizare a societăţii prestatale. Iniţial, în acele forme 
de organizare primară (familie, gintă, trib) se vorbeşte despre „puterea autorităţii” care mai 
apoi, treptat, începând cu primele formaţiuni statale, se transformă în „autoritatea puterii” [5]. 
Negarea [6] acestei concepţii, bazate pe un suport logic, nu are la origina sa argumente 
convingătoare. Procesul evolutiv ce a determinat transformarea conducerii societăţii, de rând 
cu interpretările literare, ne permite să concluzionăm că autoritatea este o formă iniţială şi 
apolitică de conducere a societăţii, care, mai târziu, se transformă, în viziunea noastră, într-un 
exponent al puterii. Din punct de vedere logic, aprecierea naturii justiţiei în calitate de 
autoritate a statului şi, concomitent, de ramură a puterii de stat, nu creează careva confuzii ori 
contradicţii. În aspect organizaţional, oricare dintre organele de stat, indiferent de apartenenţa 
la o ramură concretă a trihotomului puterii, se manifestă în calitate de autoritate. Identificarea 
puterii cu forţa, stăpânirea, dominaţia, capacitatea, se manifestă mai pronunţat în aspectul 
funcţional al organelor legislative şi executive. Nu negăm şi anumite manifestări în domeniul 
organizaţional al organelor legislative şi executive, însă subiectul respectiv necesită un studiu 
autonom. 

Statutul de autoritate a justiţiei mai poate fi argumentat şi prin condiţiile speciale 
înaintate, faţă de judecători şi justiţie în ansamblu. Apreciem şi evidenţiem în calitate de 
argument incontestabil atât principiile ce confirmă independenţa judecătorului şi a justiţiei, 
principiul inamovibilităţii judecătorului, cât şi condiţiile deosebite înaintate faţă de procesul 
de selectare a candidaţilor la funcţia de judecător. Asemenea condiţii, cerinţe sunt şi trebuie să 
fie înaintate faţă de un sistem de organe (în cazul nostru, faţă de instanţe), competenţa cărora 
este de a înfăptui justiţia. Interpretarea cazuală a dreptului, la etapa sa finală, materializată în 
actul de justiţie, soluţionarea litigiilor dintre subiecţi, inclusiv de drept public, constatarea 
faptelor juridice ş.a. – toate acestea pot fi realizate numai prin intermediul unei autorităţi de 
apreciere atât sociale, cât şi statale. Această autoritate este justiţia, caracterizată prin sistemul 
de instanţe de drept comun şi specializate. Numai în determinarea statutului de autoritate 
justiţia se poate manifesta în deplinul sens al naturii sale – a face dreptate în conformitate cu 
legile existente şi, mai mult ca atât, a contribui la perfecţionarea dreptului pozitiv, prin 
intermediul diferitelor proceduri, în scopul asigurării echilibrului celorlalte două ramuri ale 
puterii politice – legislativă şi executivă, precum şi în scopul ocrotirii valorilor unui regim 
democratic. Statutul de autoritate a justiţiei îi atribuie acesteia o apreciere atât socială, cât şi 
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statală în domeniile enumerate anterior, astfel contribuindu-se la o „apropiere” a statului de 
societate, în general, şi de societatea civilă, în special. 

Aprecierea în calitate de autoritate o facem cu referire la justiţie, ca sistem de instanţe 
judecătoreşti, cât şi cu referire la organele care, în mod tradiţional şi logic, sunt amplasate în 
compartimentul „Autoritatea Justiţiei” al legilor fundamentale, şi anume Consiliul Superior al 
Magistraturii şi Procuratura sau organul competent în gestionarea urmăririi penale. Societatea 
contemporană înaintează aceleaşi cerinţe avansate, faţă de autorităţile menţionate, precum şi 
faţă de activitatea lor, mai ales în ce priveşte caracterul apolitic al funcţionării şi organizării 
lor şi independenţa în activitate. Datorită independenţei funcţionale, faţă de alte organe ale 
statului şi a formei de organizare apolitice, Consiliului Superior al Magistraturii i se 
recunoaşte statutul de autoritate. Acest fapt explică şi determină componenţa lui, majoritatea 
membrilor fiind nemijlocit judecători, aleşi de forumul naţional al judecătorilor. 
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В 1869 году Бессарабии была проведена судебная реформа. Судебные уставы 
предусматривали создание бессословных судебных учреждений двух типов – общих 
судов и мировых судов. 

Мировые суды учреждались для рассмотрения мелких уголовных и гражданских 
дел.  

При постановлении решения мировой судья мог по ссылке одной или обеих сторон 
руководствоваться общеизвестными местными обычаями, но лишь в том случае, когда 
применение местных обычаев дозволялось законом или в случаях, не предусмотренных 
законами. Данное положение основывалось на том, что значение и сила обычая в жизни 
общества требовали, чтобы он был допущен при разборе дела у мирового судьи, так как 
в противном случае стеснялась бы без всякой надобности сама жизнь, и решение судьи 
было бы явно несправедливым. Под обычаем, отмечал в 1878 году Сенат, следует 
понимать такое юридическое правило, которое не выражено в законе, но которому 
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постоянно подчиняются жители данной местности, признавая его для себя 
обязательным, как и сам закон. 

Обычное право — это самая ранняя форма правовых отношений, которая как 
господствующая и единственная соответствует первоначальным ступеням классового 
общества. Развитие обычного права, как и права вообще, определяется общим ходом 
социально-экономического развития и отражает соответствующие общественные 
отношения. Поэтому можно без преувеличения сказать, что материалы обычного права 
являются одним из важнейших источников не только для освещения общеисторических 
и социологических проблем различных народов, но и для разрешения проблем развития 
права этих народов (2, С. 42-46). 

Разрешение руководствоваться местными обычаями содержалось и в других 
нормативных актах реформ 60-х годов XIX века. В 21 статье Положения от 19 февраля 
1861 года было определено, чтобы в назначении опекунов и попечителей, в проверке их 
действий крестьяне руководствовались своими местными обычаями. 38 статьей 
Положения им предоставлялось в порядке наследования имущества руководствоваться 
своими местными обычаями. 

Отметим, что 130 статья Устава гражданского судопроизводства, как указывал 
Сенат, давала права, но не обязывала мирового судью руководствоваться 
общеизвестными местными обычаями, да и то лишь в определенных законом случаях – 
по ссылке одной или обеих сторон (без таковой ссылки мировой судья не вправе был 
основывать свое решение на местном обычае) и когда применение местных обычаев 
дозволялось законом или в случаях, не предусмотренных законами, а также если 
местный обычай являлся общеизвестным (5, С. 352). 

При постановлении решения мировые судьи Бессарабии руководствовались как 
общеимперскими, так и местными законами, за исключением Аккерманского и 
Измаильского уездов, на которые действие местного права не распространялось (1, С. 
72). В статье используется термин «местные законы», так как данный термин указан в 
российском законодательстве и судебной практике, однако отметим условность этого 
названия, так как большинство норм, которое российское законодательство относило к 
местному праву, были рецепцией византийского права. 

Местными законами Бессарабии признавались: Шестикнижие Арменопула, 
Собрание законов, извлеченных из царских книг А. Донича, Соборная грамота 
Господаря Маврокордато. 

Шестикнижие Арменопула относилось к XIV в. и состояло из 6 книг, которые 
делились на титулы (главы), а титулы – на параграфы. После шестой книги в издание 
были помещены законы земледельческие, выбранные из книги Юстиниана (состояли из 
10 титулов и определяли главным образом правила о поземельной собственности), 
разные законы (3 титула), Ручная книга Алексея Спана о браках (8 титулов). В 
Шестикнижии содержались не только положения гражданского права, но и права 
уголовного, государственного, финансового и др., равно как и процесса. В Бессарабии 
применялись только те статьи Шестикнижия, в которых были изложены положения 
материального гражданского права, поскольку они не были отменены специальными 
узаконениями. Шестикнижие Арменопула в русском переводе было напечатано в 
Сенатской типографии в 1831 году.  

«Собрание законов, извлеченных из царских книг Андронакия Донича» в русском 
переводе было напечатано в Сенатской типографии в 1831 году. Книга состояла из 42 
титулов и 115 параграфов и трактовала вопросы гражданского и уголовного права и 
процесса. Книга имела силу закона лишь в тех частях, которые относились к области 
материального гражданского права. Книга Донича, которая, согласно своему учебному 
назначению, должна была представить всё действующее право, может служить лучшим 
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доказательством того положения, что у нас было реципировано византийское право. Из 
ссылок, которыми были снабжены статьи в книге Донича, видно, что он использовал в 
качестве источников Базилики, Прохирона, новеллы византийских императоров, 
сочинения Арменопула и Михаила Атталиата (юрист XI в.). Также Донич ссылался на 
местные обычаи и судебную практику. 

«Соборная грамота Господаря Маврокордато» состояла из двух частей. Первая 
относилась к гражданскому праву, вторая – была посвящена цыганам и быстро 
утратила практическую силу. 

Правительствующий сенат отмечал, что общие законы империи принимаются в 
основание лишь в тех случаях, когда местные законы окажутся недостаточными (6, С. 
13; 7, С. 33-34). То есть при полном отсутствии норм местного права при разрешении 
спорных правоотношений, вытекающих из неизвестного местному праву института, 
применению подлежали общие законы империи (4, С. 31). В случае неясности, 
противоречий, недостатка и неполноты местных законов суды, за введением в 
Бессарабской губернии Судебных уставов…, должны были поступать, согласно 9 ст. 
Устава гражданского судопроизводства, то есть основывать решения на общем смысле 
законов местных, действующих в этой губернии (3, С. III). Как отмечал управляющий 
делами Бессарабского статистического комитета Егунов А.Н., попытки некоторых 
новых судебных учреждений обходить местные законы были пресечены Кассационным 
департаментом Правительствующего сената. 

Анализ законодательства и судебной практики показывает, что мировые суды 
Бессарабии, в отличие от российских, не только имели право, но и обязаны были 
руководствоваться местными законами, отдавая им приоритет перед имперским 
законодательством. Также мировой юстиции Бессарабии в гражданском процессе 
дозволялось использовать местные обычаи. Все это, а также то, что разбирательство 
велось зачастую на родном языке тяжущихся, делали институт мировых судей 
привлекательным для широких слоев населения. 
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ISTORIA DEZVOLTĂRII TEORIEI APRECIERII VALORII ÎN VAMĂ  
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Magistru în drept, drd. Viorel Sîrghii, ULIM 
 
La nivel internaţional, pentru prima dată problema evaluării mărfurilor a fost abordată în 

cadrul conferinţelor economice internaţionale de la Geneva din anii 1927 şi 1930. La această 
perioadă, valoarea în vamă era considerată calitatea mărfii, calculate în locul şi în momentul 
prezentării acesteia. 

O perioadă îndelungată, metodele evaluării vamale se deosebeau considerabil de la stat la 
stat. În unile ţări taxele vamale de import se percepeau de la preţul FOB, în altele – de la 
preţul CIF (în ultimul caz taxa se majora aproximativ cu 5%). Taxele puteau fi calculate atât 
din preţul indicat de către exportator în documentele de însoţire, cât şi din preţul mărfurilor 
similare de pe piaţa internaţională. Acest sistem de evaluare, în baza criteriilor naţionale a 
fiecărui stat, devenea treptat un impediment în calea comerţului internaţional. Un inconvinient 
pentru exportatori constituia faptul că ei nu ştiu exact, care metodă de determinare a valorii în 
vamă a mărfurilor va fi aplicată şi respectiv, care va fi preţul final al mărfurilor de care 
depinde eficacitatea operaţiunii comerciale de import-export. Totodată, fără a modifica 
cuantumul taxelor vamale, statul importator putea înăspri măsurile de reglementare tarifar-
vamale, manipulând cu metodele de determinare a valorii în vamă. 

Dezvoltarea comerţului internaţional a impus unificarea actelor normative în domeniul 
reglementării metodologiei evaluării vamale. Primul pas, în acest sens, a fost făcut la 30 
octombrie 1947, când 23 de state au semnat Acordul general pentru tarife vamale şi comerţ 
(GATT). 

La 15 decembrie 1950, la Bruxelles, la iniţiativa mai multor ţări din Europa Occidentală, 
a fost semnată Convenţia privind semnarea unii metodologii unificate de determinare a valorii 
în vamă (Convenţia de la Bruxelles). În conformitate cu prevederile Convenţiei, valoarea în 
vamă este determinată ca preţ normal în condiţii CIF, unde se includ cheltuielile prevăzute la 
condiţiile de transport până la locul introducerii mărfurilor pe teritoriul ţării importatoare.  

În urma negocierelor comerciale multinaţionale, cunoscute sub Runda Tokyo, s-a semnat 
Acordul privind aplicarea articolului VII al Acordului general pentru tarife vamale, şi comerţ, 
altfel numit Codul privind valoarea în vamă GATT, semnat în 1 ianuarie 1979 şi intrat în vigoare 
la 1 ianuarie 1981. 

Problema determinării valorii în vamă a mărfurilor de import a constituit tema de discuţii 
şi în cadrul ultimelor negocieri comerciale multinaţionale Runda Uruguay (1986-1994), 
soldată cu semnarea Acordului de la Marrakesh, la 15 aprilie 1994, prin care s-a creat 
Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) şi a fost adaptat un nou Acord privind aplicarea 
articolului VII al Acordului general pentru tarife vamale şi comerţ (GATT 1994). În baza 
acestui sistem, statele membre ale OMC determină valoarea în vamă a mărfurilor – peste 140 
de state, inclusiv candidatele în această organizaţie (Federaţia Rusă şi Ucraina). 

Republica Moldova a semnat Protocolul de aderare de la Marrakesh, privind constituirea 
OMC în mai 2001 şi l-a ratificat în iunie 2001. 

Astfel, articolele din Legea cu privire la domeniul evaluării vamale reflectă toate 
principiile şi normele Acordului privind aplicarea art. VII al GATT.  

Devenind membru al OMC, ţara noastră a racordat toată legislaţia vamală naţională 
cerinţelor organizaţiei în cauză, inclusiv în domeniul determinării valorii în vamă. Astfel, 
articolele Legii cu privire la tariful vamal în domeniul evaluării vamale reflectă toate 
principiile şi normele Acordului privind aplicarea Articolului VII al GATT. Prevederile 
legislaţiei naţionale stabilesc drepturile şi obligaţiile declarantului, care anunţă valoarea în 
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vamă a mărfurilor, drepturile şi obligaţiunile autorităţii vamale care exercită controlul asupra 
corectitudinii aprecierii valorii în vamă a mărfurilor, precum şi metodele de determinare a 
valorii în vamă a mărfii, modul de aplicare a acestora. 

Ca urmare, pentru a îmbunătăţi evaluarea vamală, a fost introdus mecanismul de aplicare 
a legii nominalizate şi Regulamentul cu privire la modul de determinare a valorii în vamă a 
mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldovei. Aşadar, adoptarea legislaţiei naţionale 
a RM în domeniul aprecierii valorii în vamă şi metodelor de evaluare a valorii în vamă la 
prevederile legislative internaţionale constituie condiţia principală a integrării economiei 
naţionale a RM în sistemul economic internaţional, precum şi începutul unei noi etape de 
dezvoltare a legislaţiei vamale naţionale. 

Din momentul declarării independenţei de către RM în anul 1991 la 27 august apare 
problema creierii unui nou sistem legislativ, inclusiv vamal. Aşadar, în anul 1996 la 27 
februarie a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr.99 cu privire la aprobarea Regulamentului 
despre modul de stabilire a valorii în vamă a mărfurilor şi bunurilor importate pe teritoriul 
Republicii Moldova. Acest Regulament reglementa aprecierea valorii în vamă în baza a 4 
(patru) metode, şi anume:  

1) valorii de tranzacţie privind mărfurile importate; 
2) valorii de tranzacţie privind mărfurile identice; 
3) valorii de tranzacţie privind mărfurile omogene; 
4) altor metode. 
Acest act legislativ a fost primul document de reglementare a aprecierii valorii în vamă în 

Republica Moldova. La fel, în acest document a fost stabilit pentru prima dată şi modul de 
apreciere a valorii în vamă a mărfurilor importate pe teritoriul Republicii Moldova, conform 
principiilor fundamentale de stabilire a valorii în vamă a mărfurilor, acceptate în practica 
internaţională. Deci, la baza adoptării regulamentului a fost legislaţia internaţională de care şi 
ulterior s-a condus legislatorul la adoptarea altor acte legislative a Republicii Moldova de 
reglementare a domeniului aprecierii valorii în vamă.  

 Hotărârea Guvernului nr.99 din 26.02.1996 o putem considera document juridic de 
fondare a întregului sistem legislativ, adoptat ulterior, de reglementare a domeniului aprecierii 
valorii în vamă în Republica Moldova, la fel, Hotărârea de Guvern nr.99 din 26.02.1996 
indică şi modalitatea de declarare a mărfurilor în contextul stabilirii valorii în vamă, precum şi 
persoanele responsabile de declarare a valorii în vamă. 

Valoarea în vamă este declarată organului controlului vamal al Republicii Moldova la 
deplasarea mărfurilor peste frontiera vamală a Republicii Moldova atât de persoanele juridice, cât 
şi de cele fizice, cu excepţia persoanelor fizice care importă mărfuri în scopuri necomerciale. 

Valoarea în vamă a mărfii importate pe teritoriul Republicii Moldova se stabileşte de către 
declarant, ţinând cont de preţurile mondiale, conform metodelor indicate în prezentul Regulament. 

Organele controlului vamal ale Republicii Moldova, care perfectează actele vamale, 
efectuează controlul valorii în vamă, anunţat de către declatant, inclusiv corectitudinea 
metodei de evaluare, alese de declarant, şi plenitudinea documentelor prezentate. 

În urma examinării Hotărârii Guvernului nr.99 din 26.02.1996 se stabilesc clar 
interpretările legislaţiei internaţionale, în ce priveşte modul de declarare a valorii în vamă. 
Este stipulat faptul declarării valorii în vamă a mărfurilor introduse în Republica Moldova atât 
de persoanele juridice, cât şi de persoanele fizice, forma de declarare fiind aceeaşi, cu o 
responsabilitate identică, unde se aplică aceleaşi metode de determinare a valorii în vamă, 
anume această modalitate de declarare este stabilită de legislaţia internaţională. 

Următorul pas în formarea bazei legislative naţionale în domeniul dreptului vamal, la 
capitolul aprecierea valorii în vamă, a fost adoptarea Legii 1380-XIII din 20.11.1997 cu 
privire la tariful vamal (în continuare – lege). 
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În actuala lege, valorii în vamă i se atribuie capitolul III „Valoarea în vamă a mărfurilor” 
şi capitolul VI „Metodele de determinare a valorii în vamă”. Aceste două capitole a legei şi 
reglementează practica juridică a metodologiei aprecierii valorii în vamă şi aplicarea 
metodelor de determinare la mărfurile introduse în teritoriul vamal al Republicii Moldova. 

Legislaţia vamală a Republicii Moldova în domeniul aprecierii valorii în vamă se bazează pe 
normele legislative internaţionale, în cazul dat capitolele III şi VI a legii, în esenţă, urmăresc 
principiile internaţionale de aplicare, conform prevederilor articolului VII al convenţiei GAAT. 
Această lege prevede determinarea valorii în vamă prin următoarele metode: 

a) în baza valorii tranzacţiei cu marfa respectivă ori în baza preţului efectiv plătit sau de plătit; 
b) în baza valorii tranzacţiei cu marfa identică; 
c) în baza valorii tranzacţiei cu marfa similară; 
d) în baza costului unitar al mărfii; 
e) în baza valorii calculate a mărfii; 
f) prin metoda de rezervă. 
Metodele de determinare a valorii în vamă, prevăzute de lege, sunt identice cu metodele 

de determinare a valorii în vamă prevăzute în articolul VII al GAAT-ului şi utilizate în 
practica internaţională la determinarea valorii în vamă. 

Ideea principală care a stat la baza convenţiei GAAT, metodelor de determinare a valorii 
în vamă a fost „Crearea unui sistem neutru, cu principii corecte, la aprecierea costului 
mărfurilor în sistemul vamal, care va exclude aplicarea unor preţuri la mărfuri nereale sau 
aleatorii”. Prin urmare, acest sistem de apreciere a costului mărfurilor este necesar de a utiliza 
în majoritatea cazurilor a activităţii comerciale internaţionale. 

Legea cu privire la tariful vamal al Republicii Moldova stabileşte baza formării 
principiilor echitabile, uniforme unui sistem neutru de apreciere a valorii în vamă pentru toţi 
subiecţii, ce activează în domeniul comerţului exterior, stabileşte anumite reguli generale, prin 
aplicarea metodelor de apreciere a valorii în vamă identice, indiferent de categoria 
subiectului, ce activează în domeniul comerţului exterior, permite excluderea concurenţei la 
declararea valorii în vamă şi cunoaşterea preventivă a cerinţelor organelor vamale la 
declararea valorii în vamă a mărfurilor introduse în Republica Moldova. 

Scopul principal urmărit al adoptării Legii, şi utilizării metodelor de apreciere a valorii în 
vamă la mărfurile introduse în Republica Moldova este: 

- dezvoltarea economiei statului; 
- apărarea intereselor economice ale Republicii Moldova, neadmiterea evadării pieţei 

interne cu mărfuri de origine străină, care pot provoca concurenţă neloială în 
Republicii Moldova; 

- impozitarea mărfurilor introduse în teritoriul vamal al Republicii Moldova cu drepturi 
de import, şi majorarea veniturilor la bugetul consolidat al Republicii Moldova. 

Aceste măsuri promovează dezvoltarea relaţiilor de comerţ exterior ale Republicii 
Moldova cu alte state, precum şi reglementează relaţiile social-politice, de dezvoltare 
economică, parteneriat comercial, formarea unei concurenţe legale în piaţa de desfacere a 
Republicii Moldova. 
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EVOLUŢIEI SUVERANITĂŢII REPUBLICII MOLDOVA 

 
Conf. univ. dr. în drept Dumitru C. Grama, ULIM; 

cercet. şt. coordonator, IISD al AŞM 
Masterandă Rodica Ciubotaru, ULIM 

 
Pe parcursul anilor, după destrămarea URSS şi obţinerea independenţei politice de către 

Republica Moldova, anumite forţe interne şi externe, în scopul legitimizării regimului 
anticonstituţional al migranţilor rebeli de la Tiraspol în frunte cu Igor Smirnov (născut în 1941 
în or. Petropavlovsk-Kamciatsk), au elaborat o serie de proiecte orientate spre transformarea 
ţării noastre din stat unitar în stat federativ. Potrivit proiectelor elaborate de profesorul rus 
Veaceslav Mihailov în 1992; de comisia de stat condusă de Evgheni Primakov în 2001; celui 
propus de OSCE, Rusia şi Ucraina la Kiev în iulie 2002; a Memorandumului elaborat în 2003 
sub conducerea lui Dimitri Kozak; a Propunerilor mediatorilor din partea OSCE, Federaţiei 
Ruse şi Ucrainei din ianuarie 2004 privind reglementarea conflictului transnistrean se 
recomandă constituirea pe teritoriul Republicii Moldova a unor formaţiuni politico-statale în 
calitate de subiecţi ai preconizatului stat federativ. Se propunea, în primul rând, crearea în 
aspect constituţional ale aşa-numitelor republici „Pridnestrovie” şi „Găgăuze”. 

Conform proiectelor menţionate, se prevedea ca aşa-numita „Republică Moldovenească 
Nistreană” să dispună de constituţie şi de diverse coduri de legi proprii, de parlament, guvern, 
ministere, instituţii judecătoreşti distincte. Se preconiza, de asemenea, ca în constituţia 
viitorului stat federativ să fie stipulat dreptul subiecţilor federaţiei la secesiune în cazurile 
când Republica Moldova îşi va modifica statutul juridic pe arena internaţională. 

Realmente, se proiecta ca prin intermediul federalizării să se obţină de la Parlamentul 
Republicii Moldova legitimizarea formaţiunilor politico-statale „Pridnestrovie” şi „Găgăuze”, 
constituite în 1990, în mod arbitrar, prin încălcarea normelor dreptului constituţional sovietic, 
care stabileau că republicile autonome puteau fi formate doar de către Sovietele Supreme ale 
republicilor unionale1. Potrivit art. 14 (alin. e) al Constituţiei URSS din 1936 şi art. 73 (alin.1) 
al Constituţiei URSS din 1977, republicile autonome, constituite de către Sovietele Supreme 
ale republicilor unionale, erau considerate legitime doar după aprobarea de către organele 
supreme ale puterii de stat ale URSS a deciziilor respective ale Sovietelor Supreme ale 
republicilor unionale. 

Este ştiut faptul că republicile autonome din RSFSR au fost constituite prin deciziile 
Sovietului Suprem al acestei republici, iar ulterior formarea lor a fost aprobată prin deciziile 
respective ale organelor supreme de stat ale URSS. De exemplu, regiunea autonomă Calmâcă 
a fost transformată în republică autonomă doar în baza decretului Prezidiului Sovietului 
Suprem al RSFSR din 26 iulie 1958 şi a decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS 
din 29 iulie 19582. Republica Inguşetia, de asemenea, a fost constituită de către Sovietul 
Suprem al Federaţiei Ruse, care, în conformitate cu art. 109 (alin.12) al Constituţiei RSFSR 
din 1978, a adoptat la 4 iunie 1992 Legea „Despre formarea în componenţa Federaţiei Ruse a 
Republicii Inguşetia”3.  

Constatăm, astfel, că, potrivit dispoziţiilor dreptului constituţional sovietic, ce era în vigoare 
în 1990, proclamarea aşa-numitelor „Pridnestrovskaia Moldavskaia ASSR” şi „Gagauzskaia 
ASSR” au reprezentat acte nelegitime, deoarece ele n-au fost constituite de către Sovietul Suprem 
al RSS Moldova, ci de nişte foruri nelegitime – Congrese ale deputaţilor de toate nivelurile – 
                                                 
1 Государственное право СССР. Москва: Юридическая литература, 1967, C. 303. 
2 Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938-1967. Том 1. Москва: 
Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР», 1968, C.164. 
3 Сборник законодательных актов Российской Федерации. Выпуск XIII. Москва: Известия, 1992, C. 32-34.  
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activitatea cărora nu era prevăzută – şi, deci, nu era permisă – nici de Constituţia URSS din 1977, 
nici de Constituţia RSS Moldoveneşti din 1978. Autoproclamarea lor, de asemenea, n-a fost 
aprobată nici de către un organ suprem al puterii de stat al Uniunii Sovietice: nici de către Sovietul 
Suprem al URSS, nici de către Congresul deputaţilor poporului ai URSS, nici de către M. S. 
Gorbaciov, preşedintele Uniunii Sovietice. Caracterul nelegitim al aşa-zisei „Republici 
Moldoveneşti Nistrene” este determinat, de altfel, de faptul că farsa cu referendumurile de 
constituire au avut loc la 3 decembrie 1989, 28 ianuarie 1990, 1 iulie 1990, adică în perioada când 
ex-URSS nu dispunea de o lege ce ar fi reglementat desfăşurarea referendumurilor. Precum se 
ştie, o asemenea lege a fost adoptată de Parlamentul URSS abia la 27 decembrie 1990, iar de 
Parlamentul Republicii Moldova – în 1992.  

Legislaţia constituţională ale altor ţări de pe mapamond în nici un caz nu admite 
constituirea arbitrară de formaţiuni politico-statale. Dacă în Federaţia Rusă, unele forţe 
politice ar încerca să creeze republici, fără consimţământul şi aprobarea oficială a organelor 
constituţionale abilitate, adică ghidându-se de exemplul „Pridnestroviei”, atunci formaţiunile 
politico-statale create, în mod abuziv, ar fi lichidate, iar organizatorii şi realizatorii unor 
asemenea acţiuni nelegitime ar fi arestaţi şi remişi organelor judecătoreşti pentru a li se aplica 
pedepsele prevăzute de Codul Penal al Rusiei. Art. 65 (alin. 2) din Constituţia Rusiei 
stipulează că formarea unui subiect nou în componenţa Federaţiei Ruse poate fi realizat doar 
în strictă conformitate cu ordinea stabilită de legislaţia în vigoare a Rusiei. 

În lume există state care nu acceptă nici acordarea dreptului de autonomie administrativ-
teritorială comunităţilor etnice, care trăiesc compact pe teritoriul lor de mai multe secole. 
Circa 8 milioane de kurzi din teritoriul lor istorico-etnic, anexat de Imperiul Otoman în 1514, 
până în prezent nu dispun nici de statalitate naţională, nici de autonomie administrativ-
teritorială. Deşi în anii 1989-1990 reprezentanţii celor circa un milion de turci din Bulgaria au 
militat pentru crearea unei formaţiuni administrativ-teritoriale autonome proprii; atât 
populaţia autohtonă bulgară, cât şi guvernul ţării au refuzat satisfacerea doleanţelor 
respective1. Constituţia Bulgariei din 1991 prin art. 2 (alin. 1) oficial interzice constituirea 
formaţiunilor teritorial-autonome2. 

Şi din punctul de vedere al dreptului internaţional deciziile aşa-numitelor congrese ale 
deputaţilor de toate nivelurile sunt nelegitime, deoarece ruşii, ucrainenii, bulgarii, găgăuzii, ce 
locuiesc în zonele de est şi de sud ale republicii, nu reprezintă etnii cotropite în trecut de 
Statul Moldova, ci doar grupuri naţionale (etnice), constituite din migranţi şi urmaşi ai 
migranţilor3, aşezaţi cu traiul în teritoriile etnice româneşti de la est de Prut după anexarea 
acestora de către Imperiul Rus în anii 1792-1812. 

Nu au suport juridic nici pretinsele afirmaţii ale liderilor migranţilor rebeli de la Tiraspol 
privitor la aşa-numita realizare de către ei în 1990 a dreptului la autodeterminare, căci ruşii, 
ucrainenii, bulgarii, găgăuzii din Transnistria nu reprezintă un popor distinct, ci, după cum am 
menţionat, doar grupuri naţionale constituite din migranţi sau urmaşi ai migranţilor. Dar, 
potrivit Declaraţiei Adunării Generale a ONU referitoare la principiile dreptului 
internaţional, adoptată prin rezoluţia 2526 (XXV) din 1970, minorităţile naţionale (etnice), 
religioase, lingvistice, trăind într-un anumit stat, nu constituie „popoare”, care să revendice un 

                                                 
1 Грама Думитру. Исходя из принципов юриспруденции. B: К вопросу о гагаузcкой автономии. Кишинэу: 
Картя Mолдовеняскэ, 1990, C.118-119, 130. 
2 Конституция на Республику България. София: Новая Звезда, 2003, C. 45. 
3Conform datelor recensământului din 1989, din cei 1.540.611 de alolingvi care locuiesc în Republica Moldova, 
542.582 (35,2% din numărul total) erau născuţi în alte republici ale fostei URSS. Majoritatea absolută a celorlalţi 
alolingvi erau urmaşi ai migranţilor instalaţi în Transnistria şi Basarabia după 1792/1812. – În: Totalurile 
recensământului unional al populaţiei din Republica Moldova din anul 1989: Culegere de date statistice. Vol. 3, 
Chişinău, 1992, p.140-141. 
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drept la autodeterminare sau un aşa-zis „drept de secesiune”1. Prin urmare, grupurile 
naţionale, constituite din migranţi şi urmaşi ai migranţilor, conform normelor dreptului 
internaţional, nu au dreptul la autodeterminare. În cadrul Republicii Moldova, ele pot 
beneficia de dreptul la autonomie naţional-culturală, adică de dreptul de a folosi şi dezvolta 
limbile materne; de a utiliza aceste limbi în activitatea instituţiilor de stat din localităţile, unde 
membrii lor constituie majoritatea; de a edita cărţi, reviste şi ziare în aceste limbi; de a instrui 
copiii în limbile materne; de a efectua emisiuni radiofonice şi televizate în limbile materne; de 
a dezvolta alte domenii ale culturilor naţionale. 

Implementarea prevederilor din proiectele de federalizare examinate va conduce, 
inevitabil, la majorarea enormă a numărului funcţionarilor din aparatul administrativ 
birocratic. Astfel, pe lângă preşedinţie, parlament, guvern cu ministerele şi departamentele lui, 
pe lângă instanţele judiciare republicane existente, în prezent, la Chişinău, ar putea fi 
constituite parlamente, guverne cu ministere şi departamente, instanţe judiciare proprii în 
fiecare formaţiune teritorial-statală. Pentru întreţinerea şi asigurarea funcţionării lor va fi, 
inevitabil, nevoie de un număr mare de clădiri pentru sediile noilor instanţe de stat, 
apartamente luxoase pentru demnitarii organelor nou-create, automobile luxoase, de diverse 
alte materiale şi resurse financiare enorme. La fel, se vor cheltui sume mari de bani pentru 
salarizarea acelor specialişti, care vor elabora proiectele constituţiilor şi a multiplelor acte 
legislative a eventualelor formaţiuni teritorial-statale. 

Este oare în stare Republica Moldova, cu potenţialul ei economic redus, să suporte 
asemenea cheltuieli uriaşe? Sau poate ar fi mai raţional ca mijloacele respective – inexistente 
la ora actuală în trezoreria de stat a Republicii Moldova – să fie direcţionate spre dezvoltarea 
economiei republicii, pentru crearea de noi întreprinderi, unde s-ar putea angaja acei locuitori, 
care, în prezent, sunt nevoiţi să-şi caute de lucru, în mod clandestin, în diverse ţări străine? 
Doar este ştiut faptul că nivelul bunăstării populaţiei este nemijlocit determinat de dezvoltarea 
economiei statului respectiv, dar nu şi de numărul excesiv al funcţionarilor de stat. 

Pe mapamond se înregistrează, de regulă, un proces de reducere a numărului de unităţi 
administrativ-teritoriale sau de subiecţi ai statelor federative, prin comasarea unităţilor mici în 
formaţiuni mai mari. În RFG, de exemplu, fostele landuri Baden, Baden-Wurttemberg şi 
Wurttemberg-Hohenzollern s-au unit într-un singur land – Baden-Wurttemberg, care 
dispunea, la mijlocul anilor 90 ai secolului trecut, de un teritoriu de 35.750 km2 şi de 
9.618.696 de oameni. Acest subiect al RFG, după suprafaţă, era mai mare decât întreaga 
Republică Moldova, iar după numărul de locuitori îl depăşea pe cel al republicii noastre de 
circa 2,2 ori. 

Procese similare se derulează şi în Rusia. Districtul autonom Komi-Permeak şi regiunea 
Perm, au fost uniţi şi au constituit un subiect nou – ţinutul Perm, cu o suprafaţă de 160.000 
km2. Districtul autonom Ust-Ordânsk Bureatsk a fost unit cu regiunea Irkutsk, iar districtul 
autonom Aghinsk-Bureatsk – cu regiunea Cita. Sunt în curs de comasare districtele autonome 
Taimârsk şi Evenkiisk cu ţinutul Krasnoiarsk, iar districtele autonome Hantî-Mansiisk şi 
Iamalo-Neneţk – cu regiunea Tiumen. Se preconizează că numărul subiecţilor în Federaţia 
Rusă se va micşora de la 89 până la 69-70 sau chiar până la 40, ceea ce va permite, 
bineînţeles, reducerea aparatului de stat cu zeci de mii de funcţionari şi a cheltuielilor pentru 
salarizare, apartamente, maşini de servicu şi alte bunuri materiale necesare întreţinerii 
demnitarilor de stat şi a anturajului acestora. 

O altă consecinţă negativă a eventualei implementări a prevederilor proiectelor de 
federalizare se va manifesta prin faptul că, pe lângă dificultăţile şi coliziile, deja, existente în 
sistemul actelor legislative republicane în vigoare, vor apărea, inevitabil, contradicţii atât între 
legile promulgate de formaţiunile teritorial-statale şi cele ale Republicii Moldova, cât şi între 
                                                 
1Miga-Beşteliu Raluca. Dreptul internaţional. Introducere în dreptul internaţional public. Bucureşti: ALL 
Educaţional, 1997, p. 134-135. 
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sistemele legislative ale două sau mai multe formaţiuni teritorial-statale. Divergenţele 
existente, în prezent, în acest domeniu dintre Comrat şi Chişinău ar trebui să-i pună în gardă 
pe cei care doresc federalizarea Republicii Moldova. Este binecunoscut faptul că anume 
contradicţiile şi coliziunile dintre actele legislative ale unui stat subminează efectuarea corectă 
a justiţiei şi, în ultimă instanţă, are repercusiuni negative asupra dezvoltării social-economice, 
politice şi culturale a ţării. 

De avantaje vor beneficia, după cum se poate lesne de presupus, doar membrii cercurilor 
diriguitoare ale migranţilor şi ale urmaşilor lor. Acaparând posturile şi funcţiile din parlament, 
din guvernele, ministerele, departamentele, instanţele judiciare, ce vor fi create în viitoarele 
formaţiuni teritorial-statale, liderii migranţilor şi complicii lor vor avea posibilitatea reală de a 
se căpătui rapid pe seama populaţiei de la oraş şi de la sate, inclusiv pe contul majorităţii 
migranţilor şi a urmaşilor acestora. 

Ar fi oare corect ca de dragul ambiţiilor câtorva mii de nomenclaturişti să se sacrifice 
interesele vitale ale celor peste patru milioane de locuitori ai Moldovei? 

Eventuala implementare a prevederilor proiectelor de federalizare va aduce Moldovei 
prejudicii enorme, în ceea ce priveşte integritatea teritorială şi suveranitatea ei statală. 
Conform legităţilor general-umane de constituire a statelor federative, fostele state suverane şi 
independente, formând un stat federativ, deleghează o parte din prerogativele lor politico-
juridice legitime în favoarea noului stat unional creat. „Republica Moldova Nistreană” (alias 
„Pridnestrovie”) este, după cum am arătat mai sus, o creatură politică nelegitimă, 
anticonstituţională. În baza normelor dreptului internaţional, aceasta nu dispune de nici o 
prerogativă politico-statală legitimă. Ea reprezintă doar o zonă geografică a Republicii 
Moldovei, la ora actuală, fiind administrată de un regim al migranţilor rebeli, care au acaparat 
puterea prin dezinformare şi inducerea în eroare a unei părţi considerabile a populaţiei, prin 
crearea detaşamentelor paramilitare nelegitime, prin maltratarea şi uciderea poliţiştilor, a 
demnitarilor de stat oneşti, a altor oameni rămaşi credincioşi obligaţiunilor constituţionale, 
prin aruncarea în aer a podurilor de pe Nistru de la Dubăsari, Gura-Bâcului, prin lichidarea 
abuzivă – prin intermediul forţelor armate nelegitime – a organelor constituţionale de stat, 
administrative şi judiciare din Tighina şi din zona de est a Republicii Moldova. 

În caz de federalizare a ţării noastre nu va avea loc procesul de unire a mai multor state 
suverane şi independente în cadrul unui stat federativ, ci un proces invers, adică 
dezmembrarea statului unitar Republica Moldova, în scopul limitării, iar ulterior şi a lichidării 
oficiale şi juridice, a suveranităţii lui atât asupra Transnistriei, cât şi asupra altor zone ale 
Republicii Moldova. Anume eventuala implementare a vreunui proiect de federalizare va 
contribui nemijlocit la legitimarea regimului anticonstituţional al migranţilor rebeli de la 
Tiraspol şi a creaturii lor politice „Pridnestrovie”. Ulterior, în caz de derulare a evenimentelor 
din Republica Moldova într-o direcţie neconvenabilă intereselor Rusiei şi ale migranţilor ruşi 
sau ale urmaşilor lor, „Pridnestrovie” în calitatea ei de viitor subiect al federaţiei, va avea 
posibilitatea să iasă din componenţa Republicii Moldova şi să se alipească la Federaţia Rusă, 
de exemplu. Astfel, conducerea migranţilor ruşi îşi va realiza scopul strategic de 
dezmembrare teritorială a Republicii Moldova şi de creare în Transnistria a unei enclave a 
Rusiei, care va servi drept cap de pod, extrem de important, pentru obiectivele geopolitice ale 
Kremlinului în zona de sud-est a Europei. Paralel, în Transnistria se va finaliza procesul de 
deznaţionalizare şi de rusificare forţată a românilor-moldoveni, care în anul 1989 constituiau 
40% din populaţia regiunii, iar în 67 de localităţi ale zonei ei alcătuiau majoritatea absolută a 
locuitorilor1. 

Barry Buzan, profesor de studii internaţionale la Universitatea din Warwick, afirma că 
statele federative „nu au un principiu unificator natural şi în consecinţă sunt mult mai 
                                                 
1 Grama Dumitru C. Aspecte juridice ale implementării Proiectului de Acord dintre Republica Moldova şi 
Transnistria din 2 iulie 2002, în „Cugetul”, 2002, nr. 3-4, p. 24. 
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vulnerabile la dezmembrare, separatism şi ingerinţe politice, decât naţiunile-state”1, adică 
statele unitare. Investigaţiile efectuate de noi confirmă deducţiile profesorului Barry Buzan. 
Doar numai în anii 1961-2002 în lume s-au destrămat 8 state federative: Republica Arabă 
Unită în 1961, Federaţia Rodeziei-Nzassaland în 1963, Republica Islamică Pakistan în 1971, 
Federaţia Republicilor Arabe în 1972-1973, Uniunea Sovietică în 1991, RSF Iugoslavia în 
1991-1992, Cehoslovacia în 1993, RF Iugoslavia în 2001-2002. 

Ar fi oare justificat ca statul Republicii Moldova, care pe parcursul istoriei n-a cotropit 
nici o palmă de pământ străin de la vreo ţară vecină, care însuşi a suportat grave amputări 
teritoriale în 1775, 1812 şi 1940, să fie din nou sfârtecat pentru a satisface nişte ambiţii ale 
migranţilor rebeli? Ar fi oare corect ca o ţară mică, precum Republica Moldova, care, pe 
parcursul secolelor, la fel, ca şi majoritatea absolută a ţărilor lumii, s-a dezvoltat în calitate de 
stat unitar, să fie transformată, în prezent, în stat federativ numai pentru a legitima ambiţiile 
migranţilor de a constitui state proprii pe teritoriul istorico-etnic al republicii noastre? 

Oare autorii şi susţinătorii proiectelor de federalizare s-au gândit la cumplitele consecinţe 
imprevizibile, la teribilele probleme şi conflicte care s-ar putea declanşa între indigenii şi 
alogenii din alte ţări ale lumii după realizarea ambiţiilor nelegitime ale migranţilor stabiliţi cu 
traiul în Republica Moldova? Cine poate garanta că formarea de state pentru migranţii din 
republica noastră nu le va servi milioanelor de migranţi din Franţa, Germania, SUA, Marea 
Britanie etc. drept exemplu şi, concomitent, drept precedent juridic pentru constituirea 
formaţiunilor statale proprii pe teritoriul ţărilor care îi adăpostesc? Va accepta, de exemplu, 
Franţa să formeze o republică pentru arabi în zona oraşului Marsilia? Vor fi de acord oare 
SUA să formeze în zona ei sudică o republică pentru milioanele de vorbitori ai limbii 
spaniole? Ar binevoi oare Republica Federativă Germană să constituie o republică distinctă 
pentru turci sau kurzi? 

Va accepta oare, pe viitor, Federaţia Rusă ca milioanele de migranţi chinezi, coreeni, 
vietnamezi, indieni etc. să se aşeze cu traiul pe teritoriile puţin populate ale Siberiei şi în 
Extremul Orient şi, inspirându-se din exemplul migranţilor ruşi din Transnistria, care şi-au 
format nelegitim creatura politică „Pridnestrovie”, să-şi constituie şi ei state naţionale proprii, 
purtând denumirea unor fluvii: Priamurie, Priusuria, Prieniseia, Priangaria, Priobia, Prizeia 
etc. 

Considerăm că interesul vital atât al Republicii Moldova, cât şi al Ucrainei, Rusiei, 
Franţei, Marii Britanii, SUA şi al altor state de pe mapamond constă în contracararea formării 
unui asemenea precedent juridic, periculos pentru suveranitatea de stat şi integritatea lor 
teritorială. 

Aşadar, concluzia la care ajungem în urma cercetării fenomenului respectiv este, fără 
echivoc, următoarea: în urma federalizării Republicii Moldova se va agrava, în mod special, 
situaţia social-politică şi economică, iar justiţia va fi obstrucţionată. Concomitent, se vor 
deteriora grav relaţiile interetnice. Prin urmare, va avea de suferit majoritatea absolută a 
locuitorilor statului, indiferent de originea lor etnică.  

 
 
 

                                                 
1 Buzan Barry. Popoarele, statele şi teama. Chişinău: Cartier; 2000, p.86. 
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CONSIDERAŢIUNI GENERALE PRIVIND ASPECTUL JURIDICO-MORAL  
AL STATUTULUI OMBUDSMANULUI 

 
Conf. univ. dr. Carolina Ciugureanu-Mihailuţă, ASEM 

 
 Realizarea unui sistem cât mai eficace de garantare a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti 

trebuie să constituie o preocupare de prim ordin în cadrul unui stat de drept. În orice societate 
democratică trebuie să existe un sistem de control instituţionalizat menit să cenzureze 
activitatea autorităţilor administrative, care prestează un serviciu public, indiferent de nivelul 
acestor autorităţi. Însăşi raţiunea de a fi a administraţiei constă în prestarea de servicii publice, 
dar riscul de a acţiona nefast, abuziv sau cu disfuncţionalităţi este inerent [1, p. 267]. În 
contextul insuficienţei mecanismelor de control eficient, o rejuridicizare a activităţii 
administrative devine imperativă. 

În acest context, Ombudsmanul se prezintă în calitate de instituţie juridică special creată 
pentru a sprijini realizarea acestui deziderat. 

După două secole de la consfinţirea sa constituţională în Suedia, în 1809 [2, p. 7], instituţia 
Ombudsmanului s-a extins în mai mult de jumătate din ţările lumii de pe toate continentele.  

În terminologia ştiinţifică, denumirea instituţiei Ombudsman este aproape generalizată. 
Legislatorul moldovean s-a pronunţat în favoarea denumirii de Avocat Parlamentar [3], considerând 
că în conştiinţa şi limbajul moldovenilor avocatul este cel care îi apără pe cei nedreptăţiţi. 

Într-o accepţiune largă, Ombudsmanul, cuvânt suedez, însemnând „cel ce pledează pentru 
altul”, este o instituţie publică, condusă de o persoană independentă, care răspunde de actele 
sale în faţa Parlamentului, recepţionează plângerile cetăţenilor şi acţionează din proprie 
iniţiativă pentru a apăra legalitatea actelor juridice sau administrative, face recomandări ori 
sugestii şi face publice raporturi anuale.  

Unele caracteristici ale Ombudsmanului se conturează în mod evident: instituţia este 
creată printr-un act al puterii de stat; comitetul este creat de Parlament sau, în unele cazuri, de 
către Guvern; are misiunea de a supraveghea activitatea administraţiilor publice; are sarcina 
de a inspecta, demasca, de a recomanda şi a da publicităţii rezultatele cercetărilor sale. 

Finalităţile acestor particularităţi sunt funcţiile pe care trebuie să le dezvolte şi să le 
exercite, în particular: de supraveghere a respectării drepturilor fundamentale şi a legalităţii; 
de cercetare şi de control ale administraţiei publice; de mediere sau de sugerare a unor soluţii 
legale; de sancţionare sau de penalizare a autorităţilor care îngreunează activitatea. 

Toate aceste prerogative dau imaginea unei instituţii care se constituie într-o garanţie 
proprie statului de drept, care se adaugă altora, în vederea asigurării cetăţeanului împotriva 
abuzurilor statului. 

Ombudsmanul nu este legislator, apt să aprobe măsuri cu forţă de lege, nu este organ de 
guvernare, capabil să ia decizii în politica ţării, nu este nici avocat, cu competenţa de a apăra 
cetăţenii în instanţe de judecată sau în probleme personale. 

Ombudsmanul este un împuternicit al Parlamentului, cu autonomie deplină, însărcinat de 
legislativ cu controlul executivului în probleme referitoare exclusiv la administraţia publică, 
fără a putea să le înlocuiască imediat sau să le modifice direct acţiunile [2, p. 42]. Altfel zis, 
acesta nu are putere de decizie. Puterea lui reală se fundamentează pe autoritatea sa morală. 
Ombudsmanul se bazează, în principal, pe prestigiul său. 

Autoritatea morală a Ombudsmanului se bazează, în particular, pe absenţa legăturilor 
partizane cu orice partid sau sindicat [2, p. 43]. De regulă, sunt desemnaţi în această funcţie 
magistraţi, profesori universitari, jurişti eminenţi sau persoane de mare prestigiu social, 
neimplicaţi politic. 

În principal, Ombudsmanul acţionează prin convingere şi influenţare, superioritate bazată 
pe tratarea imparţială a faptelor sau circumstanţelor, aplicarea ştiinţei juridice pentru a 
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demonstra legalitatea sau ilegalitatea faptelor sau circumstanţelor, prudenţă diplomatică, 
simţul echilibrului şi echitate.  

În toate ţările în care există, fiind o instituţie cu caracter special, înfiinţată pentru apărarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, Ombudsmanul îşi concentrează întreaga activitate pe 
supravegherea respectării legilor şi contracararea atitudinilor birocratice, abuzive, din 
activitatea autorităţilor publice, în special a celor cu caracter executiv. 

Fără atribuţii directe de acţiune politică, Ombudsmanul s-a creat cu scopul ca cetăţenii să 
dispună de o cale instituţională de alternativă pentru apărarea intereselor lor. El se prezintă 
ca o opţiune pentru corectarea greşelilor administraţiei publice, întrucât pentru cetăţeni el este 
un agent expert şi imparţial a cărui activitate nu atrage nici o cheltuială pentru reclamaţii, fără 
tergiversări, fără tensiunea de a discuta cu o parte adversă [4, p. 23].  

 Ombudsmanul nu este un organ care să se substituie altora, ci, alături de alte autorităţi 
publice, şi în special de cele cu caracter executiv, sprijină respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor, fiind un protector al tuturor. 

Eficienţa instituţiei, în cea mai mare parte, depinde de calităţile persoanei desemnate să 
ocupe funcţia respectivă, de autoritatea şi maniera de lucru a acesteia, de aprecierea şi 
sprijinul opiniei publice şi, nu în cele din urmă, de receptivitatea şi sprijinul autorităţilor 
publice [2, p. 9].  

Modul în care reuşeşte să operaţionalizeze drepturile omului în relaţiile conflictuale care apar 
între administraţie şi petiţionar, căutând pe această bază soluţia favorabilă individului, bineînţeles în 
condiţiile legii, reprezintă adevărata măsură a eficienţei Ombudsmanului, a rolului pozitiv pe care îl 
are acesta în societate [5, p. 29], iar încrederea opiniei publice în această instituţie va exista atât timp, 
cât Ombudsmanul va întruchipa dreptatea socială [6, p. 325]. 

Instituţia Ombudsmanului este o instituţie democratică, independentă, a cărei 
implementare cere timp, cadru democratic, cultură, în special politico-juridică, solicitudine şi 
autorităţi dispuse a coopera în înlăturarea din activitatea lor orice greşeli sau abuzuri la adresa 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor [2, p. 9].  

Răspândirea rapidă în ultimele decenii a instituţiei Ombudsmanului este semnul reuşitei acestei 
instituţii, al intăririi credibilităţii administraţiei şi justiţiei într-un stat democratic [2, p. 43].  

Ne exprimăm convingerea că Avocatul Parlamentar va contribui cu succes şi în 
Republica Moldova la accentuarea trăsăturilor statului de drept, prin verificarea respectării 
legii în toate sferele de activitate ale administraţiei publice, la educarea şi sprijinirea 
cetăţenilor în recunoaşterea drepturilor şi intereselor lor, la stimularea societăţii civile, la 
înlăturarea unor practici şi mentalităţi de natură totalitară prin cultivarea unor relaţii de 
cooperare şi încredere reciprocă între autorităţile publice şi cetăţeni. 
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К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ 
МОЛДОВА НАЦИОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНИТЕТА 

 
Доктор юридических наук, В. И. Гуцуляк,  

профессор кафедры „Публичное право”, МНУМ 
 

Конституция Республики Молдова, регламентируя вопрос о суверенитете и 
государственной власти, в качестве одного из основных принципов предписывает:  

«(1) Национальный суверенитет принадлежит народу Республики Молдова, 
осуществляющему его непосредственно и через свои представительные органы в 
формах, определенных Конституцией.  

(2) Ни одно частное лицо, ни одна часть народа, ни одна социальная группа, ни 
одна политическая партия или иное общественное объединение не могут осуществлять 
государственную власть от своего имени».1  

Каков же механизм реализации данного основополагающего конституционного 
принципа? В какой мере государственная власть реально принадлежит народу? 
Поисками ответов на данные вопросы заняты умы многих учёных и практиков в 
области конституционного, административного и других отраслей права.2  

Да, народ Республики Молдова непосредственно реализует национальный 
суверенитет посредством права избирать и быть избранным (ст. 38 Конституции РМ) и 
права на управление (ст. 34 Конституции РМ). 

Но каким образом народ образует „свои представительные органы”? в какой мере 
народ непосредственно участвует в формировании законодательной, исполнительной и 
судебной властей государственной власти и в первую очередь Парламента, Президента 
Республики Молдова и Правительства?  

Приходиться констатировать тот факт, что ответов значительно меньше чем 
вопросов. В формировании Парламента народ участвует опосредованно благодаря 
пропорциональной системе выборов его состава. Что же касается формирования 
Правительства, института Президентства Республики Молдова, судебных органов, то 
тут народ непосредственно практически не участвует.  

Данная проблематика составляет круг научных интересов автора. Некоторые 
выводы и предложения научных исследований нашли своё отражение в 
опубликованных работах.3 

В данной публикации мы вновь возвращаемся к порядку избрания Президента 
Республики Молдова. 

Полагаем, что данная проблема особо актуальна сегодня, когда в стране фактически 
образовался политический кризис, связанный с блокированием процесса избрания 
Президента, когда активно обсуждается вопрос о необходимости разработки и 
принятия новой Конституции Республики Молдова. 

Законодательная власть рассматривается как выражение воли народа, его 
интересов, народного суверенитета. 

Законодательная власть – это право и возможность издавать общеобязательные 
нормативные акты общегосударственного значения, имеющие наиболее общий 
характер, т.е. устанавливать правила, определяющие основы общественно значимого 
                                                 
1 Конституция Республики Молдова, принятая 24. 07. 1994 г., ст. 2. 
2 Рамки данной публикации ре позволяет её автору делать ссылки на соответствующие научные работы.  
3 Guţuleac V. Bazele teoriei dirijării de stat. Chişinău, 2000, р.272; Guţuleac V. Tratat de drept contravenţional. 
Chişinău: ULIM, 2009, р.320; Гуцуляк В. И. Административное право Республики Молдова. Кишинэу: 
ULIM, 2007, стр.464; В. И. Гуцуляк. К вопросу о правовом статусе Парламента Республики Молдова. 
„Закон и жизнь”, март, 2004, стр. 9-12 и др.  
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поведения и деятельности граждан, органов и учреждений государства, общественных 
объединений, их представителей.1 

Выразителем воли народа выступает высший представительный орган (парламент), 
посредством которого народ должен иметь возможность осуществлять свой 
суверенитет, делегируя исполнение своей воли высшему представительному органу 
государства, посредством принятия законов. 

В демократических государствах понятие „парламент” переплетается с понятием 
„парламентаризм”, что означает разделение законодательной и исполнительной 
функций в государственном механизме, повышение роли парламента в управлении 
государством, осуществление контроля исполнительных органов. 

Правовой статус высшего законодательного органа, его внутренняя структура, 
компетенция определяются Конституцией и специальными нормативными актами – 
регламентами.2 Парламенты стран переходного периода, как правило, формируются 
демократическим путем. Они избираются на основе всеобщего, равного, прямого 
избирательного права при тайном голосовании.3 Однако, из известных в мире 
избирательных систем – мажоритарной пропорциональной и смешанной, только в трех 
странах постсоциалистического пространства (Беларусь, Казахстан, Азербайджан) 
встречается мажоритарная избирательная система в чистом виде, при которой депутаты 
парламента избираются в одномандатных округах непосредственно избирателями.  

Специфика стран переходного периода состоит в том, что у них чаще всего 
используется пропорциональная система, при которой избиратели по всей стране 
голосуют за списки партий или общественных движений, объединений и т.д. Такая 
система сложилась в Чехии, Словакии, Балтийских республиках, Болгарии, Российской 
Федерации, Украине, Республике Молдова и других странах.  

В некоторых странах используется сочетание мажоритарной и пропорциональной 
системы. Например, в Венгрии Государственное Собрание состоит из 386 депутатов. 
Из них: 176 избираются по одномандатным избирательным округам (мажоритарная 
система), 152 – в многомандатных территориальных (областных и столичных) 
избирательных округах по партийным спискам (пропорциональная система), а 58 – по 
партийным спискам в общенациональном масштабе. 

В Сейм Польши избираются 460 депутатов. Из них: 391 – баллотируются по 
окружным спискам кандидатов в многомандатных избирательных округах (от 3 до 17 
мандатов), а 69 – по всепольскому списку кандидатов от партии. 

В Грузии, на основе Закона о выборах Парламента Грузии от 01.09.1995, 150 членов 
Парламента избираются по пропорциональной системе, а 84 – по одномандатным 
избирательным округам на основе мажоритарной избирательной системы. 

В Армении на основе Закона о выборах в Национальное Собрание от 12.08.1995, 
100 депутатов избираются в избирательных округах на основе мажоритарной системы 
выборов, а 25 – по пропорциональной системе в едином многомандатном 
избирательном округе на основе списков политических партий и избирательных 
блоков. 

Анализ организаций и функционирования законодательных органов в различных 
странах переходного периода позволил нам сформулировать вывод о том, что наиболее 
оптимальным является сочетание мажоритарной и пропорциональной систем их 
образования. Такой принцип формирования парламента, по нашему мнению, был бы 
более рациональным и для нашей страны. 
                                                 
1 Конституция Республики Молдова, Кишинев, 1994, глава IV, ст. ст. 60, 64. 
2Конституция Республики Молдова, ст.61.  
3 Конституция Республики Молдова, Кишинев, 1994, ст.61; Мишин В. Проблемы разделения властей. 
Ch., s. n., 2003 (F.E.P. „Tipografia Centrală”), стр. 09-110. 
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Более того, пропорциональная система образования Парламента в нашей стране, в 
принципе, противоречит положениям Основного закона. Ст.61 Конституции 
предписывает: «Парламент избирается на основе всеобщего, равного и прямого (подч. 
нами) избирательного права…». В данном случае «прямое избирательное право» 
ассоциируются с понятием «прямые выборы». В свою очередь, прямые выборы – это 
порядок проведения выборов, при котором избиратели прямо и непосредственно 
избирают депутатов в представительные органы.1 «Прямое избирательное право 
состоит в том, что избиратели непосредственно избирают депутатов соответствующего 
Совета…».2  

Аналогичное толкование данного термина дается в энциклопедическом словаре: 
«Прямые выборы – это порядок, при котором избиратели непосредственно избирают 
депутатов в представительные органы».3 

Представляется, что применение смешанной системы образования 
законодательного органа было бы наиболее верным на нынешнем этапе развития 
Республики Молдова. Например, могла бы быть применена следующая формула: 
избрание 51 депутата на основе пропорциональной системы (по партийным спискам) и 
50 депутатов – по одномандатным избирательным округам на основе мажоритарной 
избирательной системы. 

Такой подход к формированию Парламента, на наш взгляд, в наибольшей степени 
способствовал бы: реализации конституционных прав граждан избирать и быть 
избранными, а также права на управление;4 сбалансированности ветвей власти; 
реальному участию в управлении государственными делами более широким слоев 
населения, политических партий и движений; недопущению неоправданно чрезмерной 
концентрации государственной власти в руках представителей только одной 
политической партии или политического движения, в том числе недопущению 
однородного конституционного большинства в составе Парламента. 

Принадлежность парламентского большинства и исключительной приоритетности 
в формировании остальных ветвей власти (исполнительной и судебной) только одной 
политической партии является не самой удачной формулой государственного 
управления. 

Такое положение дел не способствует достижению национального согласия в 
обществе, максимальной сбалансированности всех ветвей власти, их 
функционированию в строгом соответствии с требованиями Конституции. 

Конституционное большинство в законодательном органе одной только партии 
(движения) прямо или косвенно приводит к:  

− нарушению системы «сдержек и противовесов» властей;5  
− частому, не всегда взвешенному и оправданному изменению законодательства в 

угоду правящему большинству, а то и по «заказу» лоббирующих групп, 
приближенных к власть держащим;  

− фактическому отстранению от управления государственными делами других 
партий и политических движений; 

− отграничению реальных возможностей народа влиять на процесс 
государственного управления, так как он: не избирает напрямую депутатов 

                                                 
1 Юридический энциклопедический словарь / Под ред. А. Я. Сухарев, М.: Советская энциклопедия, 1984, 
стр.309. 
2 Там же, стр.118. 
3 Юридический энциклопедический словарь / Под ред. А. М. Прохоров, изд. третье, М.: Советская 
энциклопедия, 1984, стр.1073. 
4 Конституция Республики Молдова, ст. ст. 38, 39. 
5 Мишин В. Проблемы разделения властей. Ch., s. n., 2003 (F.E.P. „Tipografia Centrală”), стр.163-168. 
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Парламента; не участвует в избрании Главы государства; лишен права прямого 
обращения в Конституционный суд. 

Результаты анализа мировой практики формирования законодательных органов и, в 
особенности, анализ функционирования всех ветвей власти в нашей стране за 
последние годы только подтверждают право на существование вариантов 
формирования Парламента РМ по формуле: 51 – пропорциональная система плюс 50 – 
мажоритарная система. 

Однако, такая система формирования законодательного органа, по нашему мнению, 
будет жизнеспособной только при условии законодательного закрепления и строгого 
соблюдения следующих положений:  

− недопустимость вхождения депутата, избранного по одномандатному округу 
(одномандатнику), в состав какой-либо партийной парламентской фракции, 
даже если партия, в которой он может состоять, набрала большинство из числа 
51 мандата. Таким образом, депутат-одномандатник на период мандата, не 
подчинен волеизъявлению парламентской фракции партии, в которой он может 
состоять. Одномандатники могут иметь право на формирование «фракции 
одномандатников»; 

− процедура обязательной, периодической отчетности депутатов-
одномандатников перед избирателями соответствующего избирательного 
округа;  

− порядок опубликования в средствах массовой информации результатов 
поименного голосования депутатов по наиболее значимым проектам законов;  

− порядок консультации с избирателями, выявления и учета их мнения при 
разработке, обсуждении и принятии судьбоностных для страны и ее народа 
законов;  

− порядок отзыва депутата, мнение которого не отражает точку зрения основной 
части избирателей, представляя их в Парламенте, и проведения досрочных 
выборов по данному округу. 

Такой подход к формированию Парламента и его функционированию позволил бы 
поднять уровень ответственности депутатов за результаты своей деятельности, 
улучшить качество законотворческого процесса, в значительной мере препятствовал бы 
появлению скороспелых законов низкого качества. 

Сегодня в стране особо острой и актуальной является проблема о порядке избрания 
Президента Республики Молдова.1  

Анализ Конституции стран постсоциалистического пространства, поваляет сделать 
вывод о том, что конституционно-правовой статус главы государства в этих странах 
определялся и определяется с учетом мирового опыта организации президентской 
власти. 

Вместе с тем, в содержании конституционно-правового статуса главы государства в 
каждой из стран отразилась специфика государственного устройства, расстановка 
политических сил на момент принятия новой Конституции. 

Не случайно в большинстве государств постсоветского периода – Армении, 
Азербайджане, Беларуси, Украине, России, Молдове и других – идет серьезная 
политическая борьба за передел сфер влияния и изменение статуса 
президентства. Одни предлагают усиление его полномочий, вплоть до 
установления авторитарного режима, другие – их сокращение и даже упразднение 
поста Президента. 

                                                 
1 По данной проблеме, автор более детально изложил свою позицию в публикации «К вопросу о 
конституционном статусе главы государства», в журнале „Закон и жизнь”, май 2003, стр.11-14. 
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Приведенные диаметрально противоположные точки зрения подтверждают, что 
четкое определение места и роли Президента в структуре органов государственной 
власти является весьма значительным как в научном, так и в практическом аспекте, 
поскольку это касается проблем взаимодействия различных ветвей власти, обеспечения 
нормального функционирования государственного механизма. 

Сравнительно-правовой анализ конституционных положений о выборах 
Президента в странах постсоциалистического лагеря, как и в целом в странах 
переходного периода показывает, что в большинстве стран он получает прямой 
мандат от народа на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права. 

Из всех постсоциалистических стран в Венгрии, Чехии, Латвии, Молдове и 
Эстонии Президент избирается Парламентом. 

Анализируя способы формирования президентской власти, практику ее 
функционирования, можно сделать следующие выводы: 

− президент – это центральная фигура в системе органов государственной власти. 
Как глава государства, он представляет государство и является гарантом 
суверенитета, национальной независимости, единства и территориальной 
целостности страны. 

− исходя из реального состояния государственного устройства страны и ее 
социально-экономического развития, расстановки политических сил, по нашему 
мнению, на ближайшую перспективу конституционно-правовой статус главы 
государств должен быть пересмотрен в сторону увеличения его полномочий, то 
есть форма правления в Республике Молдова должна быть ближе к республике 
президентской. 

В условиях формирования демократического государства, в обстановке 
длительного и сложного процесса становления демократии, когда разногласия между 
ветвями власти зачастую перерастают в разгон парламента (например, в России), в 
вооруженные столкновения, в глубокий политический кризис (например, в Беларуси, 
Украине, Молдове), способ формирования президентской власти имеет очень 
существенное значение. 

Прямые выборы Президента являются более демократическими, нежели его 
избрания Парламентом.  

И если Народ является гегемоном власти, реализующим её непосредственно и через 
свои представительные органы, то именно Ему должно принадлежать последнее слово 
относительно порядка формирования Парламента: представительная, мажоритарная, 
либо смешанная выборная система, а также относительно порядка избрания 
Президента Республики Молдова: Парламентом либо всенародно?  

Мнение Народа могло бы быть выявлено в процессе референдума.  
  
 
 

ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ФОРМ ПРАВЛЕНИЯ 

 
Преп. Сергей Мишин,  

Славянский университет Республики Молдова 
 

История мировой цивилизации наглядно демонстрирует возникновение и развитие 
идей о справедливости власти, о совместимости государства с правом. Идеи о 
демократических формах правления уходят своими корнями в античное общество, об 
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этом упоминает еще Платон, признавая государство справедливым, «когда имеющиеся 
в нем три различных по своей природе сословия делают каждое дело» [1, 221]. 

Аристотель подчеркивал: «Только те государственные устройства справедливы, 
которые имеют в виду общую пользу, являются, согласно со строгой справедливостью, 
правильными; имеющие же ввиду только благо правящих – все ошибочны… Законы, 
соответствующие правильным видам государственного устройства, будут 
справедливыми, законы же, соответствующие отклонениям от правильных, будут 
несправедливыми» [2, 617]. 

Аристотель считает отрицательной стороной то, что одному человеку может быть 
предоставлена возможность занимать одновременно несколько должностей, так как 
«всякое дело лучше всего исполняется одним человеком» [3, 502]. 

Н.Н. Разумович подчеркивает, что Аристотель искал в форме правления такую 
организацию власти, которая исключала бы злоупотребления ею со стороны 
должностных лиц ради богатства или удовлетворения честолюбия. Основу всякой 
формы правления, по мнению Аристотеля, образуют три элемента: 
законосовещательный орган (главная власть в государстве), должностные лица, 
судебные органы. Формы правления различаются в зависимости от того или иного 
устройства каждого из трех элементов [4, 203]. 

В работе «Политика» Аристотель анализирует государственное устройство Спарты, 
где царская власть олицетворяет собой монархию, власть геронтов – олигархию, а 
демократическое начало проявляется во власти избираемых из народа эфоров. Он 
писал, что монархия как форма правления ведет к тирании, аристократия как форма 
правления ведет к олигархии, а демократия – к демагогии. По свидетельству Плутарха, 
значительную роль в Спарте играл Совет Старейшин (герусия), который сдерживал в 
известных границах царскую власть [5, 105]. 

Полибий предложил целостное учение о «смешанной» форме правления. Согласно 
его мнению, идеальной формой правления следует признать такую, в которой 
соединяются элементы царской власти, аристократии и демократии. Цель такого 
«смешивания» состоит в обеспечении устойчивости государства, предотвращающей 
переход к извращенным формам правления, а также благоденствия граждан. Ни одному 
из элементов не отдается видимого предпочтения, они взаимно дополняют и в то же 
время в определенной степени ограничивают друг друга. Таким образом, Полибий 
исследует природу взаимодействия органов государственной власти в условиях их 
верного соотношения, при котором «каждая из властей имеет возможность мешать и 
противодействовать замыслам других» [6, 68]. 

Цицерон считает, что предотвратить вырождение государственности можно лишь в 
условиях смешанной формы правления, при которой государственная власть поделена 
между магистратами, сенатом и народом. Цицерон выступает за равновесие трех начал 
смешанной формы правления, которое достигается путем «равномерного 
распределения прав, обязанностей и полномочий» между ними.  

Различая вслед за Аристотелем «правильные» и «неправильные» формы правления, 
Фома Аквинский вносит от себя симпатии к монархии. Для него опасность 
превращения монархии в тиранию была очевидной, и поэтому он был сторонником 
такой организации управления государством, «чтобы уже установление не содержало 
повода к тирании» [7, 19-20]. 

Мыслитель эпохи Возрождения Марсилий Падуанский в своей работе «Защитник 
мира» отводит важное место выборности как принципу конституирования учреждений 
и подбора должностных лиц государства всех рангов, в том числе и монарха. Наиболее 
влиятельной части народа надлежит заниматься законотворчеством. Исполнительная 
власть, компетенция и организация которой определяется властью законодательной, 
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должна осуществлять волю законодателя. Существует в государстве и судебная власть, 
осуществляющая правосудие [8, 612]. 

Николай Орезм, комментируя «Политику» Аристотеля, сделал вывод о том, что «в 
демократии ни один орган власти не имеет превосходства над другим. Подобно тому, 
как во Франции счетная Палата не может вмешиваться в дела Парламента, а Парламент 
в дела Счетной Палаты» [9, 613]. 

Английский юрист и государственный деятель Джон Фортескью в работе «Похвала 
законам Англии» заявил о приоритете парламента в сфере законодательства и 
ограничил короля в праве изменять закон без согласия своего народа» [10, 625]. 

Представитель эпохи Возрождения Николай Кузанский выдвинул идею 
божественности воли народа, которому принадлежит высшая власть. Монарх, 
получивший власть от народа в результате общественного договора, является 
исполнителем народной воли и при злоупотреблении властью должен быть наказан [11, 
35]. 

Франсуа Отман в своем произведении «Франкогаллия» обосновал право народа 
сместить монарха следующим образом: «Поскольку у народа и представительных 
учреждений имеется право избирать и возводить на трон своих государей, то, 
соответственно, следует также полагать, что у народа имеется высшая власть и для 
того, чтобы низлагать государей» [12, 686]. 

Флорентийская республика XIII-XVI вв. стоит на особом месте среди государств 
Европы. Теоретически носителем суверенитета во Флоренции признавался народ, через 
систему представительных органов обеспечивавший определенный порядок 
политических отношений в государстве. К законодательной сфере относилась 
деятельность существовавших во Флоренции советов, хотя юридически они всегда 
были одновременно и субъектами исполнительной власти. Фактически же 
исполнительные функции закреплялись за синьорией – флорентийским 
правительством. Ее решения должны были подтверждаться актом совета коммуны и 
совета народа [13, 103].  

Вместе с тем флорентийская модель государственности предусматривала такое 
раздробление функций среди различных органов государственной власти, которое до 
определенного времени создавало сдержки и противовесы любому стремлению 
установить тиранию в этом городе» [14, 221]. 

Н. Макиавелли в работе «История Флоренции» отмечает тенденцию к закреплению 
независимости судебных органов, коллективности руководства, сосредоточению 
различных функций в различных государственных органах [15, 9].  

Решающим событием в истории преобразования правления в обществе стали 
работы Дж. Локка «Два трактата о правлении» (1690 г.). Ему же принадлежит и 
попытка практически реализовать проект правового правления в конституции 
английской колонии Каролина в Америке в 1669 году.  

Декларация прав независимости Североамериканских Соединенных Штатов от 4 
июля 1776 г. подтверждает верность принципам равенства и свободы, наличия у 
каждого человека неотчуждаемых прав, включающих право на жизнь, свободу и 
стремление к счастью. Согласно Декларации, «для обеспечения этих прав учреждены 
среди людей правительства, заимствующие свою справедливую власть из согласия 
управляемых. Если же данная форма правительства становится гибельной для этой 
цели, то народ имеет право изменить или уничтожить ее и учредить новое 
правительство, основанное на таких принципах и с такой организацией власти, какие, 
по мнению народа, всего более могут способствовать его безопасности и счастью» [16]. 

Большой вклад в становлении теории демократических форм правления в обществе 
внес немецкий философ Кант, французский просветитель и правовед Монтескье и 
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другие европейские просветители ХVШ и ХIХ вв. такие, как Гуго Гроций, Спиноза, 
Дени Дидро, Ж.-Ж. Руссо. Эти ученые полагали, что на смену полицейскому, 
бюрократическому государству эпохи абсолютизма (которое Кант называл 
государством произвола), должно прийти правовое государство, в основе которого 
лежит идея автономной личности, обладающей неотъемлемыми, неотчуждаемыми 
правами. Взаимоотношения личности и государственной власти в условиях 
демократического правления принципиально иные, нежели в абсолютистском 
государстве, ибо для демократического правления характерно ограничение 
государственной власти, связанность ее правом и законом.  

Концепция демократического правления у И. Канта сводится к следующим 
тезисам: 

• источником нравственных и правовых законов выступает практический разум, 
или свободная воля людей;  

• человек становится моральной личностью, если возвышается до понимания 
своей ответственности перед человечеством в целом; 

• «правом, основанным на нравственном законе, должны быть определены 
границы поведения людей с целью, чтобы свободное волеизъявление одного 
лица не противоречило свободе других»;  

• право призвано обеспечить внешне благопристойные, цивилизованные 
отношения между людьми;  

• государство – это соединение множества людей, подчиненных правовым 
законам; государство призвано гарантировать правопорядок и строиться на 
началах суверенитета [17].  

Государственно-правовые воззрения Монтескье сводятся к тому, что формы 
правления, формы государственного устройства определяют собой дух законов и 
содержание законодательства; основываются на том, что принцип демократии – это 
добродетель, любовь к общему благу; исходят из того, что к «правильной» форме 
государства относится демократия, при которой верховная власть принадлежит всей массе 
народа, и основные законы здесь определяют порядок подачи голосов, посредством 
которых выражается воля народа, состав и способ деятельности народного собрания; 
проповедует любовь к отечеству, уважение к закону, поддержку существующих порядков, 
равенство и умеренность состояний, охрану семейного достояния [18].  

Теоретическая конструкция демократического правления общества, сложившаяся в 
политико-правовой доктрине ХVIII-ХХ вв., включает разделение властей на 
законодательную, исполнительную и судебную, верховенство правового закона, 
взаимную ответственность личности и государства, доминирование 
общедозволительного типа правового регулирования в соответствии с юридическим 
принципом «дозволено все, что не запрещено законом», установление реальных 
гарантий прав и свобод личности.  

Идеи, лежащие в основе Декларации прав независимости Североамериканских 
Соединенных Штатов от 4 июля 1776 г., нашли отражение в Конституции США 1787 г., 
Декларации прав человека и гражданина 1789 г., в Конституции Франции 1791 г. и 1958 
г. Конституция Франции в ст.2 провозглашает принцип республики: «правление 
народа, народом и для народа», а в ст.16 определяетcя разделение властей как 
необходимый момент конституции.  

Преамбула Конституции Японии гласит: «Государственная власть основывается на 
непоколебимом доверии народа, ее авторитет исходит от народа, ее полномочия 
осуществляются представителями народа, а благами ее пользуется народ. Это – принцип, 
общий для всего человечества, и на нем основана настоящая Конституция» [19, 181]. 
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ACTIVITATEA EUROPOL ŞI EUROJUST ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 

 
Magistru în drept Alin Gvidiani, consultant, Centrul  

de Armonizare a Legislaţiei, 
Ministerul Justitiei al Republicii Moldova 

 
În Uniunea Europeană s-a conştientizat necesitatea cooperării statelor-membre în materie 

penală, fapt ce a determinat crearea a două organe specifice: Europol şi Eurojust. La 09 iunie 
2004 (Haga) a fost semnat Acordul de Cooperare dintre Europol şi Eurojust. Scopul acestui 
acord constă în stabilirea şi menţinerea unei cooperări mai strânse între părţi, întru sporirea 
eficacităţii acestora în combaterea unor forme grave de crimă internaţională, care nemijlocit 
intră în atribuţiile atât Europol, cât şi Eurojust, evitând dublarea de competenţe [1, art. 2]. 

EUROPOL: Acest organ este sigla pentru Oficiul European de Poliţie [7, p. 329]. Ca 
organ de poliţie este reglementat pentru prima dată de Tratatul de la Maastricht în art. K-1(9). 
Reprezintă o instituţie supranaţională creată pe baza unor acorduri interguvernamentale. 
Înainte de ratificarea instrumentelor europene privind Europolul a existat un precursor al 
acestuia – Unitatea de Droguri Europol (EDU), care a funcţionat la Haga, formată din ofiţeri 
de legătură ai statelor membre şi care aveau acces direct la investigarea datelor personale şi a 
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cazurilor legate de droguri. La 10 martie 1995, după acţiuni comune ale statelor-membre, s-a 
lărgit aria de competenţă EDU cu privire la traficul ilegal de substanţe radioactive şi nucleare, 
a traficului ilegal cu imigranţi şi a furturilor de vehicule. La 26 iulie 1995 a fost semnată 
Convenţia Europol, prin care acesta a primit misiunea de a sprijini statele-membre în lupta 
împotriva criminalităţii şi în activitatea de prevenire a criminalităţii prin culegerea de analize 
şi informaţii, şi transmiterea acestora organelor de urmărire penală competente (date despre 
făptuitori, părţi vătămate, martori) [6, p. 201]. Convenţia a intrat în vigoare la 01.10.1998, iar 
Europol şi-a început activitatea din 01.07.1999. Însăşi, Comisia de Drept Internaţional a fixat 
crima internaţională ca o infracţiune internaţională, apărută ca rezultat al încălcării de către un 
stat a unei obligaţii internaţionale, fundamentale pentru asigurarea menţinerii intereselor vitale 
ale comunităţii internaţionale, astfel încât această încălcare e calificată drept o crimă 
internaţională de către întreaga comunitate [9, p. 319]. 

După Tratatul de la Amsterdam, Europol a primit noi competenţe, în: sprijinirea urmăririi 
penale din statele-membre; solicitarea iniţierii urmăririi penale statelor-membre; cooperarea 
serviciilor speciale Europol – organe de stat; competenţe în lupta împotriva comerţului ilegal 
de droguri; infracţiuni de călăuzire a imigranţilor ilegali; abuzului sexual îndreptat împotriva 
copiilor ş.a. Aceste categorii de infracţiuni se preconizau, conform Tratatului Constituţional, 
să fie stabilite prin legi-cadru europene, asemeni legilor penale, numai că în clase de 
infracţiuni şi pedepse comune, precum: infracţiuni grave, cu implicaţii transfrontaliere, acţiuni 
comune de combatere în domeniile: a) terorism; b) trafic de fiinţe umane; c) exploatarea 
sexuală a femeilor şi copiilor; d) trafic de droguri şi arme; e) spălarea banilor; f) corupţia; g) 
falsificarea de monedă; h) criminalitatea informatică; i)crima organizată [5, p. 261]. 

Tratatul de la Amsterdam, prin art. 69G a sintetizat atribuţiile Europol în 2 mari categorii: 
a) colectarea, stocarea, prelucrarea şi analizarea informaţiilor, precum şi schimbul de 
informaţii transmise, în special, de autorităţile statelor-membre sau de ţări ori autorităţi terţe 
(la capitolul combatere şi prevenire a criminalităţii şi terorismului); b) coordonarea, 
organizarea şi realizarea de acţiuni comune de cercetare şi operative, cu autorităţile 
competente ale statelor-membre, în cadrul unor echipe comune de cercetare, şi, după caz, în 
colaborare cu Eurojust [1, p. 91]. 

Europolul are personalitate juridică, având sediul la Haga, activând prin Consiliul de 
Administrare (CA), format din câte un reprezentant din fiecare stat şi decide cu 2/3 în toate 
problemele în afară de cele strict de specialitate. Directorul este numit pe 4 ani de Consiliu, 
după luarea de poziţie a CA, putând fi reales o singură dată, ocupându-se de executarea 
hotărârilor adoptate de CA şi de exercitarea atribuţiilor Europol. Primul director a fost 
germanul Jürgen Storbeck [5, p. 202], iar actualmente – Rob Wainwright (numit în aprilie 
2009). Pe lângă director există trei directori adjuncţi care se ocupă de Serviciul Crime Grave, 
Serviciul Dezvoltare şi Cercetare şi Serviciul Tehnologic. Restul personalului Europol 
beneficiază de imunitate, iar prejudiciile create de aceştia sunt recuperate de Europol.  

Din 24.07.1996 există un Protocol pe baza căruia CJ a UE poate fi sesizată de instanţele 
naţionale în probleme de interpretare a Convenţiei Europol, pe calea unei acţiuni preliminare. 
Din păcate, un control al legalităţii acţiunilor Europol, nu există. 

EUROJUST: Organ creat prin Decizia Consiliului UE din 28.12.2002, cu sediul la Haga, 
având rolul de a sprijini şi îmbunătăţi cooperarea judiciară dintre statele-membre, prin 
adoptarea de măsuri structurale în acest sens. Ideea centrală este ca urmărirea şi 
instrumentarea unor cauze judiciare ce necesită acţiuni pe teritoriul mai multor state-membre 
să se desfăşoare în condiţii mai bune de coordonare. Sunt vizate şi domeniile extrădării şi al 
executării înţelegerilor mutuale interstatale [4, p. 84]. 

În Eurojust sunt reprezentate toate statele-membre ale UE. Reprezentanţi sunt persoanele, 
având calificare de judecător, procuror sau ofiţer de poliţie (câte un reprezentant din fiecare 
stat). De asemeni, fiecare stat poate numi asistenţi, pentru conlucrarea cu reprezentanţii săi, o 
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parte din ei activând la Haga, iar cealaltă în statul de reşedinţă. Colegiul este principalul organ 
al Eurojust, constând din reprezentanţi naţionali, a câte un vot, fiecare. Colegiul dispune de 
următoarele atribuţii: a) coordonează înfiinţarea noilor comitete şi numeşte membrii acestora 
din colegiu; b) aprobă adresarea cu iniţiativa de a ocupa funcţia de director administrativ şi de 
a alege candidaturile din rândurile membrilor săi; c) aprobă cu votul a 2/3 din membrii 
colegiului persoanele candidate la funcţia de controlor financiar şi auditor Eurojust. Colegiul 
alege preşedintele prin votul secret a 2/3 din membri şi doi vicepreşedinţi [8, p. 9] din rândul 
membrilor săi. Preşedintele Eurojust urmăreşte administrarea curentă, efectuată de directorul 
administrativ, semnează toate actele oficiale din numele Eurojust. Este creat şi un organ de 
supraveghere comună din partea statelor-membre, care are acces liber la activităţile Eurojust. 
Directorul administrativ este funcţia de girare a tuturor activităţilor necesare. Candidatura 
trebuie să aibă o pregătire academică, abilităţi lingvistice, juridice, financiare şi o experienţă 
antreprenorială, pentru a putea realiza funcţia de director executiv [8, p. 10]. 

Tratatul de la Lisabona, prin art. 69D stabileşte: „Eurojust are misiunea de a susţine şi 
consolida coordonarea şi cooperarea dintre autorităţile naţionale de cercetare şi urmărire 
penală în legătură cu formele grave de criminalitate care afectează două sau mai multe state-
membre sau care impun urmărirea penală pe baze comune, prin operaţiuni întreprinse de 
autorităţile statelor-membre şi de Europol şi prin informaţii furnizate de acestea” [1, p. 88]. 
Acelaşi articol comasează 3 atribuţii-cheie ale Eurojust: a) începerea de cercetări penale, 
precum şi propunerea de începere a urmăririi penale efectuate de autorităţile naţionale 
competente, în special cele referitoare la infracţiuni, care aduc atingere intereselor financiare 
ale Uniunii; b) coordonarea cercetărilor şi a urmăririlor penale; c) consolidarea cooperării 
judiciare, inclusiv prin soluţionarea conflictelor de competenţă şi prin strânsa cooperare cu 
Reţeaua Judiciară Europeană. Prin tratatele de aderare, noile state-membre, ca şi în cazul 
tratatelor internaţionale, legitimează aplicarea acestor măsuri şi proceduri [3, p. 22, 25]. 

Eurojust conlucrează strâns cu OLAF, făcând schimb de informaţii, determinând acţiuni 
comune şi încheind memorandumuri de colaborare. 
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CONCEPŢIA PREDĂRII I.U.S.D.: PROBLEMA PERIODIZĂRII 
 

 Conf. univ. dr. Eduard Baidaus,  
 Queen’s College, Mississauga, ON, Canada 

 Prof. univ. dr. hab. Om Emerit Mihail Rotaru, ASEM  
 
Actualmente, în sistemul învăţământului juridic din Republica Moldova, cursul de Istoria 

universală a statului şi dreptului este predat prin prisma a două concepţii de periodizare. 
Prima este acea pe care am moştenit-o din perioada sovietică. Această concepţie, numită şi 
marxistă, poartă amprentele impactului politizării şi ideologizării învăţământului public, fapt 
produs în anii de guvernare stalinistă. A doua concepţie, numită convenţional clasică, 
occidentală sau tradiţională, definită în fosta URSS ca burgheză, este, de fapt, o concepţie 
nepolitizată. Anume aceasta din urmă este acceptată în ştiinţa istorică şi juridică 
contemporană.  

Subiectul aflat în discuţie, ori dilema acestor doua concepţii, constă în căutarea 
răspunsului la întrebarea când începe Epoca Modernă? În pofida faptului că orice concepţie a 
periodizării este convenţională, convenţionalitatea trebuie să aibă, în primul rând, un suport 
ştiinţific, şi nu unul ideologic. Astfel, întrucît argumentele convenţionalismului sovietic nu 
mai erau convingătoare, în Federaţia Rusă – baştina concepţiei politizate – s-a convenit că 
Evul Mediu se sfârşeşte cu sec. al XV-lea, iar Epoca Modernă începe cu sec. al XVI-lea. 
Secolele XVI-XVIII sunt definite ca o perioadă timpurie a Epocii Moderne. Schimbarea s-a 
produs în urma unor discuţii din mediul istoricilor şi juriştilor de la Universitatea de Stat 
„Mihail Lomonosov” din Moscova şi de la Academia de Ştiinţe a Rusiei. Pentru a fi mai 
expliciţi, vom prezenta o succintă trecere în revistă a genezei şi evoluţiei problemei 
periodizării Istoriei universale, inclusiv a statului şi dreptului, problemă cu care, astăzi, se mai 
confruntă o parte a comunităţii istoricilor şi juriştilor din fosta URSS. 

*** 

Aşadar, potrivit concepţiei sovietice, în unele cazuri, începutul şi sfârşitul epocilor istorice 
erau racordate la evenimente politice, în urma cărora se modificau sau chiar se schimbau 
sistemul şi principiile de guvernământ. În primul rând, este vorba de Evul Mediu şi de Epoca 
Modernă. Timp de o jumătate de secol (circa 1941-1991), în URSS şi într-un şir de state ale 
blocului socialist, Istoria universală a avut următoarele repere cronologice: pentru Evul Mediu – 
a doua jumătate a sec. al V-lea – mijlocul sec. al XVII-lea, iar pentru Epoca Modernă – mijlocul 
sec. al XVII-lea – începutul sec. al XX-lea. După prăbuşirea URSS, atât în unele state 
independente (Rusia, Lituania, Letonia, Estonia, Ucraina), cât şi în majoritatea statelor ex-
socialiste, s-a revenit la periodizarea tradiţională, adică la cea occidentală, conform căreia, 
Epoca Medievală cuprinde secolele V-XV, iar Epoca Modernă – sec. al XVI-lea – începutul 
sec. al XX-lea.  

Menţionăm că până la aşa-numita Revoluţie Socialistă din Octombrie din anul 1917 în 
Imperiul Rus, ca şi în restul Europei, anii 1453 sau 1492/1517 erau consideraţi ca fiind 
definitorii pentru sfârşitul Evului Mediu şi începutul Epocii Moderne. Aceştia simbolizau nu 
numai căderea Constantinopolului, începutul Marilor descoperiri geografice şi începutul Re-
formei, dar şi înaintarea europenilor, în baza unei noi mentalităţi şi modernizării relaţiilor de 
producţie, pe o treaptă mai superioară a formaţiunii social-economice – cea bazată pe Capital, 
bazată pe ascensiunea societăţii şi dreptului burghez. Dar, nici Evenimentul 1453 şi nici 
Evenimentele 1492 şi 1517 nu se încadrau în concepţia sovietică a tratării istoriei ca ştiinţă şi 
a predării ei ca obiect de studiu, concepţie, promovată de autorităţi după 1918. Valorile 
ideologice pe care le propaga partidul de guvernământ solicitau alte repere cronologice, alte 
evenimente politice şi o altă interpretare a proceselor istorice.  
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*** 
Problema periodizării a provocat discuţii aprinse la începutul anilor 30 ai sec. al XX-lea. 

Ele s-au încheiat cu revizuirea concepţiei de predare-învăţare atât a Istoriei Naţionale (de fapt, 
a Istoriei URSS), cât şi a Istoriei Universale. Renunţarea la periodizarea tradiţională, existentă 
în toată lumea, inclusiv Rusia Sovietică (din 1922 URSS), până la începutul anilor 30, a 
condus la schimbarea limitelor cronologice exterioare şi interioare ale Evului Mediu şi Epocii 
Moderne. La baza periodizării sovietice a Istoriei universale a statului şi dreptului, pe lângă 
motivaţia expusă mai sus, s-a aflat „principiul revoluţionismului”. După Revoluţia din 
Octombrie, dar mai ales în anii 20-30, guvernul sovietic şi nomenclatura de partid erau 
obsedaţi de ideea unei Revoluţii Mondiale. În viziunea lor, Revoluţia burgheză din Anglia 
(1640), Marea Revoluţie franceză (1789), revoluţiile din 1848, cea din 1905 din Rusia, cele 
burghezo-democratice şi socialiste din anii 1917-1918, au pregătit terenul pentru realizarea 
unei Revoluţii Mondiale. Această idee, însă, trebuia să fie implementată şi prin intermediul 
educaţiei istorico-juridice, care presupunea şi schimbarea accentelor privind hotarele 
cronologice ale periodizării.  

La începutul anilor 30 ai secolului XX-lea existau mai multe variante de periodizare. Me-
diul academic şi universitar se polarizase. Cunoscutul academician N. M. Lukin a susţinut cu 
vehemenţă teza, conform căreia Epoca Modernă începea cu sec. al XVI-lea. Dar încercările 
acestuia nu s-au finalizat cu rezultatul scontat. În anul 1934 s-a încheiat prima etapă a dez-
baterilor. La recomandarea lui Stalin, susţinută de Jdanov şi Kirov, ca sfârşit de Ev Mediu a 
fost introdus finele sec. al XVIII-lea sau ajunul Marii Revoluţii franceze?! În viziunea lor, 
Epoca Modernă începea cu principalul eveniment politic al sec. XVIII – abolirea monarhiei 
absolute în Franţa. În situaţia creată, momentul pozitiv rămânea a fi faptul că perioada 
secolelor XVI-XVIII se păstra integrată, or, ca o etapă istorică completă, cel negativ, că sec. 
al XVIII-lea finaliza Evul Mediu?! Această poziţie a fost revăzută în anii 1940-1941. Limita 
inferioară a Epocii Moderne a fost ulterior coborâtă la anii 1642/1648. În acest caz, pozitiv era 
faptul că Epoca Luminilor sau Iluminismul revenea perioadei moderne şi nu celei medievale, 
cum se hotărâse în 1934, iar negativ – că nu s-a păstrat integritatea sec. al XVII-lea.  

Totuşi, nici în acest caz, principiul revoluţionismului nu a fost abandonat. Pentru 
începutul Epocii Moderne au fost acceptate în calitate de evenimente-reper Revoluţia 
burgheză din Anglia şi încheierea Războiului de Treizeci de Ani. Dar, sub acest aspect, nu a 
fost respectată integritatea sec. al XVII-lea, fapt care constituia aspectul negativ. Perestroika, 
iar apoi şi proclamarea Independenţei republicilor ex-sovietice, au fost procese şi evenimente 
care au permis revenirea la concepţia nepolitizată a periodizării I.U.S.D. Acest lucru s-a în-
tâmplat în Ţările Baltice, în Federaţia Rusă şi în Ucraina.  

*** 

Este cunoscut faptul că omenirea în evoluţia sa a trecut prin mai multe faze de dezvoltare: 
preistoria, protoistoria, antichitatea, epocile medie şi modernă. Abordând problema 
periodizării Istoriei universale a statului şi dreptului este important de a sesiza ce înţelegem şi 
prin ce se deosebesc termenii de Epocă Istorică şi Formaţiune sau Sistem social-economic.  

Anticipând alte detalii ale acestui subiect, ţinem să menţionăm că este o eroare când se 
pune, fie şi convenţional, semnul echivalenţei între Epocă şi Formaţiune. Dreptul feudal nu 
echivalează cu Dreptul medieval. Evului Mediu, într-adevăr îi corespund normele de drept 
feudal ca trăsătură fundamentală, acesta, însă, rămânând valabil şi pentru Epoca Modernă (în 
Rusia ţaristă, de exemplu, abia în anul 1861 a fost declarată desfiinţarea şerbiei). O situaţie 
relativ similară este şi vis-à-vis de dreptul burghez, emergenţa căruia datează cu perioada 
secolelor XIV-XV. Cu alte cuvinte, sistemul sclavagist nu dispare către anul 476, elementele 
lui păstrându-se şi în primele secole ale Epocii medievale. Formaţiunea feudală, la rândul său, 
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depăşeşte segmentul cronologic al Evului Mediu, ea perpetuând şi menţinându-se şi după sec. 
al XVI-lea. 

Aşadar, Epoca Istorică posedă un cadru cronologic determinat, subdivizat în subperioade 
interne. Fiecare Epocă defineşte şi este expresia unei mentalităţi, unei civilizaţii care a creat 
valori spirituale, morale şi materiale. Acestea, la rândul lor, fac ca o epocă să se deosebească 
de o altă epocă, purtând incontestabil amprenta societăţii, adică a formaţiunii proprii perioadei 
depăşite. Cu alte cuvinte, Epoca Medie păstrează provizoriu, în tranziţie, elemente ale Epocii 
Antice, Epoca Modernă – ale Epocii Medii, iar Epoca Contemporană – ale Epocii Moderne. 
Totodată, nu sunt excluse perpetuităţi formaţionale specifice perioadelor istorice demult 
depăşite. 

La rândul său, Sistemul social-economic, spre deosebire de Epocă, nu are delimitări 
concrete şi nu este încadrat într-un segment cronologic definit categoric, ci, în funcţie de zona 
geografică. Astfel, orice Sistem social apare într-o Epocă Istorică, dar poate să dispară, total-
mente, sau să se conserveze în contextul perpetuităţii istorice şi în alte epoci. Robia, de 
exemplu, a apărut în Epoca Antică, dar ea a fost prezentă ca element secundar şi în Epoca 
Medie şi în cea Modernă. Feudalismul, apărut la finele antichităţii (China, secolele III-IV 
e.n.), a constituit particularitatea de bază a Epocii Medievale, perpetuând şi fiind treptat 
substituit de capitalism în Epoca Modernă. Moşia/feuda a fost veriga de bază a formaţiunii 
feudale. Treptat, însă, relaţiile feudale, deopotrivă, cu normele de drept feudal (bazate pe 
raportul de vasalitate, pe dependenţa ţăranilor, pe senioriat, pe dijma în natură şi renta în 
muncă etc.), în urma comutaţiei rentei, perfecţionării modului de producţie, evoluţiei 
structurii sociale etc., au fost înlocuite de noi raporturi, bazate pe capital. Considerăm oportun 
să menţionăm că, în viziunea mai multor notorietăţi (A. Smith, K. Marx, F. Braudel, 
F. Perroux, A.G. Frank, N.N. Constantinescu etc.), „Era Capitalului” începe în sec. al XVI-
lea, astfel deschizându-se o nouă Epocă în istoria omenirii, cea Modernă. Acestei viziuni se 
racordează şi constatarea fixată de A. Smochină în manualul universitar la I.U.S.D., editat la 
Chişinău în 2002, conform căreia „...trecerea omenirii de la epoca medievală la cea modernă... 
începe în secolele XV-XVI. Anume în această epocă începe formarea unei inedite mentalităţi 
politice şi de drept referitor la relaţiile economice, care tot mai mult erau orientate spre 
relaţiile noi, capitaliste”. 

Unul din principalele elemente care deosebesc Epoca Istorică de Formaţiune este 
psihologia socială, mentalitatea individuală sau colectivă a omului, bazată pe credinţa în 
divinitate, în anumite valori etico-morale etc. Astfel, pentru antichitate a fost specific 
păgânismul, ori religia politeistă, pentru Epoca Medievală – monoteismul, exprimat pentru 
europeni prin creştinism, iar pentru asiatici – islamul şi budismul. În Europa Medievală 
predomina cultul Religiei creştine şi al Bisericii catolice, iar către sfârşitul Evului Mediu, ca 
rezultat al crizei scolasticii, în Europa catolică are loc emergenţa unei noi mentalităţi. Este 
vorba de o mentalitate, în mare măsură, motivată prin constituirea şi răspândirea valorilor 
etico-morale ale religiei protestante şi a modului de producţie capitalist.  

Astfel, în urma mişcărilor eretice, a învăţăturilor lui Jan Hus, John Wiklef etc., datorită 
spiritului inovator al umaniştilor italieni şi al altor reprezentanţi ai Renaşterii timpurii, către finele 
sec. al XV-lea – începutul sec. al XVI-lea se pun bazele Omului modern – reprezentant şi făuritor 
al societăţii burgheze. Pregătit de valorile renascentiste şi de etica protestantă acesta, intrând într-
o competiţie intelectuală, a respins dogmele Bisericii Catolice. Evenimentul Reformei, declanşat 
de Martin Luther în anul 1517, constituie încă o dovadă că Modernitatea începe la intersecţia 
veacurilor XV-XVI şi nu la mijlocul sec. al XVII-lea. Or, Revoluţia burgheză din Anglia nu este 
principalul eveniment care ar desemna deschiderea Epocii Moderne.  

*** 
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De menţionat că colegii din CSI şi din ţările baltice au reuşit să convingă autorităţile 
academico-universitare şi ministeriale privind oportunitatea acestei reforme, or, să se revină la 
concepţia clasică, nepolitizată a periodizării. Unii au modificat, deja, structura şi programele 
analitice ale cursurilor universitare. Alţii sunt pe cale să facă acest pas. Spre exemplu, în 
programele analitice ale Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moscova, publicate în 
anul 2001, la disciplina de studiu I.U.S.D., depistăm termenul de epoca modernă timpurie, cu 
limitele cronologice plasate între secolele XVI-XVIII.  

Totodată, opinii în favoarea acestui punct de vedere au exprimat şi autorii de manuale 
universitare editate în Federaţia Rusă. În manualul apărut în 2001 sub redacţia O.A. Jidkov şi 
N.A. Kraşeninnikov se menţionează clar că „trecerea omenirii de la Evul Mediu la Epoca 
Modernă îşi are începuturile încă în secolele XV-XVI, ori în Epoca Renaşterii şi Reformei”. 
Recent, o altă notorietate, V. G. Grafski, referindu-se la statul şi dreptul din perioada 
medievală, relata că „de obicei, prin Evul Mediu înţelegem o perioadă intermediară... de la 
căderea Imperiului Roman de Apus până la Renaştere şi Reformă”. Ceva mai înainte, în anul 
1997, la Kiev a fost reeditat manualul elaborat de R. Vipper (1859-1954), unde Epoca 
Modernă este cuprinsă între sec. XVI – începutul sec. al XIX-lea.  

În România, deşi la facultăţile de drept este ţinut doar cursul de Istoria statului şi dreptului 
românesc (I.S.D.R.), or, I.U.S.D. nu este prezent în planurile de studii ale învăţământului cu 
profil juridic, există, totuşi, opinii în favoarea periodizării occidentale. Ceva mai înainte, cu-
noscutul savant Radu Manolescu delimita perioada medievală între sfârşitul sec. al V-lea şi 
sfârşitul sec. al XV-lea. Profesorul bucureştean Bogdan Murgescu, pronunţându-se întru 
susţinerea Epocii Moderne Timpurii, remarca pentru anii 1500-1800 „formarea unui drept 
codificat al popoarelor şi a unui practicat ius publicum europaeum”.  

Acestea sunt considerentele care ne fac să optăm şi să implementăm în instruirea juridică din 
Republica Moldova noile repere cronologice vizând periodizarea I.U.S.D. Astfel, Evului Mediu îi 
revine perioada cuprinsă între a doua jumătate a sec. al V-lea şi sfârşitul sec. al XV-lea / începutul 
sec. al XVI-lea, iar Epocii Moderne – începutul sec. al XVI-lea – începutul sec. al XX-lea (prima 
perioadă a sec. al XVI – sfârşitul sec. al XVIII-lea, a doua – secolele XIX-XX). 

Nu pretindem la caracterul exhaustiv al celor enunţate, dar considerăm că probe 
convingătoare, pentru implementarea acestei concepţii de periodizare, nepolitizată şi de 
alternativă celei utilizate în prezent, sunt suficiente. Rămâne doar să intrăm în temă mai 
profund şi să racordăm programele analitice la standardele europene şi internaţionale de 
pregătire a specialiştilor în domeniul jurisprudenţei, inclusiv prin intermediul predării cursului 
de Istorie universală a statului şi dreptului.  
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REFLECŢII CONCEPTUALE PRIVIND AUTONOMIA LOCALĂ  
ŞI DESCENTRALIZAREA FISCALĂ 

 
Magistru în drept, drd. Roman Cazan, AAP 

  
Descentralizarea fiscală este una dintre cerinţele fundamentale pentru ca administraţiile 

locale să poată fi independente şi viabile. Dependenţa de administraţia centrală, prin 
fiscalitate, transferuri şi finanţare a infrastructurii elimină capacitatea administraţiilor locale şi 
a cetăţenilor lor de a lua decizii referitoare la serviciile publice pe care ei le-ar dori şi modul 
în care doresc ca aceste servicii să fie prestate. Din cauza constrângerii capacităţii fiscale, 
administraţia publică nu va putea implementa metoda de furnizare alternativă de servicii. Este 
recunoscut faptul că serviciile publice sunt efectuate în funcţie de veniturile publice. La fel, 
este cunoscut că pentru unele servicii publice, cum ar fi iluminarea străzilor, activitatea 
poliţiei, este greu de identificat, în mod individual, beneficiul şi costul lor, şi, de aceea, în 
acest caz, este recomandat un impozit general impus populaţiei din teritoriul dat. Alte servicii 
ca cele comunale trebuie finanţate prin preţuri de consum impuse beneficiarilor. În acest caz, 
populaţia rezidentă poate decide calitatea şi cantitatea de bunuri pe care le doresc să le 
consume. Relaţiile dintre administraţia locală şi publică centrală pot fi facilitate numai în 
condiţiile unei descentralizări reale şi ale unei autonomii financiare. 

 Descentralizarea politică este un alt aspect al consolidării financiar-publice. 
Descentralizarea politică desemnează în ce măsură instituţiile politice corespund intereselor 
cetăţenilor în sfera deciziilor politice. Un alt aspect al consolidării finanţelor publice locale 
este descentralizarea administrativă, care înseamnă, de fapt, în ce mod, prin ce mijloace şi pe 
ce căi strategiile adoptate de instituţiile politice se materializează în rezultate concrete de 
alocare şi de distribuire a resurselor financiare prin intermediul instrumentelor fiscale. 

 Puterea cedată de Guvernul central administraţiilor locale poate deveni reală numai dacă 
guvernele locale au capacitate fiscală, politică şi administrativă de a gestiona. 

 În Republica Moldova procesul de consolidare a finanţelor publice locale este legat de 
descentralizare şi începe odată cu adoptarea cadrului legislativ al organizării administrativ-
teritoriale din 1998. Pe lângă principiile generale ale descentralizării puterii, în Republica 
Moldova acest proces are unele trăsături specifice, condiţionate de factori tradiţionali-
psihologici, şi anume:  

- majoritatea populaţiei are o mentalitate orientată spre subordonarea unei puteri de stat 
autoritare. Deciziile privind cele mai importante probleme politice, economice, sociale 
şi de altă natură au fost întotdeauna o prerogativă a centrului. De aceea, şi în condiţiile 
actuale mulţi mai aşteaptă ca statul să le ofere bunuri şi servicii; 

- aceasta se întâmplă din motivul că o perioadă lungă de dominaţie a economiei 
centralizate, oamenii nu şi-au exercitat dreptul real de proprietate asupra pământului şi 
a altor mijloace de producţie, iar această situaţie i-a făcut pe mulţi să-şi piardă ori nici 
nu au dobândit spiritul de iniţiativă, de creativitate, de proprietar, în cele din urmă, 
pierzând încrederea în forţele proprii; 

- de aici şi pierderea la mulţi cetăţeni a responsabilităţii civile faţă de obligaţiunile 
fiscale. 

Acordând un număr mare de responsabilităţi autorităţilor locale, bazându-se pe principiile 
democratice şi ale supremaţiei legii, statul poate contribui la implementarea unui proces real 
de consolidare financiară prin descentralizare. Constituţia Republicii Moldova stabileşte 
cadrul juridic general al administraţiei publice locale. Articolul 109 prevede că administraţia 
publică locală în unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile autonomiei 
locale, ale descentralizării serviciilor publice, ale eligibilităţii autorităţilor administraţiei 
publice locale şi ale consultării cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit. 
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Responsabilităţile largi, acordate prin lege administraţiei publice locale, pot fi tratate 
izolat de obiectivele politicii organelor centrale ale puterii de stat. Nu trebuie să existe 
contradicţii între interesele acestor două niveluri de putere, deoarece scopul final este acelaşi. 

Procesul de consolidare a finanţelor publice locale este foarte complex, incluzând 
descentralizarea şi autonomia financiară şi terminând cu dezvoltarea profesională continuă a 
managerilor financiari. 

Noţiunea descentralizării are o accepţiune largă şi una restrânsă. În sens larg, prin 
descentralizare se înţelege orice transfer de atribuţii din plan central în plan local. În sens 
restrâns, descentralizarea este legată de procedeul de realizare a acesteia, respectiv 
descentralizarea teritorială – prin transferul de atribuţii către unităţile administrativ-teritoriale, 
şi descentralizarea pe servicii – prin desprinderea unor servicii publice din competenţa 
centrală sau locală şi oferindu-li-se o organizare autonomă. 

Descentralizarea e definită ca: transferul de competenţă administrativă şi financiară de la 
nivelul administraţiei publice centrale la nivelul administraţiei publice locale sau către 
sectorul privat. 

În acord cu strategia de reformă a administraţiei publice agreată de Comisia Uniunii 
Europene, conceptul de descentralizare în Republica Moldova este definit prin intermediul a 
trei elemente majore: 

- continuarea descentralizării, prin transferul de competenţe şi responsabilităţi 
administrative şi financiare, de la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale la 
nivelul autorităţilor locale; 

- continuarea procesului de desconcentrare, prin delegarea de responsabilităţi în 
teritoriu, în funcţie de necesităţile pe plan local, în cadrul aceleiaşi structuri 
administrative (serviciile desconcentrate funcţionează în subordinea ministerului care 
le-a delegat responsabilitatea); 

- transformarea serviciilor desconcentrate din teritoriu, în funcţie de necesităţile 
cetăţenilor şi pentru eficientizarea acestora, în servicii descentralizate în 
responsabilitatea autorităţilor locale. 

Desconcentrarea reprezintă cea mai slabă formă de descentralizare care implică transferul 
de autoritate şi responsabilităţi de la nivelul ministerelor sau agenţiilor la structurile din 
teritoriu, care aparţin acestora. 

Evoluţia generează un grad de autonomie mai ridicat şi implică transferul de 
responsabilităţi de la nivelul guvernului central la niveluri de guvernare inferioare, care au 
fost împuternicite prin prevederi constituţionale sau statutare. 

  
 
 

ASPECTE CONCEPTUALE ALE FENOMENULUI  
DUBLEI IMPUNERI FISCALE 

 
Drd. Andrei Antonevici, ULIM 

 
Dubla impunere fiscală internaţională reprezintă supunerea la impozit a aceleiaşi materii 

impozabile şi pentru aceeaşi perioadă de timp de către două autorităţi fiscale din ţări diferite. 
Dubla impunere se manifesta sub doua forme, şi anume: 

● ca dublă impunere economică, respectiv supunerea, în cadrul unei ţări, a aceluiaşi 
venit sau a aceleiaşi averi, la mai multe impozite; 

● ca dublă impunere juridică, respectiv impunerea aceleiaşi materii impozabile, de două 
ori, în ţări diferite. 
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Pentru a face o delimitare cât mai clară a celor două fenomene, ar fi bine, în continuare, 
să facem o analiză a elementelor care le deosebesc şi care le aseamănă [1]: 

1. Dubla impunere atât juridică, cât şi economică constă în impunerea de două sau mai 
multe ori a aceluiaşi venit sau bun, în decursul unui exerciţiu bugetar. Deşi expresia de dublă 
impunere este universal admisă, totuşi, după cum s-a văzut, impunerea poate fi multiplă. De 
exemplu, bunurile şi veniturile pot fi impozitate în: statul sursei de venit, statul domiciliului şi 
statul naţionalităţii. 

2. În ambele cazuri efectul acestor fenomene este suprasarcina fiscală. De fiecare dată 
dubla impunere va afecta principiul echităţii fiscale (dreptăţii fiscale) şi unicităţii impunerii, 
diminuând veniturile cetăţenilor ţării şi ale agenţilor economici [2]. 

În aceste situaţii, suma totală a impozitelor, datorate acestor state, este mult mai mare 
decât impozitul normal datorat, dacă venitul sau averea s-ar fi impozitat într-o singură ţară. 
„Trebuie să luăm în considerare situaţia acelor persoane, care, din cauza frontierelor, sunt 
obligate să suporte o suprasarcină fiscală, în raport cu persoanele, a căror existenţă se desfăşoară 
integral numai într-un singur stat. Nedreptatea care rezultă cere să găsim soluţii pentru 
eliminarea dublei impuneri [3]”. 

3. Un alt element ce urmează a fi examinat este identitatea perioadei de impozitare. Este 
o condiţie comună pentru cele două categorii de dublă impunere. Durata perioadei de 
impozitare este determinată în doctrină ca durată a unui exerciţiu financiar.  

În conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, în trecerea în cont a impozitului achitat 
în altă ţară se efectuează în anul (anul fiscal) în care venitul respectiv este supus impozitării în 
Republica Moldova [4]. 

4. O primă deosebire majoră constă în natura juridică a impozitelor care generează 
fenomenul dublei impuneri atât economice, cât şi juridice. Dubla impunere juridică se 
întâlneşte numai la impozite directe. Nu se poate pune problema acestui fenomen în cazul 
impozitelor indirecte, or cetăţenii unui stat, care se află pe teritoriul altui stat, în calitate de 
cumpărători ai unor bunuri, mărfuri, suportă aceleaşi impozite cuprinse în preţuri, ca şi 
cetăţenii statului respectiv. Ajunşi în ţara lor, aceşti cetăţeni nu mai sunt ţinuţi să plătească 
iarăşi impozitele indirecte pentru mărfurile consumate în tara străină. În cazul dublei impuneri 
economice, impozitele care o determină pot fi atât directe, cât şi indirecte (de exemplu, 
salariul este afectat atât de impozit direct, cât şi de impozit indirect). 

5. Dubla impunere juridică are, în mod obligatoriu, şi un caracter internaţional, datorită 
concepţiilor diferite adoptate de suveranităţile fiscale în materie de impunere, spre deosebire 
de dubla impunere economică, care se produce în interiorul unui stat. Aceasta înseamnă că 
veniturile şi bunurile sunt impuse de către două state la acelaşi tip de impozit şi în cadru 
aceluiaşi exerciţiu financiar. Astfel, dubla impunere este întâlnită, îndeosebi, în cadrul unor 
relaţii internaţionale de natură fiscală. 

Cu toate acestea, în anumite împrejurări, dubla impunere economică poate dobândi 
caracter internaţional. În acest sens, se pot aduce câteva exemple. Astfel, în cazul unei 
societăţi comerciale cu capital naţional, aceasta datorează statului un impozit pe profit înainte 
de distribuirea profitului, iar acţionarii (asociaţii) – un impozit pe venit asupra dividendului ce 
le-a fost repartizat. Dacă acţionarii societăţii sunt rezidenţi ai statului pe teritoriul căruia sa 
află sursa de venit, dubla impunere a profitului repartizat ca dividend nu va depăşi cadrul 
naţional. În cazul unei societăţi multinaţionale, însă, acţionarii rezidenţi ai altor state vor 
transfera dividendele ce li se cuvin în statele în care îşi au domiciliul fiscal, unde vor fi supuse 
la impozitul pe venit. Dubla impunere economică ce se va produce în această situaţie, va 
depăşi, evident, cadrul naţional. De data aceasta, dubla impunere internaţională va fi 
consecinţa inevitabilă a sistemului de impunere existent în statul sursei de venit, şi nu a lipsei 
de armonizare a legislaţiilor fiscale din statele fiscale implicate în această chestiune [5]. 
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Instituirea de impozite este un atribut al fiecărui stat, ceea ce înseamnă că legiferarea, 
stabilirea şi încasarea impozitelor aparţine puterii legislative a statului. Fiecare stat are o 
legislaţie fiscală proprie, fapt ce poate conduce la situaţia ca unul şi acelaşi venit sau aceeaşi 
avere să fie impuse în ambele ţări, adică atât în ţara de origine, cât şi în ţara de destinaţie a 
venitului realizat. 

În concluzie, menţionăm că dubla impunere trebuie examinată prin prisma 
particularităţilor politicii fiscale şi a modalităţilor de impunere utilizate de către diferite state.  
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SCURT ISTORIC PRIVIND CONSTITUIREA ADMINISTRAŢIEI  

DE STAT TERITORIALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA 
 

Drd. lect. univ. Viorica Buruian, USM 
 
Administraţia de stat teritorială reprezintă un ansamblu de autorităţi ale statului, 

organizate în baza principiului desconcentrării, care reprezintă şi apără interesele naţionale 
într-un domeniu concret determinat şi pe o parte a teritoriului naţional.  

Scopul prezentului studiu este de a elucida rolul principiului desconcentrării în procesul 
de organizare a statului Republica Moldova, de a identifica evoluţia administraţiei de stat 
teritoriale în ţara noastră, precum şi de a identifica impedimentele care până în prezent n-au 
permis formarea unui subsitem funcţional de servicii publice desconcentrate. 

Orice stat care garantează autonomia locală, principiu al statului de drept, impune 
neapărat şi anumite limite de exercitare a ei. Printre acestea putem menţiona cadrul legal în 
conformitate cu care subiecţii autonomiei locale trebuie să-şi desfăşoare activitatea, fapt care 
ar permite satisfacerea atât a intereselor ce privesc o anumită colectivitate locală, cât şi a celor 
naţionale exprimate prin lege. Anume din aceste considerente, în ţările democratice, 
funcţionează în unităţile administrativ-teritoriale, pe lângă autorităţile de guvernare locală, 
câte un reprezentant al Guvernului, care are responsabilitatea de a asigura aplicarea 
corespunzătoare a legislaţiei de către autorităţile publice locale.  

 În ceea ce priveşte ţara noastră, putem spune că până la adoptarea Legii privind 
administraţia publică locală din 1998, administraţia de stat teritorială nu şi-a găsit o 
consacrare expresă nici în Constituţie, nici în legislaţia internă, care, de fapt, nu conţineau 
prevederi din care ar fi rezultat statutul reprezentantului administraţiei centrale în teritoriu. 
Începând cu 1999 şi până-n prezent, legiuitorul a oferit diverse soluţii, în ceea ce priveşte 
organizarea, conducerea şi funcţionarea administraţiei de stat teritoriale. 

Practic, putem afirma că administraţia de stat teritorială în Republica Moldova ia naştere 
odată cu adoptarea Legii privind administraţia publică locală din 6 noiembrie 1998 [1] prin 
care a fost înfiinţată în fiecare judeţ, în unitatea teritorial autonomă cu statut special şi în 
Municipiul Chişinău instituţia prefectului, ca reprezentant al statului în teritoriu şi a serviciilor 
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publice desconcentrate ale ministerelor, departamentelor şi ale altor organe centrale de 
specialitate. 

Literatura de specialitate a calificat crearea instituţiei prefectului ca fiind extrem de 
importantă pentru Republica Moldova, instituţie care urma să facă reală descentralizarea 
administrativă, deoarece prefectul fusese înzestrat cu atribuţii de administrare a serviciilor 
publice judeţene, fără a interveni în sfera de activitate a autorităţilor reprezentative locale, 
legea atribuindu-i doar funcţia de a veghea la respectarea legislaţiei de către autorităţile 
administraţiei publice locale. 

Instituţionalizarea funcţiei de prefect prin Legea privind administraţia publică locală s-a 
făcut, consideră cercetătorul Aurel Sîmboteanu, mai mult din motive de plasament teritorial, 
ceea ce nu schimbă natura statală a acestei funcţii şi nici apartenenţa sa la administraţia de stat 
(...). Natura statală a acestei funcţii mai reiese şi din numirea şi eliberarea din funcţie a 
prefectului prin hotărârea Guvernului şi confirmarea de preşedintele Republicii Moldova.[2] 

Serviciile publice desconcentrate ca servicii exterioare ale autorităţilor centrale de 
specialitate au fost organizate în baza Hotărârii Guvernului nr.674 din 22 iulie 1999, [3] 
având dublă subordonare, şi anume, pe verticală, se supuneau autorităţii centrale de specialitate 
care le-a înfiinţat, şi pe orizontală, prefectului, în calitatea sa conducător al serviciilor publice 
desconcentrate. 

 Conducerea serviciilor publice ale ministerelor, departamentelor şi ale celorlalte 
autorităţi centrale de specialitate, constituite în unităţi administrativ-teritoriale, de fapt, era 
atribuţia de bază a prefectului, chintesenţa instituţiei reprezentantului Guvernului în teritoriu, 
ce asigura principiul autonomiei locale şi descentralizării serviciilor publice ale autorităţilor 
locale şi judeţene.[4] 

În urma alegerilor parlamentare din 2001, în ţară s-a declanşat o campanie de revenire la 
vechea structură administrativ-teritorială şi, respectiv, a sistemului de administrare locală. 
Graţie faptului că noua reformă nu a fost pregătită, bine gândită şi argumentată, s-a creat o 
situaţie confuză, care a durat aproape doi ani, timp în care funcţiile lichidate nu avea cine să le 
exercite. [5]  

Ca urmare a modificărilor efectuate asupra cadrului normativ de reglementare a structurii 
şi activităţii sistemului de guvernare locală prin Legea nr.781 din 28 decembrie 2001, [6] 
instituţia prefectului a fost desfiinţată şi odată cu ea a dispărut şi funcţia de conducere a 
serviciilor publice desconcentrate în teritoriu, precum şi funcţia de control al legalităţii actelor 
adoptate sau emise de autorităţile publice locale. 

Din analiza atribuţiilor ce-i reveneau preşedintelui comitetului executiv al consiliului 
raional în urma schimbărilor realizate, rezultă că acestuia i-au fost acordate prerogativele care 
până atunci reveneau prefectului, printre care şi cea de control al legalităţii actelor adoptate 
sau emise de autorităţile publice locale de nivelul întâi şi al doilea.  

În acest context, este firească întrebarea: cât de obiectivă poate fi verificarea legalităţii 
propriilor decizii şi cât de raţională este această dispoziţie? Concluzia care se impune este că 
atât actele adoptate de consiliul raional, cât şi cele adoptate de comitetul său executiv 
rămâneau în afara oricărui control. Practic, se exclude controlul de „tutelă administrativă”. [7] 

Fiind atacate la Curtea Constituţională, aceste prevederi au fost declarate ca fiind 
neconstituţionale, funcţiile reprezentantului Guvernului în teritoriu, din nou, nefiind exercitate 
de vreo autoritate. 

Odată cu adoptarea Legii cu privire la administraţia publică locală din 18 martie 2003 au 
fost create opt Oficii teritoriale ale Cancelariei de Stat, sediile acestora fiind plasate în oraşele 
reşedinţă în care îşi desfăşurau activitatea, [8] care, însă, n-au fost alese în conformitate cu 
noua structură administrativ-teritorială, ci s-au păstrat aceleaşi centre regionale în care 
activaseră prefectul şi aveau sub jurisdicţie câteva raioane. Serviciile publice desconcentrate 
şi-au găsit reglementare în Hotărârea Guvernului nr.735 din 16 iunie 2003. [9] 
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Luând în considerare faptul că subdiviziunea Guvernului, Cancelaria de Stat, nu era o 
autoritate publică, prin urmare nici structurile subordonate acesteia nu dispuneau de 
personalitate juridică şi nici nu purtau răspundere pentru activitatea sa. Apare întrebarea 
firească dacă puteau sau nu aceste Oficii teritoriale să exercite controlul de legalitate şi de 
oportunitate al actelor autorităţilor administraţiei locale. 

După transformarea Cancelariei de Stat în Aparatul Guvernului prin Hotărârea Guvernului 
nr.1315 din 26 noiembrie 2004, [10] respectiv şi Oficiile teritoriale şi-au schimbat titulatura în 
Oficii teritoriale ale Aparatului Guvernului, care erau organizate şi funcţionau în conformitate cu 
Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.992 din 12 august 2003. [11] 

O problemă a fost generată de absenţa unei modalităţi de control a actelor autorităţilor 
administraţiei publice din UTA Găgăuzia. Până atunci actele emise de autorităţile din unitatea 
teritorial autonomă Găgăuzia nu fuseseră supuse controlului de legalitate din partea 
Guvernului, fapt care a condus la adoptarea de către autorităţile autonomiei a unor acte ce 
contraveneau reglementărilor naţionale. [12] 

Ca organ al administraţiei publice centrale de specialitate, în 2006, ia fiinţă Ministerul 
Administraţiei Publice Locale, iar Oficiile teritoriale ale Aparatului Guvernului sunt transmise 
în subordinea acestui minister cu numele de Direcţii teritoriale control administrativ ale 
Ministerului Administraţiei Publice Locale şi îşi desfăşurau activitatea în conformitate cu 
Regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1060 din 14 
septembrie 2006. [13] În baza acestuia Direcţiile teritoriale control administrativ reiau o parte 
din prerogativele exercitate de prefect, şi anume, controlul legalităţii actelor adoptate sau 
emise de autorităţile publice locale şi cea de coordonare a activităţii generale a serviciilor 
publice desconcentrate ale ministerelor şi ale altor autorităţi administrative centrale. 

Pe marginea celor expuse, putem afirma că în Republica Moldova problema organizării, 
conducerii, funcţionării şi controlului autorităţilor ce constituie administraţia de stat teritorială 
rămâne, în continuare, deschisă şi actuală, mai ales acum când după ultimele modificări aduse 
Legii cu privire la Guvern,[14] în componenţa acestuia nu se mai regăseşte Ministerul 
Administraţiei Publice Locale, acesta fiind desfiinţat. Situaţia Direcţiilor teritoriale rămâne 
deocamdata incertă, urmând probabil să fie transmise în subordinea Guvernului, acesta din 
urmă în termen de o lună să opereze anumite modificări în legislaţie menite să constituie, 
după o perioadă îndelungată de căutări, un eficient sistem de servicii publice care să 
reprezinte Guvernul la nivel local. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОСОЗНАНИЯ, ПРАВОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ И ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Доктор права, доцент Владимир Токаренко, МЭА 
Магистр права Вероника Токаренко, МЭА 

 
В наши дни нельзя говорить не только о высоком, но даже о среднем уровне 

правовой культуры молдавского общества. Кризис современного правосознания во 
многом определяется именно низким уровнем правовой культуры. Повысить ее 
способны тщательно продуманная правовая пропаганда в средствах массовой 
информации, широкий доступ к нормативно-правовой базе, разработка и внедрение 
действенных форм вовлечения граждан в правотворческую и правоохранительную 
деятельность.  

История свидетельствует о том, что во всех государствах осуществляется особая 
деятельность по распространению воззрений о праве и правопорядке, для чего 
используются имеющиеся в распоряжении средства: литература, искусство, школа, 
церковь, печать, радио, телевидение, специальные юридические учебные заведения. 
Правовое воспитание является составным элементом идеологической функции любого 
государства. По мере развития и совершенствования государственности изыскиваются 
более действенные способы и формы осуществления этой функции, все более 
обосабливается и специализируется правовое воспитание как самостоятельный вид 
деятельности государства, его органов и их служащих, а также органов местного 
управления и общества в целом.  

Меняются содержание и тактика, объекты, формы и способы воздействия на 
сознание масс и отдельных граждан, но в значительной степени стабильной (и прежде 
всего в развитых государствах) является его сущность в виде представлений о праве и 
правосознании, их смысле, ценности и функциях.  
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Правовое воспитание – это прежде всего целенаправленная систематическая 
деятельность государства, его органов и их служащих, общественных объединений и 
трудовых коллективов по формированию и повышению правового сознания и правовой 
культуры.  

Правовое обучение и правовое воспитание органически связаны между собой. 
Воспитывающее обучение предполагает непрерывную связь процессов 
целенаправленного формирования сознания личности, законопослушного гражданина и 
юриста-профессионала, включая правосознание, нравственные идеалы, правовые 
установки и ценностные ориентации, специальные, профессионально необходимые 
знания. Крайне важно сформировать соответствующую мотивацию – положительное 
отношение к праву, правовым явлениям и потребность к постоянному расширению и 
углублению правовых знаний. Потребность такого рода должна характеризоваться 
своей насыщенностью, прежде всего для юристов-профессионалов, государственных 
служащих, служащих органов местного управления, а также граждан. Лишь в этом 
случае можно считать, что человек будет не только декларировать значение 
теоретических знаний для практической деятельности, но и найдет возможность для 
овладения этими знаниями и их правильного применения в юридически значимых 
ситуациях. Правовое обучение и воспитание является частью всего процесса духовного 
формирования личности, без которого нельзя обойтись при реализации цели 
построения в Республике Молдова правового государства.  

Правовое воспитание обладает относительной самостоятельностью целей, 
спецификой методов их достижения и организационных форм. Оно представляет собой 
многоцелевую деятельность, предполагающую наличие стратегических, 
долговременных целей тактических, ближайших, общих и частных. Цели могут 
конкретизироваться с учетом специфики субъекта, объекта воспитательного 
воздействия, используемых форм и средств этой деятельности, а также институтов, 
осуществляющих правовое воспитание.  

Соответственно правовое воспитание и обучение состоят в передаче, накоплении и 
усвоении знаний, принципов и норм права, а также в формировании соответствующего 
отношения к праву и практике его реализации, умения использовать свои права, 
соблюдать запреты и исполнять обязанности. Отсюда необходимость в осознанном 
усвоении основных положений законодательства, выработке чувства глубокого 
уважения к праву. Полученные знания должны превратиться в личное убеждение, в 
прочную установку строго следовать правовым предписаниям, а затем во внутреннюю 
потребность и привычку соблюдать правовой закон, проявлять правовую и 
профессиональную –юридическую активность.  

К средствам правового воспитания относятся: правовая пропаганда, правовое 
обучение, юридическая практика, самовоспитание. В основе применения всех 
указанных средств лежит осуществление правовой информированности, 
предполагающей передачу, восприятие, преобразование и использование информации 
о праве и практике его реализации.  

Особое место здесь занимает проблема «правового минимума», некоего 
обязательного уровня знания права, которым должен обладать каждый гражданин 
независимо от его социального статуса. Однако уровень этой работы не отвечает 
современному этапу развития нашего общества: Государственные органы, призванные 
решать эту проблему, действуют разобщенно. В эту деятельность слабо вовлекаются 
общественные объединения. Происходит естественное разрушение системы правового 
воспитания, созданной в предшествующий период. В настоящее время практически не 
ведется последовательная пропаганда действующего законодательства. Проводимые 
отдельные правовоспитательные мероприятия осуществляются бессистемно, без учета 
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состояния законности и правопорядка, а также потребности населения в тех или иных 
юридических знаниях. Средства массовой информации, некоторые государственные и 
политические деятели в своих публичных выступлениях нередко допускают 
примиренческое отношение к фактам нарушения законности, существования 
коррупции.  

Основная масса населения не ориентируется в нормах законодательства, знание 
которых диктуется повседневными жизненными потребностями. Многие подвержены 
правовому нигилизму. Все это снижает предупредительную силу закона, затрудняет 
справедливое и своевременное решение вопросов, возникающих у граждан в 
социальной сфере и процессе их хозяйственной деятельности, отрицательно 
сказывается на эффективности пользования конституционными правами и свободами, а 
также на состоянии общественного порядка и преступности.  

В целях создания стройной, взаимосвязанной системы правового воспитания и 
правового просвещения граждан Республики Молдова, включающей в себя 
государственные органы массовой информации и общественные объединения, следует: 

1. Разработать и принять Программу развития правовой культуры в Республике 
Молдова, которая должна обеспечить проведение планомерной работы в этом 
направлении;  

2. Создать при Правительстве Совет по правовому воспитанию, в состав которого 
должны войти представители правоохранительных органов, министерств, 
научных и учебных юридических институтов и др. Данный орган должен 
заниматься изучением уровня правовой просвещенности граждан, обобщением 
форм и методов работы по распространению юридических знаний и 
организации правового воспитания, анализом правовых материалов и формами 
их подачи, определением наиболее актуальных направлений 
правопросветительной работы, разработкой рекомендаций и методических 
указаний; 

3. Создать в республике электронную сеть доведения нормативных актов до 
адресатов; 

4. Обеспечить издание популярной юридической литературы, правовых 
справочников и комментариев для населения; 

5. Подготовить квалификационные требования к основным специалистам, 
работающим на предприятиях, в учреждениях, организациях, органах 
управления.  

Тщательно продуманная и эффективная система правовой пропаганды повысит 
правовую культуру общества и будет способствовать повышению уровня 
правосознания граждан.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИНЦИПА 
РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ 

  
 Доктор права, конференциар, Николае Грэдинару, 

Университет Питешть (Румыния) 
 

В демократическом государстве главную роль играют устройство и система власти, 
участие людей в осуществлении власти, сила власти, контроль со стороны власти и 
контроль граждан за властью. Перспектива и идеал здесь – полное народовластие, 
которое достигается путем проведения регулярных выборов.  

Выборы в теории конституционного права рассматриваются как один из 
важнейших институтов любого демократического государства. Как писал Джеймс 
Мэдисон, разделение властей гарантирует ограничение власти только при условии 
регулярного проведения всеобщих выборов. Задача организации таких выборов 
особенно актуальна в тех обществах, где ни граждане, ни должностные лица еще не 
усвоили в должной мере демократические традиции ответственности власти перед 
народом.  

Признание и осуществление принципа разделения властей затрагивает самым 
прямым образом структуру, механизм деятельности государственного организма, 
соотношение между властными органами государства. По сути, этот принцип 
предопределяет, какой орган и в какой степени осуществляет власть. 

С точки зрения практической ситуации не менее актуальным оказывается само 
распределение этой власти, а именно: кто, какой или какие органы, должностные лица 
осуществляют властные функции и в каких пределах. Поэтому трактовка принципа 
разделения властей, его практическая реализация оказываются наиболее 
чувствительными для политиков, партийных лидеров. Это объясняет то явное 
противодействие в теории и на практике, которое встречает повсеместно принцип 
разделения властей в государствах новой молодой демократии посттоталитарного 
периода.  

Управляемость, напротив, предполагает, что стабильный кабинет, опирающийся на 
поддержку парламентского большинства, способен разрешать конфликты, предлагать 
непротиворечивое законодательство и четкую политику, а также проводить свои 
решения и законы в жизнь с использованием административных рычагов. В 
неупорядоченном обществе, сотрясаемом непредсказуемой социальной мобильностью 
и раздираемом многочисленными экономическими и этническими конфликтами, 
расширение участия народа в управлении означает снижение управляемости. И 
наоборот, эффективность управления, и стабильность могут быть достигнуты только за 
счет отстранения масс от управления, т.е. ослабления представительности [1, c.2]. 

В определенном смысле разделение властей обеспечивает своеобразное разделение 
труда в области государственной деятельности, которое, в принципе, должно повышать 
качество и эффективность работы. Одно дело – познавать жизненные процессы и 
учитывать, отражать их в законах, а другое – оперативно организовывать исполнение 
законов. Третье – исследовать юридически значимые факты и документы, решать спор 
о праве, о виновности и наказания, т.е. осуществлять отправление правосудия.  

Разделение властей рассредоточивает власть, не дает ей концентрироваться в одних 
руках, служит препоной для узурпации власти и предупреждает произвол. Когда один и 
тот же орган издает законы и их исполняет, да еще и осуществляет суд или его себе 
подчиняет, создается реальная почва для самовластия и беззакония.  

Разделение властей предупреждает установление личной власти, авторитаризма, 
тоталитаризма и вождизма, организационно поддерживает демократическую форму 
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государства. Законы, обладающие верховенством и принимаемые высшим 
представительным органом, обязательны для правительства и суда, должны быть 
обязательны и для главы государства, возглавляющего исполнительную власть. 

Разделение властей способно обеспечить взаимный контроль функционирующих 
органов, их взаимодействие, взаимодополнение. Законодательные органы определяют 
своими актами направление государственной политики, ее отправные начала, 
контролируют исполнительную власть, имеют право выразить недоверие 
правительству и президенту (импичмент). В то же время глава государства (президент) 
имеет право вето – может не подписать принятый закон и отправить его со своими 
замечаниями на новое рассмотрение. Конституционный Суд осуществляет высший 
надзор за всеми органами, включая парламент, президента, правительство. 
Конституционный Суд, рассматривая конкретное дело, может принять заключение о 
неконституционности акта (закона).  

Какой бы орган (законодательный, исполнительный, судебный) ни взял на себя 
ответственность творить, исполнять законы и судить одновременно – это неизбежно 
ведет к установлению тирании, произвола, антизаконным режимам. Идея разделения 
властей принадлежит к таким ценностям, какими являются демократия и законность. 
Конечно, в любой стране могут возникнуть чрезвычайные обстоятельства, требующие 
оптимального усиления исполнительной (президентской) власти. Но для сохранения 
демократии и правопорядка важно, чтобы усиление управления проводилось в жизнь 
при сильной законодательной и судебной власти и на законном основании. При 
слабости парламента и органов правосудия, одностороннее усиление власти президента 
чревато потерями в демократизме, да и неэффективно. 

 «Обобщая нормы современных конституций с высокой степенью генерализации, 
можно заключить, что современные конституции, закрепляя основы общественного 
строя, говорят об устоях его четырех главных сторон: основах экономических 
отношений, основах социальных отношений, основах политических отношений, 
основах культурно-духовных отношений» [2, c.189]. 

Правовое закрепление устоев (а не всех разнообразных сторон общества) 
предполагает, что для этого используются главным образом, не подробные правила, а 
нормы, отличающиеся высокой степенью генерализации: нормы – принципы, нормы – 
цели, нормы – дефиниции, учредительные нормы [3, c.6].  

Такие нормы содержат исходные положения о собственности и характере 
экономики (например, рыночной или огосударствленной), положение о социальных 
отношениях (например, о социальной солидарности), о политической власти и 
характере государства (власть народа или диктатура определенных социальных сил), об 
идеологическом плюрализме или, напротив, монизме единственной разрешенной 
идеологии… [4, c.184-185] 

В ряде конституций изменение идет по пути дальнейшей демократизации прав 
парламентской оппозиции. Так, в 1971 г. Конституция Гамбурга была дополнена ст. 23 а, 
которая впервые провозгласила, что парламентская оппозиция является составной частью 
парламентской демократии. Нововведение дало оппозиции полномочия осуществлять 
критику правительственных программ в целом и в частности. Эта новация также может 
быть использована в странах посттоталитарного периода. [5, c.161] 

  Новое политическое мышление, новый подход к юридической доктрине в 
посттоталитарную эпоху требуют восприимчивости ко всему новому, отказа от 
догматизма и проведения ревизии, цензуры. Крайне необходима конструктивность 
самих методологических предпосылок, а также широкое взаимодействие с 
теоретическими и практическими построениями наших оппонентов в других 
цивилизованных странах, особенно Запада, где налицо немалые успехи в этом аспекте.  
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Опыт Запада подсказывает, что исходить следует из изучения динамики потребностей 
и интересов различных по своему спектру социальных групп, диверсификации их 
интересов, их столкновений и взаимодействия кризисных ситуаций, механизмов игры 
различных социальных сил, а равно механизмов торможения, сдержек и противовесов, 
обеспечивающих баланс властей, политических сил. 

К сожалению, государственные органы в странах переходного периода от 
тоталитарной системы к демократическому режиму, где после провозглашения 
независимости и суверенитета прошло много лет и где демократический опыт, 
естественно, невелик, в который раз повторяется ситуация, когда законодательная власть 
не находит общего языка с исполнительной, глава государства с парламентом и т.д. 

В связи с этим реалии сегодняшнего дня требуют широко охватить плановым 
исследованием актуальные вопросы теории, истории и практики права, природы 
правового закона и законотворческого процесса, постановки и совершенствования 
правосудия и гарантии прав граждан в цивилизованных странах мира.  

Необходимость разработки концепции современного принципа разделения властей 
с учетом мирового опыта вызывается не только требованием ликвидации последствий 
тоталитарного государства, но и созданием соответствующих правовых инструментов, 
т.е. механизмов недопущения его в будущем. 

Понимаемый в материальном смысле слова принцип разделения властей 
подразумевает общность, построенную на уважении личной свободы и на принципе 
умеренной, но прочно учрежденной государственной власти, имеющей целью защиту 
власти, чей порядок, исходящий от народа, связывает все государственные действия 
этими основаниями и стремлением к справедливому и равномерному преобразованию 
человеческих отношений. Другими словами, принцип разделения властей олицетворяет 
собой защиту личной и политической свобод гражданина, а также умеренность и 
связанность правом всего исполнения публичной власти. 
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Înfăptuirea şi restabilirea integrităţii teritoriale ale Republicii Moldova presupune, ca o 

ultimă etapă de unificare a republicii noastre, cu consecinţe de adaptare şi uniformizare a 
bazei legislative şi normative pe întreg teritoriu al ţării – guvernat de „principiul 
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teritorialităţii” – specific, aplicabil reglementării juridice în vigoare în spaţiul delimitat de 
graniţele recunoscute al statului nostru. 

Întru realizarea politicii de reintegrare a Republicii Moldova, bazându-se pe Hotărârea 
Parlamentului Republicii Moldova nr. 117-XVI din 10 iunie 2005, procesul de negocieri cu 
Transnistria se vor desfăşura în conformitate cu limitele admisibile ale Legii cu privire la 
prevederile de bază ale statutului juridic special al localităţilor din stânga Nistrului 
(Transnistria), nr. 173-XVI din 22 iulie 2005. Acest fapt a fost confirmat şi la recenta întâlnire 
a Preşedintelui Republicii Moldova cu liderul transnistrean la 24 decembrie 2008. 

Ceea ce este clar recunoscut se referă la faptul că paleta largă a problemelor de ordin politic, 
social şi economic este necesar de a fi elucidate în procesul negocierilor, în scopul reintegrării 
Republicii Moldova în limitele prestabilite de Legea nr. 173-XVI din 22 iulie 2005. 

Pentru ca această reintegrare să fie viabilă, ea trebuie să se bucure de suportul societăţii, 
trebuie să asigure integritatea pe termen lung de interacţiune sistemică a cadrului juridic 
acceptat de ambele părţi la procesul dat. Acest proces poate fi dificil şi lent, dar necesită 
angajamentul şi răbdarea societăţii. 

Apariţia interesului comun şi bunăvoinţa din cadrul diverselor sectoare ale societăţii este 
vitală pentru a ajuta să argumenteze, să se informeze şi să poată dezbate constructiv, în toate 
domeniile interesate, unde există numeroase puncte de vedere. 

În acest sens, procesul de reintegrare al Republicii Moldova arată că este esenţial ca 
oamenii să înţeleagă cât mai bine acest subiect complex, astfel încât, la rândul lor, politicienii 
de diferite orientări să poată aborda această temă legată de reintegrarea ţării fără frică de a fi 
neînţeleşi şi fără să apeleze la ameninţări, manifestând bunăvoinţă şi lipsă de prejudecăţi în 
aceste probleme esenţiale. 

În contextul celor menţionate mai sus, uniformizarea sistemului de impozitare în 
contextul reintegrării republicii noastre constituie unul din elementele de referinţă întru 
deblocarea proceselor de instituire certă a raporturilor financiare şi fiscale dintre Chişinău şi 
Tiraspol, şi aplicarea uniformă a reglementării juridice în vigoare a ţării noastre la acest 
capitol. 

Aşadar, problema de fond în domeniul vizat îl constituie: cuprinderea în baza de date 
fiscală a diferitelor categorii de contribuabili – persoane fizice şi juridice. Formarea unei baze 
de date complete de evidenţă a tuturor contribuabililor este punctul de plecare de la care 
trebuie să înceapă Serviciul Fiscal de Stat pentru a stabili paleta contribuabililor din stânga 
Nistrului.  

Înregistrarea tuturor subiecţilor care pot fi potenţiali contribuabili va oferi o bază solidă în 
aplicarea uniformă pe întregul teritoriu ţării al legislaţiei fiscale în vigoare. În acest sens, baza 
informaţională va oferi organelor fiscale date, precum: organizarea juridică a subiecţilor ce 
practică activitatea de antreprenoriat cu toate consecinţele juridice privind: înregistrarea 
acestora ca subiecţi de drept şi ca plătitori de venituri realizate cu declaraţiile depuse până la 
31 martie a fiecărui an, plătitori de TVA şi accize, plătitori ai impozitului pe bunurile 
imobiliare etc. În acest context, s-au adoptat unele măsuri provizorii de aclimatizare a 
antreprenorilor din stânga Nistrului la unele reglementări naţionale adoptate de Parlamentul 
Republicii Moldova, precum este, spre exemplu: Legea privind instituirea unor măsuri 
suplimentare de susţinere a activităţii de întreprinzător desfăşurate în localităţile din stânga 
Nistrului ale raionului Dubăsari, nr. 39-XVI din 02 martie 2006.  

A doua categorie a subiecţilor impozabili o constituie persoanele fizice ce nu practică 
activitatea de antreprenoriat ce tot sunt potenţiali subiecţi impozabili. În acest caz, trebuie 
individualizată obligaţia fiscală anuală ce-i revine acestuia din toate sursele de venituri 
realizate pe parcursul anului fiscal, fiind depusă o declaraţie fiscală până la 31 martie în 
fiecare an. Să nu uităm că pe lângă impozitul pe venit persoana plăteşte şi impozitul pe 
bunurile imobiliare care tot sunt necesar de a fi înregistrate şi puse la evidenţă.  
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Întru argumentarea celor expuse mai sus, putem concluziona că o bună administrare 
fiscală începe cu evidenţă şi stocare a informaţiilor utile care formează baza de date a 
structurii fiscale necesară pentru a individualiza obligaţiile fiscale ale contribuabililor ce vor 
cădea sub incidenţa legislaţiei Republicii Moldova. 

A doua problemă importantă care va fi necesară de rezolvat este: implementarea 
legislaţiei fiscale ale Republicii Moldova în spaţiul din stânga Nistrului.  

Aşadar, prin adoptarea Codului Fiscal prin Legea nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (pus 
în aplicare de la 01 ianuarie 1998), Republica Moldova a avansat în metodologia de aplicare 
a unor impozite şi taxe, ceea ce va necesita timp pentru adaptarea sistemului şi procesului 
fiscal la standardele legislaţiei fiscale în vigoare. Astfel, de exemplu, în prezent, în stânga 
Nistrului veniturile realizate de persoanele fizice sunt supuse separat impunerii ca şi în 
perioada sovietică. De altfel, în Republica Moldova prin adoptarea Codului Fiscal a fost 
adoptată o metodologie mult mai complexă elaborată de grupul american „The Barents Group 
L.L.C.”, care a implementat o nouă filosofie şi metodologie de impozitare a venitului 
denumită „impunere globală”. Nu putem trece cu vederea şi noile mecanisme de impozitare în 
cazul înstrăinării bunurilor, în cazul creşterii de capital sau, altfel spus, impunerea venitului 
din circulaţia averii – impunere care ridică probleme de aplicare chiar în republică, 
nemaivorbind de sistemul arhaic ce îl aplică în raioanele din stânga Nistrului. 

A treia problemă abordează conceptualizarea metodologică a sistemului şi procesului 
bugetar al Republicii Moldova şi introducerea contribuţiilor asimilate celor fiscale. În acest 
sens, mă refer la contribuţiile achitate în bugetul asigurărilor sociale de stat, fondurilor 
obligatorii de asistenţă medicale, care conform reglementării noastre, după natura sa juridică 
sunt plăţi de natură fiscală cu toate consecinţele ce se ivesc în acest sens. Şi aici, metodologic 
necesită timp pentru a pune în aplicare tot formatul juridic existent în Republica Moldova, 
care a devansat detaşat metodologia veche care este aplicată în raioanele din stânga Nistrului. 

A patra problemă o constituie implementarea sistemului şi procesului bugetar local şi al 
sistemului impozitelor şi taxelor locale din Republica Moldova. Aici vreau doar să evidenţiez 
faptul, că actualul Cod Fiscal la capitolul VI „Impozitul pe bunurile imobiliare” pune în 
aplicare practică noua metodologie de calcul a imobilelor după preţul de piaţă, ceea ce ar 
necesita evaluarea tuturor bunurilor imobile din raioanele din stânga Nistrului întru aplicarea 
impozitului dat. Nu este de neglijat faptul că şi sistemul nostru la acest compartiment 
întâmpină dificultăţi organizatorice întru aplicarea acestuia. 

O ultimă problemă la care aş vrea să atrag atenţia este: perioada de implementare a 
întregului pachet de măsuri pentru a uniformiza întregul cadru normativ al Republicii 
Moldova în raioanele din stânga Nistrului. Este clar că nu este posibil de a lăsa un vid 
legislativ tranzitoriu, care ar putea influenţa negativ asupra veniturilor bugetare ce sunt 
realizate de Republica Moldova. Periclitarea veniturilor bugetare autohtone este punctul 
nevralgic ce se poate isca în perioada de tranziţie. În acest context, sunt idei de stabilire a unui 
sistem tranzitoriu, în scopul de a uniformiza şi implementa treptat sistemul de impozitare al 
Republicii Moldova, fără a avea unele repercursiuni negative asupra veniturilor bugetare.  

Aşadar, o variantă de compromis ar fi: declararea tranzitorie a raioanelor din stânga 
Nistrului – zonă economică liberă prin care bunurile produse pe teritoriul menţionat vor fi 
considerate în perioada de tranziţie produse indigene cu toate efectele de plată a impozitelor la 
import ca produse străine.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ  
ПРАВА И КОНСТИТУЦИИ 

 

Доктор права, конференциар Георге Костаки,  
 Румыния, Государственный Университет, Крайова 

 
 Право и его эффективность всегда было в центре внимания юристов. «Наверное, 

никто не сможет указать точное время возникновения права. Однако, однозначно 
можно утверждать, что вместе с появлением такого феномена, как право, появилась и 
проблема эффективности права, поскольку право нужно лишь постольку, поскольку 
оно способно реально воздействовать на общественные отношения. 

Многие великие мыслители прошлого пытались найти рецепт идеального закона, 
идеального права, которое было бы максимально эффективным. Но с развитием и 
усложнением общества менялось и право, делая проблему его эффективности все более 
актуальной. И сколь долго будет существовать постоянно изменяющееся право, столь 
долго проблемы эффективности права будет оставаться актуальными»[1, c.4]. 

Не менее значимая роль в этом процессе отведена Конституции, как Основного 
Закона страны. Тоталитарные государства грубо попирают право, ставят государство 
над обществом и над человеком. Тоталитарное государство вмешивается во все области 
жизни людей – это прямое насилие, внесудебные расправы, репрессии, вплоть до 
физического уничтожения миллионов. Тоталитарные коммунистические режимы 
имеют целью добиваться видимого единства и ложной согласованности интересов, 
чисто формального единения общества в границах данной страны, устанавливают 
железный занавес между ее населением и мировым сообществом. 

Конституции в таких государствах в высшей мере идеологизированы и сугубо 
демагогичны. Такие конституции не выполняют свои функции: ограничения власти 
правом, подчинения государства обществу, обеспечения примата человеческой 
личности, ее неприкосновенности, достоинства, прав и свобод. 

Такого рода конституции чаще всего не имеют четко определенного предмета 
регулирования, т.е. организации и осуществления власти. Они включают в себя 
преходящие и субъективные положения на злобу дня, идеологизируют, извращают 
действительность и фактическую связь между гражданином, обществом и 
государством в данной стране. Тоталитарные конституции содержат множество норм, 
не отражающих реальные отношения, либо вовсе не предназначены для реализации.  

Такие конституции фиктивны, юридически малозначимы, противоречат тому 
смыслу, который вкладывается современной наукой, общественным мнением в понятие 
«конституция цивилизованного гражданского общества и современного государства». 

Современная конституция, как система законоположений, должна 
регламентировать на демократической и гуманной основе отношения, вытекающие из 
организации и деятельности государственной власти, закрепляющей консенсус 
интересов, их разграничение, соединение, согласование, сплачивающей население 
страны в единый народ – носитель власти, в единое общество, которому подчиняется 
государство, пред которым человек, личность, гражданин имеет приоритет.  

Конституция – это особый юридический механизм, ограничивающий власть 
правом, в том числе и прежде всего правами человека, которые власть не должна от 
него отчуждать и обязана защищать как общесоциальную, непреходящую ценность. 

Именно идеологизация сущности и содержания конституции в нашем государстве 
долгие годы искажала ее социальное назначение, умаляла юридическую силу. 

Актуальные проблемы конституции характеризуются социальными эффектами и 
последствиями, которые воздействую на конституцию и конституционный строй, на 
государственно организованное общество.  
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Недаром, связь конституции и общества была подмечена уже в Декларации прав 
человека и гражданина, провозглашенной Великой Французской Революцией: «Всякое 
общество, в котором не установлены средства для обеспечения прав и не проведено 
разделение властей, лишено конституции».  

Актуальные проблемы конституционализма включают основные проблемы 
воздействия конституции на общество: 

1. Закрепление в законодательном порядке основных прав человека и гражданина 
и таким образом правового статуса человека в государстве. 

2. Законодательное определение сферы деятельности государственной власти и, 
следовательно, закрепление рамок той области социальных отношений, в 
которую государство вмешиваться не должно. 

3. Учреждение системы разделения властей и юридических механизмов защиты 
конституционных прав граждан и самой конституции. 

Как можно было заметить, первые две функции направлены именно на общество. 
Последняя функция – учреждение системы разделения властей и юридических механизмов 
защиты конституционных прав граждан и самой конституции – гарантирует от 
дестабилизации саму связь конституции с обществом, весь конституционный строй. Это 
не что иное, как предназначение конституции в правовом обществе и государстве. Это и 
составляет сущность конституции в современном государстве.  

Предметом конституции называют основы государственного строя. Под 
государственным строем понимают политическую, экономическую и социальную 
структуру самого общества.  

Конституция должна закреплять исходные начала взаимодействия общества, 
личности и государства, принципы долговременного характера, выводимые из 
качественных свойств самой природы современной государственности, основы 
которые ей имманентны. 

В каждой стране конституция должна разрабатываться с учетом специфики 
исторического развития страны, культурного наследия традиционных институтов, где 
созрели ее социальные предпосылки. Эти основы должны относиться не вообще к 
общественному строю, а именно к государственному строю, и совершенно конкретно к 
организации и осуществлению власти, к общественным отношениям государственной 
функционирующей власти.  

Эти основы незыблемы, не могут изменяться ни текущим законодательством, ни 
его изменением. 

В отличие от горизонтальной системы структуры права, где все отрасли 
равнозначны, структура форм права иерархична. Среди законов четко прослеживается 
собственная субординация.  

Закрепляя в Конституции страны государственный строй, общество ставит под 
особый правовой контроль не только исполнительную и судебную, но и 
законодательную власть.  

Для современного общества переходного периода это имеет немаловажное 
значение, служит еще одним препятствием принятию законов, которые оказываются не 
правом, а «санкционированным государственным произволом». Конституция здесь 
должна выступать показателем правомерности, «законности закона» не только для суда 
и управления, но и для самого законодателя. Для конституции существует особый 
порядок принятия и внесения поправок: в европейских странах – это референдум или 
квалифицированное большинство голосов депутатов парламента, а то избрание 
специального Учредительного собрания для принятия конституции, изменяющей 
государственный строй.  
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В США существует один из наиболее сложных и длительных, а потому и 
гарантированных от ошибок, погрешностей и конъюнктурности, процесс внесения 
поправок в конституцию страны: инициатива 2/3 депутатов каждой палаты конгресса 
или 2/3 штатов, затем принятие Конгрессом или особо созываемым Конвентом (не 
созывался ни разу) опять же квалифицированным большинством голосов и непременно 
после этого ратификация 3/4 штатов их законодательными собраниями. 

В Англии нет не только единой писаной конституции, но и акты, имеющие по существу 
конституционный характер, формально не выделены среди иных законов ни порядком 
принятия, ни наименованием. Однако, для англичан конституционное право – это целая цепь 
актов, касающихся государственного строя, традиций и обычаев, уходящих в далекое 
историческое прошлое, вплоть до Великой Хартии Свободы (вольностей) XIII в. [2, c.114]. 

Права и свободы личности не представляются общепринятой доктриной чем-то 
независимым от закона и стоящим над ним, но они естественны, хотя и не потому, что 
такова природа человека, а потому, что с незапамятных времен были обычными, 
признаваемыми парламентом и судебной практикой в течение многих столетий – таковы 
права короны, верхней и нижней палат английского парламента, исполнительной власти, 
суда и т.д.  

В последнее столетие издано много актов о выборах в местные органы власти и 
нижнюю палату об административном управлении, судоустройстве и т.п. В Великобритании 
концепция правового государства трактуется как правление закона (rule of law), в то время 
как, например, для США, Германии, Франции, это лишь сторона проблемы. Стертость грани 
между конституционным и текущим законодательством в Англии все же внешняя, к тому же 
акты парламента и судебное право там обладают стабильностью, доходящей до 
консерватизма в положительном для правовой системы смысле.  

Конституция и конституционное законодательство не должны дополняться актами 
управления, указами президента или постановлениями правительства. Постоянное 
изменение норм конституции, делегирование парламентом своих полномочий 
исполнительной власти означает, что фактически потеряна грань между Основным 
Законом и произвольным, поспешным и противоречивым, лоскутным, по сути, 
текущим регламентированием властных отношений. 

Таким образом, конституцией является такой Основной Закон или система 
законоположений, который имеет своим предметом регламентацию отношений организации 
и осуществления государственной власти, имеет целью подчинить государство обществу, 
ограничивая власть правом фиксировать единые и равные права человека и гражданина, 
способный так разграничить и соединить интересы классов, социальных слоев, наций и 
этнических групп, интересы личности, коллективов и всего населения страны, чтобы 
поддерживать единство всего народа – носителя государственной власти. Такой Закон 
принимается в особом порядке, обладает реально наивысшей юридической силой и 
отличается оптимальной стабильностью. Основной Закон должен опираться на стойкое 
общественное мнение, общечеловеческие ценности, демократические традиции.  

Конституция должна отражать соотношения между обществом, правом и 
государством. В реальной жизни – это сложный, противоречивый процесс, 
протекающий в каждой стране с присущими ей особенностями, имеющий свои этапы и 
связанный с различными формами правления и устройства, политической и 
экономической системы, духовным обликом народа. 
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 Termenul naţiune (naţiuni) în calitate de principiu fundamental în efectuarea 

investigaţiilor ştiinţifice reprezintă forma de gândire, care reflectă legea ce unifică fenomene 
variate de acelaşi tip într-un obiect integru concret. Fiecare domeniu al ştiinţei, inclusiv cel al 
jurisprudenţei, operează cu anumite noţiuni specifice, care, în opinia noastră, simbolizează 
concentrarea cunoştinţelor acumulate în ramura respectivă. 

Profesorul universitar Mihail Rotaru, prodigios autor de lucrări ştiinţifice, în paginile 
cursului „Istoria dreptului românesc”, editată în 2008, la fel ca şi autorii altor manuale sau 
tratate monografice, a utilizat asemenea noţiuni politico-juridice ca stat, drept, legislaţie, 
autonomie, vasalitate, suveranitate, monarhie, republică, egalitate, echitate, libertate, 
dreptate etc. Deşi cursul universitar examinat a fost elaborat şi editat în perioada regimului 
dictatorial comunist, autorul, în pofida interdicţiilor impuse de autorităţi faţă de utilizarea 
noţiunilor român (români), limbă română, a reuşit să elucideze că în arealul Carpato-
Danubiano-Nistrean, inclusiv în teritoriile de la est de Prut şi de Nistru în permanenţă pe 
parcursul secolelor au vieţuit membrii etniei române, care au vorbit în limba română sau în 
graiul moldovenesc ce era şi este, în continuare, parte componentă a limbii române. 

Deoarece pentru o caracterizare, fie şi succintă, a majorităţii noţiunilor ştiinţifice, utilizate 
în paginile cursului „Istoria dreptului românesc”, ar fi nevoie de un studiu special destul de 
amplu ca volum noi, în cadrul investigaţiei prezente, ne-am concentrat doar la elucidarea unor 
aspecte importante ale modalităţilor specifice de utilizare de către redutabilul prof. univ. 
M. Rotatru a unor asemenea noţiuni politico-juridice ca stat, suveranitate, stat suveran, stat 
vasal, care au asigurat condiţiile fundamentale necesare dezvoltării dreptului românesc în 
arealul Carpato-Danubiano-Nistrean. 

Caracterizarea procesului istoric de formare şi dezvoltare a instituţiei statului în arealul 
Carpato-Danubiano-Nistrean autorul cursului universitar o examinează odată cu îngemănarea 
primelor elemente constitutive ale statalităţii la geto-daci în perioada antică, menţionând că 
doar existenţa la strămoşii noştri a unor forme de organizare politică (uniuni de triburi) le-a 
dat posibilitatea să opună la 514 î. Hr. o rezistenţă dârză „unui duşman atât de puternic ca 
Darius”1, regele imensului Imperiu Persn, care stăpânea atunci un teritoriu cu o suprafaţă de 
circa 5 milioane km2. 

Prin menţionarea faptului că în 335 î. Hr. armata lui Alexandru Macedon a străbătut la 
nord de Dunăre lanuri imense de grâu, iar lângă o cetate a trebuit să lupte cu o armată a geto-
dacilor formată din 4 mii călăreţi şi 10 mii pedestraşi, M. Rotaru reflectă existenţa la strămoşii 
noştri a unor premise social-economice şi politice importante procesului de constituire a 
statalităţii la geto-daci. 

Examinând evenimentele de la cumpăna secolelor III-II î. Hr., M. Rotaru reflectă 
„existenţa unei formaţiuni statale geto-dacice condusă de regele Dromihete”, care a reuşit să 
zdrobească în anii 300 î. Hr. şi 292 î. Hr. armatele invadatoare ale vestitului general 
macedonian Lisimah/Lysimachos (360-281 î.Hr.). De asemenea, el constată existenţa în 
secolele III-II î. Hr. ale altor trei formaţiuni politico-statale ale geto-dacilor, conduse de regii 

                                                 
1 Rotaru Mihail. Istoria dreptului românesc. Chişinău: Editura ASEM, 2008, p. 26. 
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Oroles, Zalmodegicos şi Rhemaxos1. Prin urmare, autorul cursului „Istoria dreptului 
românesc” atestă existenţa la geto-daci, până la secolul I î. Hr., a 4 formaţiuni statale. 

Mai departe prof. M. Rotaru, elucidând activitatea lui Burebista menţionază că acest rege 
„a înfăptuit unificarea triburilor geto-dacice într-un stat aparte”2. Istoricul Horia C. Matei 
evidenţiază că Burebista iniţial s-a aflat în fruntea unei formaţiuini statale locale şi ulterior a 
reuşit „să unifice formaţiunile politico-militare daco-getice din spaţiul carpato-dunăreano-
pontic sub autoritatea sa şi să pună astfel bazele unui puternic regat”3. Din cele expuse, noi 
cosiderăm că la geto-daci, la fel ca şi la alte popoare sedentare,4 trecerea de la orânduirea 
gentilico-tribală la organizarea politico-statală s-a realizat iniţial prin constituirea în secolele 
IV-II î. Hr. a mai multor formaţiuni politico-statale mici şi doar în secolul I î. Hr. Burebista a 
efectuat unificarea statelor mici geto-dace în cadrul unui regat mare şi puternic – Dacia. 

Statalitatea populaţiei autohtone din arealul Carpato-Danubiano-Nistrean, în dezvoltarea 
sa a cunoscut atât etape de ascesiune, cât şi de degradare pe arena politică a Europei. Autorul 
cursului universitar reflectă dezmembrarea Daciei, după asasinarea lui Burebista, în 5 regate, 
restabilirea unităţii ei teritorial-statale în anii domniei lui Decebal (87-106), lichidarea 
regatului de către romani în 106. 

Cucerirea romană şi invaziile permanente ale popoarelor migratoare au întrerupt pe o 
perioadă de mai multe secole posibilitatea reconstituirii şi dezvoltării statalităţii strămoşilor 
noştri. M. Rotaru menţionează că în pofida factorilor nefavorabili externi membrii etniei 
române, formate în urma romanizării geto-dacilor, şi-au constituit formaţiuni statale incipiente 
proprii sub denumirile de ţară, voievodat, cnezat etc., în număr de circa 20, care au şi servit 
ulterior în calitate de suport la constituirea statelor medievale româneşti: Valahia, Moldova, 
Transilvania. Reflectând acest proces de importanţă vitală pentru populaţia autohtonă, el scrie: 
„Constituirea statelor medievale româneşti a decurs în câteva etape: unificarea teritorială, 
formarea structurilor sociale, a instituţiilor centrale statale de guvernare şi obţinerea 
independenţei, recunoscută de ţările vecine”5. 

Caracterizând agravarea statutului juridic al ţărilor române după instaurarea dominaţiei 
Imperiului Otoman, M. Rotaru demonstrează argumentat că statalitatea naţională în Valahia şi 
în Moldova şi-a continuat existenţa şi evoluţia prin activitatea monarhilor săi, a instituţiilor 
naţionale legislative, executive, judecătoreşti, a legislaţiei proprii, a sistemelor administrativ-
teritorial distincte, a limbii române, a religiei creştine şi ale altor atribute politico-statale. 
Autorul constată faptul că membrii etniei române în permanenţă au tins nu doar la păstrarea 
statutului juridic existent în secolele XVI-XVIII, dar au dorit să-şi dezvolte şi să-şi fortifice 
statalitatea naţională prin unirea Moldovei cu Valahia într-un stat unitar, centralizat numit 
România. Doar anume după realizarea acestei uniri, noul stat constituit prin unirea din 1859 a 
reuşit să devină cu timpul o ţară suverană şi independentă. 

Prof. univ. M. Rotaru menţionează că şi românii moldoveni din Basarabia, de asemenea, 
prin eforturile depuse de participanţii mişcării de eliberare naţională din anii 1812-1918 au 
reuşit să constituie la 2 decembrie 1917 în teritoriul istorico-etnic românesc de la est de Prut 
statalitatea naţională proprie – Republica Democratică Moldovenească, care la 24 ianuarie 
1918 şi-a proclamat independenţa de stat, iar prin adoptarea de către Sfatul Ţării a Declaraţiei 
de unire cu România s-a realizat dezideratul autohtonilor din Basarabia de a vieţui împreună 
cu consângenii lor de la vest de Prut în cadrul unui singur stat naţional comun. 
                                                 
1 Rotaru Mihail. Op. cit., p. 27. 
2 Matei Horia C. Lumea antică: Mic dicţionar biografic. Chişinău: Universitas, 1993, p. 55. 
3 Rotaru Mihail. Op. Cit., p. 29. 
4 În Egiptul antic iniţial se constituiseră circa 40 de nome, adică de formaţiuni politico-statale, care abia mai 
târziu s-au unit în cadrul unui stat mare şi puternic. În Grecia antică, de asemenea, în sec. VIII-IV au existat 
câteva sute de state polisuri. Abia în 338 î. Hr. regele Macedoniei Filip al II-lea a reuşit să unifice sub sceptrul 
său întreaga Grecie. 
5 Rotaru Mihail op. cit., p. 62. 
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Examinarea de ansamblu a Istoriei dreptului românesc a prof. univ. M. Rotaru privitor 
la reflectarea noţiunii ştiinţifico-juridice stat permite să stabilim: 

1. Noţiunea dată în limita posibilităţilor a fost elucidată destul de amplu şi profund. 
2. Autorul a reuşit să reflecte etapele evoluţiei instituţiei de stat pe parcursul a circa 2300 

de ani. 
3. Informaţiile care se conţin în paginile cursului universitar examinat permit studenţilor 

şi altor categorii de cititori să-şi formeze o concepţie veridică despre constituirea şi 
evoluţia statalităţii poporului român. 
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Universitatea de Stat Babeş-Bolyai, 
Cluj-Napoca, Romănia 

 
Ultimul deceniu al secolului al XX-lea s-a caracterizat printr-o veritabilă schimbare în 

toate domeniile economico-sociale, a gândirii şi a modului de viaţă. Asistăm, astfel, la un 
fenomen al globalizării comerţului, al pieţelor financiare, al protecţiei mediului înconjurător, 
al drepturilor omului etc. Această tendinţă a provocat două rezultate simultane: primul – 
dispariţia limitelor dintre naţional, regional şi internaţional şi al doilea – întrepătrunderea 
problemelor politice, economice şi sociale până la punctul de a nu mai fi posibil sa fie 
separate. În cadrul acestei tendinţe, globalizarea s-a extins şi în sfera criminalităţii. A apărut, 
astfel, crima organizată la nivel transnaţional şi transcontinental.  

Această tipologie a infracţionalităţii şi-a îndreptat atenţia spre anumite domenii, 
favorizate de climatul de globalizare, cum ar fi: traficul de stupefiante, traficul ilicit de arme, 
traficul de materiale nucleare, terorismul, prostituţia, pedofilia, spălarea banilor, furtul şi 
contrabanda de maşini scumpe, furtul şi contrabanda cu obiecte de patrimoniu cultural, 
răpirea oamenilor de afaceri şi vedetelor, în scopul şantajului şi extorcării de fonduri, corupţia 
din companiile multinaţionale, pervertirea responsabililor guvernamentali, pirateria 
camioanelor şi a vaselor maritime, poluarea mediului, furtul de bani prin intermediul 
computerelor etc. Crima organizată a îmbrăcat un aspect mondializat, aducând atingere 
siguranţei publice, umbrind suveranitatea statelor şi tulburând buna desfăşurare a activităţii 
instituţiilor economice, politice şi sociale. 

Cooperarea internaţională a statelor în lupta contra criminalităţii, astăzi, a devenit una 
dintre orientările de bază ale relaţiilor internaţionale, aceasta constituind temei pentru baza 
juridică internaţională aflată în continuă creştere cantitativă şi calitativă.  

Necesitatea reglementării juridice a cooperării statelor în lupta contra criminalităţii este 
determinată, în primul rând, de caracterul deosebit al infracţiunilor internaţionale, care 
periclitează atât unele state, cât şi comunitatea internaţională în ansamblu şi, într-al doilea 
rând, de necesitatea de a perfecţiona tratatele internaţionale în materia activităţii statelor de 
prevenire şi contracarare a activităţilor infracţionale la nivel naţional1. În acelaşi context, 
N. Lavranos susţine că, în procesul cooperării, statele soluţionează aşa probleme importante 
ca coordonarea calificării infracţiunilor care prezintă pericol pentru mai multe state, 
coordonarea măsurilor pentru prevenirea şi contracararea acestora, instituirea jurisdicţiei 

                                                 
1 Cretin, Thierry, Mafias du monde, organisations criminelles transnationales. Actualite et perspectives, 2-e 
edition revue et corrigee, PUF, Paris,1998, p.11. 
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asupra infracţiunilor şi a infractorilor, acordarea asistenţei juridice internaţionale în materie 
penală1. Volumul şi caracterul reglementării juridice internaţionale a cooperării statelor în 
această sferă demonstrează faptul că în dreptul internaţional public s-a format o ramură 
distinctă – „dreptul cooperării internaţionale în lupta contra criminalităţii organizate”, 
numită şi „dreptul internaţional penal”2.  

În acest sens, savanţii ruşi I. Lucaşuc şi A. Naumov consideră că internaţionalizarea 
criminalităţii, necesitatea unificării eforturilor statelor în lupta contra acesteia a generat 
tendinţa de internaţionalizare a dreptului penal, ceea ce presupune sporirea numărului de 
elemente comune în sistemele juridice penale şi procesuale ale statelor şi dezvoltarea 
capacităţii acestora de a colabora atât reciproc, cât şi cu dreptul internaţional3. Aceasta va 
contribui la o dezvoltare sporită a dreptului internaţional penal, dobândind un rol important în 
lupta contra criminalităţii internaţionale. 

O definiţie pertinentă a acestei ramuri de drept internaţional, în opinia noastră, este dată de 
savantul N. Kostenco care susţine că dreptul internaţional penal reprezintă „o ramură 
independentă, de perspectivă şi complexă a dreptului internaţional public, cuprinzând un sistem 
de principii şi norme juridice internaţionale care reglementează cooperarea subiectelor dreptului 
internaţional, în vederea prevenirii infracţiunilor internaţionale şi a infracţiunilor cu caracter 
internaţional, şi a pedepsirii persoanelor vinovate de comiterea acestora, acordarea asistenţei 
judecătoreşti, realizarea anchetei, urmăririi penale şi dezbaterilor judiciare, aplicarea şi 
executarea măsurilor de pedeapsă, atacarea şi revizuirea hotărârilor judecătoreşti, acordarea 
asistenţei juridice în materie penală, prevăzute de către principiile şi normele internaţionale 
universal recunoscute şi de către tratatele internaţionale încheiate de către state” 4. 

În acelaşi context, în opinia savantului Th. Cretin, constituie izvoare ale ramurii respective:  
‐ convenţiile privind lupta contra infracţiunilor internaţionale şi infracţiunilor cu 

caracter internaţional; 
‐ convenţiile privind cooperarea internaţională şi asistenţa juridică internaţională în 

materie penală; 
‐ convenţiile ce reglementează activitatea organizaţiilor internaţionale de competenţa 

cărora ţine lupta contra criminalităţii5. 
Conform tratatelor enumerate mai sus, după cum susţine P. Biriucov, obligaţiile statelor 

constau în a determina faptele contrare principiilor şi normelor internaţionale pasibile de 
răspundere penală, măsurile de prevenire şi contracarare ale acestora, în reglementarea 
asistenţei juridice internaţionale în materie penală şi în reglementarea relaţiilor dintre state şi 
organizaţiile internaţionale ce activează în sfera luptei cu criminalitatea6. 

Savantul M.P. Kleşcev susţine că sistemului dreptului internaţional penal se atribuie şi 
legislaţia internă în calitate de izvor indirect, complementar al acestuia, constituind mijlocul 
de realizare a principiilor şi normelor dreptului internaţional penal şi confirmarea existenţei 
sau lipsei unor principii sau norme internaţionale în domeniu7. Din această afirmaţie se poate 

                                                 
1 Lavranos, N., Europol and fight Against Terrorism // European F.A.Rev.2003. Vol.8 No.2 p.283-288. 
2 Костенко, Н.И., Роль международных договоров в борьбе с международными преступлениями // 
www.waaf.ru – Всемирный Антикриминальный и Антитеррористический Форум. 
3 Лукашук, И.И., Наумов, А.В., Международное уголовное право, Москва, Спарк, 1999, с.5.  
4 Костенко, Н. И., Международное уголовное право: современные теоретические проблемы, Москва: 
Юрлитинформ, 2004, c. 12. 
5 Cretin,Th., Les puissances criminelles. Une authentique question internationale, Paris, 2001, p.59. 
6 Бирюков, П.Н., Международное право, Москва, 2000,c. 156. 
7 Клещев, М.Р., Правовая помощь органам предварительного расследования иностранных государств: 
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук, Карагандинский 
юридический институт Министерства внутренних дел Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, 
Казахский гуманитарно-юридический университет, 2002//www.law.edu.ru 



 
 

87

conchide că normele dreptului internaţional penal sunt strâns legate de normele dreptului 
procesual-penal, acestea influenţându-se reciproc. 

De menţionat că statele cooperau în domeniul luptei contra criminalităţii, începând cu 
cele mai vechi timpuri. În statele sclavagiste cea mai periculoasă infracţiune era considerată 
răscoala sclavilor, motiv pentru care statele se obligau să-şi acorde ajutor reciproc, în vederea 
înăbuşirii acestor răscoale. În tratatul dintre faraonul egiptean Ramses al II-lea cu împăratul 
hittiţilor Hattusil al III-lea, semnat în anul 1296 î.Hr. Era fixată următoarea dispoziţie: „Dacă 
Ramses se va mânia pe robii săi când aceştia se vor răscula şi va merge să-i domoale, 
împreună cu el trebuie să acţioneze şi împăratul hittiţilor1”.  

O practică analoagă exista şi în statele Greciei Antice. Tratatul de pace încheiat în anul 
421 î.Hr. între Atena şi Sparta prevedea obligaţia Atenei de a acorda sprijin Spartei în cazul 
răscoalei sclavilor2.  

De asemenea, tratatele din acele timpuri conţineau şi alte prevederi, care, astăzi, pot fi 
atribuite dreptului internaţional penal, cum ar fi, spre exemplu, obligaţia reciprocă de 
extrădare a infractorilor, a celor politici, în primul rând. Spre exemplu, acelaşi tratat din 1296 
î.Hr. dintre Ramses al II-lea şi Hattusil al III-lea prevedea că „Dacă va fugi din pământul 
Egiptului un om, sau doi, sau trei, pentru a veni la marele împărat al hittiţilor, acesta va 
trebui să-i captureze şi să poruncească să fie trimişi înapoi la Ramses al II-lea...”. Obligaţii 
similare se prevedeau şi din partea Egiptului3. 

Printre cele mai vechi tratate cu privire la extrădare ar putea fi amintite, de asemenea, 
tratatul din 1242 semnat între împăratul olandez Wilhelm al II-lea şi graful Brabant Henri al 
II-lea; tratatul din 1376 dintre împăratul Carl al V-lea şi graful Safua; tratatul din 1303 dintre 
împăratul englez Eduard al III-lea şi împăratul francez Filip cel Frumos4. 

În teorie, conceptul de drept internaţional penal a apărut în literatură la sfârşitul secolului 
XIX, începutul secolului XX, în special, accentul fiind pus pe delimitarea jurisdicţiei penale a 
statelor şi pe asistenţa juridică internaţională. Unul dintre primii care a analizat conceptul de 
drept internaţional penal a fost profesorul Universităţii din Sanct-Peterburg, F. Martens, care a 
constatat că dreptul internaţional penal „cuprinde un ansamblu de norme juridice care 
determină condiţiile asistenţei judiciare internaţionale a statelor în cazul realizării de către 
acestea a forţei punitive în domeniul relaţiilor internaţionale”5. 

Astfel, din definiţie putem delimita două particularităţi de bază ale dreptului internaţional 
penal: fixarea în tratate a obligaţiilor reciproce în domeniul asistenţei judiciare şi realizarea 
unei asemenea asistenţe în baza legislaţiei interne a statului solicitant. Această definiţie 
elucidează, în mod clar, interdependenţa normelor internaţionale şi a celor de drept procesual 
penal în contextul a ceea ce F. Martens numeşte „drept internaţional penal”, iar în accepţiunea 
de astăzi – asistenţa juridică internaţională în materie penală, ca formă a cooperării judiciare 
internaţionale. 

După una din definiţii – cooperarea judiciară – semnifică „ansamblul legăturilor care pot 
exista între autorităţile judecătoreşti naţionale prin intermediul relaţiilor bilaterale, 
convenţiilor multilaterale sau instrumentelor specifice”6. Într-adevăr, dintre diversele forme 
de cooperare internaţională, cea care a evoluat cel mai mult, în ultimii ani, este asistenţa 
judiciară – altfel spus, mecanismele prin intermediul cărora statele primesc şi acordă ajutor 
                                                 
1 Лукашук, И.И., Наумов, А.В., Международное уголовное право, Москва, Спарк, 1999, с.11. 
2 Ibidem. 
3 Фельдман, Д.И., История международного права, Москва, 1990, с. 16-17. 
4 Rolin, A., Quelques questions relatives a l’extradition // Recueil des Cours, 1993, vol.1,p. 194.  
5 Мартенс, Ф.Ф.,Современное международное право цивилизованных народов (по изданию 1905 г.), Т.2, 
Москва, Издательство «Юридический колледж МГУ», 1996, с. 213. 
6 Aubert,B., Desessard,L., Masse,M., L'organisation des dispositifs specialisés de lutte contre la criminalité 
économique et financière en Europe (Droit international), Equipe Poitevine de Recherche et d'Encadrement 
Doctoral en sciences criminelles (EPRED), Poitiers, 2002, p.6. 
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pentru a reuni probele în cadrul desfăşurării anchetelor şi urmăririlor penale. Dezvoltarea 
instituţiei asistenţei juridice internaţionale se datorează faptului că statele au conştientizat 
faptul că descoperirea şi represiunea criminalităţii şi, în special, a organizaţiilor criminale 
internaţionale este imposibilă în afara unei colaborări a statelor la capitolul acumulării în 
comun a probelor. În măsura în care traficul de stupefiante, spălarea banilor şi întreaga gamă 
de alte infracţiuni internaţionale „se joacă” cu frontierele naţionale, ceea ce ţine de 
combaterea acestora constă în stabilirea mijloacelor eficiente de acumulare a probelor 
necesare care, de regulă, se găsesc în afara frontierelor proprii.  

Acordarea asistenţei juridice internaţionale se realizează în baza unor tratate speciale 
bi/multilaterale, încheiate de către state în calitate de subiecte primordiale de drept 
internaţional. Scopurile de bază ale unei asemenea cooperări constau în garantarea drepturilor 
şi intereselor legale ale cetăţenilor proprii şi ale persoanelor juridice, lupta cu criminalitatea 
internaţională, contribuirea la realizarea unui proces echitabil. În afară de aceasta, statele îşi 
prezintă reciproc informaţii privind legislaţia lor internă în vigoare şi despre practica aplicării 
acesteia. Volumul asistenţei depinde de starea relaţiilor cu statul concret. Tratatele 
internaţionale în materie pot consacra, de asemenea, norme care înlătură coliziunile dintre 
legislaţiile interne ale statelor-părţi. 

 
 
 
UNELE TEORII PRIVIND DEFINIREA PERSOANEI JURIDICE 

 
Conf. univ. interim. dr. Aliona Ciocîrlan, ASEM 

 
Participanţi ai raporturilor juridice civile sunt nu numai persoanele fizice, dar şi 

persoanele juridice – organizaţii special formate pentru a participa în circuitul civil. 
Actualmente, este greu de imaginat realizarea raporturilor cu caracter economic fără unirea 
persoanelor, fără unirea capitalului în societăţi.  

Apariţia persoanelor juridice a fost determinată de necesitatea practică, însă legiuitorul îi 
conferă o existenţă fictivă. Doctrina autohtonă susţine că persoana juridică este un produs al 
raporturilor oamenilor pentru realizarea scopurilor acestora care s-a reuşit prin intermediul 
legiuitorului, ceea ce constituie o ficţiune a legii. [4, p. 339] 

Ideea formării organizaţiilor cu patrimoniu distinct ce activează în nume propriu aparţine 
jurisconsulţilor romani, însă definirea persoanei juridice nu a fost cunoscută timp îndelungat.  

Pe parcursul evoluţiei dreptului civil au fost înaintate mai multe teorii privind 
personalitatea juridică a întreprinderilor. Atenţia doctrinarilor a fost axată pe ideea 
intangibilităţii persoanei juridice, ceea ce o deosebeşte de persoana fizică. Prima dintre teorii 
este cea a ficţiunii, potrivit căreia persoana juridică este rezultatul ordinii de drept, este 
fondată artificial, este constituită prin recunoaşterea legii. Concepţia dată a fost fondată de 
către papa de la Roma Inochentii al IV-lea. În 1245 dânsul a arătat distincţia dintre biserică şi 
corporaţii enunţând că corporaţia există numai în conştiinţa oamenilor, nu are suflet fiind 
„persona ficta” sau „corpus mysticum”, nu există real. [7, p.675] Constituirea persoanei 
juridice s-a bazat pe principiul „nu este drept fără persoană şi nu este persoană fără drept”. 

Teoria ficţiunii a căpătat o largă răspândirea în doctrina civilistă germană a secolului 
trecut. Reprezentanţii acestei concepţii au fost: F. Savini, B. Vindşeid, care susţineau că 
persoana juridică este formată artificial numai pentru ai fi atribuite drepturile subiective şi 
obligaţii, care, în realitate, aparţin unor persoane fizice. Adept a acestei teorii a fost 
Şerşenevici G., Meier D., A. Guleaev. [9, p. 89-91] Această teoria a căpătat răspândire în 
dreptul anglo-american. 
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O altă variantă a teoriei ficţiunii a fost teoria interesului înaintată de R.Ihering (civilist 
german), care a susţinut că drepturile şi obligaţiile persoanei juridice aparţin real persoanei 
fizice, care utilizează patrimoniul comun şi primeşte venit.[5] Interesul comun, de a primi 
venit, este esenţa persoanei juridice. În literatura rusă de până la revoluţia socialistă, această 
concepţie a fost susţinută de Iu. Gambarov şi N. Corcunov. [8, p. 450-452]  

Ca dezvoltare a acestei teorii a fost înaintată teoria patrimoniului cu scop determinat 
(теория «целегого назначения») autor fiind A. Brinz, care a demonstrat că drepturile şi 
obligaţiile pot exista şi fără subiectul concret, fiind utilizate unui scop determinat. În acest 
caz, subiectul de drept nu este necesar, deoarece rolul lui este exercitat de patrimoniul 
distinct. În doctrina franceză o viziune apropiată a avut M. Planiol, care susţinea că 
persoana juridică este un patrimoniu colectiv care este constituit pentru a simplifica 
utilizarea patrimoniului.[4 p. 431; 6] Teoria dată este ea singură o ficţiune, cu toate că 
urmărea excluderea teoriei ficţiunii, deoarece dreptul în lipsa subiectului este o ficţiune, 
obligaţia nesubiectivă este o ficţiune, scopul patrimoniului tot este o ficţiune, deoarece 
numai omul are scopuri. 

Opusă teoriei ficţiunii a fost teoria realităţii persoana juridică fiind recunoscută ca un 
organism social. Teoria dată a fost susţinută de doctrinarii germani Beseler G. şi Gierke O. 
În literatura rusă de până la revoluţie teoria realistă a fost susţinută de către N. Diuvernua, 
I. Pocrovschi numind persoana juridică „celula vie a organismului social”. Importanţa 
analizei făcute constă în unirea persoanelor după voinţa proprie şi a interesului propriu. 
Teoria „persoanei reale” (natural entity) s-a răspândit la începutul sec. XX în dreptul 
american. 

În perioada socialismului ştiinţa dreptului civil a înaintat câteva teorii privind 
personalitatea juridică. Una din ele este teoria realităţii sociale, potrivit căreia persoana 
juridică investită cu patrimoniu distinct necesar pentru obţinerea unor scopuri social utile, 
rezolvarea problemelor social-economice a statului şi a societăţii socialiste. O altă teorie este 
cea a statului socialist prin care se recunoştea calitatea de persoană juridică numai 
întreprinderilor de stat. Teoria dată nu permitea de a face distincţie între patrimoniul şi 
răspunderea statului şi ale persoanei juridice. Persoana juridică nu putea avea scop contrar 
intereselor statului socialist. A treia teorie a fost teoria colectivului susţinută de A. Venedict şi 
S. Bratusi, potrivit cărora persoana juridică este o formaţiune reală care are la bază persoana 
în forma unui colectiv. La baza legislaţiei socialiste a stat teoria colectivului în baza căreia au 
fost formulate noţiunile de persoană juridică şi a drepturilor organizaţiilor de stat în legislaţia 
din anii 1961-1964. 

În perioada de trecere la economia de piaţă s-a observat că teoria colectivului bazată 
numai pe o organizare a oamenilor (aşa erau constituite cooperativele în anii 80) mai necesită 
un patrimoniu propriu. În baza teoriei colectivului este exclusă posibilitatea activităţii unei 
singure persoane care era un neajuns. 

Analizând diverse surse doctrinare ajungem la concluzia că persoana juridică este, în 
general, o organizaţie ce dispune de un patrimoniu distinct, activează în nume propriu, poartă 
răspundere de sine stătătoare şi are un scop determinat. Legiuitorii definesc diferit persoana 
juridică, astfel, potrivit art. 55 alin.1 al CC al RM „Persoana juridică este organizaţia care are 
un patrimoniu distinct şi răspunde pentru obligaţiile sale cu acest patrimoniu, poate să 
dobândească şi să exercite în nume propriu drepturi patrimoniale şi personal nepatrimoniale, 
să-şi asume obligaţii, poate fi reclamant şi pârât în instanţa de judecată”. [1] O definiţie 
similară găsim în Codul Civil al Federaţiei Ruse în art. 48 „Юридическим лицом 
признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или 
оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам 
этим имуществом”. [2] Legiuitorul român enunţă: „persoana juridică este orice organizaţie 
care are o organizare de sine stătătoare şi un patrimoniu propriu afectat realizării unui anume 
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scop în acord cu interesul obştesc”. [3] Astfel, legiuitorul român acordă atenţie scopului 
pentru care se constituie persoanele juridice şi că acesta trebuie să fie licit şi moral şi să 
servească intereselor societăţii, ceea ce nu găsim în Codul Civil al Republicii Moldova. 

Este important de accentuat că scopul persoanei juridice poate fi nu numai de a obţine un 
profit, dar şi de a îndestula alte necesităţi, precum ar fi: culturale, educative, sportive şi altele 
ce sunt utile societăţii.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ ДОКТОРОМ 
ХАБИЛИТАТ, ПРОФЕССОРОМ М.Ф. РОТАРУ В УЧЕБНОМ ПОСОБИИ 

«ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА» 
  
Доктор права, доцент Николай Бойко,  
заведующий кафедрой публичного права 

Юридического факультета Славянского Университета 
 
С учетом обновления в Республике Молдова законодательства, в том числе 

принятия Уголовного Кодекса, Уголовно-процессуального Кодекса, Гражданского 
Кодекса и других, в 2005-2006 годах возникла необходимость в учебных пособиях для 
надлежащего обучения по вопросам правоведения государства и права студентов вузов, 
а также учащихся иных учебных заведений. В этой связи подготовленный профессором 
Ротару М.Ф. и изданный в 2007 г. Молдавской экономической академией курс лекций 
по основам государства и права Республики Молдова, на наш взгляд, является одним из 
немногих пособий, позволяющих на должном учебно-методическом уровне 
сформировать у студентов (главным образом неюридических специальностей), базовые 
понятия в области государства и права. 

Данная работа состоит из введения и последовательно размещенных четырех 
разделов, в том числе: краткого конспекта лекций по отдельным темам; тематики и 
распределения часов по данному курсу; планов семинарских занятий и вопросов для 
повторения изучаемого материала. Такая структура не только дает возможность 
сравнительно легко усвоить учебный материал студентами, но и является образцом для 
подготовки преподавателями соответствующего дидактического материала. 

Наряду с этим, важнейшим достоинством работы является дальнейшая разработка 
автором ряда теоретических вопросов по данному курсу, изложение собственных 
взглядов, которые в основном разделяются видными учеными-юристами и 
практическими сотрудниками правоохранительных органов Республики Молдова. Так, 
представляет интерес взгляд автора на соотношение государства, права и общества. По 



 
 

91

его мнению, общество без опоры на власть утрачивает такие важнейшие качества, как 
урегулированность и порядок. В то же время различные типы и формы власти должны 
рассматриваться сквозь призму общества, в условиях которого они сформировались 
(см. стр.9). Исследуя различные теории происхождения государства, автор делает 
попытку и находит некие общие закономерности для возникновения государства и 
права. Он считает, что государство и право неминуемо должны были возникнуть и 
получить свое развитие. Приведенные положения и выводы отражаются в 
соответствующих схемах, которые способствуют эффективному усвоению материала 
(см. стр. 21, 64, 106 и др.). 

В пособии детально отражена история становления и развития молдавского 
государства и права, определены их тенденции, указаны возможные пути 
совершенствования. 

Вместе с тем, в рассматриваемом издании нашли отражение отдельные отрасли 
права и, прежде всего, конституционного права. При этом автор делает особый упор на 
уяснение его предмета как системы общественных отношений, которые выступают в 
качестве приоритетных в государстве и обществе, характеризуют саму природу 
общества, его политическую, экономическую системы, и что очень важно – положение 
личности в обществе. Касаясь, характеристики методов конституционного права, автор 
вполне справедливо считает, что назрело время обеспечить их применение в комплексе 
(метод обязывания, метод дозволения и метод закрепления). Работа отражает историю 
развития конституционализма Республики Молдова и перспективы его 
совершенствования на пути строительства правового государства. 

В пособии придается должное внимание административному праву как отдельной 
отрасли системы молдавского права, регулирующей общественные отношения в 
области публичного управления. Примечательно, что, определяя роль 
административного права на современном этапе, автор приходит к выводу, что оно 
должно не сдерживать, а стимулировать развитие рыночных отношений, а это, по 
нашему мнению, является исключительно важным обстоятельством на пути 
преодоления имеющихся кризисных явлений. 

Давая, развернутую характеристику гражданскому праву, автор вполне 
обоснованно полагает, что в новых исторических условиях его предмет значительно 
расширился по сравнению с так называемым советским периодом, когда фактически 
частная собственность была сведена к нулю. В книге достаточно ясно изложены с 
позиции современной эпохи метод гражданско-правового регулирования, система 
данной отрасли права, ее источники, субъекты и объекты. Так, отражая роль 
юридических лиц как участников гражданских правоотношений, автор детально 
останавливается на возрастающей роли акционерных обществ, обществ с ограниченной 
ответственностью, полных товариществ или коммандитных товариществ, 
кооперативов, государственных или муниципальных предприятий, а также 
некоммерческих организаций (ассоциаций, политических партий и т.д.). Представляют 
интерес отдельные положения обязательственного права как важнейшего института 
гражданского права. В частности, в работе изложен ряд предложений по 
совершенствованию способов обеспечения исполнения обязательств (см. стр.126). 

В пособии отражены и основные положения трудового права. Ссылаясь на 
Трудовой Кодекс, автор приводит следующие основные понятия: 

− предприятие; 
− работодатель; 
− работник; 
− представители работников и др. (см. стр.133). 
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Наряду с этим, указывается на значительное расширение предмета трудового права, 
обусловленного введением в стране рыночных отношений. Говоря о методе трудового 
права, обращается особое внимание на имеющуюся его специфику, которая, в 
частности, проявляется в характере санкций, применяемых как средство исполнения 
обязанностей сторон трудовых правоотношений. 

Автор считает, что основными субъектами трудовых отношений являются 
работник и работодатель (см. стр.137). Исходя из этого, он излагает их особенности, 
права и обязанности. Вместе с тем нашли свое отражение и органы социального 
партнерства, коллективные договоры и соглашения, индивидуальный трудовой договор 
(контракт), трудовая дисциплина и порядок разрешения трудовых споров, а также иные 
положения, относящиеся к предмету трудового права. 

В данном пособии нашли свое отражение и основные (базовые) понятия семейного 
права Республики Молдова. При этом наряду с Конституцией, автор делает ссылки на 
иные источники, прежде всего на Семейный Кодекс. Думается, что для многих будут 
представлять интерес относительно новые институты данной отрасли, в том числе 
содержание брачного договора, родившиеся в последнее время новые формы 
содержания и воспитания детей, включая детские дома семейного типа и др.  

Представленная работа не только базируется на правовой регламентации, но и 
глубоко нравственна. В подтверждении этого, автор излагает правовую характеристику 
феномена коррупции в Республике Молдова и указывает на ее проявление в системе 
образования. Отражены причины и условия, способствующие коррупции, и указаны 
некоторые меры по ее предупреждению. 

В целом отметим, что данное пособие, безусловно, позволяет сформировать 
целостное представление о государстве и праве, а также об отдельных его отраслях у 
студентов неюридических специальностей. В то же время оно может быть 
использовано и при подготовке юристов в процессе первого цикла обучения. 

С учетом постоянных изменений в законодательстве, отдельные положения 
данного пособия по состоянию на данный момент (сентябрь 2009 г.) объективно 
устарели. В связи с этим хотелось бы попросить автора учесть имеющиеся изменения 
и, по возможности, переработать его содержание. При этом нет ни малейших сомнений 
в том, что оно будет подготовлено надлежащим образом. 

 
 
 
ОРИГИНАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО 
КУРСУ «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА», 
ПОДГОТОВЛЕННОЕ ПРОФЕССОРОМ МИХАИЛОМ РОТАРУ 
 

Доктор права, доцент Владимир Токаренко, МЭА 
 
В современной историко-правовой науке «Всеобщая история государства и права» 

принадлежит к основополагающим базовым дисциплинам, в основе которых лежит 
научное представление о значимых основных периодах мировой и европейской 
истории становления и развития государства и права. Знание «Всеобщей истории 
государства и права» поможет сформировать базу знаний о государстве и праве разных 
стран, их правовых системах, путям становления и развития.  

Необходимо также отметить, что данная учебная дисциплина тесно 
взаимодействует с рядом юридических дисциплин: Римским частным правом, Теорией 
государства и права, Конституционным правом, Гражданским правом и другими.  
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Говоря об оригинальности данного учебного пособия, следует отметить его 
особенности, а именно:  

1. В разделе «Как слушать и записывать лекции» автор дает основные 
методические рекомендации, советы, последовательность составления конспекта 
лекций, рекомендации для самостоятельной работы и др.  

2. В связи c тем, что важное значение в самостоятельной работе студентов 
занимает изучение первоисточников (нормативных актов и документов), а также 
рекомендованной литературы, необходимо отметить, что по каждой теме указана 
соответствующая литература, а в приложении приведены изречения из основных 
нормативных актов, других документов, характеризующих рассмотренный вопрос 
темы.  

3. Для более глубокого усвоения и закрепления в памяти прочитанного, 
необходимо вести записи. В этом контексте автор обращает внимание, что ведение 
записей во многом зависит от характера изучаемого материала, его сложности и 
важности, подготовленности обучающегося. Выделяется и даётся краткая 
характеристика наиболее распространенных видов записей: план, тезисы, выписки, 
конспект.  

4. Автор пособия обращает внимание на значение и цель семинарского занятия и 
консультации.  

5. Немаловажное значение имеет и рассмотрение автором других 
(дополнительных) форм изучения данного предмета, а также вопросы (рекомендации) 
по написанию контрольных, курсовых и дипломных работ.  

В книгу включены контрольные вопросы по текущей аттестации, а также вопросы 
для повторения и подготовки к зачетам и экзаменам, что в значительной степени будет 
способствовать лучшему освоению студентами изучаемого курса.  

Очень полезными являются хронологические глоссарии, алфавитный справочник 
историко-юридических терминов, а также краткие тематические конспекты по 
основным темам курса.  

Полагаю, что настоящее учебно-методическое пособие, разработанное 
профессором Михаилом Ротару, является весьма полезным для преподавателей, 
ведущих данный курс (хотя оно может использоваться и преподавателями, ведущими 
другие курсы по юридическим дисциплинам), а также, несомненно, окажет большую 
методическую помощь студентам, особенно первого курса.  

 
 
 

REALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE ALE REGLEMENTĂRILOR  
LEGALE PRIVIND ADMINISTRAREA PROBEI CU MARTORI  

ÎN PROCESUL CIVIL 
     

Lect. univ. dr. Corina Petică-Roman, 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România  

  
În contextul actualelor modificări legislative considerăm că este utilă şi justificată o 

analiză a reglementărilor în materia probaţiunii. 
Ordinea de drept conferă fiecărui individ drepturi şi îi impune obligaţii. În orice moment 

al existenţei noastre ca membrii ai societăţii, ni se pretinde să facem eforturi pentru 
exercitarea acestor drepturi şi îndeplinirea obligaţiilor ce ne revin. 



 
 

94

Cu toate acestea, în viaţa cotidiană apar mereu litigii în care sarcina principală a 
instanţelor este aceea de a recunoaşte adevărata situaţie juridică şi de a o stabili printr-o 
hotărâre obligatorie pentru părţi. 

Calitatea unei astfel de hotărâri şi implicit a actului de justiţie, este dată de probele 
administrate pentru a convinge magistratul asupra existenţei sau inexistenţei faptelor relevante 
în procesul civil.[1]  

Fără a absolutiza valoarea de adevăr a adagiului latin „idem est non esse aut non probari” 
(ceea ce nu este probat, nu există), temeinicia şi legalitatea unei hotărâri judecătoreşti se 
bazează, cu certitudine, pe probele administrate. În absenţa acestor probe, valorificarea 
drepturilor subiective în justiţie ar rămâne fără finalitate, ordinea de drept ar fi încălcată 
frecvent, iar siguranţa circuitului juridic s-ar afla într-un echilibru precar. 

Sesizând rolul şi importanţa probelor de-a lungul timpului, legiuitorul român a determinat 
cadrul legal al acestora prin două categorii de reglementări: norme de drept material (Codul 
Civil şi Codul Comercial) şi norme de drept procesual (Codul de Procedură Civilă). 

Privită din perspectivă istorică, proba testimonială se situează printre cele mai vechi 
mijloace de probă, fiind utilizată cu cea mai mare frecvenţă.[2] Chiar dacă „supremaţia” sa a 
fost ştirbită de apariţia înscrisurilor, proba cu martori are, în continuare, o importanţă 
covârşitoare, mai ales în acele litigii în care faptele, prin natura lor, nu pot fi dovedite cu alte 
mijloace de probă. 

Potrivit art. 1191 al Codului Civil. „Dovada actelor juridice al căror obiect are o valoare 
ce depăşeşte suma de 250 lei, chiar pentru depozit voluntar, nu se poate face decât prin act 
autentic, sau prin act sub semnătură privată”. Această regulă restrictivă are ca scop principal 
determinarea subiecţilor de drept în sensul preconstituirii de dovezi pentru operaţiunile 
juridice în care se implică. 

Literatura de specialitate[3] a adus în discuţie necesitatea modificării plafonului valoric 
stabilit de către legiuitor, criticând neconcordanţa dintre acesta şi realităţile economice 
actuale. Noul Cod Civil al României, aplicabil din iulie 2010 nu mai face referire, însă, la 
aspectele menţionate, considerând că întreagă problematică a mărturiei este obiect de 
reglementare pentru normele procedurale. În acest sens, conţinutul redat de articolele 1191-
1198 C. Civ., se regăseşte reprodus în art. 293-294 C. Pr. Civilă. 

Deşi considerăm salutară această iniţiativă, apreciem că apariţia noilor coduri reprezenta 
un prilej de revizuire esenţială a conţinutului textelor de lege în materia probei cu martori. În 
realitate, art. 293 Cod de Procedură Civilă a României reproduce fidel articolele 1191 şi 1198 
din Codul Civil. Singurul element de noutate îl reprezintă posibilitatea de a utiliza proba cu 
martori” contra unui profesionist, a oricărui act juridic, indiferent de valoarea lui, dacă a fost 
făcut de acesta în exerciţiul activităţii sale profesionale, afară de cazul când legea specială 
cere probă scrisă”. 

Un alt element de noutate îl constituie prezenţa imposibilităţii morale de a preconstitui un 
înscris, printre excepţiile care justifică utilizarea probei cu martori. Creaţie a jurisprudenţei, 
absentă în actuala reglementare, ea este acceptată în acele situaţii în care lipsa probei scrise se 
datorează relaţiilor de afecţiune, legăturilor de rudenie sau altor considerente de ordin moral, 
care determină părţile să nu redacteze înscrisuri cu privire la operaţiunile juridice pe care le 
încheie. 

Cu toate acestea, apreciem că intervenţia legiuitorului s-ar fi făcut necesară şi cu privire la 
alte aspecte. Înainte de a le analiza se impun câteva consideraţii asupra naturii şi caracterului 
mărturiei. 

O trăsătură specifică a mărturiei este cunoaşterea personală de către martor a 
împrejurărilor pe care le relatează. Plecând de la acest aspect, se vorbeşte despre caracterul 
direct al mărturiei, şi doar prin excepţie despre admisibilitatea unei mărturii indirecte. 
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Spre deosebire de celelalte mijloace de probă, subiectivismul martorului (oricât de 
dezinteresat este), constituie un element demn de luat în seamă. Acest subiectivism nu 
înseamnă neapărat intenţia de a favoriza una dintre părţi, ţinând mai curând de natura umană a 
celui care furnizează informaţiile. 

Percepţia pe care o avem asupra faptelor, situaţiilor sau împrejurărilor în care ne aflăm la 
un moment dat, este influenţată de o serie de factori: acuitatea simţurilor, experienţa de viaţă, 
nivelul de instruire, coeficientul de inteligenţă, vârsta, memoria, reacţia la diferiţi factori de 
stres etc. Toţi aceşti factori se reflectă în modul de a recepta ceea ce ulterior va reprezenta 
obiectul mărturiei. 

Pe de altă parte, a doua trăsătură specifică a acestui mijloc de probă, oralitatea, ar fi 
trebuit să-l determine pe legiuitor să aducă modificări de substanţă actualelor reglementări. 

Aceste modificări, în opinia noastră, vizează audierea martorului şi consemnarea 
declaraţiei acestuia. 

Potrivit actualei reglementări, martorul este lăsat să relateze faptele aşa cum le-a perceput 
şi, de asemenea, trebuie să răspundă la întrebările judecătorului şi ale părţilor. 

Dacă în privinţa judecătorului întrebările sunt justificate de rolul său activ precum şi de 
necesitatea de a stabili adevărul, în privinţa părţilor implicate apreciem că rolul judecătorului 
este de multe ori supradimensionat. Părţile nu se adresează direct martorului, iar întrebările 
acestora sunt de cele mai multe ori reformulate de către instanţă. Nu întotdeauna se obţine 
efectul dorit în aceste situaţii. 

Prin comparaţie, în sistemul de drept american, avocaţii părţilor au posibilitatea să 
conducă efectiv audierea martorilor. Judecătorul este chemat să intervină doar dacă întrebarea 
este prea sugestivă sau dacă nu are relevanţă pentru faptul probat. 

Potrivit articolului 198 Cod de Procedură Civilă a României „mărturia se va scrie de 
grefier, după dictarea preşedintelui sau a judecătorului delegat şi va fi semnată pe fiecare 
pagină şi la sfârşitul ei de judecător, grefier şi martor, după ce acesta a luat cunoştinţă de 
cuprins”. Aceeaşi formulare este păstrată şi în varianta nouă a codului. 

Apreciem că această soluţie nu este menită să ofere şi să păstreze cea mai fidelă 
prezentare a faptelor percepute de către martor. Prin dictare, judecătorul trece (chiar şi 
involuntar) aspectele relatate de către martor, prin filtrul gândirii sale. Pe această cale riscă să 
reinterpreteze datele ce urmează a fi consemnate, să reformuleze, denaturând sau chiar 
omiţând aceste date. 

Astfel de greşeli se pot evita dacă legiuitorul prevede posibilitatea utilizării tehnicilor de 
înregistrare şi redare a declaraţiilor. Chiar dacă înregistrarea ar reprezenta un mijloc auxiliar şi 
nu s-ar elimina varianta consemnării declaraţiei de către judecător, avantajele sunt evidente. 

În literatura de specialitate[4], se precizează că puterea doveditoare a probei testimoniale 
este lăsată la libera apreciere a judecătorului, iar în aprecierea sincerităţii martorului instanţa 
va ţine cont nu numai de factorii subiectivi şi obiectivi care au determinat percepţia faptelor, 
ci şi de felul în care relatează aceste fapte. Din gesturile, atitudinea şi reacţiile martorului la 
întrebările puse cu ocazia audierii, se poate stabili credibilitatea sa şi, în final, importanţa 
mărturiei pentru aflarea adevărului. 

De cele mai multe ori, de la momentul audierii şi până la deliberarea şi pronunţarea 
hotărârii judecătoreşti este posibil să treacă un interval de timp suficient de îndelungat, care să 
estompeze imaginea creată de martor în conştiinţa judecătorului. Dacă legea ar permite 
înregistrarea declaraţiei, martorul ar fi „readus” în atenţia celui care realizează actul de 
justiţie, oferindu-i o „imagine” recentă asupra faptelor. 

Mai mult decât atât, în cazul în care hotărârea este supusă controlului judiciar, instanţa 
chemată să realizeze acest control poate să facă propriile aprecieri, audiind declaraţiile în 
cauză. 
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Concluzionând, apreciem că în raport cu particularităţile pe care le prezintă acest mijloc 
de probă şi conştientizând beneficiile pe care mijloacele tehnice actuale le pot pune în slujba 
justiţiei, s-ar impune acele modificări legislative care să confere mai multă acurateţe şi 
certitudine în interpretarea pe care o dă instanţa unei declaraţii de martor, toate acestea 
servind la descoperirea adevărului, dând calitate şi greutate actului de justiţie. 

  
Bibliografie 

1. Ioan Leş, Tratat de drept procesual civil, Ediţia a 3-a, Editura All Beck, Bucureşti, 
2005, p. 439. 

2. Al. Cazaniciu, J.N., nr. 6/1957, p. 1040-1050 cu privire la istoricul probei cu martori. 
3. Ioan Leş, op. cit., p.466-467; P. Perju, Probleme de drept civil şi procesual civil, în 

Dreptul nr. 10/1997, p.97; B. Diamant, V. Luncean, notă la decizia nr. 21 a Curţii 
Constituţionale în R.R.D., NR. 8/1997, p.112-114. 

4. M. Fodor, Probele în procesul civil, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006 p. 330-
333; M. Mitrofan, V. Zdrenghea, T. Butoi, Psihologie judiciară, Casa de editură şi 
presă „Sansa” SRL, Bucureşti, 1992, p. 108. 

 
 
UNIUNEA EUROPEANĂ – VECTORUL STRATEGIC PRIORITAR  

AL DEZVOLTĂRII REPUBLICII MOLDOVA 
 

Drd. lect. sup. Elena Albul, ASEM 
 
Odată cu proclamarea Independenţei, în august 1991, a început procesul extrem de 

complex de edificare a statalităţii Republicii Moldova (RM). Unul din elementele-cheie ale 
acestui proces a constat în formularea intereselor naţionale ale tânărului stat pe plan extern, şi 
definirea şi realizarea politicii externe a Republicii Moldova. După o perioadă lungă de 
incertitudine, politica externă a RM a căpătat o direcţie clară, cea europeană şi, ca rezultat, 
declararea obiectivului de integrare europeană a devenit drept obiectiv strategic prioritar de 
dezvoltare ulterioară a RM.  

Prin urmare, Republicii Moldova, de rând cu alte state din Comunitatea Statelor 
Independente (CSI), i-a fost propus un Acord de Parteneriat şi Cooperare (APC) [1] – un 
tratat bilateral axat mai mult pe relaţiile economice şi comerciale dintre Comunitatea 
Europeană şi statele partenere. 

Obiectivele principale ale APC sunt următoarele: 
1. Continuarea dialogului politic; 
2. Promovarea comerţului şi investiţiilor; 
3. Cooperarea în domeniul legislativ, economic, social, financiar şi cultural; 
4. Susţinerea eforturilor Republicii Moldova de a consolida democraţia, a dezvolta 

economia şi a finaliza tranziţia la economia de piaţă. 
Abia după semnarea acestui Acord de Parteneriat şi Cooperare dintre Uniunea Europeană 

(UE) şi RM în 1994, autorităţile de la Chişinău încep să atragă tot mai multă atenţie UE şi să 
formuleze tot mai clar opţiunea europeană a RM. Astfel, la 22 februarie 2005, la Bruxelles, s-
a semnat Planul de Acţiuni Republica Moldova – UE [2] – un document politic care stabileşte 
obiectivele strategice ale cooperării şi priorităţile relaţiilor dintre Republica Moldova şi UE. 

Necesită de constatat că RM nu are alternativă faţă de oferta UE (Planul de Acţiuni) şi, 
respectiv, înţelege că doar aplicarea cu succes a acestui Plan îşi va putea demonstra 
credibilitatea, îi va oferi accesul pe pieţele europene şi îi va aduce sprijin financiar şi politic.  

Planul de Acţiuni nu înlocuieşte cadrul contractual actual dintre RM şi UE, care rămâne a 
fi Acordul de Parteneriat şi Cooperare, ci îl complementează pe acesta, atribuind mai multă 
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importanţă şi urgenţă procesului de reforme economice şi politice, stipulate în Acordul de 
Parteneriat şi Cooperare dintre RM şi UE.  

Planul de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană promovează relaţiile dintre 
RM şi UE la un nivel calitativ nou, deschizând noi perspective pentru procesul de integrare 
europeană a RM, acordând mai multă urgenţă realizării angajamentelor asumate de către RM 
faţă de UE în cadrul Acordului de Parteneriat şi Cooperare, stabilind domenii prioritare de 
acţiune şi consolidând rolul UE în realizarea uneia dintre principalele sarcini care stau în faţa 
autorităţilor autohtone în prezent – reintegrarea teritorială. 

Trebuie menţionat că Planul de Acţiuni nu este doar o hartă de parcurs pentru apropierea 
RM de UE şi realizarea obiectivului strategic de integrare europeană, ci şi un program de 
aprofundare a relaţiilor bilaterale dintre RM şi UE. 

În Planul de Acţiuni sunt recunoscute aspiraţiile europene ale Republicii Moldova şi se 
face referinţă la Concepţia de integrare europeană a Republicii Moldova [3]. În acelaşi timp, 
Planul de Acţiuni (PA) stipulează că nivelul relaţiilor dintre UE şi RM va depinde de 
ataşamentul Republicii Moldova la valorile comune şi de capacitatea acesteia de a 
implementa priorităţile stabilite.  

Pornind de la aceste premise, Consiliul European a definit treptat condiţiile de aderare, 
într-o notă explicită. Procesul de preaderare a fost definit clar şi detaliat atât în ceea ce 
priveşte asistenţa tehnică, cât şi în privinţa monitorizării. Condiţiile prevăzute în PA vor ajuta 
RM să se apropie de criteriile de aderare şi, deci, să fie un stat mult mai pregătit pentru 
demararea procesului de aderare la UE la finele realizării Planului. Aceste condiţii sunt: 

1. Un set de condiţii politice referitoare la democraţie, drepturile omului, statul de drept 
şi protecţia minorităţilor; 

2. O economie de piaţă funcţională, respectiv, încheierea tranziţiei; 
3. Capacitatea de a face faţă presiunii concurenţiale şi forţelor pieţei din UE; 
4. Capacitatea de aderare la obiectivele uniunii economice şi celei monetare. 
Totodată, Planul de Acţiuni prevede şi o serie de perspective noi pentru dezvoltarea 

relaţiilor de parteneriat dintre RM şi UE: 
a. Perspectiva de a trece de la cooperare la integrare, prin participarea RM la piaţa 

internă a UE şi la politicile şi programele UE; 
b. Întărirea capacităţii administrative şi judiciare (anticorupţie, stoparea migraţiei 

ilegale); 
c. Angajamentul ferm al UE de a sprijini soluţionarea conflictului transnistrean; 
d. Convergenţa legislativă, deschiderea economică şi reducerea barierelor comerciale; 
e. Consolidarea sectorului privat şi relansarea reformelor economice (regim de tarife 

preferenţiale); 
f. Posibilitatea participării RM la programele culturale, educaţionale, ştiinţifice, 

ecologice ale UE etc.; 
g. Eradicarea sărăciei şi întărirea relaţiilor cu organizaţiile financiare internaţionale; 
h. Sprijinul pentru armonizarea legislaţiei RM la acquis-ul comunitar; 
i. Stabilirea unui dialog în domeniul vizelor şi posibilitatea acordării RM a unor facilităţi 

cu privire la vize etc. 
Republica Moldova a făcut câţiva paşi în direcţia respectivă (armonizarea legislaţiei RM 

la acquis-ul comunitar [4], încearcă să soluţioneze conflictul transnistrean ş.a.), dar urmează 
să fie efectuate şi alte acţiuni în direcţia respectivă. Conţinutul măsurilor şi viteza cu care 
acestea vor fi realizate sunt hotărâtoare pentru discuţiile viitoare despre o eventuală integrare 
a RM în UE.  

Uniunea Europeană, la rândul său, pedalează pe o abordare numită generic „ambiguitate 
constructivă”, aşteptând ca autorităţile de la Chişinău să se mobilizeze pentru atingerea 
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obiectivelor de integrare, edificând un stat viabil, stabil şi democratic, pe baza unor legături 
strânse şi valori europene legate de democraţie, supremaţia legii, drepturile omului etc. 

După părerea noastră, în vederea continuării politicii sale de extindere europeană, 
Republica Moldova trebuie să tragă şi unele concluzii. 

În primul rând, considerăm că până acum în UE nu este o claritate asupra relaţiilor 
Republicii Moldova cu UE, deoarece Comunitatea Europeană declară astăzi una, iar mâine 
alta, de fapt, aşa cum procedează şi autorităţile moldoveneşti – au mai multe discursuri, cel 
puţin, două: unul pentru exterior (Republica Moldova ar putea întrece unele ţări, în vederea 
integrării europene…) şi altul pentru cetăţenii UE (în viitorul previzibil nici o fostă republică 
sovietică nu va adera la UE).  

În al doilea rând, că integrarea europeană a RM depinde, înainte de toate, însăşi de 
Republica Moldova – de reformele democratice, reformele economice şi de climatul 
investiţional. Însă, în anii următori, Republica Moldova într-adevăr va trebui să întrunească 
cele mai stricte criterii de aderare. Orice gest ambiguu în politica internă din Republica 
Moldova, la capitolul democraţie sau lipsa de reformă economică, va avea un impact şi mai 
grav decât până acum, asupra perspectivelor europene ale Republicii Moldova.  

Totul depinde de implementarea Planului de Acţiuni Republica Moldova – UE. Dar, un 
obstacol important, faţă de implementarea Planului de Acţiuni, este chiar modul în care a fost 
conceput: prea complicat, prea ambiţios şi, totodată, prea general. Autorii actualului Plan de 
Acţiune au încercat să deseneze o ofertă cât mai ambiţioasă pentru UE, şi, totodată, cât mai 
dificil de implementat pe plan intern. Un alt obstacol semnificativ, faţă de integrarea 
europeană a RM, ţine de lipsa de gândire strategică în gestionarea procesului intern de 
„europenizare”. 

În al treilea rând, integrarea, de facto, a Republicii Moldova în UE este mult mai 
importantă pentru cetăţeni decât aderarea politică, de aceea, cooperarea cu UE trebuie bazată, 
în primul rând, pe realizări clare, care vor putea fi simţite de cetăţeni. 
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ASPECTELE JURIDICE PRIVIND APLICAREA METODELOR DE 
DETERMINARE A VALORII ÎN VAMĂ LA IMPORTUL ŞI EXPORTUL 

MĂRFURILOR ÎN/DIN REPUBLICA MOLDOVA 
  

Conf. univ. dr. Alexandru Armeanic, ASEM 
 Magistru în drept, drd. Viorel Sîrghii, ULIM 

  
Legislaţia vamală a Republicii Moldova în domeniul aprecierii valorii în vamă se bazează 

pe normele legislative internaţionale, în cazul dat capitolele III şi VI a legii, în esenţă, 
urmăresc principiile internaţionale de aplicare, conform prevederilor articolului VII al 
convenţiei GAAT. 
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Această lege prevede determinarea valorii în vamă prin următoarele metode: 
g) în baza valorii tranzacţiei cu marfa respectivă ori în baza preţului efectiv plătit 

sau de plătit; 
h) în baza valorii tranzacţiei cu marfa identică; 
i) în baza valorii tranzacţiei cu marfa similară; 
j) în baza costului unitar al mărfii; 
k) în baza valorii calculate a mărfii; 
l) în baza metodei de rezervă. 

Metodele de determinare a valorii în vamă, prevăzute de lege, sunt identice cu metodele 
de determinare a valorii în vamă, prevăzute în articolul VII al GAAT-ului şi utilizate în 
practica internaţională la determinarea valorii în vamă. 

Ideea principală care a stat la baza convenţiei GAAT, metodelor de determinare a valorii 
în vamă a fost „Crearea unui sistem neutru, cu principii corecte, la aprecierea costului 
mărfurilor în sistemul vamal, care va exclude aplicarea unor preţuri la mărfurile nereale sau 
aleatorii”. Prin urmare, acest sistem de apreciere a costului mărfurilor este necesară utilizarea, 
în majoritatea cazurilor, a activităţii comerciale internaţionale. 

Legea cu privire la tariful vamal al RM stabileşte baza formării principiilor echitabile, 
uniforme unui sistem neutru de apreciere a valorii în vamă pentru toţi subiecţii ce activează în 
domeniul comerţului exterior, stabileşte nişte reguli generale, prin aplicarea metodelor de 
apreciere a valorii în vamă identice, indiferent de categoria subiectului ce activează în 
domeniul comerţului exterior, permite excluderea concurenţei la declararea valorii în vamă şi 
cunoaşterea preventivă a cerinţelor organelor vamale la declararea valorii în vamă a 
mărfurilor introduse în RM. 

Scopul principal urmărit al adoptării Legii, şi utilizării metodelor de apreciere a valorii în 
vamă la mărfurile introduse în Republica Moldova, este: 

- dezvoltarea economiei statului; 
- apărarea intereselor economice ale RM, neadmiterea evadării pieţei interne cu mărfuri 

de origine străină, care pot provoca concurenţă neloială în RM; 
- impozitarea mărfurilor introduse în teritoriul vamal al RM cu drepturi de import, şi 

majorarea veniturilor la bugetul consolidat al RM. 
Aceste măsuri promovează dezvoltarea relaţiilor de comerţ exterior al RM cu alte state, 

precum şi reglementează relaţiile social-politice, de dezvoltare economică, parteneriat 
comercial, formarea unei concurenţe legale în piaţa de desfacere a RM. 

Unul din aspectele principale ale legii este şi reglementarea drepturilor şi obligaţiunilor 
părţilor (agentul economic, organele vamale) în relaţiile sale, la declararea valorii în vamă, în 
cadrul declarării mărfurilor la introducerea acestora în teritoriul vamal al RM.  

Declararea valorii în vamă se anunţă la trecerea peste frontiera vamală a RM. La 
momentul trecerii peste frontiera vamală declarantul (persoana fizică, persoana juridică) 
anunţă valoarea în vamă confirmată prin actele de însoţire a mărfurilor, prin date veridice. 
Actele prezentate de declarant sunt obligatorii conform legii. Informaţia ce se conţine în 
actele prezentate trebuie să poarte un caracter veridic şi să fie suficientă pentru aprecierea 
valorii în vamă, în caz contrar, organul vamal este în drept să ceară confirmarea valorii în 
vamă anunţată de declarant, declarantul, la rândul său, este obligat să prezinte datele 
respective. În cazul în care valoarea în vamă anunţată de către declarant la introducerea 
mărfurilor în teritoriul vamal al RM necesită a fi verificată de către organele vamale mai 
minuţios, declarantul este în drept să ceară autorităţilor vamale eliberarea mărfurilor declarate, 
cu gajarea unor bunuri, scrisoare de garanţie a unei bănci; la momentul actual, există instituţia 
brokerului vamal, care este în drept să depună garanţie financiară pentru oricare tranzacţie.  

Modalitatea de depunere a garanţiei financiare este prevăzută în lege, deoarece în 
procesul determinării valorii în vamă, şi anume alegerea metodei de determinare, valoarea 
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anunţată de către declarant, poate fi considerată de către organul vamal neveridică, prin 
prisma lipsei unor informaţii ce dovedesc documentar corectitudinea alegerii metodei de 
evaluare a valorii în vamă. Organul vamal procedează la determinarea valorii în vamă de sine 
stătător, cu utilizarea altor metode de determinare a valorii în vamă, ca rezultat, valoarea se 
majorează, suma drepturile de import necesar achitării se măreşte. Decizia definitivă a 
organului vamal despre majorarea valorii în vamă anunţată de către declarant se aduce la 
cunoştinţă declarantului şi marfa este eliberată condiţionat de către organul vamal, până la 
expirarea termenului de recurs.  

Anterior, până la efectuarea procedurii de determinare a valorii în vamă, mărfurile 
introduse în teritoriul vamal al RM sunt declarate organului vamal, cu depunerea unei garanţii 
financiare, în mărimea drepturilor de import necesar achitării. Această sumă bănească este 
depusă la „contul unic” (achitările pentru toate tipurile de taxe se efectuează printr-un singur 
cont bancar) a organelor vamale, care garantează achitarea drepturilor de import. Organul 
vamal, în caz de necesitate, este în drept să deconteze suma necesară achitării drepturilor de 
import aferente tranzacţiei efectuate de sine stătător. Declararea mărfurilor introduse în 
teritoriul vamal al RM fără a dispune de sume băneşti în „contul unic” al organelor vamale, 
este posibilă doar prin garantarea achitării drepturilor de import de către brokerul vamal din 
cuantumul sumei garanţiei financiare existente la contul bancar al brokerului (pentru obţinerea 
licenţei de activitate în calitate de broker vamal, este necesar de a dispune circa 8 mln lei, care 
vor garanta achitarea tuturor plăţilor la operaţiunile efectuate în domeniul vamal, cu 
participarea brokerului respectiv), sau în cazul introducerii mărfurilor în teritoriul vamal al 
RM sub acoperirea carnetului TIR, care conform convenţiei TIR, garantează achitarea 
drepturilor de import ţării care este parte la convenţie. 

La determinarea valorii în vamă de către organul vamal, atunci când nu este acceptată 
valoarea în vamă anunţată de către declarant, organul vamal, conform legii, este obligat să 
înştiinţeze în scris declarantul la cererea acestuia, despre motivele neacceptării valorii în 
vamă, oferindu-i acestuia ca responsabil de plata taxelor vamale posibilitatea de a declara 
recurs fără penalizare. 

Declarantul după adoptarea de către organul vamal a deciziei finale de neacceptare a 
valorii în vamă anunţate, este în drept să depună în scris la autoritatea vamală o cerere, unde 
va cere explicaţii despre motivul neacceptării valorii în vamă de către autoritatea vamală. 
Organul vamal este obligat în termen de o lună de zile să-i expună în scris declarantului 
motivele întemeiate de neacceptare a valorii în vamă anunţate de către declarant. În răspunsul 
său autoritatea vamală care a apreciat valoarea în vamă, trebuie să specifice toate motivele de 
neacceptare a valorii în vamă, totodată, să specifice lista actelor necesare de a fi prezentate de 
către declarant organului vamal, pentru a putea fi revăzută valoarea în vamă anunţată de către 
declarant în etapa iniţială.  

Totodată, organul vamal iniţiază procedura de incasare a drepturilor de import în mărimea 
stabilită după efectuarea procedurii aprecierii valorii în vamă şi majorării ei de către organul 
vamal. Această procedură prevede incasarea sumelor băneşti depuse în „contul unic” al 
organelor vamale de către declarant, pentru achitarea drepturilor de import, fără acordul lui la 
decizia organului vamal. 

Dacă în termenul stabilit de către organul vamal declarantul oferă toată informaţia ce 
demonstrează veridicitatea valorii în vamă anunţată, organul vamal acceptă valoarea în vamă 
anunţată iniţial, cu restituirea sumelor băneşti incasate suplimentar pentru achitarea 
drepturilor de import, ca rezultat al majorării valorii în vamă determinată de organul vamal. 

Din practica activităţii organelor vamale la capitolul determinării valoarii în vamă, agenţii 
economici în majoritatea cazurilor nu parcurg la procedura de declarare a recursului pe 
motivul majorării valorii în vamă de către organul vamal, acceptă majorarea valorii în vamă 
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apreciate de către organele vamale, cu achitarea suplimentară a drepturilor de import, şi 
punerea în circulaţie liberă a mărfurilor. 

Pentru aprecierea corectă a valorii în vamă, sau verificarea corectitudinii valorii în vamă 
anunţate de către declarant, organul vamal este în drept să ceară prezentarea suplimentară a actelor 
ce dovedesc corectitudinea valorii în vamă anunţate, precum şi să ceară efectuarea suplimentară a 
expertizelor de diferit gen, care poate stabili (calitatea mărfii, materia primă utilizată etc.). 

Autoritatea vamală poate efectua controlul valorii în vamă anunţate şi după luarea unei 
decizii definitive în privinţa valorii în vamă. Aş putea numi această verificare controlul valorii 
în vamă postvămuire. Consider acest control ca foarte efectiv, deoarece organul vamal nu 
poate stabili în toate cazurile exact corectitudinea anunţării valorii în vamă de către declarant, 
din cauza lipsei totale de informaţie pe marginea tranzacţiei examinate. Îndeosebi, atunci când 
tranzacţia efectuată şi examinată de către organul vamal la corectitudinea valorii în vamă 
anunţată de către declarant provoacă dubii, iar verificarea datelor este imposibilă, deoarece 
lipseşte informaţia şi organul vamal, nu este în stare să demonstreze faptul incorectitudinii 
declarării valorii în vamă de către declarant. 

Toate metodele de control al valorii în vamă utilizate de către organele vamale sunt 
eficiente în felul său. O analiză profundă a metodologiei de verificare a valorii în vamă 
efectuată de către organele vamale, la anunţarea valorii de către declarant la introducerea 
mărfurilor în teritoriul vamal al RM, în viziunea noastră, trebuie să conţină următoarele etape: 

a) etapa iniţială – controlul corectitudinii valorii în vamă la prezentarea mărfurilor 
organului vamal pentru declarare. Inspectorul vamal (persoana cu funcţie de răspundere), 
responsabil de aprecierea corectitudinii valorii în vamă abilitate cu asemenea drepturi, în 
exerciţiu de funcţie, examinează actele ce însoţesc marfa prezentate de declarant, verifică 
corectitudinea aplicării metodei de evaluare a valorii în vamă, aleasă de declarant, 
primeşte decizie spre acceptare a valorii în vamă, sau neacceptare a ei. 

b) etapa ulterioară (postdeclarare) – colaboratorul vamal responsabil pentru aprecierea 
valorii în vamă în procesul efectuării controlului corectitudinii valorii în vamă, verifică 
valoarea anunţată de către declarant, prin examinarea actelor de însoţire a mărfurilor. 
Rezultatul examinării actelor de însoţire (pachetul deplin de acte stabilit prin lege) nu 
permite determinarea definitivă a valorii în vamă, informaţia prezentată suplimentar la fel 
demonstrează faptul corectitudinii valorii în vamă anunţată de către declarant, dar, totuşi, 
colaboratorul vamal decide că tranzacţia dată la preţul anunţat pare dubioasă (în 
comparaţie cu preţurile declarate anterior etc.), se iniţiază un control anterior (remiterea 
interpelărilor, efectuarea controlului postvămuire a agentului economic etc.). 

   
 
 

UNELE CONSIDERAŢII PRIVIND NATURA JURIDICĂ A 
MESAJELOR ŞEFULUI STATULUI 

 
Conf. univ. dr. Serghei Ţurcan, şef catedră „Drept Public”, ULIM 

 
În scopul realizării funcţiilor cu care a fost investită, orice autoritate publică beneficiază 

de anumite atribuţii, consacrate, de regulă, prin dispoziţii constituţionale. Una din atribuţiile 
recunoscute în competenţa şefilor statului, practic, în toate ţările constă în dreptul acestora de 
a se adresa Parlamentului cu mesaje. Trebuie să menţionăm faptul că natura juridică a 
mesajelor şefului statului diferă de la ţară la ţară, în mare măsură, în funcţie de forma de 
guvernământ, evidenţiindu-se următoarele tendinţe: 

1) prin mesaje şeful statului informează Parlamentul şi naţiunea asupra unor probleme 
importante ale statului. Astfel, în Irlanda (art. 13 alin. 7.1, 7.3 ale Constituţiei din 29 
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decembrie 1937) Preşedintele Republicii, după consultarea Consiliului de Stat, poate adresa 
camerelor Oireachtas-ului (Parlamentului) mesaje în orice domeniu de importanţă statală sau 
obştească, Consiliul de Stat, fiind un organ consultativ, ce activează pe lângă Preşedinte 
membrii căruia sunt: Primul-ministru, adjuncţii Primului-ministru, Preşedintele Înaltei Curţi, 
Preşedintele Camerei Reprezentanţilor, Preşedintele Senatului, foştii Preşedinţi şi Prim-
miniştri ai Irlandei şi alţi membri desemnaţi de Preşedintele Irlandei. Însă, orice mesaj adresat 
Parlamentului cere aprobarea prealabilă a acestuia din partea Guvernului. 

 În Federaţia Rusă (art. 84 lit. e) al Constituţiei din 12 decembrie 1993) Preşedintele 
Federaţiei adresează Adunării Federale mesaje anuale privind situaţia în ţară, privind direcţiile 
principale ale politicii interne şi externe a statului. Asupra aceloraşi subiecte se referă şi mesajele 
prezentate de Preşedintele Lituaniei Seimas-ului (art. 84 p. 18) al Constituţiei din 25 octombrie 
1992) şi de Preşedintele Turkmenistanului Mejlis-ului (art. 57 p. 4) al Constituţiei din 18 mai 
1992). În Slovacia (art. 102 lit. p) al Constituţiei din 1 septembrie 1992) Preşedintele Republicii 
prezintă Consiliului Naţional mesaje privind situaţia în ţară şi privind principalele probleme 
politice. În România (art. 88 al Constituţiei din 8 decembrie 1991, modificată şi completată prin 
Legea de revizuire a Constituţiei României nr. 429/2003) Preşedintele Republicii adresează 
Parlamentului mesaje cu privire la principalele probleme politice ale naţiunii. În Ucraina (art. 106 
alin. 1 p. 2) al Constituţiei din 28 iunie 1996) Preşedintele Republicii adresează mesaje anuale şi 
extraordinare Radei Supreme privind situaţia internă şi externă a statului.  

Dreptul Preşedintelui de a adresa mesaje Parlamentului este prevăzut şi de legile 
fundamentale ale Bulgariei (art. 98 p. 2 al Constituţiei din 13 iulie 1991), Macedoniei (art. 85 
alin. 1 al Constituţiei din 17 noiembrie 1991), Indiei (art. 86 alin. 1 al Constituţiei din 26 
ianuarie 1950), Georgiei (art. 73 alin. 5 al Constituţiei din 28 august 1994, în redacţia legii 
constituţionale din 6 februarie 2004), Armeniei (art. 55 p. 1 al Constituţiei din 5 iulie 1995, cu 
modificările adoptate la referendumul din 27 noiembrie 2005), Albaniei (art. 92 lit. a al 
Constituţiei din 21 octombrie 1998), Kârgâzstanului (art. 46 alin. 5 p. 3 al Constituţiei din 5 
mai 1993), Filipinelor (art. VII secţiunea 23 a Constituţiei din 2 februarie 1987), Siriei (art. 
108 alin. 2 al Constituţiei din 13 martie 1973), Algeriei (art. 128 al Constituţiei din 19 
noiembrie 1976), Federaţiei Islamice a Insulelor Comore (art. 18 al Constituţiei din 23 
decembrie 2001), Mongoliei (art. 33 alin. 3 al Constituţiei din 13 ianuarie 1992) ş.a.  

În Maroc (art. 28 al Constituţiei din 1 martie 1972) Regele adresează mesaje camerelor 
Parlamentului întrunite în şedinţă comună. În Monaco (art. 64 al Constituţiei din 17 
decembrie 1962) mesajele Principelui sunt prezentate Consiliului Naţional (Parlamentului) de 
către Ministrul de Stat.  

În Republica Moldova, conform art. 84 alin. (2) al Constituţiei, adoptate la 29 iulie 1994, 
Preşedintele Republicii adresează Parlamentului mesaje cu privire la principalele probleme 
ale naţiunii. Din prevederile constituţionale rezultă caracterul imperativ al acestei atribuţii a 
şefului statului, ceea ce ar impune şi fixarea periodicităţii adresării mesajelor Parlamentului. 
Din aceste considerente, sugerăm completarea art. 84 alin. (2) al Constituţiei Republicii 
Moldova, după cum urmează: Preşedintele Republicii adresează Parlamentului mesaje 
anuale cu privire la principalele probleme ale naţiunii. 

Menţionăm că genul de mesaje sus-menţionate ale şefului statului sunt acte exclusiv politice, 
poartă un caracter informativ privind problemele politice, economice, sociale ale statului şi 
naţiunii şi nu produc efecte juridice. Prin urmare, acestea, de regulă, nu servesc drept obiect al 
dezbaterilor parlamentare, fapt consacrat expres în legile fundamentale ale unor state (Franţa (art. 
18 alin. 1 al Constituţiei din 28 septembrie 1958), Polonia (art. 140 al Constituţiei din 2 aprilie 
1997), Belarus (art. 84 p. 14) al Constituţiei din 15 martie 1994), Senegal (art. 79 al Constituţiei 
din 7 ianuarie 2001) ş. a.). Preşedintele Republicii nu poate fi obligat să participe la o dezbatere 
parlamentară având ca obiect mesajul său, or, aceasta ar însemna angajarea răspunderii sale 
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politice, ceea ce ar fi contrar statutului său constituţional şi l-ar situa pe aceeaşi poziţie cu 
Guvernul, care răspunde politic în faţa Parlamentului [1, p. 246-247; 2, p. 334]. 

Din statele examinate, doar în Kuweit (art. 104, 105 ale Constituţiei din 11 noiembrie 
1962), în caz de agresiune armată îndreptată împotriva ţării, Preşedintele României ia măsuri 
pentru respingerea agresiunii şi le aduce neîntârziat la cunoştinţă Parlamentului, printr-un 
mesaj. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă de drept în 24 de ore de la 
declanşarea agresiunii. În această situaţie, dezbaterea mesajului şefului statului este 
obligatorie, fiind oportună şi prezenţa Preşedintelui la dezbateri.; 

2) prin mesaje adresate Parlamentului şeful statului trasează direcţiile principale de 
activitate ale Executivului, în acest caz, mesajele servind Parlamentului drept „programe de 
acţiune legislativă” [3, p. 329].  

Astfel, în Statele Unite ale Americii (art. 2 secţiunea 3 a Constituţiei din 17 septembrie 
1787) Preşedintele va prezenta Congresului date privind starea Uniunii şi va propune spre 
examinare măsurile pe care le consideră necesare şi oportune. Menţionăm că o a două 
modalitate importantă, după dreptul de veto legislativ, de influenţă a Preşedintelui asupra 
Congresului sunt mesajele Preşedintelui „Privind starea Uniunii” care sunt prezentate 
camerelor la începutul sesiunii în ianuarie. Acestea cuprind scopurile politice ale 
Executivului, examinându-se ca programe ale activităţii legislative a Congresului [4, p. 5].  

În Bolivia (art. 96 p. 10 al Constituţiei din 25 ianuarie 2009) Preşedintele Republicii 
participă la activitatea legislativă prin adresarea mesajelor anuale speciale Congresului 
Naţional în cadrul primei şedinţe ordinare. În Costa Rica (art. 139 p. 4 al Constituţiei din 7 
noiembrie 1949) Preşedintele Republicii prezintă în cadrul primii sesiuni ordinare a Adunării 
Legislative un mesaj privind direcţiile de activitate ale Cabinetului şi privind situaţia politică 
în Republică; în afară de aceasta în mesaj se propun măsurile pe care Preşedintele le consideră 
necesare pentru guvernarea adecvată, pentru progresul şi bunăstarea Naţiunii. 

 Analizând mesajele şefului statului prin prisma procesului legislativ, menţionăm că 
acestea nu pot fi considerate drept modalitate de realizare a iniţiativei legislative, or, doar în 
unele statele cu forma republicană prezidenţială de guvernământ mesajele şefului statului pot 
servi drept programe de activitate doar pentru majoritatea parlamentară ce-l susţine şi în 
scopul realizării acestora parlamentarii vor iniţia adoptarea proiectelor de legi necesare.  

Ţinând cont de faptul că mesajele şefului statului sunt acte politice, acestea nu pot fi 
supuse nici unui control jurisdicţional. Astfel, Constituţia Republicii Moldova în art. 135, 
alin. (1), lit. a) prevede expres efectuarea de către Curtea Constituţională a controlului 
constituţionalităţii doar a decretelor Preşedintelui Republicii, iar art. 4, lit. a) al Legii 
contenciosului administrativ [5] stipulează că nu pot fi atacate în instanţele de contencios 
administrativ actele exclusiv politice ale Preşedintelui Republicii.  
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CONŢINUTUL PRINCIPIULUI RESPECTĂRII DREPTURILOR ŞI 
LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI 

 
Conf. univ. dr. Carolina Ciugureanu-Mihailuţă, ASEM 

 
Deşi mai nou şi mai puţin cristalizat ca alte principii, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului se afirmă cu putere ca principiu al dreptului internaţional [1, p. 326]. 
Deşi este consacrat ca principiu pentru prima oară de Actul Final al Conferinţei pentru 

Securitate şi Cooperare în Europa, semnat la Helsinki în 1975 [2, secţiunea 1(A) pr. VII], el 
îşi găseşte sorgintea în preambulul Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite, semnate la San 
Francisco în 1945 [3], prin care popoarele Naţiunilor Unite îşi reafirmau „credinţa în 
drepturile fundamentale ale omului, în demnitatea şi valoarea persoanei umane, în egalitatea 
în drepturi a bărbaţilor şi femeilor, precum şi a naţiunilor mari şi mici”. Mai târziu, principiul 
şi-a găsit concretizarea în numeroase norme specifice ale relaţiilor dintre state, referitoare la 
diferite aspecte ale problematicii drepturilor omului. 

Dacă ar fi să caracterizăm drepturile omului, cum sunt ele percepute astăzi, ar trebui să 
pornim de la ideea că sunt drepturi.  

Drepturile omului sunt drepturile subiective individuale, esenţiale pentru existenţa, 
demnitatea, libertatea, egalitatea, fericirea şi libera dezvoltare a fiinţei umane, consacrate şi 
garantate prin normele de drept [4, p. 5]. 

Altfel zis, drepturile omului sunt drepturi subiective, prerogative ale persoanei, în virtutea 
cărora aceasta se comportă într-un anumit fel sau poate pretinde altuia un anumit 
comportament, făcând apel la organele etatice dacă este cazul [5, p. 183]. 

Din punct de vedere terminologic, actele juridice internaţionale utilizează, pentru 
desemnarea acestor drepturi subiective esenţiale, mai multe expresii: drepturi ale omului; 
drepturi fundamentale (ale omului, ale fiinţei umane); drepturi esenţiale ale omului; drepturi 
şi libertăţi (ale omului); drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului; drepturi ale omului şi 
libertăţi fundamentale. 

Este esenţial de subliniat că drepturile omului nu sunt conferite, acordate, de normele 
juridice internaţionale în materie, ci ele sunt numai recunoscute, afirmate, de acestea. 
Drepturile omului sunt esenţiale pentru fiinţa umană şi ele decurg direct din existenţa fiinţei 
umane, din demnitatea omului, independent de formalizarea lor juridică internaţională. 
Normele internaţionale nu fac decât să consacre şi să garanteze drepturile omului, 
indisociabile de acesta [4, p. 7]. 

Tradiţional, drepturile omului sunt clasificate în două categorii: drepturile civile şi 
politice şi drepturile economice, sociale şi culturale.  

Principiul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului cuprinde, în 
esenţă, următoarele elemente de bază: 

- obligaţia statelor să respecte standardele internaţionale privind drepturile omului, 
traducând în viaţa, cu deplină bună credinţă, documentele internaţionale la care sunt 
părţi, fără nici un fel de discriminări sau diferenţieri între cetăţenii lor [6, p. 162]; 

- obligaţia statelor de a respecta drepturile şi libertăţile fundamentale, în ansamblul 
raporturilor dintre ele; sunt obligaţii interstatale, chiar dacă, în principal, ele privesc 
drepturi şi libertăţi ale persoanelor aflate sub jurisdicţia statelor;  

- obligaţia statelor de a coopera pe plan internaţional pentru promovarea drepturilor 
omului, în cele mai diferite forme, de la mecanismele de supraveghere şi uniformizare 
a aplicării documentelor internaţionale, până la adoptarea de măsuri, în cazul 
încălcărilor masive şi flagrante, care creează ameninţări ale păcii şi securităţii 
internaţionale, conform Cartei ONU [1, p. 326]; 
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- obligaţia statelor să nu permită nici un fel de încălcare a drepturilor omului, creând 
mijloace judiciare la îndemâna celor ale căror drepturi au fost încălcate, spre a cere o 
satisfacţie legitimă, în conformitate cu legea; 

- obligaţia statelor să asigure participarea liberă a tuturor cetăţenilor, fără nici un fel de 
deosebire, la conducerea treburilor publice şi accesul la orice funcţie în administraţia 
de stat, în condiţii de egalitate, fără nici un fel de diferenţieri; 

- obligaţia statelor să recunoască dreptul de proprietate, asigurând respectul acestui 
drept, de care nimeni nu poate fi lipsit decât pe baza unei juste despăgubiri şi pentru 
motive de utilitate publică; 

- obligaţia statelor să respecte dreptul la viaţă particulară al fiecărui cetăţean, să 
interzică orice fel de ingerinţe şi imixtiuni, în ceea ce priveşte viaţa de familie, 
domiciliul cetăţenilor şi respectul onoarei şi reputaţiei acestora; 

- obligaţia statelor să asigure dreptul la liberă circulaţie tuturor cetăţenilor, respectând 
dreptul oricărei persoane de a părăsi orice ţară, inclusiv propria ţară, şi de a reveni în 
aceasta când consideră necesar; 

- obligaţia statelor să asigure accesul tuturor persoanelor la învăţătură, la informaţie şi 
la cultură, facilitând dezvoltarea culturală a fiecărui cetăţean; 

- obligaţia statelor să se preocupe de asigurarea pentru toţi oamenii a unui nivel de viaţă 
corespunzător asigurării sănătăţii şi bunăstării lor, preocupându-se de adoptarea 
măsurilor sociale necesare; 

- obligaţia statelor să asigure persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale dreptul de a 
se asocia, de a duce împreună o viaţă spirituală şi de a-şi prezerva identitatea etnică, 
lingvistică şi religioasă; 

- obligaţia statelor să informeze, cu bună credinţă, forumurile internaţionale în legătură 
cu modul în care respectă şi aplică convenţiile internaţionale privind drepturile 
omului, manifestând receptivitate faţă de sugestiile şi propunerile altor state, faţă de 
recomandările organismelor internaţionale [6, p. 162];  

- obligaţia de a asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale în orice 
documente sau soluţii adoptate în alte domenii ale relaţiilor internaţionale, îndeosebi 
cele ale dezarmării, mediului, folosirii energiei nucleare şi altele care pot afecta în cel 
mai înalt grad valorile umane protejate prin aceste drepturi şi libertăţi [1, p. 326]. 

Considerat iniţial ca principiu de drept internaţional de ramură şi nu principiu 
fundamental, susţinându-se că se referă doar la materia populaţiei, principiul respectării 
drepturilor şi libertăţilor omului a devenit, în prezent, un imperativ de drept internaţional, 
având o relevanţă dintre cele mai mari pentru desfăşurarea paşnică a relaţiilor dintre state. 

Căpătând o dimensiune internaţională pretutindeni în lume, drepturile omului pot fi 
valorificate la maximum.  

Însă, pe drept cuvânt, nu este suficient de a proclama ataşamentul faţă de valorile general 
umane recunoscute, de a le declara obiective majore în edificarea unei noi societăţi. Este la fel 
de important a susţine în etapa următoare aceste declaraţii prin fapte, prin crearea unui mediu 
instituţional şi legal, unor mecanisme adecvate şi eficiente de realizare a acestor intenţii [7, 
p. 39].  
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REGIMUL JURIDIC NAŢIONAL PRIVIND MODALITĂŢILE DE 

EVITARE A DUBLEI IMPUNERI FISCALE 
 

Drd. Andrei Antonevici, ULIM 
 
Dubla impunere constituie un obstacol în calea dezvoltării economice internaţionale şi 

implicit, un obiect de preocupare pentru înlăturarea lui. Această preocupare este, deci, acea de 
evitare a dublei impuneri. Pentru realizarea acestui scop sunt utilizate anumite modalităţi, 
adică instrumente şi mijloace prin intermediul cărora se poate atinge scopul propus, adică 
evitarea dublei impuneri. Pentru evitarea dublei impuneri juridice, în practică se folosesc 
următoarele modalităţi: reglementări naţionale, convenţii bi/sau multilaterale, jurisprudenţa, 
doctrina, cutuma. 

Reglementarea naţională privind evitarea dublei impuneri constă în „înserarea în legile 
fiscale sau în alte reglementări interne de prevederi menite să împiedice impunerea repetată, 
de către două suveranităţi fiscale, a unor venituri, bunuri etc.” [1]. 

În acest sens, legislaţia internă oferă soluţii doar atunci când în practica internaţională s-au 
cristalizat anumite soluţii fiscale, iar nesocotirea acestora ar prejudicia statul considerat şi alte 
state cu care aceasta întreţine relaţii economice. Astfel, reglementările unor state prevăd scutirea 
de impozite pentru anumite categorii de venituri, realizate peste hotare, în anumite condiţii 
determinate, de către persoane fizice sau scutirea de impozit a profitului realizat de filialele unor 
societăţi, situate în străinătate, dacă acestea se bucură de autonomie funcţională [2]. 

Vom aduce aici, cu titlu de exemplu, dispoziţiile legale din câteva state. Vom începe cu 
Franţa. Codul General al Impozitelor francez stipulează că persoanele fizice care au 
domiciliul lor fiscal în Franţa sunt impozitate pentru totalitatea bunurilor din ţară şi peste 
hotarele ei, cu excepţia acelora scutite sau sub rezerva aplicării convenţiilor internaţionale [3]. 
Contribuabilii ce achită, deja, impozitul pe avere (sau pe capital) în străinătate pentru bunurile 
lor mobile sau imobile situate în străinătate pot invoca acest impozit în Franţa, din momentul 
în care bunul deţinut în străinătate intră în patrimoniul impozabil în Franţa. Această măsură 
evită ca un contribuabil să fie impus de două ori pentru aceleaşi bunuri. 

Orice persoană fizică considerată din punct de vedere fiscal ca rezident al Franţei, trebuie 
să declare în Franţa, în condiţiile legii, toate veniturile, oricare ar fi sursa lor: 

● Veniturile de origine franceză; 
● Veniturile de origine străină. 
Deşi nu dispun de venituri de origine franceză, persoanele care nu au domiciliu fiscal în 

Franţa, dar care posedă aici una ori mai multe locuinţe (indiferent de titlul de care dispun: 
proprietar, uzufructuar, locatar etc.), trebuie să achite în locul impozitului pe venit o taxă 
forfetară minimă, în practică acest dispozitiv se aplică puţin, din cauza numeroaselor excepţii. 
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El nu se aplică, îndeosebi, rezidenţilor unei ţări ce au încheiat cu Franţa convenţii de evitare a 
dublei impuneri [4]. 

Astfel, persoanele care au statut de rezident fiscal în Franţa sunt impuse pentru toate 
veniturile lor (de origine franceză şi străină). În schimb, obligaţia fiscală a nerezidenţilor este 
limitată numai la veniturile lor de origine franceză. 

Totuşi, convenţiile fiscale internaţionale stabilesc excepţii de la acest principiu [5]. 
În ce priveşte societăţile [6], trebuie să facem distincţie dacă societatea franceză fondează 

în străinătate o filială sau o sucursală. Dacă societatea înfiinţează o filială, între acestea două 
nu mai există legătură juridică, îndeosebi fiscală. Prin urmare, filiala dobândeşte statut de 
contribuabil străin şi este supusă sistemului de impunere din ţara de implantare. Ea nu va 
trebui să achite în Franţa impozite. Sistemul de impunere francez va fi aplicat numai în cazul 
în care filiala va distribui societăţii-mame beneficii. Dividendele repartizate societăţii-mame 
vor fi impozitate în Franţa. Acestea nu vor fi impozitate în cazul în care societatea 
(beneficiară de dividende) va deţine, cel puţin, 10% din capitalul filialei. 

Dacă societatea franceză va fonda o sucursală, atunci va exista o legătură juridică directă 
între ambele, deoarece, în acest caz, este vorba despre o extindere teritorială a câmpului de 
acţiune iniţial. Beneficiile sau pierderile realizate în străinătate vor fi reintegrate în 
contabilitatea conturilor franceze. Din nefericire, aceasta nu împiedică ţara, unde îşi 
desfăşoară activitatea sucursala să perceapă şi ea impozite pentru veniturile obţinute. Pentru a 
evita dubla impunere sunt semnate convenţii internaţionale. 

Sistemul francez prevede că în Franţa sunt impozitate „beneficiile obţinute de 
întreprinderile exploatate în Franţa”. Aceasta înseamnă că o societate străină implantată în 
Franţa plăteşte impozite fiscului francez. Corelativ, o societate franceză poate exclude de la 
impozitare beneficiile obţinute în străinătate. 

În Elveţia [7], în scopul unei impuneri egale a tuturor angajaţilor confederaţiei, 
corporaţiilor sau instituţiilor de drept public elveţiene care exercită temporar activităţi în 
străinătate, a fost instituită la 14 iunie 2000 o nouă recomandare referitoare la procedura ce 
urmează a fi respectată în astfel de cazuri, care o înlocuieşte pe cea din l martie 1989. Astfel, 
impozitul federal direct este perceput de la subiectul impunerii, fără întrerupere, pe toată 
durata activităţii în străinătate. Impunerea în cantoane se efectuează în dependenţă dacă 
salariatul şi-a păstrat sau nu domiciliul fiscal în Elveţia. 

În Austria [8], salariaţii care nu au domiciliu sau reşedinţă permanentă în această ţară sunt 
supuşi unei obligaţii fiscale limitate asupra veniturilor lor naţionale. Dacă un salariat îşi va 
transfera domiciliul său sau rezidenţa sa permanentă în Austria, toate veniturile sale obţinute 
atât în ţară, cât şi în afara ei vor fi impozitate de Austria, ţinându-se cont, eventual, de 
convenţia pentru evitarea dublei impuneri. 

Am putea da câteva exemple şi din legislaţia fiscală a Republicii Moldova [9], în acest 
sens, menţionăm dispoziţiile capitolului II din Codul Fiscal al Republicii Moldova care se 
referă, în principal, la sursele de venit impozabile, precum şi sursele de venit neimpozabile. 
Art. 18 al Codului Fiscal indică care sunt sursele de venit impozabile şi veniturile provenite 
din străinătate (art. 18, lit. m) se referă la dividendele obţinute de la un agent economic 
nerezident). 

Art. 16 Cod Fiscal se referă la trecerea în cont a impozitelor, instituind dreptul 
contribuabililor de a trece în cont impozitele, în conformitate cu Capitolele XII, XIII Cod 
Fiscal. De asemenea, în Capitolul XI găsim dispoziţiile ce au drept obiect de reglementare 
„Sursele de venit ale nerezidenţilor”.  

Acestea sunt câteva exemple de reglementări, existente într-un cadru naţional în diferite 
state. Constatăm că reglementările existente, pe plan naţional, atât în Republica Moldova, cât 
şi în alte state sunt insuficiente, problema dublei impuneri nefiind rezolvată până la capăt. 
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Soluţia adoptată, pe plan internaţional, care pare a fi mai eficientă în eliminarea 
„nedreptăţii” produse de dubla impunere, este acea a încheierii unor convenţii bi- sau 
multilaterale. 
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NOI VIZIUNI ASUPRA „FAPTEI CARE NU PREZINTĂ PERICOL 
SOCIAL” ÎN CONTEXTUL PROCESULUI DE DEPENALIZARE 

 
Magistru în drept, lect. sup. Djulieta Vasiloi, ASEM 

 
În contextul reformei penale, ce se află în curs de desfăşurare, se evidenţiază necesitatea 

unei precizări de natură istorică. Aceasta se referă la apariţia curentului „criminologia 
radicală”, a cărui reprezentanţi sunt Althusser – Scoala de la Frankfurt; Gramsci – Italia; D. 
Chapman – Marea Britanie etc. Această orientare prezintă importanţă, datorită ideei de 
prevenire, ajustare a reacţiei sociale, faţă de fenomenul infracţional, impunând căutarea unor 
substituenţi pentru pedepse şi determinând astfel apariţia procesului de depenalizare. [1,p.81] 

Depenalizarea a însemnat dezincriminarea anumitor fapte prevăzute de legea penală şi 
transformarea lor, cel mai adesea, în fapte ilicite administrative, ceea ce explică de ce mulţi 
dintre autorii contemporani consideră că a devenit necesar să distingem între infracţiuni 
penale şi infracţiuni administrative. 

 Totuşi, crearea aşa-numitelor „infracţiuni administrative” reprezintă doar una din 
modalităţile de depenalizare propuse până acum. În orice caz, s-a propus, de asemenea, 
transformarea anumitor fapte penale fie în delicte civile (care să atragă doar plata de 
despagubiri), fie în abateri disciplinare (de exemplu, în Franţa, legea din 30 decembrie 1991 a 
dezincriminat emiterea de cecuri fără acoperire, optând pentru un sistem de regularizare 
bancară), fie în cazuri medicale (de exemplu, în anul 2000, Portugalia a dezincriminat 
consumul de droguri, prevazând, totodată, înlăturarea oricărei sancţiuni, cu condiţia că cel 
interesat să urmeze o cură de dezintoxicare). [2] 
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 Cu toate acestea, ideea creării unor „infracţiuni administrative” pare, într-adevăr, să se 
bucure de o mult mai largă susţinere. Îndeosebi în Italia şi Germania, sintagma „infracţiune 
administrativă” este frecvent folosită de legiuitor. [3, p.433] 

 Legiuitorul german, de pildă, a dezincriminat numeroase contravenţii şi a creat aşa-
numitele „infracţiuni la regulamente” (Ordnungswidrigkeiten OWI), concepute ca o forma 
aparte de ilicit, ca un tertium genus între penal şi administrativ, care aduce atingere exclusiv 
unor interese sociale (iar nu individuale) şi de importanţă redusă şi care atrage aplicarea unor 
amenzi administrative. [2, p.84] 

 Unii dintre autorii germani, reluând ideea unui drept penal administrativ (idee care 
apăruse, deja, în dreptul prusian) prezintă aceste infracţiuni ca principale mijloace de 
combatere a economiei ilegale, însă o simplă lectură a listei infracţiunilor administrative 
evidenţiază faptul că acestea nu cuprind doar fapte ilicite comise în economie (în materie de 
fiscalitate, vămuire, concurenţă, transporturi etc.), ci şi numeroase alte fapte, care aduc 
atingere fie încrederii publice, fie regulilor traficului rutier, fie unor reguli de convieţuire 
socială (intră în categoria infracţiunilor administrative, de exemplu, infracţiunea de fals 
privind identitatea, infracţiunile rutiere, faptele de acostare de persoane, de tulburare a liniştii 
publice, de lăsare fără supraveghere a animalelor periculoase etc.).  

 Cât priveşte criteriile de distincţie între infracţiunile penale şi cele administrative, 
acestea, în pofida eforturilor depuse de doctrină, nu au putut fi stabilite cu exactitate, astfel că 
sarcina de a decide asupra caracterului penal sau administrativ al faptei revine procurorului 
care, în acest scop, urmează a ţine seama atât de importanţa valorii sociale lezate, cât şi de 
importanţa sau gravitatea leziunii aduse acestei valori („bunului juridic” – cum o numesc 
autorii germani). [4, p.7] 

 Deşi modul în care sunt concepute infracţiunile administrative diferă de la o legislaţie la 
alta, este aproape unanim admis ca acestea nu se confundă cu abaterile administrative şi că 
tratamentul lor rămâne foarte apropiat de acela al infracţiunilor penale. În această privinţă, 
însăşi Curtea Europeana a Drepturilor Omului a decis, prin mai multe hotărâri date în 
aplicarea art. 6-1 din Convenţie că în măsura în care textul legal care defineşte o infracţiune 
este cuprins în dreptul penal, infracţiunea respectivă va fi caracterizată ca infracţiune penală, 
indiferent de natura sancţiunii pe care o riscă persoana interesată. Asimilarea infracţiunilor 
administrative celor penale este încă mai pronunţată în Italia, unde legea din 24 noiembrie 
1981 prevede expres că infracţiunile administrative se supun principiilor dreptului penal (de 
exemplu, principiul răspunderii pentru vinovăţie, al ineficienţei erorii de drept, al 
neimputabilităţii în caz de legitimă apărare ori de stare de necesitate etc.), precum şi 
dispoziţiilor Codului de Procedură Penală, inclusiv în ceea ce priveşte posibilitatea atacării cu 
recurs a sancţiunii aplicate. 

 Infracţiunile administrative sunt prezente, de asemenea, în legislaţia noastră penală, unde 
au fost introduse în Codul Penal din 24 martie 1961. Mai exact, aliniatul 2 al art.7 cuprindea 
următoarea reglementare „Nu constituie o infracţiune acţiunea sau inacţiunea, care deşi 
formal conţine trăsăturile unei fapte, prevăzute de legea penală, însă, fiind lipsită de 
importanţă, nu prezintă un pericol social”. Mai târziu Codul Penal din 2002 păstrează aceeaşi 
formulare în art. 14 al. 2, Text care a suscitat numeroase discuţii în literatura noastră de 
specialitate, legate, îndeosebi, de natura juridica a unei asemenea fapte. Dar, din păcate, 
instituţia prevăzută în art. 14 al.2 Cod Penal nu s-a bucurat, cel puţin, până la momentul 
actual, nici de o justificare teoretică corespunzătoare şi nici de o abordare comparativă, aşa 
încât, după cum s-a observat, în practica judiciară în materie persistă numeroase incertitudini. 
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ASPECTELE CORELATIVE ALE CADRULUI JURIDIC AUTOHTON 
ÎN SFERA AUTONOMIEI LOCALE ŞI DESCENTRALIZĂRII FISCALE 

 
Magistru în drept, drd. Roman Cazan, AAP 

 
În baza analizei procesului de descentralizare financiară şi fiscală, de repartizare a 

veniturilor între bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi a delimitării competenţelor în 
efectuarea cheltuielilor publice, considerăm necesară implementarea unor măsuri care ar 
contribui la consolidarea autonomiei financiare la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. 

Este necesară perfecţionarea unor prevederi ale legislaţiei din domeniul finanţelor publice 
locale care vizează:  

- asigurarea echilibrului (proporţionalităţii) dintre volumul de împuterniciri ale 
autorităţilor administraţiei publice locale şi volumul, necesar pentru aceasta, de resurse 
umane şi financiare, inclusiv în cazul atribuţiilor delegate de stat către unităţile 
administrativ-teritoriale. În acest sens, Legea privind administraţia publică locală şi 
Legea privind finanţele publice locale trebuie să fie modificate, cu scopul delimitării 
mai stricte a competenţelor şi atribuţiilor dintre autorităţile administraţiei publice 
locale de nivelul I şi cele de nivelul II pentru a permite o planificare şi realizare a 
cheltuielilor publice. Stabilirea unui mecanism eficient de control asupra activităţii 
factorilor de decizie, excluzând amestecul nejustificat în activitatea autorităţilor 
administrativ-teritoriale de nivelul I din partea autorităţilor administraţiei publice 
raionale şi centrale; 

- reconstituirea statisticii de stat, inclusiv financiare, fapt ce ar permite autorităţilor 
publice să formuleze politicile în domeniul dezvoltării oraşelor şi satelor, comunelor, 
să compare calitatea vieţii în localităţi cu standardele europene, să efectueze în aceasta 
o politică financiară echilibrată; 

- schimbarea sistemului privind corelaţia dintre bugetul de stat, bugetul raionului, şi 
bugetele satelor, comunelor, oraşelor municipiilor, prin subordonarea direcţiilor 
financiare din teritoriu direct Ministerului Finanţelor, care ar coordona şi efectua 
separat finanţarea bugetelor raionale şi a bugetelor satelor şi oraşelor; 

- Legea privind finanţele publice locale este constituită pe baza principiului de nivelare 
financiară, care, în ultimă instanţă nu stimulează colectarea veniturilor. Baza fiscală a 
teritoriilor trebuie să constituie criteriul principal al mărimii cheltuielilor. 

Mecanismul de efectuare a transferurilor prevăzut de art. 9 din Legea privind finanţele 
publice locale nu este reglementat suficient de legislaţie, şi necesită să fie revăzut şi 
concretizat, inclusiv printr-un regulament. Astfel, art. 9 din legea menţionată prevede 
transferuri din contul fondului de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale, 
pentru nivelarea necesităţilor financiare ale acestora. [1] În practică, însă, legile bugetare 
anuale prevăd transferuri de susţinere financiară a teritoriilor la bugetele raionale şi la bugetul 
central al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, unde este indicată unitatea administrativ-
teritorială şi suma transferului în lei. Considerăm că norma juridică stipulată în art.9 nu se 
aplică corect, deoarece acesta nu prevede, în mod expres, că transferurile respective se referă 



 
 

111

la raioane ca unităţi administrativ-teritoriale. Noţiunea de transferuri din art. 1 al legii 
menţionate nu poate include toate aspectele legate de aplicarea procedurii sale. 

În sistemul veniturilor locale, actualul sistem fiscal la nivel local lasă mult de dorit. 
Reglementarea veniturilor trebuie să fie privită din punct de vedere al eficienţei acestora, 
deoarece practica, deseori, demonstrează că, deşi în legislaţie sunt prevăzute diferite tipuri de 
impozite şi taxe, acestea nu sunt aplicate în toate unităţile administrativ-teritoriale, prin 
urmare, veniturile la bugetele acestor unităţi sunt formate, în principal, din transferuri. 

Unicul impozit ce poate asigura bugetului local cu surse rezonabile este impozitul pe 
bunurile imobiliare, care este un impozit local şi reprezintă o plată obligatorie de la valoarea 
bunurilor imobiliare. Totuşi, acesta va putea fi eficient aplicată odată cu evaluarea cadastrală a 
bunurilor imobiliare, în care se va impozita din valoarea bunului după preţul pieţei, ceea ce va 
majora substanţial veniturile locale. 

Începând cu 1 ianuarie 2006 agenţii economici producători agricoli sunt scutiţi pe o 
perioada de 5 ani de plata impozitului pe venit, impozitului pe bunurile imobiliare, clădiri şi 
construcţii, taxei pentru amenajarea teritoriului, pentru consumul de apă şi pentru folosirea 
drumurilor. Aceste măsuri de stimulare a agenţilor economici producători agricoli sunt 
binevenite pentru subiecţii care se scutesc, dar vor avea ca efect micşorarea veniturilor 
bugetelor locale. Pentru unele localităţi, unde predomină activităţile respective măsurile 
aplicate vor avea o influenţă considerabilă asupra bugetelor locale. În cazul în care pierderile 
vor fi compensate din fondul de susţinere financiară a teritoriilor, pentru o perioada de 5 ani, 
se va observa o scădere a responsabilităţii de acumulare a veniturilor la bugetul local. 

În contextul măsurilor menţionate, considerăm că din punct de vedere al normelor tehnicii 
legislative este necesară efectuarea unor modificări în Codul Fiscal şi alte acte legislative din 
domeniul dat, care vor stabili baza juridică pentru aplicarea în viitor a unor proceduri de 
impozitare simplificate, speciale, cum este, spre exemplu, impozitul unic în agricultură. De 
altfel, asemănarea acestor proceduri de impozitare simplificată vine în contradicţie cu 
prevederile Codului Fiscal [2].  

Astfel, pentru redresarea situaţiei ar fi oportună examinarea posibilităţii de introducere a 
unei taxe locale pe vânzări, pentru a oferi posibilitatea formării autonomiei financiare locale 
reale, în care primarul să posede posibilităţi financiare proprii pentru a revigora Satul 
moldovenesc. Aplicarea taxei locale pe vânzări are o însemnătate dublă, deoarece, pe de o 
parte, contribuie la majorarea veniturilor la bugetul local, iar, pe de altă parte, trezeşte, 
nemulţumiri din partea întreprinzătorilor şi a consumatorilor. Totodată, această măsură ar 
putea fi aplicată în ţara noastră doar la o anumită etapă a situaţiei economice la nivel local. 
Această taxă se va aplica în ultima fază a ciclului economic , adică la consum, doar la 
comercializarea cu amănuntul şi se va calcula din preţul produsului vândut. 

Experienţa acestui mecanism de impunere este cunoscut în SUA şi în alte state, iar în 
Federaţia Rusă acest venit bugetar a adus numeroase discuţii când a fost abrogat. Anihilarea 
acestui impozit pe vânzări, având o pondere apreciabilă în sistemul veniturilor subiecţilor 
federaţiei, a afectat considerabil proiectele sociale planificate în bugetele subiecţilor 
Federaţiei din Federaţia Rusă. Ulterior aceste proiecte au fost acoperite prin transfer de la 
bugetul federal. 

În prezent, la noi se foloseşte doar TVA în acumularea surselor băneşti prin vânzarea 
produselor cetăţenilor pe teritoriul Republicii Moldova, preluând 20% din suma consumată. 
Având în vedere că statul are o stabilitate formată din resursele financiare din străinătate, fiind 
percepute sume impozabile substanţiale prin impozitarea indirectă la bugetul statului, 
propunem pentru a găsi surse suplimentare pentru implementarea proiectului de amenajare a 
satelor moldoveneşti introducerea taxei de vânzări. Această taxă nu se va aplica unor produse 
de primă necesitate (pâine şi produse de panificaţie, produse lactate, produse alimentare 
pentru copii). 
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Delimitarea competenţelor proprii administraţiei publice locale trebuie să fie însoţită de 
concretizare şi în ceea ce priveşte determinarea obligativităţii acestora. Legislaţia sectorială 
urmează să fie revăzută şi adusă în concordanţă cu Legea privind finanţele publice locale şi 
Legea privind administraţia publică locală, în vederea excluderii reglementărilor care permit 
înţelesuri şi interpretări diferite, dar, în unele cazuri, conduc la încălcarea principiului 
autonomiei financiare, prin impunerea la efectuarea unor cheltuieli, a căror oportunitate ţine 
de competenţa exclusivă a administraţiei publice locale. 
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В последние два-три года большинство юристов недоумевало по поводу отсутствия 

замены устаревшего Кодекса об административных правонарушениях Республики 
Молдова на новый. При этом отметим, что вопрос о замене возник не столько от того, 
что старый Кодекс был принят в 1985 году (множество нормативных актов было 
принято гораздо раньше, но, тем не менее, в замене не нуждается), а в связи с тем, что в 
1991 г. произошел распад СССР, повлекший за собой замену правовой системы, 
отражающей строительство социального государства с развивающимися рыночными 
отношениями. В условиях их зарождения и первоначального развития исключительно 
важным становится при помощи административных рычагов создать благоприятные 
условия, которые в известной степени обеспечиваются надлежащими 
административно-правовыми нормами, в том числе предусматривающими 
административную ответственность. В этой связи мы разделяем озабоченность 
комиссий по подготовке законопроекта, которые должны были, с одной стороны, 
отразить сложившуюся в новых условиях практику привлечения граждан к 
административной ответственности, а с другой – сохранить имеющуюся многолетнюю 
преемственность. В конечном итоге 24 октября 2008 г. был принят ожидаемый Кодекс 
Республики Молдова о правонарушениях, который опубликован в Официальном 
Мониторе № 3-6 от 16 января 2009 г. и должен был вступить в силу 31 мая текущего 
года. Ознакомившись с его содержанием, нельзя не отметить ряд принципиально новых 
положений и дальнейшее развитие ранее существовавших институтов, регулирующих 
административную ответственность. Остановимся на некоторых из них. 

Прежде всего, несколько необычно воспринимается наименование принятого 
Закона. Если раньше аналогичный ему нормативный акт именовался как Кодекс об 
административных правонарушениях Республики Молдова, то теперь – Кодекс 
Республики Молдова о правонарушениях. Скажем сразу, с такой формулировкой 
трудно согласиться. Дело в том, что даже студенту, изучающему теорию государства и 
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права, ясно, что термин «правонарушение» отражает общее понятие, которое можно 
классифицировать на преступления, деликты, дисциплинарные проступки и, выражаясь 
старой общепринятой терминологией, – административное правонарушение. Между 
тем, законодатель явно имеет в виду не общее, а видовое понятие, о чем прямо 
отмечается в ст. 10, где в частности сказано, что правонарушением является виновное, 
противоправное деяние (действие или бездействие), представляющее меньшую 
социальную опасность, чем преступление. Не исключено, что нежелание законодателя 
воспроизвести в новом нормативном акте старое наименование Кодекса можно 
объяснить тем, что термин «административное правонарушение» буквально означает 
управляемое правонарушение, 1 что, на наш взгляд, также вызывает сомнение в его 
логическом обосновании. Представляется, что в качестве варианта законодателю 
можно порекомендовать данный Закон обозначить как Кодекс об ответственности за 
правонарушения, посягающие на административно-правовые отношения. Разумеется, в 
нем следует оговорить объем этих отношений. Очевидно, что сюда не может быть 
включена ответственность за дисциплинарные поступки. 

Новый Кодекс сохранил структуру, отражающую деление норм на материальные и 
процессуальные, однако их содержание значительно изменилось, что, безусловно, 
заслуживает особого внимания. Так, в книге I «Материальное право» в ст. 2 четко 
определена цель закона о правонарушениях – защита интересов лиц, собственности, 
общественного порядка и других охраняемых законом ценностей. Заметим, что в 
старом Кодексе цель подменена задачей, что по нашему мнению не всегда оправдано. 
Примечательно, что в новом Кодексе более детально отражены принципы равенства 
перед законом, справедливости, личного характера ответственности за 
правонарушение, а также индивидуализации ответственности за правонарушение. 

В главе II «Правонарушение, ответственность за правонарушение» впервые 
отражены такие понятия, как длящееся и продолжаемое правонарушение, покушение 
на правонарушение. Введена ответственность за правонарушение юридического лица. 

В числе обстоятельств, устраняющих правонарушительный характер деяния и 
ответственность за правонарушение, наряду с ранее существовавшими крайней 
необходимостью, необходимой обороной и невменяемостью, имеют место физическое 
и/или психическое принуждение, обоснованный риск, непредвиденный случай, 
добровольный отказ от совершения правонарушения. Сохраняется возможность 
освобождения от административной ответственности при малозначительности 
правонарушения и прекращения производства по делу в случае примирения. Вместе с 
тем, в новом Законе в ст. 28 отражены несколько иные условия освобождения от 
ответственности за незначительное правонарушение и попытку совершения 
правонарушения, в частности, признаются таковыми правонарушения, за совершение 
которых в качестве максимального наказания предусмотрено наложение штрафа в 
размере до 10 условных единиц (заметим, что по старому законодательству – до 2-х 
условных единиц). 

Существенно изменились и меры наказания за совершенные правонарушения. Так, 
по новому Кодексу не могут быть применены в качестве наказания возмездное изъятие 
предмета, являвшегося орудием совершения и непосредственным объектом 
административного правонарушения, а также конфискация предмета (эти действия 
рассматриваются как меры пресечения). В соответствии со ст. 32 нового Кодекса 
наказание за правонарушение является мерой государственного принуждения и 
средством исправления и перевоспитания. 

Теперь к физическим лицам, совершившим правонарушения, могут применяться 
следующие наказания: 

а) предупреждение; 
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б) штраф; 
в) лишение права осуществлять определенную деятельность; 
г) лишение права занимать определенные должности; 
д) наложение штрафных очков; 
е) лишение специального права (права управления транспортным средством, права 

хранения и ношения оружия); 
ж) неоплачиваемый труд в пользу общества; 
з) арест за правонарушение. 
Лишение права осуществлять определенную деятельность, лишение права занимать 

определенные должности и начисление штрафных очков могут применяться и в 
качестве дополнительного наказания. 

К несовершеннолетним в качестве дополнительного наказания может применяться 
только лишение права осуществить определенную деятельность. 

К юридическим лицам могут применяться следующие наказания: 
а) штраф; 
б) лишение права осуществлять определенную деятельность. 
Лишение права осуществлять определенную деятельность может применяться и в 

качестве дополнительного наказания 
Следует отметить, что среди всех мер наказания наиболее распространенной 

является наложение штрафа. При этом его размер для физических лиц устанавливается 
в пределах от 1 до 150 условных единиц, а для должностных лиц и юридических лиц – 
от 10 до 500 условных единиц. 

Согласно старому законодательству в качестве отдельного вида взыскания 
предусматривалось выдворение. Новое законодательство выдворение рассматривает 
как меру принудительного удаления с территории Республики Молдова иностранных 
граждан и лиц без гражданства, нарушивших правила пребывания в нашей стране. Оно 
имеет целью устранение опасной ситуации и предупреждение совершения этими 
лицами общественно опасных деяний. Вместе с тем, выдворение может применяться и 
в качестве дополнительного наказания в случае совершения отдельных 
правонарушений. Например, при совершении правонарушений, посягающих на 
здоровье населения; при нарушениях санитарно-эпидемиологического режима и 
некоторых других. 

Претерпели существенные изменения обстоятельства как смягчающие, так и 
отягчающие ответственность за совершенные правонарушения. В частности, в число 
обстоятельств, смягчающих ответственность включены пункты, отражающие 
совершение правонарушений лицами, имеющими на содержании детей в возрасте до 8 
лет, а также противоправные или аморальные действия потерпевшего, если они 
спровоцировали правонарушение. В то же время законом предусмотрены 
обстоятельства, отягчающие ответственность, если правонарушение имеет место в 
отношении ряда лиц, нуждающихся в особой защите. Среди них: несовершеннолетние, 
женщины, пожилые лица и лица, находящиеся в беспомощном состоянии.  

Одним из новшеств является и то, что ответственность за правонарушение 
(законодатель не применяет старый термин «административная ответственность») для 
физических лиц в основном наступает с 18-тилетнего возраста. Несовершеннолетние 
лица в возрасте от 16 до 18 лет несут ответственность лишь за правонарушения в 
области дорожного движения, предпринимательской, налоговой, таможенной 
деятельности и ценных бумаг (ст.ст. 228-245 и 263-311 КРМОП). Представляется, что 
ответственность по ст.263-31 КРМОП должна быть отменена, так как реально 
несовершеннолетние являются субъектами указанных правонарушений крайне редко и 
в силу этого их действия не представляют необходимой степени общественной 
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опасности. Либерализация наказания в отношении несовершеннолетних проявляется и 
в том, что в отношении их в соответствии с ч.3 ст.16 КРМОП материалы дела о 
правонарушении направляется органу местного публичного управления по делам 
несовершеннолетних. По ходатайству констатирующего субъекта судебная инстанция 
может применить к несовершеннолетнему принудительные меры воспитательного 
характера, предусмотренные статьей 104 УК РМ. 

В особенной части Книги I значительно увеличено число конкретных составов 
правонарушений. С учетом родового (видового) объекта, в Кодексе предусмотрено 15 
вместо 11, имеющихся в старом законодательстве глав, объединяющих схожие между 
собой составы правонарушений. Законодатель выделяет на первое место 
правонарушения, посягающие на политические, трудовые и другие конституционные 
права физических лиц. Отдельную главу составляют правонарушения, посягающие на 
вещные права, несколько по-новому отражены правонарушения, затрагивающие 
деятельность органов публичной власти. Среди них выделяются такие составы, как 
злоупотребление властью или служебным положением (ст.312), превышение власти 
или служебных полномочий (ст.313), сокрытие фактов коррупции и протекционизма 
или уклонение от принятия соответствующих мер (ст.315), получение незаконного 
вознаграждения или материальной выгоды (ст.315) и др. 

В Книге II излагается производство о правонарушениях, которое отражено в общей 
и особенной части. Следует отметить, что указанные нормы процессуального характера 
во многом аналогичны с нормами УПК РМ. Теперь в законодательном порядке 
значительно четче определены количество участников производства о 
правонарушениях, их права и обязанности, в частности правовой статус лица, в 
отношении которого возбуждено производство о правонарушении. Новый кодекс 
гарантирует ему право на защиту, предоставляет возможность не свидетельствовать 
против себя и своих близких родственников, супруга/супруги, жениха/невесты, также 
не признавать свою вину. Введено понятие «Констатирующий субъект», под которым 
понимается представитель органа публичной власти, разрешающий в пределах своей 
компетенции дело о правонарушении в установленном порядке. Согласно ст.ст.400-423 
КРМОП их число строго ограничено. В числе участников производства о 
правонарушении значатся: специалист, эксперт, переводчик и др. 

Новый Кодекс предельно ясно указывает на источники доказательств. Впервые 
предусматриваются осмотр места происшествия, основания для изъятия вещей и 
доказательств, производства обыска, в том числе личного, изъятия вещей и документов, 
оформление протокола осмотра места происшествия и других действий. Для 
надлежащей реализации указанных административно-процессуальных действий по 
нашему мнению понадобятся соответствующие глубокие профессиональные знания, 
которыми владеет далеко не каждое должностное лицо. В этой связи предлагаем 
организовать при тех или иных заинтересованных ведомствах (МВД, Прокуратура, 
Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией и т.д. курсы 
повышения квалификации).  

 Значительное развитие получил институт норм, регламентирующих меры 
процессуального принуждения. Среди них: задержание, привод, отстранение от 
управления транспортным средством, медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения, вызванное алкоголем или другими веществами, а также задержание 
транспортного средства. 

В средствах печати появились первые отзывы на появившийся нормативный акт.  
В ряде случаев они носят откровенно критический характер. Соглашаясь, с 

некоторыми критическими замечаниями, все же отметим, что новый Кодекс 
Республики Молдова о правонарушениях является важнейшим источником 
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административного права, отражающим требования сегодняшнего дня и впитавшим в 
себя новейшие достижения административной практики борьбы с правонарушениями, 
представляющими меньшую социальную опасность, чем преступления. Его вступление 
в силу, безусловно, обеспечивает дальнейшее укрепление законности и правопорядка в 
Республике Молдова. 
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LUPTA POLITICĂ PENTRU ADOPTAREA DECLARAŢIEI DE 

INDEPENDENŢĂ A REPUBLICII MOLDOVA 
 

Drd. Gheorghe Cernea, UPS „Ion Creangă”  
 
Problema cercetării şi aprecierii ştiinţifice a Declaraţiei de Independenţă a Republicii 

Moldova a fost, parţial, oglindită în lucrările cunoscuţilor istorici, precum sunt A. Moşanu, 
A. Petrenco, A. Moraru, I. Buga, S. Solomon, M. Cernencu, B. Vizer, N. Dabija, Andrei 
Vartic, Constantin Tănase, Dumitru Matcovschi, Gr. Vieru, Ion Hadârcă, Anton Grăjdieru, 
D. Grama, D. Dragnev, M. Rotaru, Ion Anton, Ion Certan, Petru Sandulache, Ion Ţurcanu, Ion 
Negrei, Gh. Ghimpu şi mulţi alţii. În lucrarea sa „Istoria românilor. Basarabia şi Transnistria 
1812-1993”, prof. A. Moraru a oglindit condiţiile istorice şi lupta Mişcării de Renaştere 
Naţională pentru adoptarea Declaraţiei de Independenţă a Republicii Moldova. Un mare rol în 
lupta pentru Independenţa Republicii Moldova l-au jucat Mişcarea de Renaştere Naţională, 
adoptarea legislaţiei lingvistice din 31 august 1998, alegerile parlamentare din februarie-
martie 1990. În urma acestor alegeri în Parlament s-a format o majoritate a deputaţilor, fiind 
reprezentanţii Mişcării de Renaştere Naţională din Republica Moldova.  

Pentru a proclama Independenţa Republicii Moldova, deputaţii democraţi au luptat pentru 
schimbarea denumirii Sovietului Suprem al RSSM în Parlamentul Republicii Moldova (26 
aprilie 1990). La 27 aprilie 1990, Parlamentul a adoptat Legea cu privire la Drapelul de Stat – 
Tricolorul – roşu, galben şi albastru. La 23 iunie 1990, a fost adoptată Declaraţia cu privire la 
Suveranitatea RSSM, iar la 3 noiembrie 1990 a fost adoptată Legea Sovietului Suprem al 
RSSM cu privire la Stema de Stat a RSSM. La 23 mai 1991, denumirea de „RSSM” a fost 
reschimbată în „Republica Moldova”. 

Toate aceste legi, decizii au creat premisele principale ale luptei de mai departe pentru 
proclamarea Independenţei Republicii Moldova. 
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Un mare rol istoric în destrămarea URSS şi proclamarea Independenţei Republicii 
Moldova l-a jucat aşa-numitul „puci”, organizat la 19-23 august 1991 la Moscova de către 
forţele şovine comuniste în frunte cu Vladimir Krucikov şi Ghenadie Ianaev. Aceste forţe 
agresive, şovine, încercau să distrugă mişcarea de eliberare naţională şi să păstreze fosta 
URSS. 

Înainte de formarea Comitetului de Stat pentru Situaţii Excepţionale (CSCE), în 
Republica Moldova, s-a dus lupta pentru slăbirea URSS şi ieşirea din componenţa Imperiului 
Sovietic. Autorii comunişti sau prosovietici (V. Ţaranov, N. Russev, A. Skvorţova, 
N. Ceaplâghina, I. Jarkuţki, V. Platon, P. Şornicov, N. Telnov şi alţii au scris minciuni, 
precum că la 23 iunie 1990 „suveranitatea republicii se afla în faţa unui pericol crescând”. În 
realitate, la 23 iunie 1990 Parlamentul a adoptat două decizii care au jucat un rol decisiv în 
lupta pentru Independenţa Republicii Moldova. Este vorba despre „Declaraţia cu privire la 
Suveranitatea RSS Moldova” şi „Avizul Comisiei Sovietului Suprem al RSS Moldova pentru 
aprecierea politico-juridică a Tratatului sovieto-german de neagresiune şi a Protocolului 
adiţional secret din 23 august 1939, precum şi a consecinţelor lor pentru Basarabia şi 
Bucovina de Nord”.  

După cum scrie prof. A. Moraru, „Declaraţia de Suveranitate a RSS Moldova”, ca 
document oficial, a servit drept bază pentru desfăşurarea luptei de mai departe pentru 
proclamarea Idependenţei Republicii Moldova din 27 august 1991. 

Istoricii comunişti nici nu au dorit să sublinieze că a fost adoptată de Sovietul Suprem al 
RSS Moldova Declaraţia de Suveranitate. Ei au scris nişte falsuri, precum că unioniştii la 23 
iunie 1991 „au delegitimizat statalitatea moldovenească”. După părerea lor, RSSM a fost 
formată „legal” în 1940. În realitate, RSSM era un subiect federal al URSS, având statutul de 
„republică unională”, iar în realitate se afla la nivelul unei „oblastie” a URSS. Şi în 1940, 
RSSM a fost formată ilegal de către Sovietul Suprem al URSS, fără a consulta prin 
referendum doleanţele populaţiei Basarabiei. Totodată, la 23 iunie 1990, Parlamentul a 
aprobat „Avizul” asupra pactului Molotov-Ribbentrop, prin care Basarabia şi Bucovina de 
Nord erau declarate teritorii româneşti ocupate de URSS în 1940, iar formarea la 2 august 
1940 a RSS Moldoveneşti a fost apreciată ca un eveniment ilegal, nelegitim. 

Acest „Aviz” este un document istorico-juridic, care ne confirmă dreptul istoric al 
basarabenilor la ieşirea din componenţa URSS. În acest document, sunt arătate condiţiile de 
anexare a Basarabiei şi Bucovinei de Nord la URSS: „Notele ultimative” ale guvernului 
sovietic trimise României la 26 şi 27 iunie 1940 – se subliniază în „Avizul” menţionat mai sus 
– contravin normelor imperative ale dreptului internaţional şi sunt o mostră a politicii de 
dictat imperial”. „La 28 iunie 1940, URSS a ocupat prin forţă armată (peste 40 de divizii – 
G.C.) Basarabia şi Bucovina de Nord, contrar voinţei populaţiei acestor ţinuturi”. 
„Proclamarea în mod nelegitim, la 2 august 1940, a RSS Moldoveneşti a fost un act de 
dezmembrare a Basarabiei şi Bucovinei de Nord. Trecerea arbitrară sub jurisdicţia RSS 
Ucrainene a Bucovinei de Nord şi a judeţelor Hotin, Ismail şi Cetatea Albă contravenea 
adevărului istoric şi realităţii etnice existente în acea vreme”. Prin aprobarea avizului 
Comisiei Sovietului Suprem al RSS Moldova cu privire la aprecierea politico-juridică a 
Tratatului sovieto-german de neagresiune şi a Protocolului adiţional secret din 23 august 
1939, precum şi a consecinţelor lor pentru Basarabia şi Bucovina de Nord”, Comisia a 
întregit, sub toate aspectele, semnificaţia profundă şi amplă nu numai a Declaraţiei de 
Suveranitate a RSS Moldova, dar a făcut un pas decisiv spre adoptarea Declaraţiei de 
Independenţă a Republicii Moldova din 27 august 1991.  

Un rol foarte mare pentru pregătirea către adoptarea Declaraţiei de Independenţă l-a jucat 
Conferinţa Internaţională „Pactul Ribbentrop-Molotov şi consecinţele sale pentru Basarabia” 
din 26-28 iunie 1991. În Declaraţia acestei Conferinţe, s-a menţionat că „anexarea de către 
Uniunea Sovietică a Basarabiei, Nordului Bucovinei şi Ţinutului Herţa, teritorii care nu-i 
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aparţineau şi asupra cărora nu avea nici un drept, a constituit primul act al tragediei naţionale 
– sfârtecarea României în anul 1940 – punând la grea încercare întregul popor român şi i-a 
adus imense suferinţe şi incalculabile daune”. Anume la 28 iunie 1991, prin Declaraţia de la 
Chişinău a Conferinţei Internaţionale se anunţă întreaga omenire că acesta este un pământ 
ocupat în urma Pactului Ribbentrop-Molotov din 23 august 1939 şi se cere lichidarea 
consecinţelor acestei cârdăşii pentru Basarabia.  

Şovinismul velicorus, politicienii din componenţa PCUS şi Sovietul Suprem al URSS au 
decis să organizeze „un referendum unional” pentru a păstra URSS, dar Parlamentul RSS 
Moldova a adoptat o lege de a nu organiza în republică referendumul unional. RSS Moldova 
era o republică suverană şi legile Sovietului Suprem al URSS nu au fost confirmate de către 
Parlamentul RSS Moldova, ca fiind valabil pe teritoriul RSSM. 

La 17 martie 1991 populaţia Republicii Moldova nu a votat la acest referendum. Însă o 
parte din populaţia minorităţilor naţionale au votat în unele raioane din Transnistria şi câteva 
localităţi găgăuze şi bulgare. Istoricii comunişti mint când afirmă că, chipurile, la 
referendumul unional au participat 960 de mii de moldoveni. Această cifră nu este confirmată 
documentar. Aceste rezultate nici nu au fost luate în considerare de conducerea Moscovei. 
URSS se afla pe calea destrămării totale. Încercarea de a organiza „puciul” a eşuat. Noi am 
auzit la 19 august 1991 la televiziune despre formarea Consiliului de Stat pentru Cauze 
Excepţionale în frunte cu Gh. Ianaev şi V. Krucikov. Clasa politică din Republica Moldova, 
în aceeaşi zi, a condamnat puciul de la Moscova. 

Un rol principial în lupta pentru orientarea maselor în lupta pentru Independenţă l-a jucat 
Ion Hadârcă, prim-vicepreşedintele Parlamentului Republicii Moldova. El a luat cuvântul la 
radiodifuziunea Republicii Moldova şi a demascat planurile puciştilor şi scopurile lor. Sute de 
mii de cetăţeni s-au adunat în Piaţa Marii Adunări Naţionale pentru a se repartiza mai apoi în 
grupuri la paza obiectelor de importanţă strategică şi a menţine ordinea publică. V. Voronin în 
acele zile emigrase la Moscova. El n-a protestat, a susţinut tacit puciştii. În acelaşi timp, la 
Tiraspol, separatiştii V. Iakovlev, I. Smirnov, V. Antiufeev, V. Liţcai, I. Galinski, Ghimn 
Pologov, N. Juravliova, I. Blohin, I. Russi, N. Babilunga, B. Bomeşko, S. Topal, G. Mărăcuţa, 
Şt. Chiţak, N. Ostapenko, A. Safonov, stăteau şi aşteptau să ia puterea de stat la Chişinău în 
caz de biruinţă a puciştilor.  

Având în vedere că PCM (în frunte cu Grigore Eremei, E. Sobor, V. Pşenicinicov etc.) au 
susţinut puciul comunist, la 23 august 1991, Prezidiul Parlamentului Republicii Moldova a 
adoptat o decizie „Cu pricire la Partidul Comunist al Moldovei”. În acest document, se 
menţiona că PCM este interzis. Această decizie sănătoasă a Parlamentului a fost un pas 
înainte spre recunoaşterea Independenţei Republicii Moldova, a fost neutralizat PCM ca forţă 
colonială sovietică.  

Din iniţiativa Mişcării de Renaştere Naţională, la 27 august 1991, la Chişinău, a fost 
organizate proteste. Peste 600-700 de mii de reprezentanţi ai tuturor raioanelor şi oraşelor, 
satelor Moldovei s-au adunat la Chişinău şi au protestat împotriva puciului moscovit. În ziua 
de 27 august 1991, în Piaţa Marii Adunări Naţionale, au fost prezenţi cei mai activi membri al 
Mişcării de Renaştere Naţională, inclusiv deputatul Ion Tăbâică, Ion Şeremet, Vladimir 
Cărăuş, Valeriu Capsâzu, Ion şi Alexandru Begu, Veronica Şeremet şi alţii din comuna 
Pistruieni, Teleneşti, Ion Negrescu, Ion Cernei din Ţânţăreni, Teleneşti; Nadejda Busuioc, 
Mihail Guma, Raisa Balan din Ordăşei, Teleneşti, judeţul Orhei, Mihai Bradu (Păduraru), 
Vladimir Rotaru, Olga Bologa, Pavel Bradu, Marcel Gherghelegiu din satul Fântâna Albă, 
Edineţ şi din alte raioane ale Republicii Moldova.  

În baza deciziei Marii Adunări Naţionale, la 27 august 1991, Parlamentul Republicii 
Moldova a votat cu o majoritate absolută de voturi „Declaraţia de Independenţă a Republicii 
Moldova”. După conţinutul său, această Declaraţie, pentru prima dată după 1944, a pronunţat 
deschis că Republica Moldova ieşea din componenţa URSS şi se proclamă ca un stat de sine 
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stătător, independent de Imperiul sovietic. După structura sa, acest document este alcătuit din 
două părţi componente.  

1. Un preambul, prin care sunt exprimate condiţiile istorice şi necesitatea proclamării 
Independenţei Republicii Moldova. 

2. Conţine partea decizională, prin care se proclamă solemn Independenţa Republicii 
Moldova. 

În prima parte se confirmă că:  
1. „Parlamentul Republicii Moldova a fost constituit în urma unor alegeri libere şi 

democratice”. Deci, el era împuternicit să adopte astfel de documente. 
2. „Parlamentul a avut în vedere trecutul milenar al poporului nostru şi statalitatea sa 

neîntreruptă în spaţiul istoric şi etnic al devenirii sale naţionale”.  
3. Parlamentul a considerat că actele de dezmembrare a teritoriului naţional de la 1775 şi 

1812 au fost în contradicţie cu dreptul istoric şi de neam şi cu statutul juridic al Ţării 
Moldovei, acte infirmate de întreaga evoluţie a istoriei şi de voinţa liber exprimată a 
populaţiei Basarabiei şi Bucovinei.  

4. Declaraţia a subliniat că dăinuirea în timp a moldovenilor în Transnistria – parte 
componentă a teritoriului istoric şi etnic al poporului nostru este recunoscută de 
dreptul internaţional.  

5. Parlamentul Republicii Moldova a luat Act de faptul că Parlamentele multor state în 
declaraţiile lor consideră înţelegerea încheiată la 23 august 1939, între Guvernul URSS şi 
Guvernul Germaniei, ca nulă ab initio şi cer lichidarea consecinţelor politico-juridice ale 
acesteia, fapt relevat şi de Conferinţa Internaţională „Pactul Ribbentrop-Molotov şi 
consecinţele sale pentru Basarabia” prin Declaraţia de la Chişinău, adoptată la 28 iunie 
1991.  

6. Parlamentul Republicii Moldova a subliniat că fără consultarea populaţiei din 
Basarabia, nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa, ocupate prin forţă la 28 iunie 1940, 
precum şi a celei din RASS Moldovenească (Transnistria), formată la 12 octombrie 
1924, Sovietul Suprem al URSS, încălcând chiar prerogativele sale constituţionale, a 
adoptat la 2 august 1940 „Legea URSS cu privire la formarea RSS Moldoveneşti 
unionale”, iar Prezidiul său a emis la 4 noiembrie 1940 „Decretul cu privire la 
stabilirea graniţei între RSS Ucraineană şi RSS Moldovenească”, acte normative prin 
care s-a încercat, în absenţa oricărui temei juridic real, justificarea dezmembrării 
acestor teritorii şi apartenenţa noii republici la URSS. 

7. Parlamentul Republicii Moldova a reamintit întregii lumi că, în ultimii ani, mişcarea 
democratică de eliberare naţională a populaţiei din Republica Moldova şi-a reafirmat 
aspiraţiile de libertate, independenţă şi unitate naţională, exprimate prin documentele 
finale ale Marilor Adunări Naţionale de la Chişinău din 27 august 1989, 16 decembrie 
1990 şi 27 august 1991, prin legile şi hotărârile Parlamentului Republicii Moldova, 
privind decretarea limbii române ca limbă de stat şi reintroducerea alfabetului latin, 
din 31 august 1989, drapelul de stat, din 27 aprilie 1990, stema de stat, din 3 
noiembrie 1990, şi schimbarea denumirii oficiale a statului, din 23 mai 1991. S-au 
făcut foarte multe lucruri bune care au pregătit Republica Moldova să devină 
independentă.  

8. În activitatea sa, Parlamentul Republicii Moldova a pornit de la Declaraţia 
Suveranităţii Republicii Moldova, adoptată de Parlament la 23 iunie 1990, şi de la 
faptul că populaţia Republicii Moldova, exercitând dreptul său suveran, nu a participat 
la 17 martie 2001, în ciuda presiunilor exercitate de organele de stat ale URSS, la 
referendumul asupra menţinerii URSS. Totodată, a ţinut seama de procesele 
ireversibile ce au loc în Europa şi în lume de democratizare, de afirmare a libertăţii, 
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independenţei naţionale, de edificare a statelor de drept şi de trecere la economia de 
piaţă.  

9. În acelaşi timp, Parlamentul Republicii Moldova a reafirmat egalitatea în drepturi a 
popoarelor şi dreptul acestora la autodeterminare, conform Cartei ONU, Actului final 
de la Helsinki şi normelor de drept internaţional. de asemenea, a apreciat, din aceste 
considerente, că a sosit ceasul cel mare al săvârşirii unui act de justiţie, în concordanţă 
cu istoria poporului nostru, cu normele de morală şi de drept internaţional.  

În partea a doua a Declaraţiei de Independenţă, se subliniază că ţinând cont de aceste 
premise majore, Parlamentul Republicii Moldova:  

„Proclamă solemn, în virtutea dreptului popoarelor la autodeterminare, în numele întregii 
populaţii a Republicii Moldova şi în faţa întregii lumi: 

REPUBLICA MOLDOVA ESTE UN STAT SUVERAN, INDEPENDENT ŞI 
DEMOCRATIC, LIBER SĂ-ŞI HOTĂRASCĂ PREZENTUL ŞI VIITORUL, FĂRĂ NICI 
UN AMESTEC DIN AFARĂ, ÎN CONFORMITATE CU IDEALURILE ŞI NĂZUINŢELE 
SFINTE ALE POPORULUI ÎN SPAŢIUL ISTORIC ŞI ETNIC AL DEVENIRII SALE 
NAŢIONALE. 

În calitatea sa de Stat suveran şi independent, Republica Moldova: SOLICITĂ tuturor 
statelor şi guvernelor lumii recunoaşterea independenţei sale, astfel, cum a fost proclamată de 
Parlamentul liber ales al Republicii, şi îşi exprimă dorinţa de a stabili relaţii politice, 
economice, culturale şi în alte domenii de interes comun cu ţările europene, cu toate statele 
lumii, fiind gata să procedeze la stabilirea de relaţii diplomatice cu acestea, potrivit normelor 
de drept internaţional şi practicii existente în lume în această materie; 

ADRESEAZĂ Organizaţiei Naţiunilor Unite cererea de a fi admisă ca membru cu 
drepturi depline în organizaţia mondială şi în agenţiile sale specializate; 

DECLARĂ că este gata să adere la Actul final de la Helsinki şi la Carta de la Paris pentru 
o nouă Europă, solicitând, totodată, să fie admisă cu drepturi egale la Conferinţa pentru 
Securitate şi Cooperare în Europa şi la mecanismele sale; 

CERE Guvernului Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste să înceapă negocieri cu 
Guvernul Republicii Moldova privind încetarea stării ilegale de ocupaţie a acesteia şi să 
retragă trupele sovietice de pe teritoriul naţional al Republicii Moldova; 

HOTĂRĂŞTE ca pe întregul său teritoriu să se aplice numai organele legal constituite ale 
Republicii Moldova; 

GARANTEAZĂ exercitarea drepturilor sociale, economice, culturale şi a libertăţii 
politice ale tuturor cetăţenilor Republicii Moldova, inclusiv ale persoanelor, aparţinând 
grupurilor naţionale, etnice, lingvistice şi religioase, în conformitate cu prevederile Actului 
final de la Helsinki şi ale documentelor adoptate ulterior, ale Cartei de la Paris pentru o nouă 
Europă.  

Aşa să ne ajute Dumnezeu!”. 
De menţionat că această Declaraţie de Independenţă a Republicii Moldova a devenit „ora 

de vârf” a istoriei Basarabiei, „sărbătoarea dreptăţii”, „dovadă a fermităţii poziţiei noastre”. 
Acest document a adus la exprimarea corectă a adevărului istoric în baza dreptului 
internaţional. Declaraţia a fost adoptată într-o luptă aprigă cu forţele coloniale ale Rusiei. 
Numai datorită poziţiei civice, eroismului, pregătirii teoretice şi istorice majoritatea 
deputaţilor au votat Independenţa. Printre aceştia au fost V. Beşleagă, L. Istrati, I. Costaş, 
I. Hadârcă, A. Moşanu, Gheorghe Ghimpu, V. Matei, A. Baştovoi, Ion Buga, Anton 
Grăjdieru, Ion Ungureanu, P. Soltan, T. Ţopa, I. Ţurcanu, Mihai Ghimpu, N. Dabija, 
C. Oboroc, E. Doga, Gr. Vieru, L. Lari, T. Moşneaga şi mulţi alţii.  

În acelaşi timp, unii deputaţi separatişti nu au votat, nu au susţinut Declaraţia de 
Independenţă. Printre aceştia au fost: L. Ţurcan, N. Bondarciuc, V. Pşenicinikov, 
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N. Demidenco, G. Volkov, D. Nicolaev, A. Bolşakov, G. Pologov, I. Smirnov, Iu. Blohin, 
V. Iakovlev şi mulţi alţii.  

Dar ei nu au reuşit să torpileze lupta pentru independenţă. Ei au reuşit cu ajutorul armatei 
a 14-a să ocupe Transnistria şi s-o transforme într-o bază a mişcării teroriste din Balcani.  

Este foarte greu de înţeles şi de apreciat relaţiile de forţă în condiţiile Independenţei 
Republicii Moldova de astăzi, când au trecut, deja, 18 ani, după adoptarea Declaraţiei de 
Independenţă. S-a schimbat foarte mult atitudinea comuniştilor faţă de acest eveniment. 
Majoritatea din membrii PCRM, în 1990-1991, au luptat împotriva independenţei. 
minorităţile naţionale au organizat greve, acte teroriste. Armata a 14-a a Federaţiei Ruse a 
organizat operaţii militare speciale pentru a ocupa cu forţa raioanele din stânga Nistrului, au 
instaurat un regim colonial de ocupaţie a Federaţiei Ruse.  

Şi în ultimii opt ani. comuniştii lui Voronin, Mişin, Kalin, Tkaciuk, Postoiko, Ostapciuk, 
Stepaniuc şi alţi lideri ai PCRM au folosit puterea de stat pentru a se îmbogăţi, a fura, devasta 
economia naţională. Paradoxul clasei politice comuniste constă în faptul că tot comuniştii de 
astăzi, care se află la putere, în1991 s-au pronunţat împotriva Independenţei Republicii 
Moldova, iar V. Voronin era la Moscova, punea la cale noi forme şi metode de luptă 
împotriva Republicii Moldova. Timp de opt ani comuniştii au lichidat mai multe conţinuturi 
ale Declaraţiei de Independenţă. Ei nu au întărit Independenţa Republicii Moldova, dar au 
supus acest teritoriu controlului din partea Federaţiei Ruse şi a minorităţilor naţionale din 
republica noastră.  

Anume comuniştii rusofoni s-au pronunţat contra Independenţei. Voronin şi acum a 
rămas un falsificator al ideii de Independenţă. Anii 1990-1991 erau consideraţi ca timpul 
venirii la putere a democraţilor. „Pentru guvernanţii anilor 90 (când a fost adoptată Declaraţia 
de Independenţă) toţi noi fără excepţie – scrie Voronin – eram străini, toţi noi eram de prisos, 
toţi noi eram un obstacol regretabil în acea tranzacţie primitivă, pe care se pregăteau s-o 
efectueze”. Sub lozinca „prieteniei popoarelor”, „internaţionalismului proletar”, „toleranţă”, 
comuniştii au adoptat în 2001 „Legea cu privire la drepturile minorităţilor naţionale”, „Legea 
cu privire la cetăţenie”, „Concepţia Politicii Naţionale”, Declaraţia Republicii Moldova „stat 
polietnic” şi altele, au condus la interzicerea unor prevederi ale Declaraţiei de Independentă.  

Toate aceste încercări de blocare a realizării Declaraţiei de Independenţă au suferit eşec. 
Trebuie de luptat, în continuare, pentru a realiza în practică prevederile Declaraţiei de 
Independenţă.  

Succesul Republicii Moldova în politica sa internă şi externă va confirma încă o dată 
însemnătatea istorică a Declaraţiei de Independenţă a Republicii Moldova.  

 
 
 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ  

ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
 

Конф. унив., д-р Дмитрий Милушев, 
декан юридического факультета Славянского университета Республики Молдова  

 
Шестилетняя практика применения нового Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Молдова [1] (далее УПК) подтвердила вывод о том, что он вполне 
заслуживает право называться прогрессивным законодательным актом, 
соответствующим стандартам Европы [2], положениям Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод [3], Международного пакта о гражданских и 
политических правах [4] и других международно-правовых актов. 
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О высоком качестве нового уголовно-процессуального закона свидетельствует и 
такое немаловажное обстоятельство: в отличие от многих законов, принятых 
законодательным органом Молдовы в последние пятнадцать лет, первое изменение в 
него было внесено лишь по истечении более двух лет со дня введения его в действие. 

Однако продолжающиеся процессы социально-экономических изменений и 
демократизации общественной жизни, необходимость совершенствования 
правоприменительной практики органов уголовного преследования, прокуроров, 
судебных инстанций и возникновение в этой связи новых вопросов, требующих 
правового регулирования, неизбежных пробелов в законодательстве обуславливают 
объективную потребность в более четкой формулировке, изменении отдельных 
положений закона, внесении в него соответствующих дополнений. 

Процесс дальнейшего совершенствования и в целом развития уголовно-
процессуального закона, обусловленный указанными выше объективными причинами, 
по мере развития общества и государства, естественно, будет продолжаться. Однако он 
должен проходить последовательно и основываться, прежде всего, на положении о том, 
что закон как до, так и после его изменения или дополнения должен представлять 
собой целостное единство норм, а его статьи, разделы не являются полностью 
самостоятельными его фрагментами. Это части целого, которые логически и системно 
связаны со всеми его частями действуют в сочетании с ними.  

При разработке и принятии каждого закона должны быть соблюдены все правила 
юридической, в том числе и законодательной техники о недопустимости противоречий 
внутри нормативного акта и в целом в системе законодательства, о точности и 
определенности формулировок и терминов, употребляемых в законодательстве. 

Анализ же внесенных в УПК изменений и дополнений и их сопоставление с 
другими нормами УПК показывает, что при внесении изменений и дополнений эти 
требования не всегда соблюдаются. 

Так, согласно пункту h) части (1) статьи 270 УПК (в редакции закона РМ № 184-
XVI от 29.06.2006 г.) [5], если преступление совершено несовершеннолетним, то 
уголовное преследование осуществляет не офицер по уголовному преследованию, как 
было ранее, а прокурор. Тем не менее, в части (1) статьи 483 УПК так и осталось без 
изменения положение, согласно которому «орган уголовного преследования вправе 
предложить прокурору прекратить уголовное преследование в отношении 
несовершеннолетнего» и из которого следует, что производство по делам о 
преступлениях несовершеннолетних могут осуществлять и органы уголовного 
преследования. 

Законом №264-XVI от 28 июля 2006 г. [6] в УПК включена статья 287-1, в 
соответствии с которой установлена процедура приостановления прокурором 
уголовного преследования. Однако подробный перечень полномочий прокурора, 
закрепленных в статье 52 УПК, правом приостановления уголовного преследования не 
дополнен. В то же время при установлении статьей 279-1, введенной в УПК тем же 
законом процедуры выделения уголовных дел, указанный перечень сразу же был 
дополнен положением о том, что прокурор вправе распоряжаться об объединении или 
выделении дел. 

Законодатель существенно изменил порядок временного отстранения от должности 
лица, привлекаемого к уголовной ответственности. Согласно части (3) статьи 200 УПК 
РМ (в редакции закона №264-ХVI от 28.07.2006 г.) по ходатайству прокурора такое 
лицо может быть временно отстранено от должности не судьей по уголовному 
преследованию, как было ранее, а решением администрации учреждения, в котором 
оно работает. 
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Однако данное положение, на наш взгляд, нуждается в конкретизации, так как его 
формулировка в тексте закона не дает однозначного ответа на вопрос – кто же может 
быть временно отстранен от должности. Так, в части (1) данной статьи говорится об 
отстранении от должности обвиняемого и подсудимого, но не предусматривается 
возможность отстранения от должности подозреваемого. В части же (3) допускается 
временное отстранение от должности не только обвиняемого, но и подозреваемого. А 
по смыслу части (1) статьи 197 УПК временное отстранение от должности можно 
применять как к подозреваемому, так и к обвиняемому, подсудимому. 

Полагаем, что все положения закона, касающиеся данного вопроса, следует 
привести в соответствие с нормой, содержащейся в части (1) статьи 200 УПК, согласно 
которой временно отстранить от должности можно лишь обвиняемого и подсудимого. 

Необходимо привести в соответствие с новым положением Закона и норму, 
содержащуюся в пункте 16) части (1) статьи 52 УПК, согласно которой прокурор 
обращается в судебную инстанцию с ходатайством для получения санкции на 
временное отстранение обвиняемого от должности, а также норму, содержащуюся в 
пункте 4) части (2) статьи 57 УПК, согласно которой в случае необходимости 
временного отстранения обвиняемого от должности офицер по уголовному 
преследованию должен внести предложение прокурору об обращении с ходатайством в 
судебную инстанцию для получения на это санкции. 

Законодатель в значительной мере усовершенствовал и институт задержания лица, 
подозреваемого в совершении преступления. Его нормы всесторонне и более конкретно 
регламентируют основания, порядок и условия задержания. Ранее имевшие место 
неточности и пробелы в этом исключительно важном правовом институте устранены. 
Максимально предусмотрены гарантии обеспечения законности и обоснованности 
задержания, прав и законных интересов подозреваемого. Срок задержания 
несовершеннолетнего сокращен до 24 часов.  

Однако такая оценка не может относиться к включенному в статью 166 УПК (часть 
3) положению, согласно которому «задержание подозреваемого лица может быть 
произведено также в случае, если имеются разумные основания полагать, что оно 
может скрыться от уголовного преследования, воспрепятствовать установлению 
истины или совершить другое преступление». 

Данным дополнением законодатель фактически перечеркивает ставшие уже 
«классическими» основания для задержания, четко сформулированные в частях (1) и 
(2) указанной статьи, делает их ненужными в практическом отношении и, по сути, 
устанавливает единственное и универсальное основание для задержания 
подозреваемого, являющееся также и основанием для избрания любой меры 
пресечения (ч.1 ст.176 УПК).  

На наш взгляд, законодатель, устанавливая общее основание для применения как 
задержания, так и мер пресечения, относит задержание к мерам пресечения, придает 
задержанию и мерам пресечения одинаковое процессуальное значение, что 
противоречит положениям статьи 175 УПК, устанавливающей перечень мер 
пресечения, который, являясь исчерпывающим, не включает задержания. Не дает 
основания считать задержание мерой пресечения и объединение законодателем норм, 
регулирующих вопросы задержания и применения мер пресечения, в одном разделе 
УПК – «Меры процессуального принуждения». 

С учетом изложенного полагаем необходимым положение, содержащееся в части 
(3) статьи 166 УПК, исключить из закона как противоречащее принципу 
неприкосновенности личности (ст.11 УПК), положениям, содержащимся в частях (1) и 
(2) данной статьи. 
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Включенная в УПК статья 296-2 в части (3) содержит положение, согласно 
которому вышестоящий прокурор, рассматривая поступившее к нему с обвинительным 
заключением уголовное дело, «вправе изменить список лиц, подлежащих вызову в 
судебное заседание». Однако данная норма не согласована с положениями статьи 296 
УПК, которая, достаточно подробно регламентируя содержание обвинительного 
заключения и прилагаемых к нему сведений, при этом о списке лиц, подлежащих 
вызову в судебное заседание, не упоминает.  

Указанный список предусматривался ранее действовавшим УПК РМ. Сейчас же, в 
соответствии со статьями 345 и 347 УПК, перечень доказательств (охватывающий, 
естественно, и список лиц, вызываемых в судебное заседание), подлежащих 
исследованию в ходе судебного разбирательства, определяет не прокурор единолично, 
а судебная инстанция с участием обеих сторон на предварительном заседании, где 
каждая из них обязана представить свой перечень доказательств, которые она намерена 
исследовать в ходе судебного разбирательства. 

Такая несогласованность норм является, на наш взгляд, результатом определенной 
поспешности, с которой подготавливаются и вносятся в закон изменения и дополнения. 
Если над проектом нового УПК работа велась в течение нескольких лет, то срок 
подготовки изменений и дополнений, естественно, в десятки раз меньше и является 
недостаточным для их тщательной отработки, исследования всех их системных и 
логических связей с другими нормами, приведения этих норм в соответствие с 
вносимыми изменениями и дополнениями, проведения специальных экспертиз 
законопроектов. 

Анализ отдельных положений УПК и шестилетней практики их реализации 
показывает необходимость их дальнейшего совершенствования, более четкого их 
формулирования в соответствии с отмеченными выше требованиями законодательной 
техники. 

Так, в части (4) статьи 255 УПК указано, что составленный офицером по 
уголовному преследованию «один экземпляр постановления или процессуального акта 
остается у прокурора…» после их одобрения или утверждения прокурором. Из данного 
положения следует, что постановление офицера по уголовному преследованию не 
является процессуальным актом. Однако такой вывод противоречит положению пункта 
1) статьи 6 УПК, согласно которому «процессуальный акт – документ, отражающий 
любое процессуальное действие, предусмотренное настоящим кодексом, а именно: 
постановление, протокол, обвинительное заключение, определение, приговор и др.». 

Представляется, что приведенное положение части (4) статьи 255 УПК следовало 
бы сформулировать так: «один экземпляр постановления или иного процессуального 
акта остается у прокурора…» и далее по тексту. 

Законодатель в новом УПК РМ отказался от термина «возбуждение уголовного 
дела», вместо него ввел новый процессуальный термин «начало уголовного 
преследования» и повсеместно его использует. Но, наверное, и законодателю трудно 
отвыкнуть от «старых», привычных терминов. Иначе как можно объяснить норму, 
закрепленную в статье 28 УПК, согласно которой «прокурор и орган уголовного 
преследования обязаны в пределах своей компетенции возбуждать уголовное дело…». 
О возбуждении уголовного дела говорится и в Законе о порядке возмещения ущерба, 
причиненного незаконными действиями органов уголовного преследования, 
прокуратуры и судебных инстанций, даже после его основательного обновления 
законодателем 7 декабря 2006 года [7]. 

В регламентировании функций и полномочий прокурора в уголовном 
судопроизводстве законодатель отказался и от термина «надзор». Так, в соответствии 
со статьями 5, 8 и 9 Закона РМ о прокуратуре [8], «в целях обеспечения применения 
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уголовного закона органами уголовного преследования, констатирующими органами и 
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, прокурор 
руководит уголовным преследованием, проверяет соответствие процессуальных 
действий, выполненных указанными органами, требованиям Уголовно-процессуального 
кодекса, других нормативных актов, а также положениям международных актов». 
Аналогичные положения закреплены и в пункте 37) статьи 6, пункте 3) части (1) статьи 
52 УПК. При этом в явном несоответствии с указанными положениями находится 
норма, закрепленная в пункте 6) части (1) статьи 52 УПК, согласно которой прокурор 
«осуществляет надзор за тем, чтобы каждое преступление было раскрыто». 

Анализ положений как Закона о прокуратуре, так и УПК, регламентирующих 
функции и полномочия прокурора, а также практики прокурорской деятельности 
показывает, что прокурор в действительности осуществляет не надзор, а руководство 
уголовным преследованием. Контроль законности является лишь одной из форм 
осуществления функции руководства уголовным преследованием. Прокурор не 
надзирает за процессуальной деятельностью органов уголовного преследования, а 
согласно ст.52 УПК стоит во главе этой деятельности и лиц, ее осуществляющих, 
руководит ею, направляет ее, является ее непосредственным участником. Поэтому, как 
нам представляется, в пункте 6) части (1) статьи 52 УПК правильнее было бы указать, 
что прокурор осуществляет не надзор, а контроль за тем, чтобы каждое преступление 
было раскрыто. 

Как в данном, так и в других случаях, использование терминов в законах должно 
подчиняться прежде всего таким требованиям законодательной техники, как единство 
терминологии, общепризнанность, стабильность и доступность специальных терминов. 
Один и тот же юридический термин должен употребляться в одном и том же смысле 
как в данном законе, так и в других нормативно-правовых актах. 

УПК РМ существенно, по сравнению с ранее действовавшим УПК, расширил права 
участников уголовного судопроизводства, а также гарантии их соблюдения и защиты. 
Однако, на наш взгляд, проблема дальнейшего расширения гарантий обеспечения прав 
и законных интересов участников уголовного судопроизводства по-прежнему остается 
актуальной. 

Так, если УПК РМ 1961 года (в его последней редакции) и УПК РФ сегодня только 
в 8 случаях требуют от органа уголовного преследования, прокурора и судебной 
инстанции обеспечить в обязательном порядке участие защитника в производстве по 
делу, то УПК РМ 2003 года – в 12 случаях. Но и этот перечень нам не представляется 
исчерпывающим и нуждается, на наш взгляд, в дополнении, по крайней мере, еще 
двумя обстоятельствами: 

1) разбирательство дела осуществляется в отсутствие подсудимого; 
2) между прокурором и обвиняемым заключается соглашение о признании вины 

обвиняемым. 
Не может быть никаких сомнений, что и в этих двух случаях участие защитника 

является необходимым. Такая необходимость вытекает из положений статей 321, 504 и 
505 УПК. Поэтому эти обстоятельства так же должны быть закреплены в статье 69 
УПК, как случаи обязательного участия защитника в производстве по уголовному делу. 

В пунктах 8) и 9) статьи 64 УПК закреплены права подозреваемого на заключение 
соглашения о признании вины и дачу согласия на проведение специальной процедуры 
уголовного преследования и судебного разбирательства дела в случае признания им 
своей вины. Однако анализ и сопоставление данных положений с другими правовыми 
положениями УПК позволяют обнаружить их несогласованность с некоторыми 
нормами УПК. Например, статьи 504-506 УПК, весьма подробно регламентирующие 
вопросы заключения соглашения о признании вины, четко и однозначно указывают, 
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что соглашение о признании вины может быть заключено только с обвиняемым или 
подсудимым, чья вина подтверждается достаточными доказательствами, и только 
после предъявления ему обвинения. Право обвиняемого на заключение такого 
соглашения закреплено в пунктах 10) и 11) статьи 66 УПК. 

Положения, содержащиеся в статьях 504-506 УПК, нам представляются более 
выверенными и приемлемыми. Ведь нелогично заключать соглашение о признании 
вины с лицом, которое еще только подозревается в совершении преступления, и когда 
имеющиеся доказательства являются недостаточными и не дают основания для его 
привлечения в качестве обвиняемого. К тому же признание вины подозреваемым не 
имеет юридического значения, если оно не подтверждается «фактами и 
обстоятельствами, вытекающими из совокупности имеющихся по делу доказательств» 
(часть (2) статьи 103 УПК). 

Кстати, и в других странах, например, в Болгарии (статьи 370-374 УПК), в России 
(статьи 314-315 УПК) подобные соглашения заключаются не с подозреваемым, а с 
обвиняемым.  

В этой связи представляется целесообразным слова «заключить соглашение о 
признании вины» в пункте 8) и пункт 9) части (2) статьи 64 УПК исключить как 
несоответствующие нормам, регламентирующим понятие, основания и процедуру 
заключения соглашения о признании вины.  

Действующий УПК значительно усовершенствовал институт мер пресечения, 
обогатил его новыми правовыми положениями с целью более эффективного 
обеспечения решения задач уголовного судопроизводства, гарантий соблюдения 
конституционных прав и законных интересов лиц, привлекаемых к уголовной 
ответственности. Но отдельные положения данного института нуждаются, на наш 
взгляд, в некотором уточнении. 

Так, в части (4) статьи 175 УПК законодатель подчеркивает, что «домашний арест и 
предварительный арест могут применяться только к подозреваемому, обвиняемому, 
подсудимому». Из буквального смысла данного положения следует, что остальные 
меры пресечения применяются и к другим участникам процесса, которые могут и не 
являться подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми. 

Однако такой вывод противоречит положению части (1) статьи 175 УПК о том, что 
любая из одиннадцати предусмотренных УПК мер пресечения может применяться 
только к подозреваемому, обвиняемому, подсудимому с целью предотвращения 
совершения им определенных отрицательных действий в ходе уголовного 
судопроизводства или при обеспечении исполнения приговора. 

В этой связи представляется необходимым исключить из текста закона первое 
предложение части (4) статьи 175 УПК: «Домашний арест и предварительный арест 
могут применяться только к подозреваемому, обвиняемому, подсудимому». Что касается 
остальных положений части (4) и положений части (5) статьи 175 УПК, то их, на наш 
взгляд, было бы правильнее перенести в те статьи, которые подробно регламентируют 
содержание и особенности процедуры применения той или иной меры пресечения. В 
результате этого содержание статьи 175 УПК было бы приведено в полное соответствие 
с ее названием, и отпала бы необходимость в последующем дублировании ее положений, 
содержащихся ныне в частях (4) и (5), в других статьях УПК. 

Согласно статье 302 УПК «с санкции судьи по уголовному преследованию могут 
применяться следующие меры процессуального принуждения: 

− отсрочка извещения родственников о задержании лица – до 12 часов; 
− наложение ареста на имущество; 
− другие меры, предусмотренные УПК». 
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Анализ данной нормы, ее сопоставление с нормами, системно связанными с ней, 
позволяют выявить ее явно противоречивый характер. Во-первых, в соответствии со 
статьями 165-210 УПК отсрочка извещения родственников о задержании лица не 
является мерой процессуального принуждения. Во-вторых, статья 173 УПК, определяя 
порядок и условия уведомления о задержании, устанавливает продолжительность 
отсрочки уведомления в 6 раз больше – 72 часа. 

Приведенные обстоятельства, факты логической несогласованности отдельных 
правовых положений, некоторая непоследовательность в регулировании тех или иных 
отношений, неточность юридической терминологии, безусловно, отражаются на 
эффективности осуществления уголовного судопроизводства в нашем государстве, 
убеждают в необходимости дальнейшего развития и совершенствования уголовно-
процессуального законодательства в направлении укрепления демократических основ 
уголовного судопроизводства, повышения его культуры, расширения гарантий 
установления истины, предупреждения и устранения судебных ошибок, обеспечения 
прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства.  
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SITUAŢIA PROCESUALĂ A EXPERŢILOR. OPINII EXPRIMATE 
ÎN LITERATURA JURIDICĂ 

 
Drd. Ecaterina Baltaga, ULIM;  

lect. sup. UASM  
  
În literatura de specialitate, expertiza este definită ca „un mijloc de probă prin care, în 

baza unei cercetări metodice, folosind procedee ştiinţifice, expertul aduce la cunoştinţa 
organului care l-a împuternicit concluzii motivate ştiinţific cu privire la faptele pentru a căror 
elucidare sunt necesare cunoştinţe specializate”[1]. 

În general, cele mai multe expertize sunt efectuate de experţi. În art.88 din CPP RM se 
stipulează că organul judiciar va putea recurge la serviciile unui expert, dacă sunt necesare 
cunoştinţele acestuia „pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări ale cauzei, în vederea aflării 
adevărului”. 

Societatea modernă a reglementat statutul expertului, chiar profesia de expert, activitatea 
de expertiză şi a creat cadrul normativ şi instituţional în domeniu. Pentru interesele organelor 
judiciare şi de urmărire penală s-au constituit instituţii specifice, iar pentru interesele ştiinţei şi 
afacerilor s-a constituit o adevărată piaţă a expertizei. 
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Actele normative, cu conţinut organizatoric al profesiilor de expert, profilează anume 
definiri fără, însă, a le preciza. 

Doctrina, prin opinia lui Radu Constantin, apreciază că termenul de „expert” se foloseşte 
în vorbirea curentă pentru a desemna o persoană care prin pregătirea şi experienţa sa într-un 
anumit domeniu poate înţelege şi rezolva cele mai complexe şi dificile probleme din 
domeniul respectiv [2]. 

În acest sens, se apreciază că expertul este persoana care are cunoştinţe de specialitate 
într-un anumit domeniu al ştiinţei, tehnicii, artei şi care este abilitată oficial în calitate de 
expert de a lămuri chestiuni care în procesul judiciar necesită asemenea cunoştinţe. 

Apreciem că sintagma „abilitate oficial” imprimă definirii conotaţia de monopol asupra 
recunoaşterii calităţii de expert, de monopol al statului prin intermediul unor persoane. 

Expertul desemnează un specialist de înaltă calificare în domeniul său, la care adaugă 
experienţă şi competenţă recunoscută. Expertul este un auxiliar al instanţei, cu statut special. 
Conform reglementărilor doctrinei autohtone, expertul nu este nici martor şi nu are nici drept 
de a judeca în cauză. 

Apreciem că definirea noţiunii de expert trebuie legată strâns de misiunea expertizei, 
respectiv, de misiunea sa ştiinţifică. 

Urmează să evidenţiem rolul experţilor în sistemul judiciar al mai multor ţări, din punct 
de vedere legislativ şi practic, aparţinând unor sisteme de drept diferit, în măsura în care a 
existat accesul la informaţii din acest domeniu [3], respectiv: România „Expert”, atribuit 
persoanei care efectuează expertiza, desemnează pe acei specialişti de înaltă calificare într-un 
anumit domeniu care, prin pregătirea lor, au dobândit o competenţă ridicată în înţelegerea şi 
rezolvarea celor mai complexe probleme specifice domeniului activităţii lor; „este persoana 
care posedă cunoştinţe temeinice speciale într-un anumit domeniu şi este abilitată, în modul 
stabilit de lege, să facă o expertiză (pct.12) al art.6 din CPP România); 

Estonia „Expertul este o persoană care-şi utilizează cunoştinţele extrajudiciare pentru a 
efectua expertize în cazuri şi în conformitate cu procedura prevăzută în prezentul cod”; 

Lituania „În calitate de expert poate fi numită orice persoană care posedă cunoştinţe 
necesare pentru a prezenta concluzii referitoare la circumstanţele apărute în legătură cu cauza 
penală şi pot avea importanţă probatorie pentru cauza penală”; 

Polonia „O persoană ce posedă cunoştinţele necesare a exprima o concluzie va fi numită 
expert. Dacă este necesar, pot fi numiţi mai mulţi experţi”. 

În sistemul de common law, experţii sunt trataţi într-o manieră foarte liberală. La acest 
moment, există o tendinţă de reglementare a competenţei prin acte normative, în timp ce 
statutul lor este consecinţa activităţii practicienilor (judecători, procurori şi avocaţi). În lipsa 
unei reglementări specifice a profesiei, se poate spune că ne aflăm în faţa unei profesiuni 
liberale, de furnizare a unor servicii specializate destinate sistemului de administrare a 
justiţiei, care se autoreglează după mecanismul cererii şi ofertei. 

În schimb, în sistemul continental, situaţia experţilor este mult mai reglementată, în 
special, prin dispoziţii de drept procesual, dar şi prin legi speciale de organizare a profesiei. 

În cadrul sistemului de drept scandinav ce are o poziţie intermediară în sistemul de drept 
romano-germanic: dispune de reguli procedurale bine definite, dar cantitativ reduse privind 
intervenţia în proces a expertului şi acordă judecătorului libertatea deplină de apreciere a 
probei, în acelaşi timp, nu există o reglementare a acestei categorii profesionale. 

În cazul în care pentru soluţionarea dosarului sunt necesare cunoştinţe de specialitate, se 
recurge la serviciile unor experţi (expert witness), care îşi pot exprima opinia de specialist cu 
privire la faptele care urmează a fi dovedite. Astfel, folosirea expertului apare ca o excepţie de 
la regula potrivit căreia mărturiile care conţin opinii sunt inadmisibile (exclusionary rule) [4]. 
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Persoanele care participă la un proces în calitate de experţi nu au nevoie de o acreditare 
specială, fiind suficient să deţină pregătirea şi calificările care le permit să se pronunţe asupra 
aspectelor care formează obiectul cauzei. 

„The Criminal Procedure Rules” – Regulile de Procedură Penală din 2005 [5] nu conţin, 
în partea 33 privitoare la experţi, reglementări cu privire la folosirea acestora, făcându-se doar 
trimitere la dispoziţiile din partea 24 a aceluiaşi act normativ; aceste prevederi reglementează 
obligaţia, în anumite situaţii, a părţii care doreşte să se folosească de serviciile unui expert, de 
a comunica celeilalte părţi, în scris, faptele sau opiniile pe care doreşte să le evidenţieze prin 
intermediul acestui mijloc de probă, precum şi, dacă cealaltă parte a solicitat, tot materialul pe 
care aceste fapte sau opinii se bazează. Această obligaţie nu mai există în situaţia în care 
partea interesată în folosirea expertului are motive rezonabile să creadă că prin comunicarea 
intenţiei de a recurge la o astfel de probă s-ar ajunge la intimidarea expertului sau ar putea fi 
afectat bunul mers al justiţiei [6]. 

Termenul de expert judiciar, în Franţa, este folosit pentru a face referire la toate 
persoanele care efectuează expertize judiciare, indiferent de domeniul în care acestea au fost 
dispuse: civil, penal sau administrativ. 

Termenii utilizaţi pentru persoanele care efectuează expertize în materie penală sunt: 
„expert înscris pe listele Curţii de Apel” (expert inscrit sur la liste pres la Cour d'appel) şi 
„expert agreat de Curtea de Casaţie” (expert agree par la Cour de cassation). 

Activitatea experţilor din justiţie este reglementată, în special, de către Codul de 
Procedură Penală, Noul Cod de Procedură Civilă, Codul Administrativ, şi de către unele legi 
speciale. Expertul judiciar poate avea calitatea de funcţionar, personal contractual care 
lucrează în cadrul serviciilor publice, angajat al unei societăţi private sau profesionist 
independent. 

Experţii din domeniul penal. Experţii sunt aleşi şi desemnaţi de către instanţă dintre 
specialiştii înscrişi pe listele oficiale. Există şi posibilitatea de a alege specialiştii care nu sunt 
pe liste, dar, în acest caz, decizia trebuie motivată (art. 157 alin. 3 Codul de Procedură 
Penală). Pentru efectuarea unei expertize poate fi desemnat un singur specialist, dar în unele 
cazuri acesta poate beneficia de ajutorul unui specialist în alt domeniu decât al său (art. 162 
Codul de Procedură Penală). 

Italia. Expertiza intervine atunci când este necesară o evaluare ce implică utilizarea de 
mijloace tehnice, ştiinţifice sau artistice şi îndeplineşte mai multe funcţii, care necesită 
cunoştinţe specifice (art. 220 alin.1 Codul de Procedură Penală): desfăşurarea de investigaţii 
în scopul alcătuirii probatoriului, dobandirea datelor ce alcătuiesc probatoriul, selecţionarea şi 
interpretarea acestora, realizarea de evaluări asupra datelor. 

Expertul (Perito) judecătorul îl alege pe acel expert considerat mai potrivit pentru 
îndeplinirea sarcinii respective. Pentru numirea expertului, trebuie să fie avut în vedere 
obiectul anchetei, iar alegerea este liberă şi se face atât din lista de experţi, cât şi din afara 
acesteia. 

Spania. Legislaţia spaniolă acordă un rol important experţilor (peritos), care intervin în 
orice tip de cauze. 

Relatarea experţilor (dictamen) se realizează în şedinţă publică, cu excepţia cazului în 
care instanţa, din oficiu sau la cererea părţilor, decide altfel (art. 300 alin.1 Codul de 
Procedură Civilă). 

Finlanda. Dispoziţiile care reglementează activitatea experţilor în proces se regăsesc în 
primul rând în Codul de Procedură Judiciară 4/173443 care reprezintă dreptul comun în 
materie procesuală, apoi în Legea privind urmărirea penală 449/1987, Legea de procedură 
penală 689/199744 şi Legea de procedură în contenciosul administrativ 586/199645 . 

În conformitate cu dispoziţiile Codului de Procedură Judiciară, capitolul 17, articolul 44, 
atunci când pentru lămurirea anumitor probleme sunt necesare cunoştinţe de specialitate, 
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instanţa va obţine un raport din partea unei agenţii, unui funcţionar public sau altui specialist, 
ori va încredinţa redactarea raportului unuia sau mai multor experţi în domeniul respectiv care 
se bucură de o bună reputaţie morală şi profesională. 

Articolele următoare din capitolul 17, Codul de Procedură Judiciară conţin dispoziţii 
privind desemnarea şi activitatea expertului.  

În dreptul finlandez, calitatea de expert nu presupune o autorizare din partea unei 
autorităţi publice sau a unei organizaţii profesionale. Ministerul Justiţiei nu este implicat sub 
nici o formă în autorizarea sau coordonarea activităţii de expertiză judiciară. 

Unul dintre principiile dreptului finlandez este cel al liberei aprecieri a probelor de către 
judecător, în vederea stabilirii adevărului (Codul de Procedură Judiciară, cap. 17, art. 2 alin. 
1), şi în temeiul acestui principiu instanţa va aprecia valoarea expertizei, luând în considerare 
şi competenţa ori credibilitatea expertului. 

Suedia. Participarea experţilor în proces este reglementată de către Codul de Procedură 
Judiciară suedez, în capitolul 40 (art. 1-20) „Experţii” al Părţii a III-a „Probele”. Conform 
art.1 capitolul 40 Codul de Procedură Judiciară, în cazul în care aprecierea unei situaţii 
presupune cunoştinţe de specialitate, se va cere opinia unui expert care poate fi un 
reprezentant al unei instituţii publice, o persoană care este autorizată să emită astfel de opinii 
ori unul sau mai mulţi specialişti care sunt cunoscuţi pentru integritatea şi competenţa lor. 
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TEORIA GENERALĂ A CONTRACTELOR COMERCIALE 
INTERNAŢIONALE 

 
Magistru în drept, lect. univ. Natalia Ciobanu, ASEM 

 
Epoca modernă se caracterizează prin multiplicarea relaţiilor contractuale – ca expresie a 

liberalizării comerţului. Relaţiile marfă-bani implică un acord de voinţă, concretizat într-un 
contract, care apare ca fiind procesul în care se înfăţişează şi se mijloceşte contradicţia de a fi 
şi a rămâne proprietar, excluzând cealaltă voinţă, în măsura în care, într-un act de voinţă 
identic cu al celuilalt, el încetează a fi proprietar [8, p.100]. Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
observă că acest raport este „mijlocirea unei voinţe care rămâne identică în distingerea 
absolută a unor proprietari, existând pentru sine, şi înseamnă că fiecare, prin voinţa sa şi a 
celuilalt, încetează de a fi proprietar, rămâne şi devine proprietar”. Marele gânditor defineşte 
acest moment ca fiind „mediaţia voinţei, de a renunţa la o proprietate, şi anume la una 
singulară, şi a voinţei de a accepta atare proprietate, deci pe a unuia altuia”, una „din voinţe 
ajunge numai la hotărâre, întrucât este dată de cealaltă voinţă”[8,p.101]. 

G.W.Fr. Hegel atrage atenţia că „stipularea cuprinde latura voinţei, deci substanţialul 
juridicului în contract, faţă de care posesia, ce se menţine încă atâta cât contractul nu este 
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îndeplinit, nu este pentru sine decât exteriorul, avându-şi destinaţia numai în acea latură” 
[8,p.102]. Prin stipulare – observă eminentul gânditor – o parte renunţă la proprietate, ea devenind 
proprietatea altuia, implicând juridic nemijlocit obligaţia de executare. În concepţia marelui 
gânditor, diferenţa „dintre o simplă promisiune şi un contract” constă în aceea că în prima, ceea ce 
vreau să fac, să execut este exprimat ca ceva viitor „şi rămâne încă o determinaţie subiectivă a 
voinţei”, care poate să se modifice, pe când stipulaţia contractului, din contra, „este, deja, ea însăşi 
existenţa, de fapt, a hotărârii”, în sensul că prin stipulaţia contractuală respectivă bunul a încetat să 
mai fie proprietatea unei părţi, devenind proprietatea celeilalte părţi. Exprimarea stipulaţiei – 
observă G.W.Fr. Hegel – „nu este o exprimare oarecare, ci exprimă voinţa comună ajunsă la 
realizare, din care bunul plac al modificării ei a fost suprimat [8, p.106]. Deci, nu este vorba „de 
posibilitatea ca celălalt, în mod interior, să fi fost sau să devină altfel intenţionat, ci dacă el are 
dreptul la aceasta. În analiza efectuată – Hegel demonstrează că „nu are acest drept”, deoarece 
obligaţiile asumate prin contract implică executarea, ceea ce subliniază diferenţa dintre o 
promisiune şi o stipulaţie contractuală. 

Nu există o definiţie unanim acceptată de către doctrinari cu privire la definiţia 
contractului de comerţ internaţional. Astfel, contractul comercial internaţional este considerat 
acordul de voinţă realizat între doi sau mai mulţi participanţi la comerţul internaţional 
(subiecţi de drept, aparţinând ordinii juridice internaţionale, sau subiecţi de drept, aparţinând 
ordinii juridice naţionale) din state diferite, în scopul de a crea, modifica ori stinge raporturi 
juridice de comerţ internaţional [6, p.5]. 

Doctrina rusească în domeniu, nici ea nu poate oferi o formulare unanim acceptată vizavi 
de definiţia contractului de comerţ internaţional. Autorul rus Lunţ L.A. afirma că în condiţiile 
în care formele convenţiilor economice externe se multiplică şi se schimbă, e necesar de a 
adopta o aşa definiţie a convenţiilor (contractelor) comerciale internaţionale care ar cuprinde 
şi cazurile de aplicare a legilor străine, cât şi normele materiale internaţionale unificate 
[9,p.132]. 

O altă formulare a noţiunii de contracte comerciale internaţionale o oferă autorul 
M. Boguslavkii, care afirmă că prin contracte comerciale internaţionale trebuie înţelese acele 
convenţii, în care, cel puţin, o parte este cetăţean străin sau o persoană juridică străină, 
obiectul contractului fiind operaţiuni de import sau export de mărfuri, sau orice alte afaceri 
legate de acestea [3, p.200]. Interesantă formulare a propus un alt autor rus Zîkin I.S., care 
propune a considera drept contracte de comerţ internaţional acele contracte care sunt 
exercitate în cadrul activităţii de antreprenoriat şi înfăptuite între persoane, întreprinderi 
comerciale aflate pe teritoriul unor state diferite [11, p.72]. 

Contractele comerciale internaţionale constituie o formă a contractelor comerciale (care 
reprezintă, pentru cele dintâi, genus proximus) şi, ca atare, întocmai ca şi acestea din urmă, au 
ca drept comun reglementările aplicabile contractelor civile, în general, faţă de care se 
deosebesc, însă, prin anumite particularităţi [1, art.666], generate de natura lor comercială. 

Contractele comerciale internaţionale se disting, la rândul lor, faţă de contractele 
comerciale (interne), prin anumite particularităţi (diferenţia specifica), generate, mai ales, de 
caracterul lor de internaţionalitate [4, p.3]. 

De notat că atât în doctrină, cât şi în practica internaţională se consideră că nu există o 
definiţie absolută a noţiunii de „caracter internaţional” al unei operaţiuni comerciale şi nici a 
unui contract comercial internaţional. Cu toate acestea, pentru stabilirea caracterului 
„internaţional” se utilizează atât criterii juridice, cât şi cele economice [2, p.203]. 

Criteriile juridice se referă la punctele de legătură ale raportului juridic, şi anume: locul 
încheierii raportului juridic, cel al executării obligaţiei, domiciliul sau reşedinţa persoanei 
fizice, sediul persoanei juridice etc. Există o tendinţă de a se referi cu preferinţă la criterii 
obiective, care implică o localizare geografică a operaţiunilor materiale, a bunurilor, a 
persoanelor etc. Potrivit acestor criterii juridice, un contract are un caracter internaţional din 
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momentul în care el conţine, cel puţin, un element internaţional. Dar această concepţie este 
nesigură, deoarece, pe de o parte, unele elemente internaţionale nu sunt luate în considerare 
pentru a atribui contractului caracter internaţional (de exemplu, cetăţenia părţilor), iar, pe de 
altă parte, deseori, un singur criteriu nu este considerat suficient pentru a da contractului 
caracter internaţional, ci se mai cere un al doilea criteriu (sau chiar mai multe), astfel încât 
numai prin aplicarea cumulativă a tuturor acestora să se poată conferi contractului respectiv 
caracter internaţional. 

Criteriile de ordin economic se referă la impactul economic al operaţiunii, precum sunt 
mişcarea de valori peste frontieră. Influenţa operaţiunii respective asupra relaţiilor economice 
cu străinătatea etc. În temeiul unor asemenea criterii s-au evidenţiat de către jurisprudenţă 
clauzele de apărare împotriva fluctuaţiilor monetare, precum clauza aur ori clauza de alegere a 
unei monede de cont anume determinată, atunci când operaţiunea comercială implică un flux de 
valori peste frontiere sau prezintă un caracter ce depăşeşte cadrul economiei interne [10, p.143]. 

Sintetizând particularităţile contractului comercial internaţional şi având în vedere poziţia 
acestuia în cadrul instituţiei contractelor, în general, precum şi din cele analizate mai sus, 
putem defini contractul comercial internaţional ca fiind acordurile de voinţă încheiate între 
două sau mai multe subiecte ale dreptului comerţului internaţional, care îndeplinesc 
condiţiile de comercialitate şi internaţionalitate şi care au ca scop naşterea, modificarea sau 
stingerea raporturilor juridice de comerţ internaţional. 

În aşa mod, din însăşi denumirea contractului rezultă două elemente specifice contractului 
comercial internaţional, şi anume: comercialitatea şi internaţionalitatea. Aceste două atribute 
trebuie să existe cumulativ, deoarece absenţa unuia din ele face ca acest contract să se situeze 
în sfera contractelor civile sau comerciale, care cad sub incidenţa exclusivă a dreptului 
naţional. Elucidăm această afirmaţie prin câteva exemple. Operaţiunea de introducere sau 
scoatere legală din ţară de către persoanele fizice, a unor bunuri de uz personal, deşi conţine 
elemente de extraneitate, nu poate fi raportată la contractele comerciale internaţionale, din 
cauza absenţei caracterului comercial. Tot astfel, vânzarea comercială, asigurarea, mandatul 
comercial sau comisionul, atunci când sunt lipsite de elementul de internaţionalitate rămân 
simple contracte comerciale sub incidenţa dreptului naţional [7, p.67]. Acestea devin 
contracte de comerţ internaţional numai în cazul în care în structura lor se produce intrusiunea 
a, cel puţin, unui element de internaţionalitate. 

Prezenţa elementului de internaţionalitate într-un contract comercial determină scoaterea 
acelui contract de sub incidenţa exclusivă a sistemului de drept material al forului, creându-i 
vocaţie pentru a suporta incidenţa concomitentă a mai multor sisteme de drept [6, p.5]. 

Aşadar, pentru determinarea caracterului internaţional al unui contract pot fi luate în 
considerare o totalitate de criterii de ordin juridic şi economic, în funcţie de natura 
contractului respectiv. Atribuţia de a defini caracterul comercial al unui act juridic întotdeauna 
îi revine legii forului. De exemplu, în materia de arbitraj, Convenţia pentru recunoaşterea şi 
executarea sentinţelor arbitrale străine, încheiată la New York la 10 iunie 1958, prevede 
explicit, în acest sens, că orice stat contractant va putea să declare că va aplica Convenţia 
numai la diferendele rezultate din raporturi de drept, contractuale sau necontractuale, care 
sunt considerate comerciale de către legea sa naţională [5, p.122]. 

Legislaţia, doctrina şi practica jurisdicţională utilizează, pe plan terminologic, expresii 
diferite pentru desemnarea conceptului în discuţie, precum: contracte externe, contract 
comercial internaţional, contract de comerţ internaţional. Diferenţa de terminologie nu se 
legitimează printr-o diferenţă de semnificaţie juridică, deoarece conceptul la care ne referim 
are caracter unitar şi o unică semnificaţie juridică. Ea pare mai curând a fi rezultatul unor 
abordări din unghiuri diferite a ideii de contract ca instrument juridic principal de înfăptuire a 
comerţului mondial. În ceea ce ne priveşte, am preferat expresia contract de comerţ 
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internaţional din dorinţa de a păstra o consecvenţă de terminologie: în toată problematica 
domeniului investigat. 
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UNELE ASPECTE PRIVIND PROCESUL DE DEJUDICIARIZARE 
 

Magistru in drept, lect. sup. Djulieta Vasiloi, ASEM 
 
 După cum au remarcat numeroşi autori, a doua jumătate a secolului XX şi începutul 

secolului XXI au fost marcate de o producţie legislativă fără precedent, care s-a manifestat, în 
special, în domeniul dreptului penal, făcând să se vorbească de o „inflaţie penală”, de un 
exces de incriminări destinate să reprime noile comportamente prejudiciabile, apărute în 
contextul globalizării economiei mondiale şi al dezvoltării tehnologiei informaţiei. 

 Dar, acest exces de incriminări, vizibil mai cu seamă în domeniul economic, nu a condus, 
aşa cum se spera, la o scădere a fenomenului de devianţă socială şi, pe lângă aceasta, 
pretutindeni, specialiştii au sesizat o anumită neglijenţă, a legiuitorului în selectarea 
comportamentelor pedepsibile. Departe de a ţine seama de principiul subsidiarităţii legii 
penale, de necesitatea de a folosi legea penală ca o ultima ratio, legiuitorii moderni tind, 
dimpotrivă, să sancţioneze penal chiar şi comportamente neimputabile din punct de vedere 
moral ori care ar putea fi combătute, mult mai eficient, prin intermediul unor sancţiuni civile 
ori administrative. 

 În orice caz, această stare de lucruri ar putea constitui una din explicaţiile faptului că în 
anii 60, a luat avânt, mai întâi în SUA, iar apoi şi în Europa, un curent criminologic cunoscut 
sub numele de „curentul interacţionist”, în viziunea căruia între infractor şi omul onest nu ar 
exista nici o diferenţă; statutul de infractor ar fi exclusiv consecinţa unui proces de 
„stigmatizare” a unora dintre membrii grupului de către organele de control social care, 
tocmai ele, ar fi responsabile de crearea fenomenului de devianţă socială, întrucât declară sau 
„etichetează” ca infractori anumiţi indivizi. [2, p.64] 
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 Din curentul interacţionist s-au desprins, ulterior, alte curente de critică socială, cuprinse 
sub denumirea generică de „riminologia reacţiei sociale”, între care şi acela intitulat „noua 
criminologie” sau „riminologia radicală” printre ai cărui reprezentanţi s-au numărat mulţi 
autori celebri (Marcuse – SUA; Althusser – Scoala de la Frankfurt; Gramsci – Italia; D. 
Chapman – Marea Britanie etc.), care s-a evidentiat printr-o critică extrem de severă, de 
inspiraţie marxistă, la adresa politicilor penale şi a sistemelor represive ca şi prin abandonarea 
cercetărilor privitoare la comportamentul infracţional în favoarea acelora privitoare la reacţia 
socială faţă de infractor. [2, p.66] 

 Oricum, este neîndoielnic că această orientare criminologică a atras atenţia organismelor 
politice asupra importanţei prevenirii, ca şi asupra necesităţii ajustării reacţiei sociale, faţă de 
fenomenul infracţional, impunând căutarea unor substituenţi pentru instituţiile judiciare 
penale şi pentru pedepse şi determinând astfel apariţia proceselor de dejudiciarizare şi 
depenalizare. 

 Cel dintâi proces, de care ne vom ocupa în prezentul studiu, numit dejudiciarizare, a 
însemnat scoaterea din competenţa instanţelor penale a anumitor infracţiuni, în general, de o 
gravitate redusă, şi trecerea lor în competenţa altor organe, fie judiciare, fie extrajudiciare, 
abilitate să aplaneze conflictele şi să încerce concilierea părţilor ori, în caz de nereuşită, să 
aplice făptuitorilor sancţiuni cu caracter administrativ. [4, p.47] În SUA şi Canada, mai ales, 
accentul s-a pus pe scopul de reparare sau de restaurare al unor asemenea proceduri şi o 
impresionanta literatură s-a născut în legătură cu acest subiect – ceea ce a condus la apariţia 
unor comitete comunitare, ca organe sociale de conciliere. [4, p.51] 

În acest context, trebuie să amintim că ideea dejudiciarizării a pătruns şi în Republica 
Moldova. Astfel, având în vedere necesitatea identificării unor răspunsuri adecvate pentru 
prevenirea şi combaterea criminalităţii, în contextul general al reformei sistemului justiţiei 
penale se urmăreşte găsirea unor soluţii corespunzătoare pentru diminuarea acesteia prin 
intermediul justiţiei restaurative, metodă alternativă de soluţionare a conflictelor. Justiţia 
restaurativă, mişcare care a apărut în America de Nord, în anii 70 ai sec. XX, este bazată pe 
programe care urmăresc împăcarea între victimă şi infractor şi identificarea unor soluţii 
adecvate, de reparare a prejudiciului cauzat prin săvârşirea infracţiunii. Aceasta s-a dezvoltat 
ca alternativă la sistemul penal retributiv. 

 Justiţia restaurativă pleacă de la premisa că toate părţile trebuie să fie implicate în 
căutarea răspunsului la infracţiune, respectiv, victima, infractorul, precum şi comunitatea. În 
cadrul acestei filosofii penale, răspunderea se întemeiază pe înţelegerea de către infractor a 
răului produs prin fapta sa ilicită, acceptarea răspunderii şi repararea pagubei produse. Justiţia 
restaurativă porneşte de la premisa că cel mai bun răspuns pe care îl putem da conflictului îl 
reprezintă repararea răului produs de un act necugetat. „Reparaţiile” materiale şi cele 
simbolice constituie debutul unui proces restaurativ, dar restaurarea înseamnă mai mult decât 
a primi o compensaţie. 

Pentru cei prejudiciaţi, restaurarea înseamnă repararea pagubelor reale, cauzate de 
acţiunea îndreptată împotriva lor şi restaurarea sentimentului de control asupra propriilor lor 
vieţi.  

Pentru făptaşi, restaurarea implică asumarea responsabilităţii pentru acţiunile lor prin 
repararea oricărui rău pe care l-au cauzat şi rezolvarea problemelor care i-au condus la 
comiterea faptei respective.  

Pentru comunitate, restaurarea reprezintă denunţarea comportamentului infracţional şi 
asistarea victimelor şi infractorilor în procesul de restaurare.  

Conform sistemului de justiţie clasic, infracţiunea este un act îndreptat împotriva statului, 
o încălcare a legii, a unui ideal abstract, spre deosebire de supoziţia justiţiei restaurative care 
susţine că infracţiunea este un act împotriva altei persoane sau a comunităţii.  
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În cadrul sistemului penal actual pedeapsa este eficientă dacă previne infracţiunea şi 
schimbă comportamentul infractorului, pe când în cadrul justiţiei restaurative producerea 
deliberată a suferinţei nu contribuie la refacerea echilibrului vieţii comunitare perturbat prin 
comiterea infracţiunii. 

În Europa Occidentală, efectuarea procedurii de împăciuire constituie, în general, un 
atribut al organelor judiciare, respectiv, al poliţiei, procuraturii ori chiar al judecătorilor. 
Totuşi, faptul invocat nu este decât în parte adevărat, fiindcă, în Occident, competenţa, în 
acest sens, a organelor judiciare nu se limitează la simpla sugestie adresată părţilor de a se 
împăca – aşa cum se întâmplă, azi, la noi – ci cuprinde atribuţii mult mai largi şi mult mai 
precise. În Anglia, de exemplu, procedura permite poliţiei să decidă neurmărirea penală a 
infractorului şi să aplice acestuia un avertisment, ori să sesizeze un serviciu specializat în 
concilieri, în cadrul căruia părţile pot încheia o tranzacţie. Sau, în Olanda, procedura permite 
procurorului să încheie cu delincventul o tranzacţie pentru orice infracţiune prevăzută cu o 
pedeapsă de până la 6 ani de închisoare, procurorul angajându-se să nu înceapă urmărirea 
penală, iar delincventul angajându-se să plătească o amendă şi să despăgubească victima, fie 
parţial, fie în totalitate. Ori, în ţările germanice (Austria, Germania etc.) au fost create servicii 
sociale de mediere, iar neîndeplinirea procedurii de mediere, în cazurile prevăzute de lege, 
constituie chiar un impediment în calea începerii urmăririi penale. 

Prin „Legea cu privire la mediere” nr. 134 din 14.06.2007, în Republica Moldova s-a 
implementat o nouă idee, în ceea ce priveşte aplanarea conflictului dintre făptuitor şi victimă 
pe calea negocierii. De asemenea, în noul an s-a pus în discuţie introducerea conceptului de 
poliţie comunitară, care ar avea drept scop eradicarea fenomenului crimelor şi a dezordinii 
sociale, prin crearea serviciilor politiei care ar implica aspecte tradiţionale de ocrotire a ordinii 
publice, precum şi prevenirea, rezolvarea de probleme, atragerea comunităţii şi a populaţiei în 
calitate de partener, în scopul depistării şi redresării eficiente a fenomenului infracţional. 
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NOŢIUNEA ŞI PERICOLUL SOCIAL AL PARTICIPAŢIEI  
ÎN DREPTUL PENAL 

 
Drd. lect. sup. Alexandra Tighineanu, ASEM 

  
Participaţia reprezintă o instituţie separată, importantă şi, totodată, destul de complicată a 

dreptului penal. Complicată, întrucât fiind studiată de-a lungul secolelor, această problemă 
rămâne a fi una destul de discutată, una destul de actuală în orice condiţii şi insuficient 
reglementată în legislaţia penală atât din Republica Moldova, cât şi din alte state. 

Pornind de la studierea acestui fenomen pe o perioadă de aproximativ 200 de ani, în teoria 
dreptului penal până în prezent, asistăm la o disconcordanţă permanentă a părerilor 
doctrinarilor, în ceea ce priveşte problemele actuale ale participaţiei, precum şi reglementarea 
sa cu mari rezerve conduce la decizii judecătoreşti nedesăvârşite şi la comiterea unui şir de 
greşeli privind calificarea infracţiunilor şi stabilirea pedepsei penale. 

Cercetarea acestei teme ambiţionează să determine şi să explice, să argumenteze 
mecanismele cauzale ale unor fenomene acceptate pe deplin sau parţial în cadrul comiterii 
infracţiunilor prin participaţie. 

Pluralitatea de infractori se regăseşte în toate legiuirile penale, din toate timpurile şi din 
toate orânduirile sociale. În antichitate şi epoca medievală este reglementată doar pluralitatea 
naturală (bigamia, adulterul, incestul, duelul etc.) şi cea constituită (conspiraţia, coaliţia 
armată, complotul etc.), fără a exista, însă, o reglementare specifică, elaborată ştiinţific şi cu o 
terminologie precisă. Pluralitatea ocazională – participaţia – ca instituţie de drept penal 
individuală reprezintă o creaţie a legislaţiilor penale moderne, fiind reglementată sub diferite 
denumiri: complicitate – în Codul Penal francez, participaţie – în Codul Penal belgian; în 
Codul Penal olandez, în Codul Penal elveţian etc., sau concurs de persoane – în Codul Penal 
italian. În prezent, toate legislaţiile penale ale lumii cunosc instituţia participaţiei. 

Istoria legislaţiei româneşti atestă dispoziţii privind participaţia, începând cu pravilele lui 
Vasile Lupu şi Matei Basarab, de cele mai multe ori, însă, în legătură cu sancţiunile anumitor 
infracţiuni, deci, prin intermediul pluralităţii naturale (bigamia, adulterul, inversiunile sexuale, 
abandonarea serviciului de către funcţionarii coalizaţi, răzvrătirea colectivă, concubinajul 
între minori, sinuciderea prin sorţi şi jocul de noroc) sau constituite (complotul, asociaţia 
pentru comiterea de infracţiuni şi banda sau ceata organizată). 

Participaţia are un rol important în dreptul penal. Institutul participaţiei este introdus în 
dreptul penal, pentru a determina în baza lui, precum şi pentru ce vor răspunde persoanele, 
care nu participă nemijlocit la realizarea laturii obiective a infracţiunii. De concretizat că 
participaţia nu creează anumite temeiuri speciale ale răspunderii penale – temeiul 
constituindu-l aceeaşi componenţă a infracţiunii, dar comisă prin participaţie.1 

Criminalitatea cu care ne întâlnim astăzi, se deosebeşte printr-un caracter organizat înalt, 
a crescut brusc numărul infracţiunilor comise prin participaţie (practic, fiecare a treia 
infracţiune se comite prin participaţie). Criminalitatea organizată reprezintă un impediment 
important în dezvoltarea democratică a societăţii noastre. 

Problemei participaţiei i se acordă o atenţie deosebită în întreaga lume, „Congresul al VII-
lea Internaţional din 1957 de la Atena”, a fost dedicat, în totalitate, participaţiei penale. 

Analizând datele statistice, oferite de Ministerul Afacerilor Interne al Republicii 
Moldova, observăm că, în anul 2005, din numărul total de infracţiuni – 17878, infracţiunile 
comise în grup au constituit 2879, în anul 2006, din numărul total de infracţiuni – 17372, 
infracţiunile comise în grup au constituit 2854, în anul 2007, din numărul total de infracţiuni – 

                                                 
1 Гуцуляк В., Бужор В., Комментарий к уголовному кодексу Республики Молдова, общая часть, 
Кишинэу, 2005, с.154. 
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15301, infracţiunile comise în grup au constituit 2046, iar în anul 2008 din numărul total de 
12504, 1477 de infracţiuni au fost comise în grup.1 Deşi infracţiunile sunt în descreştere 
relativ, totuşi, ele continuă să deţină, în medie, 13-16% din numărul total de infracţiuni, 
nemaivorbind despre faptul că anume prin participaţie se comit cele mai grave şi mai 
periculoase infracţiuni, ce necesită unirea forţelor câtorva persoane, precum ar fi: banditismul, 
tâlhăria, jaful, terorismul, traficul de fiinţe umane, omorul, violul, acapararea puterii etc., care 
se află în topul datelor statistice privind situaţia criminologică în ţară. 

Îmbinarea eforturilor mai multor persoane la comiterea infracţiunii sporeşte nemijlocit şi 
uşurează comiterea şi ascunderea acesteia, pericolul social al infracţiunii, precum şi 
posibilitatea scăzută de depistare şi contracarare a lor în termene şi condiţii rezonabile, 
întrucât prezenţa mai multor persoane la comiterea infracţiunii, deseori, favorizează ştergerea 
urmelor infracţiunii, ascunderea bunurilor obţinute în urma acestor fapte ilegale, deşi sunt 
frecvente şi cazurile când prezenţa mai multor persoane la comiterea infracţiunii (participaţia 
simplă şi participaţia complexă), uşurează activitatea organelor de drept în descoperirea 
infracţiunii şi făptuitorilor. 

Orice acţiuni, orientate spre atingerea unui anumit rezultat, obiectiv pot fi realizate de o 
singură persoană sau de mai multe persoane în comun. 

Activitatea criminală comună, care se întâlneşte în literatura de specialitate sub diferite 
formulări, şi anume: infracţiunea comisă în grup; grup criminal organizat; asociaţie criminală; 
infracţiune comisă de două şi mai multe persoane; atac criminal organizat ş.a. reprezintă, în 
esenţă, acelaşi fenomen, numit în teoria dreptului penal – participaţie.2 

Astfel, există participaţie penală ori de câte ori o infracţiune este săvârşită de un număr 
mai mare de persoane decât cel indispensabil în raport de natura ei. 

Codul Penal al Republicii Moldova în art.41 reglementează participaţia, fiind „cooperarea 
cu intenţie a două sau mai multor persoane la săvârşirea unei infracţiuni intenţionate”. 

Orice contribuţie neintenţionată este, în acest caz, incompatibilă cu ideea de participaţie 
penală. La infracţiunile din culpă participaţia apare ca o contribuţie involuntară din culpă a 
două sau mai multe persoane la săvârşirea, în mod nemijlocit, a unei fapte prevăzute de legea 
penală. 

Participaţia trebuie separată de infracţiunile comise, ca rezultat al unor împrejurări 
întâmplătoare şi de mai multe persoane, îndreptate asupra aceluiaşi obiect, însă care 
acţionează independent una de alta, fără legături de intenţie. 

Savantul rus Taganţev N. exprimă esenţa participaţiei în felul următor: 
 „participaţiei îi sunt asimilate doar acele cazuri absolut specifice de unire a infractorilor, 

în care persistă răspunderea solidară – toţi pentru unul şi unul pentru toţi; în baza acestor 
condiţii, participaţia a obţinut statutul de instituţie de sine stătătoare a dreptului penal”.3 

În ştiinţa dreptului penal s-au conturat două puncte principale de vedere cu privire la 
natura juridică a participaţiei – al complicităţii delict distinct şi al unităţii de infracţiune. 

Potrivit primului punct de vedere, complicitatea ca delict distinct, în caz de participaţie, 
se comit atâtea infracţiuni câţi participanţi există.4 Acesta a fost consacrat în Codul Penal 
norvegian din 1902, precum şi cel danez. 

Al doilea punct de vedere, unitatea de infracţiune, este susţinut de cei mai mulţi penalişti 
şi adoptat de majoritatea codurilor penale. Adepţii acestei teorii susţin că toţi participanţii 
răspund pentru aceeaşi infracţiune, deoarece participaţia nu este o infracţiune, ci un mod de 

                                                 
1 www.statistica.md 
2 Гуцуляк В., Бужор В., Комментарий к уголовному кодексу Республики Молдова, общая часть, 
Кишинэу, 2005, с.154. 
3 Кузнецова Н.Ф., Тяжкова И.М., Уголовное право России, общ. часть, Москва, 2004, с.324. 
4 Basarab M., Drept penal, partea generală, vol.I, Cluj-Napoca, 1996, p.403. 
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săvârşire a acesteia. Există o singură infracţiune cu mai mulţi infractori, iar nu atâtea 
infracţiuni câţi participanţi.1  

Unul dintre principiile dreptului penal este principiul individualizării răspunderii penale, 
conform căruia fiecare persoană răspunde, în funcţie de fapta săvârşită, caracterul şi gradul 
prejudiciabil al faptei, persoana celui vinovat şi de circumstanţele cauzei, care atenuează sau 
agravează răspunderea penală. De aici rezultă că temeiul atragerii la răspundere penală a 
complicilor nu depinde de faptele comise de autor, ci de acţiunile întreprinse de fiecare în 
parte. Drept confirmare poate fi amintit şi excesul de autor, în timp ce ceilalţi complici vor 
răspunde, potrivit înţelegerilor prealabile dintre ei. Mai mult decât atât, în cazul în care 
autorul refuză de bunăvoie să comită infracţiunea sau a decedat în timpul comiterii ei, acest 
fapt nu-i scuteşte pe ceilalţi participanţi de răspundere şi pedeapsă penală. Această situaţie 
este reflectată şi în Codul Penal al Republicii Moldova.  

Din cele expuse mai sus, concluzionăm importanţa studierii fenomenului participaţiei în 
dreptul penal, şi în criminologie şi criminalistică, în vederea evidenţierii principalelor forme 
de manifestare ale complicilor, motivelor participării la comiterea infracţiunilor, valorilor 
morale, sociale şi psihologice ale complicilor, formelor uniunilor criminale constituite în acest 
scop etc. Acestea fiind spuse, este evident pericolul social al participaţiei şi necesită o 
cercetare minuţioasă şi multilaterală a acesteia. 

 
 
 

SUBIECTUL DE DREPT ÎN CONTEXTUL ACTUAL –  
REFLECŢII JURIDICE 

 
Lect. dr. Elena-Doina Lepădat,  

Universitatea Tibiscus, Timişoara, România 
 
Termenul „subiect de drept” a fost introdus în limbajul juridic de către filosoful G. Leibniz, 

la sfârşitul secolului XVII. El scria „Subjectum qualitatis moralis est persona et res. Persona est 
substantia, eaque naturalis vel civilis” [1, p. 15], aşa cum termenul „persoană” a fost preluat de 
jurişti din filosofia lui Aristotel.  

 Individul uman (omul), subliniem noi, dacă nu este calificat prin intermediul normei juridice, 
nu are existenţă în cadrul sistemului juridic. Cu toate că există din punct de vedere fizic, din punct 
de vedere juridic nu există. Ca urmare, dacă nu primeşte un rol social prin intermediul sistemului 
juridic, nu poate intra în nici un fel de relaţie la nivel social. 

 Omul social şi omul juridic nu există decât în măsura în care sunt recunoscuţi de ordinea 
juridică. Individul real este înlocuit de subiectul de drept, acesta din urmă fiind o simplă creaţie, 
un artefact al autorităţii de stat. Contractul acestui subiect cu realul este inexistent. Voinţa sa este 
voinţă care vine din afară de la autoritate. 

Constatăm că existenţa unor entităţi sociale (indivizi, etnii, naţiuni etc.) nu depinde de legea 
juridică, dar aptitudinea de a deveni subiect de drept, adică de a fi persoană în drept – da – prin 
recunoaştere formală sau prin creaţia legii.  

Deşi juriştii din toate epocile au folosit-o, noţiunea „persoană”, aceasta nu a purtat totdeauna 
aceeaşi semnificaţie pe care i-o dăm noi azi.  

Jurisconsulţii romani atribuiau calitatea de persoană în drept unui număr restrâns de indivizi 
– celor care aveau capacitate de folosinţă şi de exerciţiu. Sensul juridic dobândit ulterior de 
cuvântul persona nu exclude simbolismul iniţial al termenului, ci, dimpotrivă, confirmă rolul 
social al omului, capacitatea juridică fiind aptitudinea de „a juca” un rol în viaţa juridică. Cu 

                                                 
1 Basarab M., op.cit., p.403. 
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alte cuvinte, în viaţa juridică, oamenii nu sunt prezentaţi în sens propriu, ci în rolul lor tipic, 
recunoscut de către ordinea de drept adecvat pentru raporturile juridice corespunzătoare  
[2, p. 252]. 

Numai persoana consacrată ca persoană în drept de legea juridică are aptitudinea să devină 
subiect de drept. Şi chiar considerată persoană în drept, entităţii sociale – individuală sau nu – 
poate să nu i se recunoască „masca” în toate ramurile dreptului pozitiv: X are aptitudinea să 
devină subiect de drept civil, dar nu şi de drept politic, în cutare legislaţie; Y are aptitudinea să 
devină subiect de dreptul muncii, dar nu şi de drept fiscal, în cutare legislaţie. Subliniem că 
apariţia speţei umane se califică evident ca persoană, dar nu ca persoană în dreptul pozitiv. 

Un alt aspect pe care vrem să-l clarificăm este : Cu ce preţ şi în ce condiţii entitatea socială – 
„persoană” poate deveni subiect de drept, mai riguros, subiect de drept, într-un drept pozitiv?  

 Să ne întrebăm, în mod foarte serios, dintr-o perspectivă a viitorului de care, oricum suntem 
responsabili, ce distincţii facem – juridiceşte, privind aspectul – între fătul din eprubetă şi fătul din 
pântecele mamei lui naturale? Între o fiinţă posibilă nonplanetară şi una planetară? Între o etnie 
care se trezeşte la viaţă şi alta situată în istorie pe care o revendică informal? Iată, deci, aspecte noi 
care constituie un spaţiu juridic nou de reglementare a dreptului, chestiuni care inevitabil vor 
atrage după sine şi situaţii noi de reglementare a capacităţii juridice, în acest context.  

Pentru a putea vorbi de existenţa persoanei fizice, este necesar să aducem în discuţie 
aspectele : să existe şi să fie vorba de un corp uman; corpul uman să fie în viaţă; element al 
personalităţii, corpul uman presupune o protecţie particulară în contra atingerilor venind de la alţii 
sau chiar de la persoana însăşi; protecţia corpului uman este, deopotrivă, asigurată: contra 
particularilor şi contra statului; dreptul la integritate fizică al individului este garantat (art. 22 din 
Constituţia României); protejarea corpului uman contra persoanei înseşi pune problema de a şti şi 
în ce măsură persoana este stăpână pe propriul corp şi dacă este sau nu disponibil corpul (este 
vorba despre sinucidere, eutanasie, prelevările de organe). Evident, corpul nu poate fi alienat, iar 
prelevările de organe sunt guvernate de reguli stricte. 

Într-un timp în care civilizaţia drepturilor omului este un bun definitiv câştigat, reflecţiile 
asupra corpului uman şi drepturile personalităţii aduc o notă de preocupare legiuitorului român, şi 
nu numai. Timpul prezent este timpul emancipării corpului şi, dacă se va ajunge la armonia 
corpului cu sufletul, atunci s-ar realiza unul dintre cele mai vechi visuri ale omului. Astăzi, dreptul 
trebuie să regândească puterea pe care omul o are asupra propriului corp şi, totodată, protecţia cu 
care acest corp trebuie înconjurat faţă de primejdii exterioare. Este de principiu că dreptul nu 
acceptă un raport al persoanei fizice cu ea însăşi: eu nu sunt proprietarul corpului meu din 
moment ce corpul meu sunt eu, adică eu în calitate de subiect de drept. Suntem de opinie că 
corpul uman este substratul persoanei; el face persoana. 

Într-o opinie restrânsă s-a spus despre corpul uman că poate şi chiar trebuie să fie considerat 
un lucru, dar nu un lucru oarecare. S-a mai invocat textele Codului Civil român, conform cărora 
numai lucrurile care sunt în comerţ pot face obiectul convenţiilor. Astfel spus, dacă corpul uman 
nu poate face obiectul convenţiilor, aceasta s-ar datora faptului că el ar fi un lucru în afara 
comerţului, dar, totuşi, un lucru. Noi întărim opinia că corpul uman este o componentă a 
persoanei. Corpul uman nu este un lucru, este persoana însăşi – este vorba de a fi nu de a-l avea. 
Persoana este fizică, iar corpul este persoana în carne şi oase, persoana încărnată. 

A recunoaşte individului un drept de proprietate asupra corpului său înseamnă că ar trebui să 
considerăm valabile toate actele sale de dispoziţie care îl privesc. A considera corpul uman un 
lucru – când, de fapt, este persoana însăşi – înseamnă a confunda subiectul cu obiectul. Opinia 
majoritară vede asupra propriului corp un drept al personalităţii, unul din drepturile primordiale 
ale individului.  

S-a subliniat, însă, că nu putem vorbi despre un drept subiectiv oarecare pentru a califica 
raportul persoanei cu corpul său: mai mult decât atât, ar fi vorba despre o libertate, de una dintre 
expresiile libertăţii fizice. Este necesar să precizăm că alături de corpul uman, cealaltă 
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componentă esenţială a persoanei este viaţa. Corpul uman neanimat nu este persoană; atunci când 
viaţa a părăsit-o, o persoană a încetat să mai fie persoană. Chiar impregnant de personalitatea celui 
care a fost, un cadavru este, totuşi, un lucru. Aceasta nu înseamnă lipsa protecţiei speciale a 
cadavrului. Art. 48 din Proiectul Noului Cod Civil român dispune: „Persoanei decedate i se 
datorează respect cu privire la memoria sa, precum şi cu privire la corpul său”. Menţionăm că 
noţiunea de inviolabilitate nu are acelaşi sens, în cazul în care este vorba despre o persoană în 
viaţă sau mort. Fiecare individ este, într-o mare măsură, stăpânul corpului său, dar această putere 
este, totuşi, limitată de ordinea publică şi de bunurile moravuri. Astfel, art. 26 alin (2) din 
Constituţie statuează: „Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi dacă nu încalcă 
drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau bunele moravuri”, în acelaşi sens, prevede şi 
art. 47 din Proiectul Noului Cod Civil român; Codul Civil Italian în art. 5 stabileşte „Actele de 
dispoziţie asupra propriului corp sunt interzise când cauzează o diminuare permanentă a 
integrităţii fizice sau când sunt contrare legii, ordinii publice sau bunelor moravuri. 

Legiuitorul român reglementează statutul civil al corpului uman prin Legea nr. 95/ 2006. 
Acest statut este complex în sensul că el nu se rezumă, ca în abordarea clasică, să protejeze corpul 
uman în întregul său, ci protecţia merge până la detaliu. Corpul uman este descompus în 
elementele sale, adică ţesuturi şi organe pe care, de asemenea, le ocroteşte. Deşi legea exclude ca 
individul să aibă capacitatea să dispună cu titlu oneros de elementele şi produsele corpului, îi 
acordă, totuşi, acestuia capacitatea de a dispune de ele cu titlu gratuit; aceasta înseamnă că 
elementele corpului uman nu sunt cu totul indisponibile. 

Existenţa fiinţei umane (a persoanei fizice) pune în discuţie şi statutul juridic al embrionilor 
umani. În anii 1970-1980 legislaţiile celor mai multe state au fost surprinse de această „aventură a 
geneticii”, neexistând reglementări în materie. Până de curând legislaţia noastră nu avea un cadru 
juridic corespunzător procreării medicale asistate, deşi şi la noi în ţară s-au născut copii prin 
această tehnică. În această situaţie rezolvarea ei practică se făcea de către jurisprudenţă şi doctrină 
[3, p. 172-189]. Majoritatea ţărilor europene au reglementări speciale în acest domeniu: Franţa 
(1994), Anglia (1990), Germania (1990), Elveţia (1992), Spania (1988), Austria (1992) etc. În 
prezent, în România, o parte a acestei problematici este reglementată prin Legea nr. 95/ 2006 – 
Titlul VI – care statuează că acest titlu care se referă la prelevarea şi transplantul de organe, 
ţesuturi şi celule umane se aplică şi tehnicilor de fertilizare in vitro. 

În contextul fecundării in vitro rămân întrebările: Ce soartă vor avea embrionii 
supranumerari, adică cei lăsaţi în afara fecundării in vitro ? Pot fi ei consideraţi o fiinţă umană 
sau un lucru animat? 

În raport cu situaţiile prezentate se degajă întrebarea esenţială: Dacă fiecare persoană are 
dreptul la viaţă, trebuie să determinăm din ce moment există acea persoană? 

Adoptând o concepţie restrictivă, un prim răspuns dat în 1979 de Comisia europeană a 
drepturilor omului era că termenul de „persoană” nu acoperă copilul conceput, ci numai copilul 
născut. Aşadat, în această opinie momentul venirii pe lume rămâne fundamental. 

Al doilea răspuns situează apariţia persoanei umane în momentul fecundării. În sprijinul 
acestei opinii un argument se poate trage şi din maxima infans conceptus. Un argument pentru 
doctrina şi jurisprudenţa franceză, este unul de ordin textual pentru că Legea din 17 ianuarie 1975 
dispune: „Legea garantează respectarea oricărei fiinţe umane din momentul începutului vieţii 
sale”. S-a urmărit ca debutul personalităţii juridice să se situeze în momentul fecundării chiar 
dacă litera legii foloseşte expresia fiinţă umană şi nu pe cea de persoană umană [4, p. 22]. 

S-a susţinut că embrionul nu poate fi considerat un lucru, ci o persoană actuală (se poate 
spune că la început, noi cu toţi, am fost un embrion?). Aşa fiind, în cazul în care embrionii nu ar 
mai fi conservaţi şi, deci, distruşi, s-ar aduce atingere dreptului la viaţă al acestora care posedă de 
la data concepţiei toate atributele persoanei umane. 

În căutarea unei soluţii mai nuanţate s-a afirmat că „embrionul sau fetusul trebuie să fie 
recunoscuţi ca o persoană umană potenţială care este sau a fost vie şi a cărei respectare se 



 
 

141

impune tuturor” [5, p. 38]. Această opinie a fost criticată, deoarece conceptul de persoană umană 
potenţială este ambiguu: O persoană există sau nu, şi, de fapt, ce poate să semnifice această 
potenţialitate pentru un embrion care este lăsat la discreţia unui avort ? 

După multe ezitări şi căutări, soluţia actuală – cel puţin, în literatura juridică franceză – este că 
principiul respectării oricărei fiinţe umane din momentul începerii vieţii sale nu este aplicat 
embrionilor fecundaţi in vitro; se poate, aşadar, să fii fiinţă umană fără să existe încă persoană 
umană.  

Procrearea medical asistată se deosebeşte de clonare, care înseamnă realizarea unor indivizi 
identici pe cale asexuală, dintr-un ascendent unic. Marea majoritate a ţărilor interzic clonarea ca 
fiind un procedeu de multiplicare a indivizilor împotriva firii. Astfel, legiuitorul francez, prin 
Legea 2004-2008 din 6 august 2004 (art. 16-4 Cod Civil), a condamnat clonarea reproductivă şi 
terapeutică: „Este interzisă orice intervenţie care are ca scop naşterea unui copil identic unei alte 
persoane vii sau decedate”; ea este condamnată şi penal în art. 214-1 Codul Penal francez. 

Aşadar, somnul bioeticii naşte monştri. Fiecare fiinţă umană este un unicat. Fiecare om 
rosteşte adevărul său biologic, fiecare îmbogăţeşte inegalabila diversitate a constelaţiei umane 
prin distinsa sa valoare de unicat biologic. 

Individul este, ontologic vorbind, anterior colectivităţii. Dreptul recunoaşte, însă, calitatea de 
„purtători” de drepturi şi obligaţii atât indivizilor, cât şi entităţilor alcătuite după reguli bine 
statornicite. Cu alte cuvinte, în dreptul pozitiv modern, persoana revine nu doar omului luat 
individual, ci şi structurilor organizaţionale ale oamenilor – asociaţii politice, economice, 
culturale, statul şi organele lui. Un raport social este considerat a fi juridic nu atât pentru că 
drepturile şi îndatoririle participanţilor la acest raport sunt reglementate, normate, cât, mai ales, 
pentru că dacă acestea nu ar fi respectate în modul prescris de normă, poate interveni 
constrângerea de stat, prezentă în sancţiunea normei. 

În doctrină, datorită dezvoltării ştiinţelor (în special a celor biomedicale) s-a ridicat întrebarea 
dacă specia umană poate fi calificată persoană morală şi, deci, subiect de drept (prin specia 
umană înţelegându-se entitatea abstractă care regrupează ansamblul fiinţelor umane vii şi cele 
care se vor naşte). Pare curios, pe de o parte, să se protejeze specia umană în faţa experimentelor 
genetice şi, pe de altă parte, să se facă din ea un subiect de drept. De aceea, a face din specia 
umană o persoană întâlneşte obstacole de ordin practic, deşi conceptul de subiect de drept nu pare 
a nu admite o extensie a sa şi asupra speciei umane, dar în anumite condiţii. Astfel, s-a spus că, în 
principiu, legea este cea care recunoaşte expres personalitatea juridică anumitor grupări. Conform 
teoriei realităţii tehnice a personalităţii, recunoaşterea personalităţii implică două condiţii: ca 
gruparea să fie organizată pentru apărarea intereselor colective distincte de interesele individuale 
care o compun şi, totodată, să aibă o organizare de bază. Dacă prima condiţie – în cazul speciei 
umane – este îndeplinită (deoarece specia umană este organizată pentru apărarea genomului său şi 
nu pentru cel al individului), în schimb, în ceea ce priveşte cea de-a doua condiţie, ea pare dificil 
de atins. Întradevăr, în prezent, specia umană este lipsită de o structură juridică, care să impună 
voinţa proprie a fiinţei morale; de asemenea, ea este lipsită de reprezentanţi legali. De aceea, 
discuţia rămâne deschisă.  

În ceea ce priveşte natura juridică a persoanei fizice, problema este simplă: întreaga doctrină 
admite că persoanele fizice sunt fiinţe umane. 
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ПРАВОВАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ – ВАЖНЕЙШЕЕ 
УСЛОВИЕ СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 
 

И.В. Янак, 
 преподаватель кафедры «Публичное право» КГУ, 

 магистр права, докторант ИИГиП АНМ 
 

Современный период развития молдавского общества требует не только 
значительного повышения роли государства и права, но и обеспечения эффективного 
участия личности в решении государственных и общественных дел, поскольку без 
надёжно защищенной законопредписаниями свободной личности невозможно достичь 
цивилизованного развития гражданского общества – важного условия нормального, 
бесконфликтного функционирования не только политической системы, но и 
государства в целом.  

Анализ действующего законодательства Республики Молдова позволяет сделать 
вывод, что приоритетом на новом этапе реформ является стремление к политическому 
единству, общности интересов и судеб граждан разных национальностей, которые 
составляют основу государства и называются единым народом Республики Молдова. 

Важным средством, способствующим утверждению и развитию гражданского 
общества и становлению правовой государственности, считаем правовую 
социализацию личности, как часть единого процесса включения индивида в 
разнообразные общественные отношения конкретного общества. 

К большому сожалению, на протяжении длительного времени Республика 
Молдова, как и многие другие государства постсоветского пространства, продолжает 
оставаться в довольно тяжелом системном кризисе, охватившем практически все сферы 
жизнедеятельности нашего общества. Необходимо признать, что Республика Молдова 
стоит перед лицом серьезных угроз. Экономический фундамент неустойчив. 
Большинство отраслей экономики неконкурентоспособны. Политическая система 
развита недостаточно. Государственный аппарат малоэффективен. Существуют 
демографические проблемы. 

Анализ закономерностей развития государственности, присущих наиболее 
развитым странам, осуществляющим переход к новому типу общественных 
отношений, показывает, что особое значение и особую ценность в мировой 
политической практике приобрели такие явления общественной жизни, как: 
формирование свободного рынка; установление частной собственности как основы 
экономической свободы индивида; образование среднего класса; демократическое 
переустройство общества с утверждением приоритета прав и свобод человека, 
плюрализма мнений; создание гражданского общества, господство правового закона в 
юридически значимых сферах жизни общества и др.  

Отмеченные закономерности, а также черты государства, определяющие его 
отношения с обществом, социальными группами и отдельными гражданами, их 
цивилизованный характер, уважение прав человека, высокая правовая культура всех 
субъектов общественных отношений нашли сегодня, по нашему мнению, воплощение в 
понятии правового, демократического государства. 

Наряду с общими закономерностями развития государственности в Республике 
Молдова, можно сегодня выделить и специфические – обусловленные, по нашему 
мнению, самобытностью экономических, политических, духовно-нравственных 
условий жизнедеятельности народа. К таковым следует отнести: полиэтничность 
состава молдавского общества; проведение реформирования общества сверху, т.е. по 
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инициативе публичной власти; активная роль государства и относительно пассивная 
роль граждан в реформировании общества.  

В политико-правовой литературе в последнее время довольно часто отмечают и 
такую закономерность, как самобытность менталитета нашего народа (способа 
мышления, образа мыслей, умонастроений, душевного настроя, характера).  

Все отмеченные специфические закономерности развития государственности 
интересны по-своему и должны служить объектом самостоятельного исследования. 
Анализ мировой и отечественной политической практики показывает, что особое 
значение, особую ценность в современных условиях приобрели такие черты 
государственности, которые определяют отношение публичной власти с обществом, 
социальными группами и отдельными гражданами. В условиях же становления 
правового государства, проявления особого внимания к личности и ее естественным 
правам особо актуальными, по нашему мнению, становятся такие понятия, как 
социальная активность граждан как целое, и правовая активность граждан как ее 
составная часть. Социальная и, в частности, правовая активность – это составляющие 
процесса поэтапного включения индивида в социальную жизнь общества. Результатом 
этого включения должно стать формирование личности, занимающей определенную 
позицию в многообразных общественных отношениях.  

Правовая социализация представляет собой процессы включения индивида в 
систему правоотношений конкретного общества на основе усвоения всей правовой 
культуры данного общества, деятельностного освоения правовой действительности, 
поэтапного формирования правового сознания индивида.  

Положительные социально-правовые установки являются важнейшим внутренним 
источником правовой активности личности и выражаются в принципиальной духовной 
направленности на ценности правовой культуры общества. Здесь мы встречаемся с 
проблемой, которую достаточно красноречиво охарактеризовал В.А. Туманов: «Как 
только страна отказалась от тоталитарных методов правления и попыталась встать на 
путь правового государства… так сразу же дал о себе знать низкий уровень правовой 
культуры общества, десятилетиями царившие в нем пренебрежение к праву, его 
недооценка». Одна из тягчайших потерь всех последних лет – утрата социального 
оптимизма большинством населения, страх перед будущим.  

Сегодня значительная часть граждан, если не большинство, продолжают с 
недоверием относиться к социальной сфере, проявляют крайне низкую способность к 
общественной самоорганизации, что напрямую связано, как мы считаем, с проблемами 
формирования гражданского общества. «Личность сегодня, – справедливо отмечает 
И.В. Тепляшин, – в полной мере не готова активно участвовать в политической 
деятельности, которая превратилась в занятие для общественной элиты». Сегодня 
можно говорить о низкой правовой активности и инициативе населения на фоне 
чрезвычайной активности государства, особенно высших органов государственной 
власти.  

Пренебрежение интересами общества лежит в основе, в том числе такого 
распространенного в практике нашего государственного управления явления, как 
коррупция. С начала 90-х годов наблюдается срастание государственно-властных и 
предпринимательских структур, к середине десятилетия коррупция стала источником 
многих бед, ее проявления серьезно подорвали авторитет страны и в глазах мировой 
общественности, а в сознании наших граждан укрепился образ власти, в которой люди 
видят, прежде всего в аппарате государственного управления, оплот бюрократов и 
взяточников. 

Государственный аппарат становится в глазах граждан не проводником 
эффективной политики в интересах населения, а серьезным препятствием на пути роста 
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экономики и укрепления социального мира в обществе. Отмеченные негативные 
социально-правовые обстоятельства не только противодействуют процессу 
формирования гражданского общества, но и тормозят процесс становления правового 
государства в Республике Молдова, отрицательно влияют на состояние правовой 
системы и на механизм обеспечения конституционных прав и свобод граждан. 

Социально-правовая пассивность личности – следствие подрыва и духовно-
нравственных аспектов жизнедеятельности общества. Проявляется это в 
пренебрежении, а в отдельных случаях и отрицании общечеловеческих ценностей, 
которые, в свою очередь, способствуют развитию и закреплению различных 
антисоциальных явлений, таких как наркомания, алкоголизм, проституция и др. Имеет 
место тенденция пренебрежения нормами нравственности. 

Вместе с тем, анализ экономической и социально-политической ситуации, 
убедительно свидетельствует, что наше общество в определенной степени обладает 
необходимыми ресурсами формирования сильного во всех отношения государства и 
более качественного законодательства, реально обеспечивающего процесс 
реформирования общества. Одним из важнейших средств достижения этой цели, по 
нашему глубокому убеждению, становится гражданская инициатива, активность 
конкретной личности в сфере предоставленных прав и свобод. 
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EUROPENIZAREA DREPTULUI ÎNTRE INTEGRARE  
ŞI EXPANSIUNE 

  
Tatiana Cernei, 

Oficiul Consiliului Europei în Republica Moldova 
 
Termenul „europenizare” apare din ce în ce mai des în doctrina Dreptului Internaţional şi 

European din ultima perioadă, ca un domeniu de cercetare novum, ce are drept scop explicarea 
influenţei instituţiilor europene asupra evoluţiei dreptului la nivel naţionalIV.  

Deşi majoritatea autorilor juxtapun procesul de europenizare celui de integrare europeană a 
statelor-membre la Uniunea Europeană, totodată, procesul de europenizare poate fi atribuit şi 
Consiliului Europei, care realizează o integrare sectorială – în sfera Drepturilor Omului – a 
statelor sale membre. În acelaşi timp, europenizarea este şi o metodă de extindere a influenţei UE 
asupra dreptului intern al unor state terţe, ceea ce în domeniul Drepturilor Omului se poate 
suprapune cu competenţele Consiliului Europei (CE), unica organizaţie europeană cu statut de 
promovare, garantare şi protecţie a drepturilor omului. Astfel, în limitele acestui articol, prin 
termenii „integrare” şi „expansiune” se vor înţelege următoarele: integrare – omogenizarea 
sistemului juridic, fie al UE sau al CE, cu cel intern al statelor-membre; expansiune – extinderea 
influenţei sistemului juridic „intern” al UE sau al CE asupra statelor nemembre. 
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Însuşi termenul de europenizare poate avea, cel puţin, trei înţelesuri: 
1. Crearea şi dezvoltarea legislaţiei la nivel european. Aceasta ar include procesul de luare 

a deciziilor, precum şi de creare a tehnicii legislative în cadrul instituţiilor europene, 
adică, din top, fie în Strasbourg, în cadrul Consiliului Europei, fie la Bruxell, pentru 
Uniunea Europeană; 

2. Un proces de influenţă a deciziilor materializate în acte normative, adoptate la nivel 
înalt/european, ale legislaţiei naţionale; 

3. Aici se includ, în parte, primele două înţelesuri. Şi anume: a) crearea şi dezvoltarea unei 
legislaţii la nivel european şi b) impactul legislaţiei de nivel european asupra celei 
naţionale şi internaţionale.  

În sensul ultimei definiţii, europenizarea dreptului poate avea loc la diferite niveluri: 
european, naţional şi internaţional. Totodată, europenizarea poate fi atât „top down”, adică poate 
avea loc de la nivel european la cel naţional, cât şi „bottom up” – de la nivelul statelor-membre 
(naţional) la cel european. De asemenea, cunoaştem că celebritatea europenizării este diferită, 
adică influenţa dreptului naţional se realizează în funcţie de gradul de integrare al unui stat sau al 
unui grup de state în cadrul UE sau CEIV. Totodată, însăşi UE reprezintă o europenizare mai 
avansată în domeniul Drepturilor Omului decât Consiliul Europei. Şi anume, UE satisface pe 
deplin nivelul de garantare a Drepturilor Omului promovate de CE. În acelaşi timp, statele 
membre ale Uniunii Europene, care, de fapt, sunt şi membre ale Consiliului Europei, au hotărât să 
ridice nivelul de protecţie a drepturilor omului, prin adoptarea de instrumente juridice obligatorii 
pentru spaţiul UE (de exemplu, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, semnată la 
Nisa la 07 decembrie 2000). 

Europenizarea de la Bruxell vs cea de la Strasbourg 
După cum s-a menţionat anterior, influenţa asupra dreptului, în majoritatea cazurilor, se face 

de la Bruxell, oraş, unde se află sediul Comisiei şi Consiliului UE. Anume aceşti actori de bază 
participă la procesul decizional, precum şi supraveghează implementarea, în parte, a Dreptului 
Comunitar. Cu toate acestea, un rol separat în europenizarea dreptului naţional al statelor UE îl 
joacă Curtea de Justiţie amplasată la Luxembourg, care, prin jurisprudenţa sa, uniformizează 
dreptul european cu cel naţional.  

În cazul Consiliului Europei, toate instituţiile decizionale, dar şi Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului, se află la Strasbourg. Deşi această divizare pe oraşe este una formală, scopul 
de bază constă în accentuarea diferenţei între europenizarea promovată de UE şi cea susţinută de 
Consiliul Europei, cea din urmă presupunând o influenţă mult mai restrânsă din punct de vedere 
concepţional, dar mai extinsă sub raportul numărului de state-membre (27 ale UE vs 47 ale 
Consiliului Europei). 

Europenizarea interguvernamentală vs cea supranaţională 
Este vorba despre o europenizare interguvernamentală în cadrul Consiliului Europei, ca 

organizaţie internaţională (regională) compusă din reprezentanţi ai guvernelor statelor-membre. 
Pentru o armonizare interguvernamentală, este necesară procedura ratificării, specifică dreptului 
internaţional. Astfel, un act adoptat la nivel internaţional devine aplicabil odată cu ratificarea 
acestuia conform procedurii interneIV. 

În cadrul Comunităţii Europene, statele-membre au pierdut din suveranitatea lor clasică în 
favoarea unor instituţii supranaţionale, care nu depind de voinţa statelor, ci de a Uniunii. Astfel, 
actele adoptate de acestea au o aplicabilitate nemijlocită, fie prin transpunerea automată în 
legislaţia naţională (regulament), fie prin acordarea unui termen de ajustare a legislaţiei naţionale 
(directivă) etc. Totodată, persoana poate ataca, direct (Teoria efectului direct) sau indirect (Teoria 
efectului indirect), în faţa instanţei judecătoreşti naţionale instrumentele adoptate de instituţiile 
Comunităţii Europene. Mai mult decât atât, prin procedura „locus standi”, persoana poate ataca 
direct în faţa unei instanţe judecătoreşti a UE instrumentul prin care i-a fost lezat un drept, ca 
urmare a creării unor circumstanţe specifice. 
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Europenizarea pozitivă vs cea negativă 
Europenizarea pozitivă presupune o influenţă pozitivă asupra dreptului, prin ajustarea sumară 

a unei situaţii de drept sau prin introducerea unor reguli/mecanisme noiIV. Cea negativă, din 
contra, interzice statelor-membre un anumit comportament sau o anumită atitudine (de exemplu, 
interzicerea torturii, luarea tuturor măsurilor posibile, în vederea eliminării unei deficienţe, de fapt, 
sau de drept).  

Caracterul expansionist se poate deduce din influenţa externă a Consiliului sau a Uniunii. 
Spre exemplu, în primul caz, Belarus a ajustat, fiind indirect influenţată de CE, legislaţia naţională 
pentru menţinerea relaţiilor economice cu alte state, care sunt membre ale Consiliului Europei; în 
al doilea caz, Republica Moldova, la rândul său, nefiind stat membru al UE, este europenizată prin 
implementarea Acquis-ului Comunitar în legislaţia naţională. 

Mai mult decât atât, chiar dacă caracterul „integraţionist” al europenizării presupune un areal 
pur european, atunci cel „expansionist” nu include o asemenea limită. Bunăoară, în relaţiile cu 
statele APC (Africa, Pacific, Caraibe) UE promovează o politică de condiţionalitate, ce ţine de 
anumite ajustări legislative interneIV, înainte de semnarea unor acte cu acestea. De asemenea, UE 
este considerată net exportatoare de standarde şi practici europene pentru statele continentului 
european, deşi nu se limitează doar la acestea. Mai mult chiar, aceasta „obligă” statele ne-membre 
care doresc aderarea la UE să implementeze, în totalitate, cele 31 de capitole din Acquis-ul 
Comunitar, tipice numai Uniunii. 

Europenizarea expansionistă promovată atât de CE, cât şi de UE a întâlnit, deja, unele 
dificultăţi, în ceea ce priveşte limitele de competenţă ale acestora în domeniul Drepturilor Omului. 
Situaţia pare să se agraveze odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, care va 
permite aderarea Uniunii Europene la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. În prezent, nu 
există mecanisme clare de delimitare a competenţelor, şi nu numai, ale Curţii de la Strasbourg şi 
ale celei de la Luxembourg în chestiunile legate de drepturile omului.  

Totuşi, se poate conchide că atâta timp cât este atins un domeniu ce ţine de UE, Curtea 
Europeană de Justiţie va fi cea implicată drept o instanţă specializată în Dreptul Comunitar, având 
jurisdicţie asupra acelor drepturi fundamentale care sunt caracteristice Uniunii. Pe când Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului are o jurisdicţie limitată de Convenţie şi Protocoalele adiţionale 
la aceasta. Pe de altă parte, întreaga UE va putea fi trasă la răspundere în faţa CEDO de către orice 
persoană al cărei drept se prezumă că a fost violat de aceasta atâta timp cât nu sunt implicate 
competenţe strict definite de către Tratatele UE (Articolul 6 § 2 din Tratatul de la Lisabona).  

În ceea ce priveşte rolul expansionist al europenizării promovat de UE şi conflictul de 
competenţe cu Consiliul Europei, este important de menţionat că acest subiect pare să fie 
deocamdată unul problematic. Cel puţin, de la Declaraţia de la Varşovia (2005), când pentru 
prima dată s-a pus întrebarea conflictului de competenţe între UE şi Consiliul Europei, 
oficialităţile europene în discursurile sale specifică tot mai des rolul complementar, şi nu cel 
concurenţial, al Uniunii, faţă de Consiliu în procesul de europenizare a drepturilor omuluiIV. Mai 
mult decât atât, UE vede în Consiliu o „anticameră” pe drumul aderării unui stat la Uniune. Din 
aceste considerente, este recomandabilă adoptarea unui instrument comun de concretizare a 
atribuţiilor Uniunii şi Consiliului, precum şi crearea unor mecanisme viabile de delimitare a 
jurisdicţiilor curţilor de la Strasbourg şi Luxembourg, mai ales în contextul implementării 
Tratatului de la Lisabona, care urmează să intre în vigoare până la finele acestui an.  
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ŞTIINŢA ADMINISTRĂRII ŞI PERSPECTIVELE PREGĂTIRII 
PERSONALULUI ÎN ADMINISTRAREA PUBLICĂ 

 
 Conf. univ. dr. Ion Dulschi, AAP 

 
Abordarea chestiunii de pregătire a personalului în administrarea publică constituie nu 

doar o oportunitate de conjunctură, ci şi o necesitate strategică de o perspectivă îndelungată. 
Pornind de la interesul social privind asigurarea bunei funcţionări a instituţiilor publice este 
firească şi o altă întrebare privind existenţa premiselor necesare de identificare a obiectivelor 
şi de trasare a mecanismelor de pregătire a funcţionarilor publici în Republica Moldova. 

Ştiinţa administrării identifică calităţile personale şi profesionale necesare unui funcţionar 
public, specificâdu-se astfel de calităţi, precum: pofesionalismul, perseverenţa, exigenţa etc. 
La capitolul calităţi profesionale, pe prim-plan se poziţionează competenţele în domeniul de 
administrare şi, nu în ultimul rând, competenţele de administrare şi manageriale propriu-zise. 

Obiectivul principal al administraţiei publice constă în sporirea calităţii serviciilor publice 
oferite. Acestea din urmă nu vor deveni o realitate fără ca prestatorul lor să întrunească 
calităţile identificate prin sintagma „competenţă profesională”.  

Un funcţionar public poate fi considerat competent într-un domeniu de activitate 
administrativă, în sensul calităţilor sale personale în materie de profesionalism, atunci când 
întruneşte proprietăţi intelectuale exprimate în cunoştinţe necesare pentru identificarea 
obiectului activităţii profesionale, calităţilor şi trăsăturilor acestuia, statica şi dinamica lui, 
relaţiile cu alte obiecte. Pentru ca activitatea funcţionarului public să fie eficientă, limitarea 
doar la calităţile menţionate ar crea o situaţie similară cu un vehicol performant care va 
staţiona dintr-o cauză banală – lipsa de carburanţi.  

Pentru un funcţionar public, pe lângă dotarea cu cunoştinţe excepţionale privind obiectul 
care urmează să fie administrat, mai sunt necesare şi cunoştinţe în materie managerială, 
precum şi calităţile şi aptitudinile manageriale. 

Astfel, competenţa profesională am putea să o identificăm ca capacitatea unei persoane de 
a îndeplini o anumită activitate de sine stătătoare la parametri calitativi determinaţi. 
Extrapolând această definiţie asupra competenţei profesionale a funcţionarului public am 
putea completa cele relevate cu următoarele: „competenţa profesională a funcţionarului public 
este capacitatea acestuia de a îndeplini, în baza cunoştinţelor profesionale şi a calităţilor 
manageriale de sine stătător, o activitate de interes public, la parametri calitativi ceruţi de 
societate”.  

Prin această definiţie încercăm să identificăm obiectivele activităţii de pregătire a 
funcţionarilor publici.  

Anterior am menţionat, deja, necesitatea cunoaşterii de către funcţionarul public a 
obiectului activităţii profesionale, statica şi dinamica acestuia. Din perspectiva instruirii 
profesionale a viitorilor funcţionari publici, familiarizarea acestora cu acel domeniul de relaţii 
sociale, care vor solicita intervenţia managerială a funcţionarului public, este extrem de 
importantă. Cu toate acestea, abordarea practică a subiectului în cauză trezeşte anumite 
dificultăţi, şi anume: domeniile de administrare ale relaţiilor sociale sunt foarte diverse, iar 
cunoaşterea lor din perspectiva administrării impune necesitatea identificării căilor optime de 
atingere a acestui obiectiv.  
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În sfera relaţiilor de administrare este dificil să operăm cu categoria de administrare fără a 
specifica obiectul social care este administrat. Deplasându-ne de la administrarea abstractă la 
administrarea reală a sistemului educaţional într-un stat, pornim de la obiectivele pe care şi le 
propune societatea la capitolul „educaţie”, identificându-l pe cel mai important de socializare 
a indivizilor. În acest scop, societatea identifică resursele materiale şi umane necesare 
atingerii obiectivului scontat. Realizarea activităţilor de administrare a sistemului educaţional 
pune în faţa agenţilor de administrare, a funcţionarilor publici, sarcina de a cunoaşte sistemul 
educaţional atât în aspect static, la nivel de structură şi curricular, cât şi în aspect dinamic, din 
perspectiva evoluţiei acestuia, ca consecinţă a presiunii transformărilor sociale.  

Abordarea pragmatică a problemei de instruire a funcţionarilor publici impune elaborarea 
unor strategii de lungă durată privind politicile de personal. Realizarea acestor politici 
urmează să se producă pe două direcţii: prima – selectarea specialiştilor în diverse domenii ale 
activităţii umane, în scopul instruirii manageriale în cadrul unor studii universitare şi 
postuniversitare şi antrenării ulterioare în activităţi administrative; cea de-a doua – instruirea 
şi perfecţionarea managerială a funcţionarilor publici, deja, existenţi, dar fără o pregătire 
teoretică managerială adecvată.  

Realizarea obiectivelor de instruire profesională a funcţionarilor publici este determinată 
în cea mai mare parte de conţinutul instruirii, sau de informaţia pe care o asimilează aceştia în 
procesul dat şi raportarea acesteia la activitatea practică ulterioară. Aspectul curricular are o 
importanţă inopinabilă atât din perspectiva aplicării acestuia în practica managerială, cât şi din 
cea a motivării pentru studii. La elaborarea curriculei de instruire profesională algoritmul 
urmează să fie determinat de finalităţi. Cunoaşterea domeniului de activitate a specialistului 
permite identificarea cumulativă a capacităţilor profesionale de care urmează să dispună 
acesta şi, respectiv, mecanismul de formare a lor. Altfel fie spus, se identifică disciplina de 
studiu, prin intermediul căreia cunoştinţele teoretice şi deprinderile practice vor deveni parte a 
capacităţilor profesionale a viitorului funcţionar public.  

Abordarea formativă a procesului de instruire face ca aceasta să fie mai dinamică, mai 
flexibilă, mai aplicativă şi, nu în ultimul rând, mai puţin costisitoare. Această abordare deloc nu 
presupune ignorarea aspectului teoretic de instruire a specialistului, dat fiind faptul că, realizând 
programe de instruire postuniversitară, titularul calificării de specialist în domeniul administrării 
publice va realiza nu doar activităţi cu caracter executiv, dar va fi şi un generator de idei privind 
modernizarea şi perfecţionarea sistemelor sociale administrate. Din această perspectivă este 
important, ca, la realizarea activităţii de cercetare ştiinţifică, efortul studentului sau a 
masterandului să fie determinat de ambiţia de a pătrunde în esenţa fenomenului administrării şi 
extrapolarea cunoştinţelor obţinute asupra sistemelor sociale reale.  

 
 
 

RĂSPUNDEREA POLITICĂ – PRACTICA INTERNAŢIONALĂ 
 

Drd. Elena Moraru, ULIM; lect. univ., UASM  
 
Actualmente, putem constata că răspunderea constituţională este recunoscută ca formă a 

răspunderii juridice doar de unii autori, fără a exista, însă, o analiză ştiinţifică detaliată care ar 
argumenta existenţa ei [1]. 

De cele mai multe ori, tratatele de drept public nu se opresc asupra sensului noţiunii de 
răspundere politică, abordând-o ca pe un concept asupra căruia există consensul 
teoreticienilor şi referindu-se la ea întotdeauna în raport de o anumită instituţie: Guvern, 
Preşedinte, Parlament. 
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Răspunderea politică survine în momentul pierderii încrederii faţă de Guvern sau miniştri, 
în particular, de către Parlament. În aceste condiţii, drept temei al răspunderii politice apare 
inoportunitatea acţiunilor persoanelor cu înalte funcţii de răspundere şi nicidecum faptele lor 
ilicite. Răspunderea politică mai poate să survină şi în cazul revocării deputatului prin 
neîncrederea cetăţenilor care l-au ales [2]. 

Fără a adânci un demers care ţine mai ales de teoria generala a dreptului, este interesant a 
reţine opinia unui autor în domeniu, potrivit căreia identificăm în cadrul formelor răspunderii 
juridice şi răspunderea juridică cu caracter politic [3]. 

Nu mai puţin, în literatura de specialitate terminologia este diversă, nuanţată, clarificarea 
ei fiind primul pas în înţelegerea instituţiei răspunderii politice a Guvernului. 

Doctrina referitoare la instituţiile politice foloseşte adesea termenul de responsabilitate, cu 
explicaţia că utilizarea acestui termen este doar rezultatul modului în care s-a realizat 
traducerea din literatura franceză a noţiunii corespunzătoare, sau făcându-se o subtilă 
distincţie, se arată că „Răspunderea presupune o raportare activă a Cetăţii: „prin autorităţile 
sale, la agentul acţiunii sociale”, pe când responsabilitatea ne apare ca o raportare activă a 
„agentului acţiunii sociale” faţă de Cetate, faţă de regulile şi autorităţile acesteia [4]. 

Statele Unite ale Americii au creat regimul prezidenţial. Modelul acestuia, aşa cum a fost 
consfinţit de Constituţia de la Philadelphia din 17 septembrie 1787 l-a făcut pe Emile Giraud 
să se întrebe dacă, faţă de regimurile parlamentare europene care lasă mult de dorit, mijlocul 
de a salva democraţia nu ar fi înlocuirea acestora cu un regim prezidenţial. Este, însă, de 
observat că în lipsa unei experienţe democratice, realitatea a arătat că adoptarea regimului 
prezidenţial a degenerat în dictatură şi aceasta pentru că eficacitatea sa nu constă în modelul 
teoretic pe care se bazează, ci în modul cum a fost pus în practică de creatorii săi. Este de 
observat că, în domeniul politic, nici un preşedinte american nu a manifestat veleitatea de 
despot. 

Americanii au făcut din separaţia puterilor principiul fundamental al organizării 
constituţionale, iar puterii judiciare, instituită garant al Constituţiei, i s-a dat sarcina de a 
controla celelalte două puteri. Concepţia americană a separării puterilor implică egalitatea 
juridică a executivului şi legislativului, ceea ce în Europa nu este de conceput. După ce au 
divizat puterea, în scopul de a o slăbi, după ce au separat puterile aşa, încât nici una să nu o 
reducă pe cealaltă, americanii i-au dat fiecăreia posibilitatea de a frâna acţiunea celeilalte. 

Specific regimului american este lipsa unui organ colectiv de natură guvernelor europene, 
şi aceasta datorită faptului că sarcinile acestora sunt de competenţa preşedintelui în sistemul 
american, care le realizează prin miniştri, şefi ai departamentelor ministeriale, denumiţi 
secretari, şi cu consilieri prezidenţiali, reuniţi într-un puternic Birou Executiv al Preşedintelui, 
aflat la Casa Albă. 

Miniştrii sunt numiţi de Preşedinte cu acordul Senatului. Trebuie menţionat că acest 
acord, care are un fundament tradiţional, practic, nu este niciodată refuzat Preşedintelui. 

Miniştrii, care nu sunt colegii Preşedintelui, ci subordonaţii săi, rămân în funcţie atâta 
timp, cât Preşedintele este mulţumit de activitatea lor. Ei sunt plasaţi sub dependenţă imediată 
a Preşedintelui şi revocabili ad nutum. Când un ministru pleacă, ceilalţi rămân, ceea ce face ca 
regimul prezidenţial american să nu lase nimic de dorit sub aspectul instabilităţii ministeriale. 
Prin urmare, miniştrii sunt răspunzători, individual, numai în faţa şefului statului. 

Miniştrii, în opoziţie cu omologii lor din regimul parlamentar nu formează un organ 
distinct şi autonom, în raport cu Preşedintele. Expresia Cabinet este utilizată în SUA în sens 
tehnic şi nu politic. „În alţi termeni, doar personalitatea şi voinţa Preşedintelui contează: 
puterea decizională rămânând apanajul său” [5]. „În regimul american de separare strictă a 
puterilor nu există responsabilitate politică a Executivului în faţa Legislativului” [6], nici 
individuală, nici colectivă”. 
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Marea Britanie a fost prima ţară din lume care a practicat regimul parlamentar. Acesta a 
luat fiinţă la sfârşitul sec. al XVIII-lea şi şi-a găsit deplina dezvoltare de-a lungul sec. al XIX-
lea, în timpul erei victoriene. 

Nici o Constituţie scrisă nu precizează organizarea şi funcţionarea instituţiilor, care 
rămâne, de fapt, de esenţa cutumiară. 

În Marea Britanie, Guvernul a devenit moştenitorul puterilor regale. Aceasta şi datorită, în 
mare măsură, concepţiilor poporului britanic care, tradiţional, consideră că cel care dispune de 
o putere pe care o exercită, în mod liber, trebuie să fie în întregime responsabil de actele sale. 
Cum, dacă regele ar fi responsabil, ar însemna că acesta să poată fi judecat în sensul strict al 
cuvântului, ceea ce poate antrena, uneori, revoluţii, experienţa pe care britanicii au cunoscut-o 
în 1640 şi 1688. Cum procedeul a fost găsit eficace, dar periculos, englezii au preferat să 
transfere progresiv cabinetului puterile care aparţinuseră regelui. De unde clasica formulă: 
„The king can do no wrong”[7]. 

În Marea Britanie se face o distincţie care pe continent nu are nici o valoare, între minister 
şi cabinet, care se prezintă sub forma unor cercuri concentrice. 

Ministerul este organismul guvernamental lato sensu; după Bagehot, cabinetul este partea 
eficace a Guvernului, sau după J. Giguel, sâmburele dur al mecanismului guvernamental. El 
conţine un număr mic de persoane alese intuitu personae de primul-ministru. 

Deşi păstrează, teoretic, puterea de a numi, monarhul nu poate, în realitate, să refuze 
acordul său şi, a fortiori, el a renunţat la puterea de a-i revoca. 

Lipsa de organizare a Guvernului, până la Lloyd George, la începutul secolului trecut a 
contribuit la creşterea importanţei primului-ministru. Fără îndoială, faptul că acesta este 
personal plebiscitat în cursul alegerilor parlamentare, este elementul esenţial al autorităţii sale. 
„Dar caracterul improvizat pe care l-a păstrat mult timp funcţionarea Cabinetului, a făcut ca 
munca de echipă să fie organizată mai ales în jurul şi pentru primul-ministru” [8]. Guvernul 
britanic nu este responsabil decât în faţa Camerei Comunelor. 

Trei sunt, după Esmein [9], principiile care stau la baza responsabilităţii miniştrilor: 
1) iresponsabilitatea monarhului, titularul puterii executive; 
2) responsabilitatea miniştrilor, cu privire la orice act ilegal, sau chiar greşit şi 

prejudiciabil pentru ţara, pe care l-au îndeplinit sau la care au participat; 
3) necesitatea pentru rege de a face să participe un ministru la toate actele prin care se 

exercită prerogativa Coroanei. 
Rădăcinile responsabilităţii politice a miniştrilor se află în procedura impeachementului, 

folosită pentru prima dată în 1376 sub regimul lui Edward al III-lea. Impeachement este o 
acuzaţie făcută de Camera Comunelor contra unui ministru, în faţa Camerei Lorzilor, care 
statuează în această cauză ca un tribunal. Această procedură avea două părţi slabe. Prima 
constă în faptul că se aplică doar în materie penală, utilizându-se doar când ministrul săvârşea 
o infracţiune. În secolul al XVIII-lea practica s-a îndepărtat de această rigoare, iar procedura 
s-a aplicat chiar pentru greşeli grave, prejudiciabile pentru ţară. A doua parte slabă constă în 
faptul că regele avea drept de graţiere şi amnistie, drept de care se putea prevala pentru a 
sustrage un ministru de la această procedură. Dar, „Act of Settlement” a suprimat această 
facultate. „Această jurisdicţie, în fond politică, a creat în Anglia responsabilitatea 
ministerială”[10].  

Actualmente, această procedură este considerată ca fiind căzută în desuetudine chiar de 
către englezi, fiind utilizată ultima oară în 1805 . 

În prezent, Camera Comunelor, putând să îi răstoarne pe miniştri, nu mai este nevoie să îi 
pună sub acuzare. Regula responsabilităţii ministeriale, deşi este constituţională, nu este 
scrisă. Cabinetul este responsabil solidar de mersul general al afacerilor statului. Această 
regulă s-a dezvoltat începând cu 1688, multă vreme Cabinetul fiind un organism de deţinători 
ai înaltelor atribuţii. Astfel, responsabilitatea colectivă s-a dezvoltat mai târziu ca 
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responsabilitatea politică individuală a miniştrilor. La mijlocul secolului XIX, 
responsabilitatea colectivă a fost ferm stabilită. 

Constituţia Franţei din 1958 menţine principiul fundamental al regimului parlamentar. 
Astfel, potrivit art.49, Guvernul este responsabil politic în faţa Adunării Naţionale. Dar acest 
parlamentarism este diferit de cel clasic. Mijloacele de acţiune reciprocă ale Parlamentului şi 
Guvernului nu sunt exact echilibrate. Parlamentul este situat într-o poziţie de inferioritate, în 
raport cu Executivul. 

Un aspect important este legat de faptul că numirea primului-ministru, din 1958, rezultă 
dintr-o putere proprie a Preşedintelui Republicii. Intrarea în funcţie a şefului Guvernului nu 
este subordonată unei investituri parlamentare. 

Constituţia distinge două categorii de mijloace de acţiune ale Parlamentului asupra 
Guvernului: mijloace care nu angajează răspunderea politică şi mijloace care o angajează. 

Mijloacele de punere în joc a responsabilităţii politice sunt cele referitoare la moţiunea de 
cenzură şi problematica încrederii. 

Moţiunea de cenzură este reglementată în art.49, alin.2 din Constituţie, care o supune 
unor reguli foarte precise, ceea ce subliniază că răspunderea politică a Guvernului este o 
răspundere colectivă, miniştrii nefiind responsabili în faţa adunărilor [11].  

Chestiunea încrederii este prevăzută în art.49 alin.1 din Constituţia Franţei arată că: 
„Primul-ministru, după deliberarea Consiliului de miniştri, angajează în faţa Adunării 
Naţionale răspunderea Guvernului cu privire la programul propriu sau, eventual, cu privire la 
o declaraţie de politică generală”. 

Practica stabilită în Franţa la formarea Guvernului este în sensul nesolicitării încrederii 
asupra sa, ceea ce de altfel nici nu este considerat a fi o problemă majoră [12]. Se arată că 
practica solicitării încrederii nici nu ar fi conformă cu spiritul Republicii a V-a, întrucât 
Guvernul emană de la Preşedinte şi nu are nevoie de „ungerea” Adunării Naţionale, şi chiar 
dacă nu acesta era sensul Constituţiei în 1958, este sensul pe care l-a luat şi nu este necesar a-l 
suprima. Este de altfel ceea ce se întâmplă şi în Marea Britanie. 

Deşi textul constituţional nu prevede în nici un fel responsabilitatea Guvernului în faţa 
şefului statului, conjunctura politică a fost întotdeauna de aşa fel, încât Primul-ministru 
prezintă demisia Guvernului sau de îndată ce Preşedintele i-o cere. 

Republica a V-a nu a mai dat Senatului dreptul de a angaja răspunderea politică a 
Guvernului: conform Constituţiei, „Primul-ministru are posibilitatea de a solicita Senatului 
aprobarea unei declaraţii de politică generală (art. 49. alin.5): va avea loc o dezbatere, un vot, 
dar, presupunând că votul ar fi negativ, Guvernul nu va fi răsturnat”. 

În România, ideea de responsabilitate a miniştrilor a fost legiferată, pentru prima dată, în 
Regulamentele Organice. 

În primele constituţii scrise, structurate pe coordonatele regimului parlamentar, 
răspunderea politică solidară a miniştrilor nu şi-a găsit o formulare expresă. Cu timpul, însă, 
tot mai multe constituţii au oglindit, fie explicit, fie doar implicit, această regulă de bază a 
regimului parlamentar. 

Constituţia României din 1866, care preia modelul belgian [13], nu cuprindea nici o 
dispoziţie din care să se desprindă intenţia de a consacra aspectul solidar al responsabilităţii 
ministeriale. În aceste condiţii, recunoaşterea caracterului solidar al răspunderii politice a 
miniştrilor a avut o origine cutumiară [14]. 

Atât înainte, cât şi după revizuirea din 1884 a Constituţiei din 1866, regula că miniştrii 
sunt obligaţi să demisioneze în situaţia unui vot de neîncredere al Parlamentului era puternic 
înrădăcinată în conştiinţa contemporanilor. Conform practicii, votul de neîncredere putea să 
vizeze atât un ministru, cât şi Guvernul în ansamblul său. 
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Această practică a continuat sub regimul Constituţiei din 1923, reglementarea pe care o 
conţinea cu privire la răspunderea politică, fiind similară cu cea din 1866, deşi marchează un 
evident progres sub aspect terminologic.  

Optica se schimbă radical prin introducerea Constituţiei din 1938, care marchează 
instaurarea în România a regimului autoritar al lui Carol al II-lea. 

Cu privire la Constituţiile adoptate după ascensiunea la putere a partidului comunist, 
respectiv, cele din anii 1948, 1952 şi 1965, interesul de a le analiza nu poate fi util în a 
fundamenta o teorie ştiinţifică, practic, regulile responsabilităţii politice au fost cele aplicate 
discreţionar de un regim totalitar. 

Constituţia din 1991 a dat instituţiei răspunderii politice a Guvernului în faţa 
Parlamentului o reglementare radical diferită, în comparaţie cu regulile cutumiare 
împământenite în Ţara Românească în perioada 1866-1938. 

Unul din aspectele de distincţie constă, în primul rând, în aceea că „dacă în perioada 
1866-1938 responsabilitatea solidară a întregului Guvern în faţa Parlamentului coexistă cu 
responsabilitatea individuală a fiecărui ministru, în schimb Constituţia din 1991 consacră un 
sistem care nu cunoaşte decât responsabilitatea solidară a Guvernului în faţa Parlamentului” 
[15]. 

În al doilea rând, Constituţia din 1991, abătându-se de la tradiţia parlamentară, potrivit 
căreia votul de neîncredere al unei singure camere a Parlamentului era suficient pentru a 
obliga Guvernul să demisioneze, a prevăzut că moţiunea de cenzură se dezbate şi se votează 
în şedinţa comună a celor două camere. 
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ASPECTE ISTORICE ŞI METODOLOGICE ALE ÎNŢELEGERII 
JUSTIŢIEI CA PRINCIPIU AL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 
Dr. în istorie Silvia Dulschi, AAP 

 
Ca fenomen social, justiţia este strâns legată de evoluţia societăţii, reflectând stadiile 

acestei evoluţii. Ca totalitate de reguli de maximă generalitate, ea sintetizează experienţa 
socială, asigurând echilibrul dintre respectarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor. Justiţia 
reprezintă acea stare generală a societăţii, care se realizează prin asigurarea pentru fiecare 
individ în parte şi pentru toţi împreună a satisfacerii drepturilor şi intereselor legitime. Prin 
finalitatea sa, justiţia se situează printre principalii factori de consolidare a celor mai 
importante relaţii sociale, deoarece ea intruchipează virtutea morală fundamentală, menită să 
asigure armonia şi pacea socială. 

Justiţia s-a manifestat în societate sub două aspecte, şi anume: existenţa unui drept 
pozitiv, creaţie a oamenilor, care se concretizează în legi şi alte acte normative şi a unui drept 
natural, care nu este o creaţie voluntară a oamenilor şi are un caracter etern, imuabil şi se 
impune dreptului pozitiv. Originea acestei concepţii o găsim, deja, la filosofii antici greci, şi 
în unele legislaţii europene. Gândirea elenă era impregnată de caracterul sacru al legilor, 
ancorate în tradiţiile cele mai vechi, şi aureolate de diferite credinţe religioase. O manifestare 
a unui respect deosebit, fundamental, faţă de lege, persistă în toată gândirea lui Socrate. 
Legile şi cetatea, în concepţia lui, sunt superioare oricărei voinţe omeneşti. Legile sunt 
„înţelepciunea supremă şi realizarea acţiunii divine”.  

Platon, care a fost discipolul lui Socrate, în lucrările sale consideră că „pacea socială din 
acea republică va fi asigurată numai dacă se va afla sub dominaţia severă a dreptului”, justiţia 
reprezentând armonia părţilor într-un tot. El constată dualitatea dreptului în drept scris şi 
nescris, cel din urmă reprezentând existenţa unor norme eterne şi imuabile. Cel care a conturat 
această teorie a fost Aristotel. Filosoful grec, considera că justiţia înseamnă, pe de o parte, 
egalitate pentru egali, şi, pe de altă parte, inegalitate pentru inegali. Mai exact, Aristotel a 
împărţit justiţia în echitabilă şi distributivă, indicând că un tip special de justiţie apare în 
distribuirea onorurilor, banilor şi tot ceea ce se poate distribui între oamenii care fac parte din 
societate. Astfel, Aristotel a formulat cu succes o teorie fundamentală pentru înţelegerea 
modernă a contradicţiei dintre ideea de egalitate în justiţie şi ideea de merit şi demnitate, ceea 
ce presupune recunoaşterea inegalităţii sociale.  

În Evul Mediu, egalitatea ca bază a justiţiei a fost recunoscută limitat. Noua înţelegere 
europeană a justiţiei a fost legată de formarea noii imagini a omului. Omul a început să fie 
privit ca individ independent care deţine drepturi inalienabile şi îşi poate controla şi 
reglementa conduita în societate pe baza unor norme. Astfel, ideea de justiţie presupune (chiar 
ca ideal pe care trebuie să-l atingem) asigurarea, pe de o parte, a egalităţii tuturor indivizilor 
în realizarea drepturilor lor inalienabile şi, pe de altă parte, a posibilităţilor de realizare 
personală fără a aduce prejudicii altor membri ai societăţii. Afirmarea drepturilor inalienabile 
ale omului a permis extinderea considerabilă a sferei de acţiune a justiţiei şi dezvoltarea 
mecanismelor prin care aceasta se poate realiza.  

Înţelegerea justiţiei se cristalizează în perioada modernă, când au apărut teoriile acordului 
public. Teoriile acordului public separă statul ca instituţie politică şi juridică de societate. Din 
punct de vedere moral, prioritatea justiţiei înseamnă că valoarea legii morale nu constă în 
aceea că ea este esenţială pentru atingerea unui scop sau întruparea unor aspiraţii. Dimpotrivă, 
ea reprezintă un scop în sine. 

Înţelegerea parţial publică a justiţiei devine stabilită ferm în timpuri noi, apărând, în 
principal, în teoriile acordului public. Teoriile acordului public separă statul ca instituţie 
politică şi legală de societate, declarându-l creaţie a voinţei poporului. Din punct de vedere 
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moral al acestei perioade, prioritatea justiţiei semnifică următoarele: valoarea legii morale nu 
constă în faptul că este instrumentală în realizarea unui scop sau întruchiparea unor aspiraţii 
de viaţă care sunt considerate binecuvântate. Contrar, reprezintă un scop în sine, care este dat 
tuturor celorlalte ţeluri şi este relevant în relaţie cu principiile reglementare. În opinia lui 
Immanuel Kant, prioritatea justiţiei într-o relaţie morală este posibilă (şi necesară), prin 
prioritatea fundamentelor sale. Justiţia este mai mult decât una a valorilor, ele născându-se în 
mod independent.  

Printre teoreticienii ultimelor decenii care au examinat această problemă, John Rawles a 
propus un model de înţelegere a justiţiei ca o categorie politică şi socială, dar nu formal 
legală. Dintre toate instituţiile sistemului politic şi social, justiţia ocupă un loc prioritar şi 
reprezintă în sine o valoare absolută. Justiţia este o importantă problemă filosofică şi publică, 
care are o valoare specială pentru filosofia şi teoria statului şi dreptului. Justiţia este un ideal 
al vieţii sociale şi, prin urmare, statul şi dreptul sunt părţile sale componente. Un aspect 
important al problemei justiţiei este acela al funcţionării normale a instituţiilor democratice. 

Justiţia este temeiul organizării şi funcţionării administraţiei publice în unităţile 
administrativ-teritoriale. Administraţia publică din unităţile administrativ-teritoriale se 
intemeiază, se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, 
descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, 
legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.  
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UNELE ASPECTE ALE REALIZĂRII 
DREPTULUI DE PROPRIETATE ÎNTR-UN MEDIU SĂNĂTOS 

 
Conf. univ. dr. în drept Vlad Vlaicu, USM 

 
Proprietatea a fost şi este un factor constant în toate timpurile şi în toate statele lumii. Cu 

cât omenirea se dezvoltă mai intens, cu atât progresul ştiinţifico-tehnic este mai avansat, cu 
atât mai puternic omul simte dorinţa de a fi proprietar, de a munci zi şi noapte pentru a-şi 
atinge scopul, acesta constând în formarea şi consolidarea unui patrimoniu care i-ar înlesni 
traiul şi l-ar face independent. Astfel, ideea de proprietate îl îndeamnă pe om la muncă şi, 
totodată, îi face munca mai uşoarăIV.  

Proprietatea exprimă o relaţie de apropiere, de însuşire a premiselor materiale ale unui 
proces de producţie. Conform opiniei cercetătorilor Ion Creangă şi Corneliu Gurin, o primă 
formă de însuşire a premiselor materiale ale procesului de producţie a fost una comună, în 
cadrul orânduirii primitive. Prin dezvoltarea forţelor de producţie, pe parcursul istoriei, s-a 
ajuns treptat, la însuşirea privată, adică la proprietatea privată sau individualăIV. Există şi 
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opinia împărtăşită de autorii Alexandru Arseni, Boris Negru, Pavel Barbălat, Mihai 
Cotorobai etc. că, încă de la început, proprietatea s-a născut ca una privată, întemeindu-se pe 
luarea în stăpânire a obiectelor naturii, fie pe muncă, sau pe o convenţie socialăIV.  

Având în vedere importanţa deosebită a proprietăţii private, conţinutul şi garanţia acesteia 
era protejată încă în Magna Carta Libertatum, care recunoştea şi proteja dreptul de 
proprietateIV. Odată cu trecerea timpului, cu accentuarea proprietăţii private acest drept a 
început a fi ocrotit în cele mai importante acte internaţionale, astfel, Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului în art. 17 stabileşte dreptul oricărei persoane la proprietate atât privată, 
cât şi în asociere cu alţi indiviziIV. De asemenea, şi Protocolul adiţional la Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului, în art. 1 stabileşte dreptul oricărei persoane fizice sau 
juridice de a i se respecta drepturile sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât 
pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale 
dreptului internaţionalIV. 

Dreptul de proprietate, inclusiv asupra obiectelor şi resurselor naturale este reglementat 
de Constituţia Republicii Moldova în art. 127, unde se menţionează că bogăţiile de orice 
natură ale subsolului, spaţiului aerian; apele şi pădurile folosite în interes public; resursele 
naturale ale zonei economice şi ale platoului continental..., precum şi alte bunuri stabilite de 
lege, fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice. Constituţia garantează dreptul de proprietate 
şi, în mod indirect, prin stipulaţiile din art. 4 şi 8, conform cărora dispoziţiile constituţionale 
privind drepturile şi libertăţile omului se interpretează şi se aplică în concordanţă cu 
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi celelalte tratate la care Republica 
Moldova este parte, care, la rândul lor, garantează acest dreptIV. 

După cum se ştie, pe lângă proprietatea publică asupra obiectelor şi resurselor naturale, 
mai avem în domeniu şi proprietatea privată, interesându-ne proprietatea asupra pământului, 
cât şi a altor obiecte naturale care se află pe aceste terenuri. În acest sens, rolul statului în 
protecţia mediului şi a resurselor lui este prioritar. Statul trebuie să asigure, pe lângă un şir de 
condiţii de ordin economico-social şi exploatarea raţională a pământului şi a celorlalte resurse 
naturale, în concordanţă cu interesele naţionale. De asemenea, statul trebuie să asigure 
refacerea şi protecţia mediului, precum şi menţinerea echilibrului ecologic. 

În contextul protecţiei mediului, dreptul de proprietate, conceput ca un drept absolut şi 
garantat de Legea Fundamentală, ar putea crea abuzuri dăunătoare mediului. Astfel de situaţii 
observăm în ziua de astăzi, când terenurile agricole, fiind mărunţite în porţiuni mici, pe care 
este imposibilă o agricultură performantă; prelucrate de persoane care nu cunosc tehnologiile 
în domeniu, le duc la degradare, la scăderea coeficientului de bonitate, şi, respectiv, la o 
scădere a producţiei. De multe ori pe terenurile destinate agriculturii proprietarii, crezând că 
pot face ce doresc, schimbă destinaţia lor, contrar legislaţiei, extrăgând neautorizat resurse 
naturale, construind iazuri etc. O mare parte a terenurilor agricole din lipsa de mijloace de 
prelucrare, din lipsa cointeresării din partea statului a ţăranilor, s-au transformat în pârloage, 
fapt care pune sub pericol nu numai calitatea acestui teren, aprovizionarea agricultorilor cu 
mijloace de existenţă, cât şi securitatea alimentară a statului. Asemenea situaţii sunt şi în 
domeniul protecţiei apelor şi aerului, unde din lipsa de mijloace financiare de a procura filtre 
noi, cele vechi fiind uzate, acestea îmbibaţi cu poluanţi se elimină în atmosferă. Aici, două 
exemple tipice sunt – mirosurile insuportabile din preajma fabricii de piele şi a staţiei de 
purificare a apelor. În caz dacă masele de aer se mişcă spre oraş, din cauza acestor 
întreprinderi cartiere întregi sunt poluate cu mirosuri insuportabile. Mediul poluat, respectiv, 
de asemenea, acţionează negativ asupra proprietarului. Terenurile poluate vor dădea o roadă 
mică, produse de o calitate joasă, care, la rândul lor, vor acţiona negativ asupra sănătăţii celor 
ce le vor consuma. Aerul poluat, de asemenea, acţionează negativ asupra proprietăţii, indivizii 
nedorind să locuiască în zone poluate, respectiv, micşorându-se preţul de piaţă a acestor 



 
 

156

obiective etc. Preţurile terenurilor, apartamentelor, caselor în zona fabricii de piele şi a staţiei 
de epurare a apelor sunt cu mult mai joase decât în alte cartiere. 

Protecţia mediului poate îngusta dreptul de proprietate, când este vorba de vânzarea-
cumpărarea unor porţiuni ale zonelor verzi, care sunt în proprietate privată; în cazul folosirii 
acestor zone, avându-se în vedere dreptul de servitute, precum şi în cazul exproprierilor în 
scopuri de a proteja mediul. Pe plan intern, între proprietarii unor obiecte naturale pot apărea 
conflicte în urma poluărilor, deoarece acestea, producându-se se răsfrâng şi asupra 
obiectivelor de alături. În afară de acestea, poluările transfrontaliere pot încălca cetăţenilor 
statului vecin dreptul de a se folosi de apa unui râu care curge pe teritoriul mai multor state, 
de terenurile, aerul din zona limitrofă ce a fost poluat etc., cazuri destul de frecvente, care, 
uneori, duc la tensionarea relaţiilor dintre două sau mai multe state. 

În fine, am dori să menţionăm că omul pe parcursul timpului fiind înzestrat cu acest drept, 
cu prerogative enorme date de acesta, a transformat această relaţie în una de stăpânire, de 
subjugare. Aceste fapte au dus la scăderea calităţii mediului, la poluarea lui, la folosirea lui 
fără limite. Deci, dreptul de proprietate este unul dintre fundamentele juridice responsabile de 
situaţia mediului natural în etapa actuală. 
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IMPACTUL AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ASUPRA 
PROTECŢIEI CONSUMATORILOR DE ENERGIE ELECTRICĂ 

 
Magistru în drept, lect. univ. Mariana Bordian-Postolachi, USM 

 
Serviciile comunale şi necomunale şi serviciile publice sunt, prin natura lor juridică, 

instituţii indispensabile care asigură, în esenţă, existenţa persoanelor. 
Majoritatea statelor recunosc că serviciile publice nu sunt profitabile şi acestea rămân în 

gestiunea agenţilor economici cu capital de stat, dar Republica Moldova a demonstrat 
viceversa – un serviciu public poate fi profitabil, astfel a fost instituit un surogat de monopol 
natural privind prestarea energiei electrice, aceasta fiind un bun strategic al statului.  

Raporturile de furnizare comportă, cel puţin, două părţi: un furnizor şi un beneficiar. În 
contractele referitoare la energia electrică furnizorul este persoana juridică deţinătoare de 
licenţă pentru furnizare de energie electrică către consumatori.  

Un rol deosebit, cu vaste implicaţii de ordin administrativ, îl are Agenţia Naţională pentru 
Reglementare în Energetică – organ de control al consumului de energie. Analizând atribuţiile 
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acestui organ în lumina actelor normative în vigoare, stabilim măsura în care acesta 
influenţează asupra raporturilor dintre părţile contractante. 

Astfel, dispoziţiile legale aplicabile contractului de furnizare a energiei electrice provin 
dintr-o serie de acte normative diferite, cuprinzând reglementări care trebuie coordonate între 
ele. Codul Civil se referă numai incidental la energia electrică (alin. (1) art.1426) [1]. În 
special, se aplică normele Legii cu privire la energetică nr. 1525-XIII din 19.02.98 [2], Legii 
cu privire la energia electrică nr.13-XIV din 17.09.98 [3], Legii privind drepturile 
consumatorilor din 13.05.2003 [4]. Dispoziţiile legale menţionate poartă caracter general 
asupra contractului de furnizare a energiei electrice, iar Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru 
Reglementare în Energetică nr. 314 din 04.12.2008 [5] conţine norme cu caracter special. În 
consecinţă, concluzionăm că raporturile generate de contractul de furnizare a energiei 
electrice sunt reglementate, în particular, de normele subordonate legilor. 

Oricare ar fi rolul pe care l-ar juca în contract, furnizorul apare în raporturile de furnizare 
de energie electrică într-o dublă calitate: sub un aspect – ca parte în contract, sub un al 
doilea – ca organ cu atribuţii administrative de supraveghere şi control ale consumului 
de energie, distincţie ce ni se pare esenţială pentru înţelegerea raporturilor de furnizare a 
energiei electrice. 

În baza acestei distincţii constatăm deosebirea dintre atribuţiile pe care Regulamentul le 
trasează furnizorului în calitate de parte contractantă şi atribuţiile ce îi revin convenţional ca 
persoană juridică de drept privat care prestează servicii publice. 

Astfel, distingem raporturi care depăşesc sfera celor civile, precum ar fi în cazul p. 5 din 
Regulament [5], care conferă furnizorului obligaţia de a supraveghea instalaţiile electrice fără 
a produce raporturi de drept civil, în acest scop, furnizorul este obligat să întreţină în stare 
bună de funcţionare reţelele electrice ce-i aparţin, precum şi reţelele electrice de întreţinere a 
cărora este responsabil, conform prevederilor Regulamentului, să efectueze exploatarea şi 
reparaţia lor, în corespundere cu cerinţele documentelor normative obligatorii şi să asigure 
securitatea cetăţenilor şi animalelor.  

Potrivit normelor constituţionale, de protecţia drepturilor şi securitate beneficiază toate 
persoanele, indiferent de naţionalitate, cetăţenie etc. Din p. 5 al Regulamentului [5], însă, 
rezultă că furnizorul asigură doar securitatea cetăţenilor şi animalelor, de aceea, norma 
respectivă contravine normelor constituţionale şi este necesară înlocuirea noţiunii 
„cetăţenilor” cu noţiunea „persoanelor”. Astfel, norma va corespunde normelor 
constituţionale. 

Analizând normele Regulamentului, conchidem că cele două categorii de raporturi nu iau 
naştere în acelaşi moment: raporturile civile se nasc în momentul încheierii contractului, pe 
când cele administrative apar mult înaintea acestora. 

Deşi nu există un act normativ, cu excepţia Legii contenciosului administrativ [6], care 
expres să confere furnizorului de energie electrică atribuţii administrative, considerăm că faţă 
de caracterul de tehnicitate pe care îl prezintă operaţia de furnizare şi de pericolul pe care îl 
antrenează în împrejurări ce reclamă un strict control administrativ, trebuie recunoscute 
furnizorului de energie electrică astfel de atribuţii, temeiul oferindu-1 prevederile Legii cu 
privire la energia electrică [3]. 

Dintre obligaţiile consumatorilor de energie electrică cea mai însemnată ar fi plata pentru 
energia electrică. Produsul livrat este tarifat.  

Tarifele pentru energia electrică furnizată consumatorilor de către furnizor sunt 
reglementate, fiind aprobate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică şi 
publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.  

Determinarea tarifului la energia electrică mereu a constituit o procedură dificilă, 
deoarece mecanismul de stabilire a acestuia se reglementează prin hotărârea organului abilitat 
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– Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, fiind supus unor formule care 
necesită o argumentare minuţioasă. 

Analizând domeniul furnizării energiei electrice prin prisma poziţiei ocupate pe piaţă, 
constatăm că prin Hotărârea Guvernului nr. 628 din 08.07.1997 cu privire la aprobarea 
Planului de restructurare a sectorului electroenergetic [7] s-a decis demonopolizarea 
sistemului energetic, care era realizat exclusiv de Compania de Stat „Moldenergo”. Cu 
toate acestea, furnizorul de energie electrică rămâne a ocupa poziţie dominantă pe piaţă în 
accepţiunea Legii nr.1103 din 30.06.2000 cu privire la protecţia concurenţei [8], care în art.2 
defineşte poziţia dominantă pe piaţă ca fiind situaţie exclusivă a agentului economic pe piaţa 
de mărfuri, care îi dă acestuia, singur sau împreună cu alţi agenţi economici, posibilitatea de a 
exercita influenţă decisivă asupra condiţiilor generale de circulaţie a mărfii pe piaţa respectivă 
sau de a împiedica accesul pe piaţă a unor alţi agenţi economici. Din cele expuse şi în temeiul 
p.23 din Regulament [5], care prevede că furnizorul este obligat să încheie contract de 
furnizare a energiei electrice cu solicitantul, întocmind actul de dare în exploatare a 
echipamentului de măsurare în două exemplare, semnat de părţile contractante, neadmiţând 
discriminarea solicitantului sub nici o formă, rezultă că contractul de furnizare a energiei 
electrice este unul obligatoriu. 

Normele juridice care reglementează protecţia consumatorilor de energie electrică sunt 
prevăzute în Codul Civil [1], Codul Contravenţional [9], Codul Penal [10], Legea energeticii 
[2], Legea energiei electrice [3], Legea protecţiei consumatorilor [4], Hotărârea Agenţiei 
Naţionale pentru Reglementare în Energetică cu privire la aprobarea Regulamentului pentru 
furnizarea şi utilizarea energiei electrice [5].  

Legea energeticii [2] în art.12 p.9 stabileşte că pentru pagubele cauzate consumatorului, 
furnizorul poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu contractul.  

În temeiul faptului că relaţiile sociale din domeniul energiei electrice sunt reglementate de 
normele dreptului civil, dreptului penal, dreptului administrativ, dreptului contravenţional, 
respectiv, în urma nerespectării prevederilor normelor ramurilor de drept menţionate, 
distingem răspunderea civilă, răspunderea penală, răspunderea administrativă, răspunderea 
Contravenţională. Astfel, răspunderea juridică rezultată din raporturile juridice ce au ca obiect 
energia electrică poate surveni separat, sau cumulat cu o altă formă de răspundere, spre 
exemplu, răspunderea penală concomitent cu răspunderea civilă, răspunderea 
contravenţională concomitent cu răspunderea civilă.  
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IMPACTUL CULTURII ORGANIZAŢIONALE ASUPRA 
COMPORTAMENTULUI PERSONALULUI, CLIMATULUI  

ŞI EFICIENŢEI ORGANIZAŢIEI 
 

Dr. Ilie Demerji, ASEM 
 
Supravieţuirea oricărei economii naţionale şi, cu atât mai mult, prosperitatea ei şi 

bunăstarea membrilor acesteia, sunt influenţate, în mod direct şi în mare măsură, de 
performanţele firmelor din economia respectivă. Acestea depind, la rândul lor, de valoarea 
managementului, de calitatea gestionării resurselor, printre care un loc însemnat revine 
resurselor umane. 

După părerea multor savanţi, de rând cu aşa factori care influenţează asupra eficienţei şi 
capacităţii concurenţiale a companiilor, precum resursele umane, capitalul, structura 
organizaţională, tehnologiile etc., o importanţă primordială, la sfârşitul mileniului al doilea şi 
începutul celui de-al treilea mileniu, se acordă culturii organizaţionale. 

În ceea ce priveşte ţara noastră, problemele gestionării resurselor umane au comportat şi 
continuă să simtă dificultăţi, din cauza greutăţilor inerente trecerii de la un sistem politico-
economic de comandă, centralizat – în care iniţiativa managerilor din întreprinderi şi chiar din 
ministere era limitată, deciziile luându-se în cercuri restrânse, la un sistem descentralizat, 
specific economiei de piaţă. 

În prezent, în organizaţiile din Republica Moldova, actualitatea culturii organizaţionale se 
caracterizează prin aceea că, urmând practica internaţională care arată cum companiile de 
succes duc o muncă orientată pe scopuri pentru formarea culturii corporative şi acordă acestui 
factor importanţa necesară, pentru atingerea succesului, managementul organizaţiilor 
naţionale încep să sesizeze şi ele importanţa culturii organizaţionale şi întreprind paşi concreţi 
pentru formarea acesteia. 

Unele organizaţii sunt foarte conştiente de cultura lor, considerând-o ca pe un puternic 
instrument strategic folosit pentru a orienta personalul spre obiective comune, pentru a 
mobiliza iniţiativa salariaţilor, a asigura loialitatea şi a uşura comunicarea. Obiectivul major 
este acela de a crea o cultură proprie, asigurând un climat favorabil şi aderarea totală la 
această cultură. 

Exponentul şi purtătorul culturii organizaţiei este conducerea ei [3, с. 233-239]. Cultura 
organizaţiei şi conducerea sunt interdependente, adică se completează şi se influenţează 
reciproc.  

Convingerile, valorile culturale şi etice şi stilul de conducere determină, în mare măsură, 
cultura organizaţiei la toate etapele de dezvoltare. Influenţa liderului ori a fondatorului 
companiei, când aceştia sunt personalităţi distinse, asupra culturii se manifestă la primii paşi 
de formare a organizaţiei. Pe măsura dezvoltării şi statornicirii organizaţiei, cultura 
administrativă pare că se „desprinde” de la purtătorul iniţial şi dezvoltându-se treptat, capătă 
statut de cultură organizaţională generală, care determină dezvoltarea de mai departe a 
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organizaţiei, serveşte ca model în activitatea ei, influenţează conducătorii treptei medii, 
formează imaginea lor în faţa salariaţilor companiei şi a anturajului extern, elaborează 
anumite standarde de comportare în diverse situaţii. 

Cultura este chemată să corecteze comportamentul salariaţilor, să dirijeze activităţile lor 
în albia solicitată de conducere şi să se evidenţieze ca metodă de motivare colectivă. 

În cel mai general mod, cultura determină conduita conducătorului nu numai în interiorul 
organizaţiei, ci şi în afara ei. Cu alte cuvinte, cultura organizaţională formează imaginea 
conducătorului. De aici, crearea şi menţinerea ei devine o condiţie obiectivă pentru prosperare 
în afaceri. 

Iată de ce, este necesar ca în organizaţie să fie cultivată şi menţinută cultura, instrument 
de mare capacitate de influenţare asupra conduitei personalului şi motivării activităţii lui, dar 
şi factor de formare a imaginii conducătorilor de toate nivelurile care le permite să-şi onoreze 
obligaţiunile de serviciu cu maximă eficienţă, să creeze un climat psihologic sănătos şi să 
edifice relaţiile reciproce cu subalternii, colegii, furnizorii, clienţii organizaţiei şi cu alţi 
oameni, care într-un fel sau altul conlucrează cu firma. 

Stilul de conducere ca fenomen de grup necesită cunoaşterea a trei categorii de factori, 
respectiv, trei dimensiuni, astfel [1, p. 100-101]: 

Factorii determinanţi ai stilului de conducere sunt: 
1. Factorii extraorganizaţionali, care sunt factorii derivaţi din natura şi importanţa 

sarcinii pe care grupul o are de îndeplinit. În funcţie de importanţa sarcinii repartizate 
spre rezolvare şi gradul de structurare a acesteia, liderul adoptă un anumit 
comportament care să corespundă exigenţilor activităţii şi responsabilităţii care-i 
revin. 

2. Factorii intraorganizaţionali care exprimă influenţele structurii asupra stilului de 
management. 

3. Factorii de personalitate ai liderului reflectă aspectele de autodeterminare în 
definirea comportamentului de conducere, ca urmare a influenţei unor trăsături 
temperamental caracteriale, a gradului de cultură şi pregătire, a nivelului de 
competenţă profesională ş.a. Din aceste categorii se evidenţiază doi factori: 
• structura temperamental caracterială: starea de echilibru emoţional, energia, 

intransigenţa faţă de sine şi faţă de alţii; 
• competenţa profesională a liderului determină, în mare măsură, adoptarea unui 

anumit stil de conducere, fiind perceput ca atare de foarte mulţi membri ai 
grupului. Competenţa profesională a liderului condiţionează, evident, adoptarea 
unei atitudini de acceptare sau respingere de către membrii grupului, a stilului de 
conducere practicat de acesta, precum şi autoritatea efectivă de care se bucură în 
cadrul organizaţiei. 

Modul de a comunica al conducătorului îi atrage pe oameni şi le dă energie, în scopul 
aderării la o viziune. Conducătorii competenţi sunt acei care reuşesc să comunice angajaţilor 
această fuziune dintre muncă şi plăcere. 

În afară de caracteristicile personale ale conducătorului ca dominarea (influenţa), 
încrederea în sine, creativitatea, aspiraţia spre realizare şi spiritul întreprinzător, 
responsabilitatea şi fiabilitatea în onoarea sarcinii, succesul său este determinat şi de stilul său 
– maniera de a se îmbrăca, amenajarea biroului, starea sănătăţii şi practicarea unui mod de 
viaţă sănătos, care, la fel, sunt o consecinţă a instruirii şi educaţiei conducătorului. De 
asemenea, capacitatea personalităţii de a risca este considerată, astăzi, una din valorile 
culturii. 

Cultura organizaţională e obligată să formeze nu o imagine oarecare a conducătorului, ci 
una de succes, care ar insufla oamenilor că purtătorul ei e întruchiparea acestor calităţi ideale 
pe care şi le-ar dori fiind ei în postura conducătorului. Când raţionăm despre imaginea 
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conducătorului ca despre un chip anume, avem în vedere două aspecte: calităţile interioare şi 
caracteristicile exterioare. Fiecare din aceste aspecte ale imaginii are predestinaţia sa. Primul 
aspect are o importanţă primordială la efectuarea contactelor exterioare ale conducătorului cu 
persoane fizice şi organizaţii, al doilea – la interacţiunea de comunicare a conducătorului cu 
subalternii, când acesta devine pentru ei „întruchiparea vie” a culturii organizaţionale. 

Influenţa culturii organizaţionale asupra componentelor imaginii conducătorului poartă un 
caracter multiplan: de influenţă directă şi intermediară. Asupra unora dintre acestea influenţa 
e directă, asupra altora – intermediară. Sunt două mijloace de realizare a ei: 

• influenţa din partea colegilor – a managerilor şi conducerii de vârf, exemplul cărora 
încurajează acomodarea noului conducător la standardele generale de comportament 
ale cadrelor de conducere; 

• formarea la conducătorii de toate rangurile a gândirii dirijate spre instruirea 
permanentă, autoinstruire şi autoperfecţionare a cunoştinţelor profesionale, 
deprinderilor şi abilităţilor. 

Este cert faptul că în fiecare organizaţie există o cultură organizaţională „bună” şi 
„insuficientă”. Nu se admite, însă, ca ea să constituie o totalitate de idei neinteresante şi 
inutile, să fie un factor de uzurpare din partea colectivului. Iată de ce, o influenţă pozitivă 
asupra personalului organizaţiei, a activităţii lui poate să exercite doar o cultură puternică, 
acceptată de majoritatea colaboratorilor organizaţiei. 

Funcţiile culturii atribuite de către literatura de specialitate salariaţilor organizaţiei sunt 
cele adaptive (asigurarea integrării celor noi veniţi în organizaţie); de reglare (asigură 
menţinerea regulilor şi normelor de comportament); de orientare (dirijează activitatea 
membrilor organizaţiei); de interpretare (uneşte acţiunile tuturor membrilor organizaţiei); de 
motivare (inspiră oamenii la activitate intensă în organizaţie). 

În societatea modernă nu există nici o organizaţie cu o cultură organizaţională clar 
conturată. Aceasta se explică prin tendinţa conducătorilor contemporani de a crea o cultură 
organizaţională ce împleteşte elementele de individualism cu cele ale colectivismului. Se face 
aceasta cu scopul motivării salariaţilor. 

Sarcina managerului, ca element catalizator al grupului, este de a identifica şi activa 
motivele salariaţilor, de a le dirija spre o muncă performantă. Membrii echipei participă 
alături de coordonator la procesul de luare a deciziilor, ceea ce le va provoca un sentiment de 
mândrie în legătură cu munca lor, rezultatul fiind o calitate mai bună a produselor sau 
serviciilor. Curând, transformarea de la o cultură tradiţională de management la una a 
succesului va deveni vizibilă, pe măsură ce atmosfera de competiţie internă devine una de 
cooperare internă. Un sistem de lucru bazat pe cooperare se bucură de, cel puţin, patru 
avantaje, faţă de stilul de management tradiţional autocratic: viteza şi flexibilitatea, sprijinul 
deplin din partea angajaţilor, schimbul liber de idei şi comunicarea deschisă. 

Instruirea, experienţa şi competenţa unui angajat pot spune multe despre el ca persoană, 
dar nu spun nimic despre mediul de muncă. Cel mai bun aparat de măsură al unui mediu de 
lucru sănătos îl constituie angajaţii cărora ceea ce fac le place şi le pasă de colegii lor de 
serviciu. 

Joe Anderson, preşedintele unei companii, a menţionat un lucru important, şi anume: 
„Cheia satisfacţiei şi a motivaţiei este doar bunul – simţ. Oamenii sunt, cel puţin, la fel de 
luminaţi şi de sensibili ca plantele decorative. Purtaţi-vă frumos cu ei, şi vor înflori” [2, 2006, 
p.107 ]. 

Succesul este o cale cu două sensuri: dacă vă pasă de lucrătorii dumneavoastră şi îi trataţi 
cu respect şi încredere, şi lor le va păsa de companie şi vor creşte calitatea produselor 
dumneavoastră. 

Chiar dacă organizaţia are o vârstă înaintată, cultura sa trebuie păstrată tânără, iar climatul 
nealterat şi neviciat de trecerea anilor. Managerii trebuie să practice un stil de conducere care 
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să valorifice potenţialul oricărui individ. Contribuţiile fiecăruia au într-adevăr valori pozitive 
dacă sunt recunoscute, apreciate, evidenţiate şi, când este cazul, aduse ca model în 
organizaţie. Aşa pot fi stimulaţi oamenii să încerce să se depăşească unii pe alţii sau să fie 
determinaţi să se autoperfecţioneze continuu. 
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CARACTERELE JURIDICE ALE DREPTULUI LA MOŞTENIRE ÎN 
BAZA PREVEDERILOR CONSTITUŢIONALE ALE REPUBLICII 

MOLDOVA ŞI JURISDICŢIEI CEDO 
 

Magistru în drept, lect. univ. Valeriu Baeşu, ULIM 
 
Prin moştenire se înţelege transmiterea patrimoniului (totalitatea drepturilor şi obligaţiilor 

patrimoniale care pot fi evaluate în bani, privite ca o sumă de valori active şi pasive, strâns 
legate între ele, aparţinând unor persoane fizice sau juridice determinate) unei persoane fizice 
decedate către una sau mai multe persoane în viaţă (persoane fizice, persoane juridice ori 
stat). Prin urmare, normele care guvernează instituţia moştenirii sunt aplicabile numai în cazul 
morţii unei persoane fizice, dar nu şi în cazul încetării existenţei unei persoane juridice. Prin 
moştenire, mai înţelegem stingerea drepturilor şi obligaţiilor unei persoane, cauzată de 
moartea ultimei şi naşterea unor drepturi sau obligaţii similare, prin conţinutul său sau a unor 
drepturi şi obligaţii analogice în activul şi pasivul persoanelor recunoscute de lege sau 
testament în calitate de moştenitori. A moşteni sau a succede înseamnă a lua locul unei alte 
persoane.  

Pe lângă noţiunea de „moştenire”, în mod frecvent, în practica de specialitate, se 
utilizează şi aşa noţiuni, precum ar fi: „succesiune” sau „ereditate”. Noţiunea de „succesiune” 
are un înţeles mai larg decât „moştenire” sau „ereditate”. Prin succesiune înţelegem orice 
transmisiune de drepturi de la o persoană la alta, fie prin acte încheiate între vii, fie pentru 
cauză de moarte. Prin noţiunea de „moştenire” se mai desemnează şi patrimoniul care se 
transmite după moartea unei persoane. 

Proprietatea nu s-a putut transmite din timpuri, pentru că era confuz dreptul de proprietate 
şi însuşi lucrul la care el se raporta. La concepţia unei succesiuni care se poate transmite s-a 
ajuns mai târziu, când s-a putut face distincţie între transmiterea lucrului şi a dreptului şi 
admiterea posibilităţii de transmitere a unui drept asupra lucrului altuia. 

Moştenirea, fiind în funcţie directă de formele de proprietate, de relaţiile de producţie ale 
sistemului economic al statului, abordând interesele unor pături largi ale populaţiei şi 
reprezentând unul dintre modurile de dobândire şi transmitere a proprietăţii private, a fost şi 
este cea mai importantă verigă a vieţii sociale. Prin aceasta şi se explică învestirea instituţiei 
moştenirii cu statut constituţional. 

Elocvente, în acest sens, sunt prevederile Constituţiei Republicii Moldova, care în art.46 
alin.(6) prevede: „Dreptul la moştenire al proprietăţii private este garantat”, ceea ce înseamnă 
că statul nu se limitează doar la recunoaşterea formală a dreptului de moştenire, dar şi asigură 
prin intermediul instituţiilor sale protecţia juridică a acestui important drept [1]. 
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Legislaţia internaţională nu menţionează direct dreptul de moştenire, dar indirect, prin 
prevederile că: „orice persoană fizică sau juridică are dreptul să i se respecte bunurile sale. 
Nimeni nu poate fi privat de proprietatea sa decât din motive de utilitate publică şi în 
condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional”, prevederi 
stipulate în art.1 din Protocolul nr.1 adiţional la Convenţia europeană pentru apărarea 
drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale (Roma, 04.11.1950), ratificată prin Hotărârea 
Parlamentului Republicii Moldova nr. 1298-XII din 24.07.1997 [2]. Instituţia moştenirii, fiind 
intim legată de instituţia proprietăţii, constituie unul din modurile de dobândire a proprietăţii, 
de aceea, putem ferm afirma că transmiterea patrimoniului de la părinţi la copii a apărut 
atunci când a luat naştere proprietatea privată şi necesitatea acumulării şi transmiterii ei 
urmaşilor. În acest sens, E. Molcut menţionează că instituţia succesiunii este legată de cea a 
proprietăţii private, căci a apărut şi s-a consolidat în procesul acaparării mijloacelor de 
producţie şi a produselor de către majoritatea dominată, constituind principalul instrument 
juridic prin care s-a asigurat perpetuarea sistemului exploatării sclavagiste [5]. 

Dreptul la respectarea bunurilor şi a proprietăţii, în general, din punct de vedere istoric, 
este unul dintre primele drepturi ale omului care au fost recunoscute: îl găsim în anul 1215 în 
art.10 din Marea Cartă, în al 5-lea amendament din Constituţia Statelor Unite şi (pe ultimul 
loc) în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, proclamată de Adunarea Generală a 
Naţiunilor Unite la 10.12.1948, care îl consacră ca pe un drept „inviolabil şi sacru” [3]. În 
mod curios, deşi avea acest trecut glorios, el nu figura ca atare în textul iniţial al Convenţiei 
europeane pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale. El este unul din 
drepturile în privinţa cărora negocierile au eşuat şi datorită căruia a fost adoptat Protocolul 
adiţional în ajunul semnării Convenţiei [6, 447].  

Legislaţia naţională defineşte moştenirea ca transmiterea patrimoniului (totalitatea 
drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale care pot fi evaluate în bani, privite ca o sumă de valori 
active şi pasive, strâns legate între ele, aparţinând unor persoane fizice sau juridice 
determinate) unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane în viaţă [4, art. 
1442]. 

Din reglementările legislaţiei naţionale, a prevederilor CEDO, precum şi a doctrinei 
juridice de specialitate date moştenirii, putem deduce următoarele caractere juridice ale 
transmisiunii succesorale: 

- este o transmisiune pentru cauză de moarte; 
- este o transmisiune universală; 
- este o transmisiune unitară; 
- este o transmisiune indivizibilă. 
Deci, concluzionând, putem afirma că, fiind o instituţie juridică ce s-a perpetuat peste 

secole, moştenirea, prin esenţa sa, este tradiţională, regimurile juridice existente şi evoluţia 
social-economică a societăţii afectând-o într-o măsură mai mică. Dar, în acelaşi timp, 
moştenirea a avut şi are o evoluţie proprie caracterizată prin următoarele trăsături: 

1. Legislaţia succesorală a Republicii Moldova prevede că moştenirea este o 
transmisiune de drepturi pentru cauză de moarte, universală, unitară şi indivizibilă 
(alin.(2) art. 1432 CC al RM). 

2. Întrucât transmiterea succesorală este nu numai activă, ci şi pasivă, urmează să facem 
unele precizări privind cuprinsul activului şi pasivului succesoral. 

3. În actuala legislaţie a Republicii Moldova este indicat expres locul deschiderii 
moştenirii. Potrivit art.1443 CC al RM, dacă bunurile succesorale se află în diferite 
locuri, cel al deschiderii succesiunii va fi considerat locul, unde se află partea cea mai 
valoroasă a bunurilor imobile, iar dacă nu există bunuri imobile, se consideră locul, 
unde se află partea principală ca valoare a bunurilor mobile. 
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4. Moştenirea are loc conform testamentului (succesiunea testamentară) şi în temeiul 
legii (succesiunea legală). Prin urmare, în funcţie de izvorul vocaţiei succesorale a 
celor care dobândesc patrimoniul persoanei decedate, moştenirea poate fi legală sau 
testamentară. 

5. Normele dreptului succesoral nu admit succesiunea comorienţilor şi codecedaţilor. 
Din prevederile art.1441 CC al RM nu putem deduce anumite deosebiri, în ceea ce 
priveşte conţinutul acestor două noţiuni. 

6. Actuala legislaţie succesorală a Republicii Moldova (art. 1434 din CC) prevede că nu 
poate fi succesor testamentar sau legal persoana care: „a comis intenţionat o 
infracţiune sau o faptă amorală împotriva ultimei voinţe, exprimate în testament, a 
celui ce a lăsat moştenirea dacă aceste circumstanţe sunt constatate de instanţa de 
judecată; a pus intenţionat piedici în calea realizării ultimei voinţe a celui ce a lăsat 
moştenirea şi a contribuit astfel la chemarea sa la succesiune ori a persoanelor 
apropiate sau la majorarea cotei succesorale a tuturor acestora” etc. 
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CONTRACTUL DE ASIGURARE. TEORIE ŞI PRACTICĂ 
 

 Conf. univ. dr. Silvia Marian;  
Masterand Vitalie Marian, ASEM 

 
Generalităţi privind contractul de asigurare. Doctrina defineşte contractul de asigurare 

ca fiind convenţia prin care o persoană fizică sau juridică, în calitate de subscriitor, se obligă 
să plătească societăţii de asigurare o sumă intitulată primă, aceasta din urmă angajându-se, 
în calitate de asigurător, să-şi asume riscul juridic şi economic al producerii unui eveniment 
şi să plătească beneficiarului (asiguratul sau o terţă persoană) o prestaţie intitulată generic 
indemnizaţie, în limitele şi la termenele contractual stabilite.  

Articolul 1301 al Codului Civil (CC) dă contractului de asigurare o definiţie generală, 
nefăcând distincţie între asigurarea de persoane şi asigurarea de daune. Potrivit definiţiei 
legale prin contractul de asigurare, asiguratul se obligă să plătească asigurătorului prima de 
asigurare, iar acesta se obligă să plătească, la producerea riscului asigurat, asiguratului sau 
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unui terţ (beneficiarul asigurării) suma asigurată ori despăgubirea, în limitele şi în termenele 
convenite.  

Din definiţie rezultă caracterele juridice ale contractului de asigurare: sinalagmatic, 
cu titlu oneros, consensual şi aleatoriu.  

Esenţa contractului de asigurare constă în factorul (caracterul aleatoriu). Referitor la 
caracterul aleatoriu al contractului de asigurare se discută controversat [1]. Jurisprudenţa [2] a 
statuat că „contractul de asigurare, de natură esenţialmente aleatorie, este un contract prin 
care asigurătorul se angajează în faţa subscriptorului pentru ca, plătind o primă să i se 
plătească beneficiarului desemnat o sumă determinată sau să i se execute o obligaţie care 
depinde de un eveniment sau de un termen convenit între părţile contractante”. 

Referitor la capitalizarea sumelor (prima) depuse de asigurat, instanţa [3] a calificat-o ca 
fiind „un contract prin care societatea de asigurare se angajează ca – în schimbul unui 
vărsământ unic sau a unor vărsăminte periodice – să plătească un capital determinat, fie la 
scadenţa contractului, fie anticipat”.  

Unii autori civilişti asociază contractul de asigurare cu procedeul de fiducie – gestiune 
[4], adică asigurătorul dobândeşte, în posesie, sumele de bani, cu obligaţia de a le plasa şi de a 
le restitui la scadenţă, inclusiv venitul gestiunii. Specialiştii în dreptul asigurărilor resping 
opinia în cauză, argumentând că elementul aleatoriu există atât pentru asigurător, cât şi pentru 
asigurat, respectiv, imposibilitatea gestionării eficiente a resurselor băneşti şi, în privinţa 
asiguratului, incertitudinea de a beneficia de capitalul investit.  

Britanicii [5] susţin că „asigurarea este un contract bazat pe speculaţie”.  
Caracterul sinalagmatic derivă din reciprocitatea şi interdependenţa obligaţiilor 

contractuale. Asiguratul se obligă, în principal, să formuleze declaraţii exacte la încheierea 
contractului şi la survenirea riscului, precum şi să achite primele cu o periodicitate prevăzută 
în contract. Cu condiţia îndeplinirii întocmai a obligaţiilor asiguratului, asigurătorul se 
angajează să plătească, la producerea riscului asigurat, asiguratului sau unui terţ, suma 
asigurată ori despăgubirea în cuantumul prevăzut în contract (asigurare de persoane, art. 
1303 al CC, asigurarea de viaţă, art. 14 al Legii nr. 407/2006) sau într-un cuantum care să 
acopere prejudiciul (asigurarea contra daune, art. 1304 CC; asigurări de bunuri, art. 15 al 
Legii nr. 407/2006). Ca particularitate, în raporturile de asigurare, reciprocitatea prestaţiilor 
este afectată de principiul lipsei simultaneităţii sau al plăţii anticipate şi integrale a primelor, 
conform căruia asiguratul este cel care trebuie să îşi îndeplinească mai întâi obligaţiile, 
prestaţia asigurătorului fiind condiţionată de executarea prealabilă şi integrală a obligaţiilor 
contractuale ale asiguratului. În cazul asigurărilor de răspundere civilă, art. 16 al Legii nr. 
407/2006, asigurătorul se obligă să plătească o despăgubire pentru prejudiciul de care 
asiguratul răspunde în temeiul legii faţă de terţe persoane păgubite şi pentru cheltuielile 
suportate de asigurat într-un eventual proces civil.  

Caracterul oneros constă în aceea că asiguratul beneficiază de protecţie, nu în mod 
gratuit, ci în schimbul achitării primei, ambele părţi urmărind, prin executarea contractului, 
obţinerea unui avantaj patrimonial, ce constă, fie în obţinerea garanţiei pentru un preţ corect, 
fie în profitul asigurătorului în cazul nesurvenirii riscului. 

Deşi contractul de asigurare, de regulă, este cu titlu oneros, totuşi, poate exista o intenţie 
liberală în cadrul relaţiilor asigurat-terţ beneficiar, în special, în cazul asigurărilor de viaţă 
subscrise în favoarea rudelor apropiate sau a creditorilor asiguratului. 

Contractul de asigurare are o natură mixt-comercială, întrucât asigurătorul sau brokerul 
este întotdeauna o societate comercială, al cărei obiect de activitate sunt asigurările 
comerciale ori intermedierea acestora, considerate activitate de întreprinzător.  

Caracterul consensual al contractului este relevat prin aceea că, pentru a produce efecte 
juridice, este necesar consimţământul părţilor consemnat într-un înscris (art. 1308 CC, alin.3), 
formalitatea fiind respectată ad probationem. 
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Înscrisul doveditor, avut în vedere, cu prioritate, atât de legiuitor, cât şi de practica de 
afaceri, este poliţa sau certificatul de asigurare. 

Existenţa asigurării obligatorii de răspundere civilă este atestată prin contractul de 
asigurare, încheierea contractului de asigurare se dovedeşte cu poliţa de asigurare sau, după 
caz, documentul „Carte Verde”. În majoritatea covârşitoare a cazurilor, practica a urmat acest 
principiu (încă anterior scrierii lui în lege), potrivit căruia poliţa probează intrarea părţilor 
în raporturi contractuale, încheierea contractului, realizându-se prin acceptarea cererii sau 
declaraţiei de asigurare completată şi semnată de asigurat. 

Caracterul aleatoriu este exprimat prin raportare la prevederile art.1301, alin. 1 CC, 
conform căruia beneficiile şi pierderile, pentru toate părţile sau numai pentru una, depind de 
un eveniment viitor şi incert. În aplicarea acestor prevederi, doctrina şi practica au, în mod 
constant, tendinţa de a echivala caracterul aleatoriu cu faptul că întinderea sau chiar existenţa 
obligaţiei pentru, cel puţin, una dintre părţi nu se cunosc din momentul [6] încheierii 
contractului, deoarece depind de un eveniment viitor şi incert. În realitate, elementul alea este 
reprezentat, în mod strict, prin şansa de câştig ori riscul de pierdere, posibilitatea câştigului 
este însăşi cauza contractului, elementul subiectiv determinant al contractului. În esenţă, 
operaţiunea de asigurare este fundamentată pe principiul mutualităţii, asigurătorul garantând 
plata indemnizaţiei din fondul comun constituit din primele tuturor asiguraţilor pentru aceeaşi 
categorie de riscuri.  

În context colectiv, operaţiunea de asigurare se arată tot mai puţin aleatorie în ceea ce-l 
priveşte pe asigurător: pe de o parte, acesta are garanţia că va încasa sume de bani 
determinate, iar, pe de altă parte, cunoaşte, cu marje de eroare foarte reduse, care sunt 
şansele de a i se solicita plata de indemnizaţii, probabilitatea producerii riscurilor, fiind 
stabilită pe baze ştiinţifice, în condiţii favorabile de omogenitate şi de dispersie a riscurilor. 
De aceea, caracterul aleatoriu al contractului faţă de asigurător este discutabil, din moment 
ce acesta organizează, la nivelul întreprinderii sale, o grupare şi o compensare a unei 
multitudini de riscuri, efectuată pe criterii ştiinţifice – statistice şi matematice [7]. Totodată, 
caracterul aleatoriu se atenuează, parţial, în cazul contractelor asigurărilor mixte de viaţă 
gestionate în capitalizare, în care interesul şi cauza se deplasează înspre funcţia de 
economisire şi investiţie, asigurătorul oferind beneficiarului o participare la profitul 
companiei sau ale fondurilor de investiţii în care aceasta plasează sumele încasate de la 
asigurat. 

Caracterul aleatoriu explică, printre altele, şi faptul că asigurătorul nu datorează 
despăgubire în cazul producerii riscului, prin fapta intenţională (dolosivă) a asiguratului sau 
beneficiarului, şi nici în cazul morţii asiguratului prin sinucidere în cursul primilor doi ani ai 
contractului (art.17 al Legii nr. 407/2006). De asemenea, art. 1317 şi 1318 CC sancţionează 
cu rezilierea în cazurile de tăinuire a informaţiei sau furnizarea informaţiei eronate. 

Caracterul executării succesive este relevat de eşalonarea, în timp, a prestaţiilor. 
Asiguratul este obligat să plătească primele la termenele stabilite, iar asigurătorul să ofere, în 
mod continuu, protecţia, pe toată perioada de acoperire stabilită în contract. 

Executarea succesivă produce, în special, următoarele consecinţe juridice [8]: 
 rezilierea; în cazul neplăţii primelor, conform prevederilor legale sau contractuale, 

raportul juridic încetează numai pentru viitor, nepunându-se problema restituirii 
prestaţiilor anterioare momentului rezilierii; 

 în raporturile de asigurare poate opera suspendarea obligaţiei asigurătorului, prin 
efectul excepţiei de neexecutare sau al unor clauze contractuale ce reglementează 
efectele neexecutării obligaţiilor asiguratului din timpul executării contractului. 

Caracterul de adeziune este evidenţiat prin faptul că forma şi clauzele contractului sunt 
stabilite unilateral de către societatea de asigurări, clientul având posibilitatea de a adera la 
condiţiile contractuale sau a le respinge în bloc. Desigur, caracterul de adeziune este atenuat, 
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prin aceea că, cel puţin, anumite elemente contractuale sunt negociate de părţi, precum ar fi: 
valoarea asigurată, cuantumul primei, termenele de plată, condiţiile de reziliere etc. 

Estomparea acestui caracter poate fi sesizată în cazul riscurilor industriale sau 
tehnologice, pentru a căror acoperire brokerii de asigurări, în calitate de mandatari ai 
clienţilor-asiguraţi, negociază modalităţile de garanţie cu societăţile de asigurare pe care le 
consideră cel mai bine plasate pe piaţă pentru a garanta riscul. Totuşi, existenţa a numeroase 
poliţe tipizate, cât şi a tarifarelor pentru riscuri industriale legitimează aserţiunea că, relativ la 
contractul de asigurare, ne aflăm întotdeauna în prezenţa unui contract de adeziune. 

 În vederea protejării consimţământului persoanei asigurate, jurisprudenţa interpretează 
clauzele obscure, echivoce sau ambigue în interesul exclusiv al asiguratului ca fiind partea 
slabă în proces. Asiguratul este protejat şi de Legea privind protecţia consumatorilor nr. 105-
XV din 13.03.2003, în continuare, Legea nr. 105/2003, în special prin intermediul regimului 
juridic al clauzelor abuzive şi al reglementărilor speciale privind obligaţiile speciale de 
informare a consumatorilor anterior încheierii contractelor, referitoare la protecţia 
consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare.  

Contract al bunei-credinţe. Buna credinţă este atât de fundamentală în raporturile de 
asigurare, încât dreptul britanic [9] recunoaşte acestui contract caracterul aleatoriu (riscul e 
nesigur) şi cel comutativ (riscul trebuie definit şi evaluat, pentru stabilirea valorii primei), 
astfel, încât contractul de asigurare este de neconceput în lipsa bunei credinţe. Acest caracter 
are un impact bivalent, a cărui expresie se regăseşte, în principal, în îndeplinirea onestă a 
obligaţiei de informare la încheierea contractului şi, respectiv, a obligaţiei de declarare corectă 
a circumstanţelor şi efectelor producerii evenimentului asigurat. Pe de o parte, obligaţiile de 
informare, puse în sarcina asigurătorului de lege, şi, în special, de jurisprudenţă, sunt destinate 
a prezenta asiguratului în modul cel mai clar condiţiile în care îi este acoperit riscul, 
clarificând consimţământul acestuia din perspectiva obligaţiilor sale şi a condiţiilor în care îi 
este oferită garanţia. Pe de altă parte, subscriitorului şi asiguratului le sunt impuse obligaţii de 
informare, în vederea acordării posibilităţii asigurătorului de a circumstanţia şi evalua riscul 
atât în vederea stabilirii condiţiilor de încheiere a contractului (dimensionarea primei), cât şi 
de a permite modificarea condiţiilor sau chiar rezilierea contractului pe parcursul derulării 
contractului, în cazul agravării şi/sau schimbării circumstanţelor riscului [10]. 

Părţile contractante. Părţile contractului de asigurare sunt asigurătorul şi asiguratul (art. 
1301, alin 2, CC). În sens larg, asiguratul este persoana fizică sau juridică care, având un 
interes asigurabil, intră în raporturi contractuale cu asigurătorul. În sens restrâns, asiguratul 
este persoana ameninţată – în ceea ce priveşte persoana sau patrimoniul ei – de riscul ce 
urmează a fi acoperit prin contract. 

De regulă, persoana fizică/juridică încheie poliţa în nume şi interes propriu, context în 
care este în mai multe ipostaze: cea de contractant sau subscriitor. Potrivit legislaţiei, sunt şi 
cazuri când asiguratul nu este beneficiar şi/sau subscriitor al poliţei (asigurare de deces, 
asigurare în beneficiul unui creditor chirografar etc.), deci, noţiunea de asigurat, în sens 
restrâns, nu se suprapune celei de subscriitor, nici celei de beneficiar [11].  

 Art. 1303 CC admite asigurarea în contul altuia (assurance pour compte), contractant al 
asigurării fiind o persoană diferită de asigurat, care acţionează fie în virtutea unui mandat de 
la asigurat, fie prin mecanismul gestiunii de afaceri, fie în baza unei relaţii apropiate cu 
persoana asigurată. O astfel de persoană se numeşte, fie subscriitor al poliţei (în terminologia 
tehnică), fie contractant (în terminologia contractualistă). Contractantul sau subscriitorul este 
persoana care încheie contractul pentru asigurarea unui risc privind o altă persoană, negociază 
contractul de asigurare şi se obligă faţă de asigurător să plătească prima de asigurare. 
Obligaţia continuă de informare, faţă de asigurător, în cursul executării contractului revine, 
însă, în toate cazurile asiguratului în sens restrâns. 



 
 

168

Asigurarea, ca şi contractul, profită persoanei în numele căreia a fost contractată 
(asiguratul în sens restrâns), chiar dacă ratificarea actului de asigurare nu are loc decât după 
survenirea riscului. Trebuie menţionat că asiguratul, ca mandant sau gerat, are întotdeauna 
calitate de parte în contract, conform dreptului comun, subscriitorul nefiind decât 
reprezentantul care acţionează în numele şi în contul altuia. 

În materia asigurării obligatorii de răspundere civilă asigurătorul preia asupra sa 
obligaţiile de despăgubire pe care asiguratul le-ar putea avea faţă de o persoană terţă (fizică 
sau juridică), căreia asiguratul i-a produs un prejudiciu, persoana prejudiciată dobândeşte 
calitatea de asigurat, fiind de drept cuprinsă în asigurare. Astfel, acesta, fără a fi contractant – 
întrucât, prin ipoteză, nu este proprietar al autovehiculului – este asigurat, respectiv, este 
acoperit pentru efectele răspunderii sale civile pentru pagubele produse prin accident, pentru 
simplul fapt că a condus (ocazional) autovehiculul (după caz a asigurat autovehiculul) pentru 
care a fost contractată poliţa de asigurare, consecinţele prejudiciabile pentru terţul-victimă, 
fiind suportate de asigurător. 

De exemplu, S. posesorul automobilului „Nissan”, deteriorat într-un accident rutier, şi 
V. împuternicit să conducă automobilul, au depus în instanţa de judecată o cerere către 
Compania de asigurare „GOSEF” (pârât), cerând încasarea sumei de 11234 lei, suma de 
asigurare a automobilului menţionat.  

În cerere reclamanţii au menţionat că S. l-a împuternicit pe V. să conducă automobilul o 
anumită perioadă de timp. Având un interes patrimonial, V. a asigurat maşina încredinţată 
(bun în custodie) la suma de 11234 lei şi în cazul producerii riscului asigurat Compania de 
asigurări „GOSEF” este obligată să plătească asiguratului (lui V.) despăgubirea sau suma 
asigurată. Pârâtul” a refuzat plata drepturilor pecuniare, în consecinţă, S. şi V. s-au adresat 
instanţei pentru a li se face dreptate. 

În referinţa depusă instanţei pârâtul a invocat că proprietarul automobilului deteriorat 
(S.) l-a împuternicit pe V. numai să conducă automobilul nu şi să-l asigure.  

Prin hotărârea instanţei, de fond, pârâtul, a fost obligat la plata sumei de 11234 lei, ceea 
ce corespunde contractului de asigurare încheiat între pârât şi reclamant. 

Nefiind de acord cu hotărârea instanţei, de fond, pârâtul a înaintat apel. Instanţa de apel 
a respins apelul declarat şi a menţinut hotărârea primei instanţe cu referinţă la condiţiile art. 
1301, alin.2, CC, conform căruia asigurat este persoana care a încheiat un contract de 
asigurare şi/sau care este titularul interesului asigurat (dreptul de a încheia un contract de 
asigurare îl are atât proprietarul bunului, cât şi cel care deţine bunul în posesie), important 
este existenţa interesului în asigurare (capacitatea de a subscrie).  

Capacitatea de a subscrie. Persoanele juridice pot încheia diverse contracte de asigurare de 
bunuri sau de răspundere, inclusiv aşa-numitele asigurări de grup în beneficiul angajaţilor lor, 
urmând principiul limitării capacităţii juridice de folosinţă, e dictat de art.1303, alin. 3 CC. 

Persoanele fizice. În principiu, contractul de asigurare este un contract de administrare, 
astfel încât poate fi încheiat de persoanele fizice care deţin, cel puţin, capacitate parţială 
(restrânsă) de exerciţiu. Totuşi, actele juridice, contractele sunt încheiate în numele minorului 
sub 14 ani doar de părinţi, adoptatori, curatori (art. 22 (1) CC sub sancţiunea de nulitate. 
Astfel, poliţa subscrisă de către minorul cu capacitate de exerciţiu parţială ce iar putea cauza 
acestuia o pagubă, ca urmare a disproporţiei dintre prestaţiile părţilor, poate fi apreciată drept 
leziune şi, în consecinţă, să conducă la nulitatea contractului de asigurare, dacă se probează 
caracterul excesiv al primelor [12]. 

Beneficiarul poliţei. În raporturile de asigurare poate interveni şi o a treia persoană (în 
afara contractantului şi asiguratului), beneficiarul poliţei. Acesta este titularul dreptului de a 
cere despăgubirea sau de a încasa suma asigurată, contractul de asigurare producându-şi 
efectele asupra acestei persoane, fie prin mecanismul stipulaţiei pentru altul [13, p.239], în 
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asigurările de viaţă şi de bunuri, fie în virtutea dreptului direct la repararea prejudiciului [13, 
p. 244] în cazul asigurărilor de răspundere. 

Beneficiarul nu este parte în contractul de asigurare, iar prezenţa şi nici măcar 
desemnarea sa la încheierea contractului nu sunt necesare pentru validitatea acestuia. 

În dreptul francez este valabilă subscrierea unei poliţe de asigurare de viaţă de către 
reprezentantul legal al unui incapabil, în numele acestuia şi în contul unui terţ beneficiar, 
legea impunând ca, în cazul incapabilului minor, reprezentantul legal să obţină autorizaţia 
judecătorului sau a consiliului de familie (art. 389-5 şi 457 Cod Civil francez). În cazul 
incapabilului major pus sub tutelă, tutorele trebuie să ceară doar autorizaţia consiliului de 
familie, iar în cazul incapabilului pus sub curatelă, acesta e necesar să fie asistat de curator. 

Ca efect al stipulaţiei pentru altul, beneficiarul dobândeşte un drept direct, care trece, în 
mod originar, în patrimoniul său, în virtutea stipulaţiei ratificate, însă nu poate fi ţinut de 
obligaţii contractuale periodice sau continue (obligaţia de informare pe parcursul executării 
contractului). Acestea rămân în sarcina asiguratului şi a contractantului, iar de executarea lor 
depinde realizarea beneficiului stipulat. 

Promitentul-asigurător îi poate opune beneficiarului orice excepţii personale derivate din 
raportul contractual cu stipulantul-asigurat/contractant. 

O poliţă poate avea mai mulţi beneficiari, îndreptăţiţi la obţinerea indemnizaţiei fie 
simultan, fie într-o anumită ordine (cel de rang inferior în lipsa celui de rang superior). 

Persoana păgubită este terţul victimă în cazul asigurărilor de răspundere civilă, care a 
suportat prejudiciul creat prin fapta comisă de asigurat. Contractul nu s-a încheiat în 
beneficiul său, însă devine beneficiarul sumei plătite de asigurător pentru simplul fapt că 
reclamă despăgubire, ca urmare a faptei delictuale sau, mai rar, contractuale (asigurări de 
credite şi garanţii) a asiguratului. Din simplu penitus extranei, această persoană devine actorul 
principal în realizarea drepturilor conferite de asigurare, are la dispoziţie acţiunea directă în 
contra asigurătorului [14], care nu îi poate opune excepţii personale derivate din raporturile 
sale cu asiguratul răspunzător [15]. 

Asigurări în contul altuia. Asigurările în contul altuia îşi găsesc expresia clasică în 
asigurările de deces, în care beneficiarul determinat al poliţei este îndreptăţit să încaseze 
suma asigurată, la survenirea decesului subscriitorului asigurat. Însă, în practică, situaţiile de 
asigurare în contul altuia sunt mult mai numeroase [16]. 

Pater familias poate încheia o poliţă de asigurare a răspunderii civile generale în care să 
acopere şi daunele produse prin fapta copiilor sau soţului.  

O întreprindere comercială care deţine cu titlu precar bunuri ale unui client (spre 
exemplu, transportatorul) riscă să-şi vadă angajată răspunderea faţă de proprietar, în cazul în 
care bunurile ar fi furate, pierdute, avariate sau distruse în exerciţiul prestaţiilor sale 
contractuale. Pentru a acoperi prejudiciile astfel produse clientului, transportatorul subscrie o 
asigurare de răspundere civilă. Cu toate acestea, există pierderi şi deteriorări ale mărfurilor, 
care nu se datorează culpei transportatorului şi pentru care răspunderea acestuia nu ar fi 
reţinută. Într-adevăr, unele mărfuri sunt extrem de vulnerabile prin natura lor, iar acţiunile 
proprietarilor în contra comercianţilor detentori, în condiţiile răspunderii civile, ar fi extrem 
de aleatorii. De aceea, transportatorii şi depozitarii unor astfel de mărfuri obişnuiesc să 
subscrie poliţe de asigurare de bunuri, al căror asigurat beneficiar este clientul lor, proprietarul 
bunurilor, destinate a-i acoperi acestuia daunele produse mărfurilor sale, pentru cazul în care 
poliţa de răspundere a detentorului nu ar funcţiona. O atare asigurare (numită assurance sur 
facultés) reprezintă un serviciu în avantajul calităţii cooperării comerciale dintre cei doi 
comercianţi (desigur, în practică, costul acestei asigurări intră în preţul sau tariful 
detentorului). 
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Din cele analizate rezultă 
a. Companiile de asigurări din Republica Moldova dispun de un potenţial investiţional 

considerabil, care ar putea să contribuie substanţial la impulsionarea dezvoltării 
economiei naţionale; 

b. Legislaţia din domeniul asigurărilor favorizează Companiile de Asigurări (CA), de a 
participa la activitatea investiţională. Actualmente, statistica ne demonstrează că 
subdezvoltarea componentei investiţionale în activitatea CA se explică prin: 

 atitudinea negativă, restrictivă şi suspicioasă, a unor structuri de stat, faţă de 
activitatea din domeniul asigurărilor, justificată, parţial, de cazuri accidentale de 
cvasi-investiţii; 

 insuficienţa iniţiativei, profesionalismului managerial, conştientizării importanţei 
activităţii investiţionale; 

 insuficienţa activelor nete, inclusiv a lichidităţilor; 
 ambiguităţile cadrului legal privind investiţiile.  

c. Pentru rentabilizarea activităţii antreprenoriale (investiţionale) este necesar: 
  îmbunătăţirea cadrului fiscal (anularea impozitării duble a dividendelor, a 

profitului investiţional de la obligaţiuni şi de la comercializarea imobilelor, a plăţii 
preventive de circa 5% din suma activelor comercializate de persoanele fizice 
persoanelor juridice);  

 abrogarea restricţiilor nejustificate pentru tranzacţiile pe piaţa de valori mobiliare 
(toţi sunt afiliaţi, toţi sunt insiders şi toţi sunt manipulatori); 

 simplificarea şi reducerea costurilor ce ţin de procedura de emitere şi 
tranzacţionare a valorilor mobiliare; 

 formarea cadrului legal stimulativ pentru constituirea fondurilor nestatale de 
pensii, fonduri „clasice” mutuale de investiţii, uniuni creditare, structuri ipotecare 
şi alte structuri investiţionale care ar putea fi gestionate de însăşi CA sau în 
cooperare cu acestea; 

 înlesnirea accesului investitorilor la informaţia relevantă privind activitatea 
societăţilor comerciale pe acţiuni şi a obiectelor imobiliare; 

 evaluarea/determinarea adecvată a preţului iniţial al obiectelor supuse privatizării 
în cadrul licitaţiilor, concursurilor organizate de către stat etc.  

d. Amplificarea esenţială a activităţii investiţionale a CA va avea un efect benefic 
multiaspectual asupra eficienţei şi stabilităţii financiare a societăţilor de asigurări, 
garanţiilor financiare pentru asiguraţi (clienţii companiilor de asigurări) durabilităţii 
dezvoltării economiei naţionale în ansamblu. 
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UNELE ASPECTE CONCEPTUALE PRIVIND CLAUZA AUR 
 

Conf. univ. dr. Victor Carauş, ASEM 
 

 Una din modalităţile de menţinere a valorii, în contractele de comerţ internaţional, un 
timp îndelungat, cel mai frecvent utilizată a fost clauza aur (gold clause). Principalele forme 
întâlnite în literatura de specialitate [1, p.213-214]; [2, p.163]; [3, p.80]; [4, p.250]; [5, p.353]; 
[6, p.500]; [7, p.314] ale clauzei aur sunt: 

- clauza valoare-aur (gold-value clause), particularitatea căreia constă în faptul că preţul 
convenit prin contract este exprimat într-o valută, iar aurul este luat ca etalon al valorii 
acelei valute; 

- clauza monedă-aur (gold-coin value), prin care preţul este exprimat direct în aur şi 
urmează a fi plătit în monedă de aur. 
Totodată, menţionăm şi faptul că unii autori [8, p.101 şi urm.] disting şi a treia formă a 

clauzei aur, precum ar fi: clauza lingouri de aur, care nu se utilizează în contractele 
comerciale internaţionale perfectate între persoane juridice şi fizice, din cauza lipsei 
circulaţiei libere a aurului în raporturile interne în marea majoritate a ţărilor, dar ea poate fi 
utilizată ca mijloc de plată între guvernele statelor contractante. În această ordine de idei, 
observăm că, în etapa actuală, numai clauza valoare-aur (denumită, în continuare, clauza aur) 
se aliniază în şirul clauzelor de contracarare a riscurilor valutare. 

În opinia noastră, care coincide cu opinia doctrinei [9, p.43]; [3, p.81] în privinţa 
diferitelor sale variante, o asemenea clauză a constat, în principiu, în raportarea valorii 
obligaţiei monetare la valoarea determinată a aurului (exprimată în greutate, titlu şi/sau 
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cantitate de metal preţios), astfel încât cuantumul obligaţiei, în orice moment (în special, în 
momentul scadenţei), să fie cantitatea monedei de plată necesară pentru a „cumpăra” 
valoarea-aur stipulată. Deci, debitorul nu este liberat decât achitând în moneda de plată o 
sumă considerabilă ca echivalent monetar în momentul plăţii, al valorii aur stipulate, plata 
făcându-se, astfel, în mai multe sau mai puţine unităţi monetare decât cele prevăzute 
corespunzător devalorizării sau revalorizării efectuate în timp. 

Munteanu R. [9, p.43 şi urm.] menţionează că clauza aur, în forma de mai sus, a constituit 
mult timp un mijloc de apărare împotriva riscului de devalorizare sau revalorizare a monedei 
de cont, condiţia sine qua non a utilizării sale fiind, aşa cum s-a subliniat în literatura de 
specialitate, existenţa unei valori paritare exprimate în aur. S-a evidenţiat rezultatul practic pe 
care îl producea, deci, dacă în intervalul de timp dintre încheierea contractului şi scadenţă, 
dolarul a fost devalorizat, de exemplu, cu 5%, debitorul care acceptase clauza aur trebuia să 
plătească o sumă în dolari, corespunzător mai mare decât cea prevăzută în contract. Şi 
viceversa, în situaţia unei revalorizări a dolarului cu 5%, suma de plată era corespunzător mai 
mică. 

Din cele menţionate, constatăm că stipularea clauzei aur în contractele de comerţ 
internaţional este în interesul ambelor părţi: ea îl protejează pe debitor împotriva riscului de 
revalorizare a monedei de plată şi, totodată, îl ocroteşte pe creditor contra riscului de 
devalorizare a acestei monede. 

După cum am menţionat mai sus, funcţionarea clauzei aur este condiţionată de faptul că 
moneda de plată trebuie să fie exprimată în aur printr-o paritate oficială. În această ordine de 
idei, îndeplinirea acestei condiţii presupune, în mod obligatoriu, ca aurul să îndeplinească 
rolul de etalon monetar, funcţie pe care a îndeplinit-o în perioada interbelică şi în perioada 
postbelică, cât au fost valabile acordurile de la Bretton Woods din 1944. 

Convertibilitatea în aur a dolarului SUA, la 15 august 1971, a fost suspendată [10, p.142], 
iar la 1 aprilie în 1978 a intrat în vigoare cel de-al doilea amendament la Statutele FMI, prin 
acordurile de la Kingston (Jamaica) din 1976, care prevedeau demonetarizarea oficială a 
aurului. Ca rezultat, aurul a devenit o simplă marfă, preţul căruia joncţionează în baza legii 
cererii şi ofertei de pe piaţa mondială, totuşi, s-a subliniat că aurul în comerţul internaţional, 
pe lângă forma marfă în care apare, mai este şi mijloc de plată care constituie o rezervă 
însemnată în circuitul plăţilor externe. [11, p.27] 

Ne punem întrebarea: Dacă după modificările menţionate mai sus, adică demonetarizarea 
oficială a aurului şi suspendarea convertibilităţii dolarului SUA în aur, aceste clauze raportate 
la aur mai sunt utile pentru a menţine echilibrul valoric iniţial al contractului? Doctrina [3, 
p.82]; [9, p.44]; [12, p.161], în unanimitate, a dat răspuns la această problemă. Aceste clauze 
şi-au pierdut utilitatea, ele dispărând, practic, din categoria instrumentelor juridice de 
menţinere a echilibrului contractual. 

În aceste împrejurări, observăm că clauzele raportate la valoarea aur a monedei 
contractuale nu mai prezintă aplicare practică de menţinere a echilibrului valoric iniţial al 
contractului, din momentul în care aurul şi-a pierdut funcţia sa de etalon de valoare pentru 
monedele naţionale. 

Continuând gândul, în opinia noastră, care corespunde opiniei majorităţii literaturii de 
specialitate [3, p.82]; [9, p.44]; [12, p.160-161], menţionăm că în situaţia în care părţile ar 
dori să găsească soluţii noi privind forma clauzei aur, şi anume să condiţioneze valoarea 
contractului de comerţ internaţional de preţul aurului de pe piaţa mondială, atunci aceasta ar 
crea riscuri mari, deoarece şi preţul metalului galben este şi el foarte fluctuant, deci, în final, o 
astfel de soluţie nouă a clauzei aur n-ar contribui la mini-maximalizarea riscului valutar, ci ar 
crea şi mai mari speculaţii cu preţul aurului de pe piaţa mondială. 

În situaţia în care părţile, totuşi, ar dori să condiţioneze preţul aurului de pe piaţa 
mondială de conţinutul clauzei aur, atunci ne punem întrebarea: poate să fie aceasta o soluţie 



 
 

173

pentru ca clauza aur, în noua sa formă, să maximalizeze sau să minimalizeze riscul valutar 
într-un contract de comerţ internaţional? 

Sitaru D. Al. menţionează că clauza aur ar putea fi folosită într-o formă nouă, prin 
condiţionarea preţului contractual de preţul aurului de pe piaţa liberă, dar această clauză 
asigură numai o apărare parţială împotriva riscului valutar, deoarece preţul aurului, însuşi, 
cunoaşte importante fluctuaţii. [3, p.82] 

Munteanu R. este de opinia că utilizarea unor forme noi ale clauzei aur, prin legarea 
preţului metalului galben de piaţa liberă prezintă serioase riscuri pentru că, aşa cum a dovedit 
experienţa ultimilor ani, preţul aurului înregistrează fluctuaţii de mare amploare. [9, p.44] 

Unii autori sunt de părerea că, deoarece însuşi preţul aurului este fluctuant, o atare soluţie 
n-ar putea asigura evitarea riscului valutar. [12, p.161] 

Căpăţină O. expune opinia că folosirea metalului galben în scopul arătat manifestă, însă, 
în ultimele decenii, un vădit regres. [13, p.34] Mazilu D. menţionează asupra acestei probleme 
că, în circumstanţele în care preţul aurului este fluctuant, s-a dovedit o soluţie complicată, 
prin care nu se poate apăra împotriva riscului valutar decât parţial. [14, p.84] 

Din opiniile analizate se desprinde concluzia că clauza aur, în forma expusă mai sus, 
poate doar, parţial, să minimalizeze riscul valutar, de aceea, actualmente, partenerii de afaceri 
evită să includă o astfel de clauză în contractul de comerţ internaţional. Finalizând acest gând, 
conchidem că sfera de utilizare a clauzei aur este foarte restrânsă. 

Analizând jurisprudenţa în problema cercetată, observăm că în anumite contracte de 
comerţ internaţional s-a procedat la inserarea unor clauze de raportare la valoarea aurului 
pentru definirea conţinutului legal al monedei de cont, care au fost validate de organul 
arbitral. 

S-a mai subliniat că, în unele cazuri în care s-a procedat în acest mod, s-a renunţat, 
totodată, la dedublarea monedei de plată prin alta de calcul, această dihotomie încetând să mai 
prezinte interes ca modalitate de ocrotire a creditorului. Astfel, în cadrul unui export de 
mărfuri în Liban, s-a precizat că preţurile diferitelor sortimente au fost stabilite pe baza 
conţinutului aur al dolarului SUA, de 888,671 mg uncia de aur fin. În continuare, s-a stipulat 
că, în cazul unei modificări a acestui conţinut, preţurile iniţial convenite vor fi rectificate în 
mod corespunzător. Corectarea va urma să intervină automat, fără nici un preaviz reciproc 
între părţi, din momentul în care va avea loc schimbarea valorii dolarului, în ceea ce priveşte 
partea din obligaţiile contractuale încă neexecutată la data respectivă sau în ceea ce priveşte 
cantităţile de marfă livrate efectiv şi încă neplătite (dosar nr.592/1970). Într-o altă speţă, 
referitoare la un export de porci vii în Italia, cu preţul stabilit în dolari SUA, părţile au 
convenit următoarele: „Dacă actuala paritate oficială a dolarului SUA, de 888,671 mg uncia 
de aur fin, se va schimba, atunci preţul se va rectifica, în mod corespunzător, astfel încât 
echivalentul în aur al preţului în dolari SUA să rămână acelaşi” (dosar nr.621/1970).  

Clauza menţionată a fost considerată legală de instanţa arbitrală prin încheierea din 30 
noiembrie 1970. De asemenea, un export de instalaţii frigorifice în Iran s-a întemeiat pe 
următoarea clauză: „În cazul oricărei modificări a conţinutului aur al dolarului SUA, 
restanţele de preţ vor fi plătite prin recalcularea lor la noul curs al dolarului”. Clauza 
reprodusă mai sus a fost validată şi organul arbitral a admis integral pretenţia reclamantului 
prin Hotărârea CAB nr. 172 din 24 octombrie 1977. În acelaşi sens, un export de tractoare şi 
alte maşini agricole în Tanzania, preţul vânzării fiind stabilit în dolari SUA cu referire la 
paritatea aur din momentul contractării. Într-o clauză expresă, s-a prevăzut că preţul 
mărfurilor se recalculează automat, dacă intervin schimbări în conţinutul unciei de aur şi a 
monedei de cont. 

Astfel de stipulaţie a fost necesară, deoarece cumpărătorul a fost creditat timp de un an 
pentru plata unui rest de 80% din valoarea contractului. 
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Întreprinderea română de comerţ exterior vânzătoare a solicitat prin acţiune diferenţa, 
rezultând din devalorizarea suferită, în acea perioadă, de dolarul SUA (Hotărârea CAB nr. 
116 din 18 aprilie 1979). [15, p. 279] 

Trebuie menţionat faptul că eficienţa clauzei de aur se găseşte în legătură directă cu 
recunoaşterea valabilităţii ei de sistemul de drept care cârmuieşte această obligaţie. În 
sistemele de drept ale unor ţări, clauza aur este considerată nulă în raporturile interne, 
deoarece contravine ordinii publice, precum ar fi: Franţa [16, p.27-29]; Germania, Austria, 
Belgia, Ungaria, România, Italia, Grecia, Egipt – în perioada Primului Război Mondial [6, 
p.501]; SUA – în 1933 [4, p.250 şi urm.]; în Anglia, în 1956, clauzele aur au fost declarate 
nule şi contravin ordinii publice. [17, p.298] Clauzele aur în ţările menţionate erau valabile 
numai în raporturile internaţionale. 

Actualmente, clauza aur este prezumată în unele contracte de transport internaţional, dar 
numai pentru calcularea limitei maxime a despăgubirilor, datorate de cărăuş (transportator), în 
situaţia avarierii sau pierderii mărfurilor transportate. Baza juridică a prezumării acestei 
clauze sunt convenţiile internaţionale, care cârmuiesc aceste contracte de transport. Aceste 
convenţii sunt: 

1. Art. 23, p.8 din Convenţia referitoare la contractul de transport internaţional de 
mărfuri pe şosele (C.M.R.); 

2. Art. 26, p.2-3 din Convenţia Naţiunilor Unite privind transportul de mărfuri pe mare 
de la Hamburg, 1978; 

3. Art. 7, p.3 din Regulile uniforme privind contractul de transport internaţional feroviar 
al mărfurilor (CIM); 

4. Art. 22, p.5 din Convenţia de la Varşovia din 1929 de unificare a anumitor reguli 
relative la transportul aerian internaţional. 

În final, menţionăm că unitatea de cont se bazează pe aur pentru a calcula pierderile, în 
baza convenţiilor inserate mai sus numai pentru ţările care nu sunt membre ale FMI şi a căror 
legislaţie nu permite adoptarea, ca unitate de cont a DST. 

Dacă ar fi să facem o analiză în dreptul comparat, atunci clauza aur a fost consacrată legal 
în art. 344 al Legii nr. 101 din 1963 a Cehoslovaciei, unde era stipulat: „Dacă etalonul-aur al 
unei unităţi monetare în care este fixat preţul vânzării a fost modificat până la data plăţii 
acestuia cu mai mult de 10%, faţă de etalonul-aur al unităţii monetare respective în momentul 
încheierii contractului, preţul vânzării se modifică în aceeaşi proporţie”. Dispoziţia expusă se 
utilizează într-un contract de comerţ internaţional în limita în care sistemul de drept 
cehoslovac are opţiunea de lex causae, aşa cum reglementează art. 3 al legii menţionate. 

În fine, concluzionăm următoarele: că, actualmente, aşa cum s-a stabilit în literatura de 
specialitate, ca rezultat al renunţării la convertibilitatea în aur a valutelor ţărilor-membre ale 
FMI, pe de o parte, iar, pe de altă parte, la oscilaţiile frecvente ale preţului metalului galben, 
în ultimii ani, clauza aur a fost negată de participanţii implicaţi în schimbul internaţional de 
valori şi cunoştinţe ca mijloc juridic de menţinere a echilibrului valoric al contractului. 

Însă, unii autori [8, p.103] menţionează că, actualmente, în tranzacţiile comerciale 
internaţionale utilizarea clauzei aur s-a redus considerabil, datorită apariţiei unor noi mijloace 
juridice de asigurare contra riscurilor valutare, cum ar fi clauza valutară. Nu agreăm această 
opinie, deoarece considerăm, pe de o parte, că motivul esenţial de neaplicare a clauzei aur în 
contractele comerciale internaţionale de parteneri este că a fost oficializată demonetarizarea 
aurului, iar, pe de altă parte, crearea de noi forme a acestor clauze legate de preţul aurului nu 
au creat mijloace juridice eficiente de contracarare a riscului valutar. 
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UNELE ASPECTE PRIVIND INSTRUMENTELE  
JURIDICE DE CONTRACARARE A RISCURILOR  

ÎN RAPORTURILE DE COMERŢ INTERNAŢIONAL 
 

Conf. univ. dr. Victor Carauş, ASEM 
 
Pentru a se proteja de rezultatele dezastruoase care se pot ivi, ca urmare a producerii 

riscurilor, partenerii de afaceri stipulează în contracte clauze asiguratorii. 
Analizând opinia literaturii de specialitate privind clasificarea clauzelor asiguratorii, se 

conturează două criterii de clasificare. 
Primul criteriu [1] se referă cu prioritate la riscurile pe care clauzele asiguratorii sunt 

menite să le contracareze. Deci, aceste clauze se împart, după cum urmează: 
a) clauze de asigurare împotriva riscurilor valutare (numite şi clauze de variaţie a 

schimbului), principalele din ele fiind: clauzele valutare, clauza aur, clauza de opţiune 
a monedei liberatorii, clauza de opţiune a locului de plată etc.; 
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b) clauze de asigurare împotriva unor riscuri nevalutare, din care fac parte: clauzele de 
revizuire sau de recalculare a preţului, clauzele de postcalculare a preţului, clauza 
clientului cel mai favorizat, clauza ofertei concurente, clauza de hardship [2] etc., 
clauzele preventive cu referire la efectele diferitelor măsuri de protecţie a concurenţei; 

c) clauza de forţă majoră, care are scopul să neutralizeze consecinţele negative pe care le 
antrenează realizarea anumitor riscuri politico-administrative ori ale calamităţilor 
naturale. 

Ţinem să subliniem că Mazilu D., de asemenea, este un adept al criteriului de clasificare a 
clauzelor asiguratorii după natura sau felul riscurilor ce le contracarează şi dacă include [3] 
aceleaşi clauze în categoria clauzelor de asigurare împotriva riscurilor valutare, deci nu există 
nici o deosebire sau diferenţă între modul lui de clasificare şi cel practicat de Costin M.N. [4], 
Sitaru D.Al. [5], Politic G. [6], Gribincea L. [7], atunci în categoria clauzelor de asigurare 
împotriva unor riscuri nevalutare observăm că situaţia este cu totul alta.  

Mazilu D. include în această grupă următoarele clauze: de recalculare sau revizuire a 
preţului prin indexare unică sau specială; de revizuire a preţului prin indexare cumulativă sau 
complexă; de revizuire a preţului cu indexare generală; de postcalculare a preţului. 

Distingem clar că Mazilu D. nu include în categoria analizată următoarele clauze: a 
ofertei concurente, a clientului cel mai favorizat, clauza de hardship [8] şi clauzele preventive 
referitoare la efectele diferitelor măsuri de protecţie a concurenţei [9], care au fost considerate 
de mai mulţi autori [10] că se includ în grupa clauzelor de asigurare împotriva unor riscuri 
nevalutare. 

Unii autori [11] menţionează că clasificarea expusă mai sus este relativă, deoarece, în 
anumite cazuri, părţile pot prevedea ca o clauză care, de regulă, priveşte o anumită categorie 
de riscuri să aibă ca scop, în mod concret, prevenirea unor riscuri de altă natură, de exemplu, 
clauzele de hardship şi de postcalculare a preţului pot privi şi fluctuaţiile valutare. Agreăm 
opinia autorului citat, deoarece, în circuitul mondial de valori şi cunoştinţe, riscurile, în 
general, se află într-o interdependenţă atât directă, cât şi indirectă şi, în multe cazuri, 
declanşarea acestora conduce la imposibilitatea executării contractului, iar, pe de altă parte, 
dacă ar fi să analizăm scopul unor clauze, de contracarare a riscurilor, ca exemplu, clauza de 
hardship, atunci ea acoperă atât riscurile nemonetare, cât şi cele monetare. [12] 

Al doilea criteriu de clasificare a clauzelor asiguratorii întâlnit în literatura juridică 
[13]  este criteriul finalităţii urmărite de părţi. După acest criteriu clauzele asiguratorii sunt 
grupate în clauzele de menţinere a valorii contractelor şi clauzele de adaptare a contractelor la 
noile împrejurări. Constatăm, deci, că acest criteriu de clasificare este cel mai frecvent întâlnit 
în literatura de specialitate.  

Ne raliem opiniei doctrinei [14]  sub aspectul că principala deosebire între clauzele de 
menţinere a valorii şi clauzele de adaptare a contractelor la noile împrejurări este obiectul lor 
şi, implicit, impactul care îl au aceste clauze asiguratorii asupra contractului.  

Deci, clauzele de menţinere a valorii au o arie mai îngustă de acţiune, deoarece ţin, în 
exclusivitate, de prestaţia monetară [15] şi tind la păstrarea echilibrului valoric al 
contractului în perspectiva impactului riscurilor valutare şi nevalutare. Noţiunea de 
prestaţie monetară cuprinde: preţul, tariful serviciilor (inclusiv al transporturilor, ca 
exemplu, navalul, la cele maritime), primele de asigurare, comisionul, ratele de credit, 
dobânzile etc. [16]  

În categoria clauzelor de menţinere a valorii, sunt incluse următoarele clauze: clauza 
aur, clauzele valutare, clauza de opţiune a monedei liberatorii, clauza de revizuire a preţului, 
clauza de postcalculare a preţului. [17] 

În literatura juridică, observăm faptul că unii autori [18] scindează grupa clauzelor de 
menţinere a valorii contractului în câteva subgrupe, iar alţii [19] nu o descompun în categorii 
sau părţi componente. 
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Referitor la ceea ce ţine de părerea primilor autori, menţionăm că în literatura de 
specialitate întâlnim unele opinii diferite privind problema scindării clauzelor de menţinere a 
valorii contractului în mai multe categorii. 

În acest sens, unii autori [20] au afirmat că clauzele de menţinere a valorii, datorită 
marii lor diversităţi şi ţinând seama de criteriul valorii de schimb sau de cel al valorii 
funcţionale măsurată prin puterea de cumpărare au fost clasificate în: 

1. Clauze pur monetare, care au ca obiectiv preîntâmpinarea eventualelor fluctuaţii pe 
care le-ar putea avea valoarea de schimb a monedei convenite, existentă într-un anumit 
moment specificat de părţi în contract. Dintre ele, cele mai cunoscute în practică sunt: 
a) clauza de opţiune a monedei liberatorii (cunoscută şi sub denumirea de clauza de 
monede multiple); b) clauza de variaţie a schimbului (clauza valutară); c) clauza de 
raportare la aur; d) clauza de raportare la o anumită unitate de cont plurimonetară. 

2. Clauze de menţinere a puterii de cumpărare a monedei convenite, care au drept scop 
să asigure puterea de cumpărare, dar nu valoarea de schimb oficială a obligaţiei 
monetare la care se referă. În această categorie, mai frecvent întâlnite sunt clauzele de 
ajustare cantitativă şi clauzele de indexare. [21] 

3. Clauze de revizuire a preţului, care au menirea să apere participanţii la schimburile cu 
străinătatea de consecinţele negative ale fluctuaţiilor exagerate ale preţurilor mondiale, 
ca efect al măririi lor în urma inflaţiei. [22]   

Nu considerăm întemeiată subclasificarea în clauze de menţinere a puterii de cumpărare a 
monedei convenite şi clauze de revizuire a preţului, deoarece argumentăm că toate aceste 
clauze au un singur scop: să contracareze riscurile de preţ care apar în urma declanşării 
inflaţiei atât pe plan intern, cât şi pe plan internaţional. 

Într-adevăr, clauzele de menţinere a puterii de cumpărare şi clauzele de revizuire a 
preţului au acelaşi scop: să contracareze, anume, riscul de preţ, indiferent de natura clauzelor 
reale de apariţie a riscului de preţ în raporturile de comerţ internaţional. 

Alţi autori [23]  subscriu la o părere diferită în privinţa scindării clauzelor de menţinere 
a valorii contractului. Ei consideră că această grupă poate fi scindată numai în două 
subgrupe, pe baza criteriului care are în vedere natura riscurilor ce trebuie evitate, şi 
anume: 
- clauze monetare, care au drept scop evitarea riscurilor de fluctuaţie a valorii de 

schimb a monedei de plată faţă de moneda (monedele) de referinţă, în această 
categorie se includ: clauza aur, clauzele valutare şi clauza de opţiune a monedei 
liberatorii. Unii autori [24]  mai includ în această subgrupă şi clauza de opţiune a 
locului de plată; 

- clauze de menţinere a puterii de cumpărare a monedei de plată, care au drept scop să 
prezerve valoarea corelaţiei existente în momentul perfectării contractului, între 
cuantumul obligaţiei pecuniare a uneia din părţi şi preţul real al bunurilor şi serviciilor 
pe o anumită piaţă. În această subgrupă, se includ: clauzele de revizuire a preţului şi 
cele de postcalculare a preţului. 

Clauzele de adaptare a contractelor la noile împrejurări, de regulă, au un obiect mai 
ambiguu, mai evaziv, deoarece ele tind să asigure un echilibru global al contractului, nu 
numai corectarea preţului sau recalcularea valutei, dar şi alte obligaţii şi drepturi ale 
partenerilor de afaceri, cum ar fi: cantitatea, calitatea, condiţiile de livrare, modalităţile de 
plată şi altele. Deci, din cele expuse, observăm, împreună cu alţi autori [25], că ele au drept 
scop reamenajarea, în întregime, a economiei contractului.  

În literatura juridică, asupra clasificării clauzelor de adaptare a contractului la noile 
împrejurări planează, după cum vom observa, mai multe opinii controversate, după cum 
urmează: 
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Băieşu A. include în clauzele de adaptare: clauza de hardship, clauza de forţă majoră, 
clauza ofertei concurente, clauza clientului cel mai favorizat. [26] 

Costin M.N. [27] şi Gribincea L. [28], având o opinie identică, consideră că se înscriu 
în această categorie următoarele clauze: clauza ofertei concurente, clauza clientului cel mai 
favorizat, clauza de hardship şi clauzele de protecţie a concurenţei. Ei susţin că, alături de 
acestea, mai pot fi luate în considerare şi clauzele de ajustare cantitativă şi de forţă majoră. 

Sitaru D.Al. subscrie, în această grupă, următoarele clauze: clauza ofertei concurente, 
clauza clientului cel mai favorizat, clauza de hardship, clauza de prevenire a măsurilor de 
protecţie a concurenţei, clauza de ajustare cantitativă şi de forţă majoră. [29] 

Popescu T.R. include în acest sens: clauza ofertei concurente, clauza clientului cel mai 
favorizat, clauza primului refuz, clauza de forţă majoră şi clauza de hardship. [30] 

Babiuc V., în această ordine de idei, include: clauza ofertei concurente, clauza 
clientului cel mai favorizat şi clauza de impreviziune. [31] 

Căpăţină O., în acest sens, intercalează: clauza ofertei concurente, clauza clientului cel 
mai favorizat, clauza de impreviziune şi clauzele prevenite faţă de măsurile de protecţie a 
concurenţei. [32] 

Mazilu D. menţionează că, pentru a-şi adapta contractul dintre ele, pe parcursul 
executării sale, părţile stipulează o clauză adecvată, cunoscută în comerţul internaţional drept 
clauza de hardship sau de impreviziune. 

Observăm că Mazilu D. nu include nici clauza ofertei concurente şi nici clauza 
clientului cel mai favorizat în categoria clauzelor de adaptare a contractului, dar mai adaugă şi 
clauza primului refuz la primele două şi le consideră clauze ce privesc raporturile dintre 
contractanţi şi terţi. 

Deci, observăm că Mazilu D. include în categoria clauzelor de adaptare numai clauza 
de hardship. [33] 

Munteanu R. [34]  subliniază că clauzele de adaptare pot fi grupate, într-o anumită 
viziune, astfel: pe de o parte, aşa-numitele clauze de preferinţă, în cadrul cărora unele pot să 
opereze modificarea componentelor economice ale operaţiunilor comerciale în curs de 
executare – clauza ofertei concurente şi clauza clientului celui mai favorizat, iar altele 
realizează obiectivul de menţinere a stabilităţii contractului prin extinderea în viitor a relaţiilor 
comerciale cu partenerul iniţial – clauza primului refuz; pe de altă parte, acele clauze care 
permit readaptarea, prin negocieri amiabile ale părţilor sau prin decizia unui organ de 
jurisdicţie, a obligaţiilor iniţial convenite, respectiv, clauzele de hardship. Ţinem să 
menţionăm că Munteanu R. nu include clauza de forţă majoră în categoria clauzelor de 
adaptare a contractului. Opinia expusă mai sus de Munteanu R. privind clasificarea clauzelor 
de adaptare a fost susţinută şi de Macovei L. şi Ioniche M. [35] 

Chatillon S. include în categoria clauzelor de adaptare numai două clauze, precum sunt 
clauza de hardship sau de sauvegarde şi clauza de forţă majoră. [36] 

Observăm, deci, că principalele clauze de adaptare întâlnite, în opinia majorităţii 
literaturii juridice [37], sunt: clauza ofertei concurente, clauza clientului cel mai favorizat, 
clauza de hardship şi clauza de forţă majoră. [38] Unii autori [39]  includ în setul clauzelor de 
adaptare a contractului la noile împrejurări şi clauza primului refuz, iar alţi autori [40]  nu 
includ această clauză în categoria clauzelor de adaptare. Considerăm că clauza primului refuz 
nu face parte din categoria clauzelor de adaptare a contractului la noile împrejurări. 

Nişte autori înscriu în categoria clauzelor de adaptare şi clauzele de protecţie a 
concurenţei [41]  şi clauzele de ajustare cantitativă. [42] 

Subscriind la aceeaşi părere, mai mulţi autori [43]  includ în categoria clauzelor de 
adaptare şi clauza de revizuire a preţului.  

Nu considerăm întemeiată această opinie din mai multe puncte de vedere, prin care, pe 
de o parte, observăm că scopul clauzei de revizuire a preţului este de a revedea numai 
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obligaţia ce ţine de plata preţului, dar nu şi de alte elemente ale contractului, cum ar fi: 
cantitatea, calitatea, condiţiile de livrare şi de plată etc., iar, pe de altă parte, după cum am 
menţionat mai sus, clauzele de adaptare a contractelor la noile împrejurări, de regulă, au un 
areal mai vast de acţiune, şi anume să asigure echilibrul total al economiei contractului, prin 
reamenajarea nu numai a obligaţiei de plată a preţului, dar şi a altor clauze contractuale, cum 
ar fi cele privind calitatea, cantitatea, condiţiile de plată, de livrare etc. 

Dacă ar fi să analizăm problema care este, totuşi, deosebirea dintre clauzele de 
menţinere a valorii şi cele de adaptare a contractului, atunci observăm că în literatura juridică 
sunt expuse unele opinii privind acest criteriu de distincţie. 

Munteanu R. menţionează că deosebirea dintre clauzele de menţinere a valorii şi cele 
de adaptare a contractului constă în modalitatea lor de acţiune asupra contractului. Primele, de 
obicei, operează, în mod automat, asupra contractului, fără intervenţia partenerilor sau a unui 
terţ, de regulă, a arbitrajului, iar clauzele de adaptare pentru a avea efect asupra contractului 
implică declanşarea unei anumite proceduri de renegociere a contractului. [44] 

Sitaru D.Al. nu agreează opinia expusă de Munteanu R., în acest sens, şi consideră că 
clasificarea clauzelor după modul lor de a acţiona nu se poate face în mod absolut, deoarece, 
în funcţie de voinţa părţilor, aceeaşi clauză poate opera, în unele cazuri, automat, iar în altele 
prin negocieri. [45]  

În această ordine de idei, Costin M.N. menţionează că orice criteriu de clasificare are 
numai valoare relativă, deoarece, oricât de general ar fi el, nu poate surprinde totalitatea 
aspectelor prin care se conturează specificitatea elementelor ce alcătuiesc o clasă distinctă în 
cadrul unui gen. Astfel, se explică de ce elementele, aparţinând aceluiaşi gen, sunt 
susceptibile de multiple clasificări pe baza unor criterii diferite. [46]  Totuşi, Costin M.N. [47]  
susţine că acest criteriu controversat, ce are în vedere modul în care acestea operează, merită 
luat în considerare. El argumentează că chiar facultatea, recunoscută părţilor contractante, de 
a stabili, prin voinţa lor comună, felul cum acţionează clauzele stipulate de ele, este un 
argument pe care se poate sprijini această idee. În ceea ce ne priveşte, considerăm întemeiată 
opinia expusă de Sitaru D.Al., din următoarele considerente: unele din clauzele care fac parte 
din categoria clauzelor de menţinere a valorii contractului, cum ar fi cele monetare, operează, 
de regulă, automat, iar alte clauze, care, de asemenea, se includ în categoria clauzelor de 
menţinere a valorii contractului, ca exemplu, clauza de revizuire a preţului, după cum au 
remarcat unii autori, are, în mod automat, numai un efect negativ şi, anume, face ca preţul, în 
prezenţa realizării criteriilor prevăzute de contract, să devină caduc. Preţul vechi nu este 
înlocuit, în mod automat, printr-un nou preţ, ci, în temeiul clauzei de revizuire, se deschide 
calea spre negociere a preţului. [48]  În aceiaşi termeni, argumentăm şi pentru clauzele de 
adaptare a contractului, după cum urmează: unele din ele urmăresc ajustarea automată a 
componentelor operaţiunii, de exemplu, clauza ofertei concurente, clauza clientului cel mai 
favorizat, iar altele permit revizuirea contractului prin negocieri de către parteneri, ori prin 
intervenţia arbitrajului, cum ar fi clauza de hardship (impreviziune). [49] 

Iar în ceea ce ţine de părerea menţionată de Costin M.N. privind distincţia dintre 
clauzele de menţinere a valorii contractului şi cele de adaptare a contractului la noile 
împrejurări, considerăm, pe de o parte, că este cam rigidă după sensul expunerii, iar, pe de altă 
parte, este o analiză mai mult filosofică, şi nu juridică şi se abate de la termenii reali ai 
problemei cercetate.  
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