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Introducere. Aşa cum s-a 
arătat în literatura de speci-

alitate [23, p. 13], evoluţiile legis-
lative din a doua jumătate a sec. 
al XX-lea marchează o tendinţă 
ireversibilă spre responsabiliza-
rea penală a persoanelor juridice, 
tendinţă impulsionată, în primul 
rând, de realităţile vieţii socio-
economice şi de necesitatea găsirii 
unor mijloace eficiente de reacţie 
faţă de creşterea criminalităţii cor-
porative şi organizate.

Concomitent, tot mai insistent 
se abordează și posibilitatea atra-
gerii la răspundere penală a sta-
tului și a autorităților acestuia, în 
unele state reușindu-se chiar și o 
reglementare expresă la acest ca-
pitol.

Scopul studiului. Ținând cont 
de aceste premise, în cele ce ur-
mează ne propunem o analiză suc-
cintă asupra instituției imunității 
penale a statului și a autorităților 
acestuia, instituție ce exclude răs-

punderea penală a acestor subiecți 
de drept, pornind de la reglemen-
tările în materie și ideile expuse în 
doctrina de specialitate autohtonă 
și străină. Într-un final, ținem să 
argumentăm imunitatea penală a 
Parlamentului ca autoritate legis-
lativă supremă a statului.

Rezultate obținute și discuții. 
După cum susţin cercetătorii [17], 
răspunderea penală a persoanei 
juridice a dobândit în Europa o 
nouă dimensiune, mai ales după 
Congresul internaţional de drept 
penal comparat care s-a desfăşurat 
la Budapesta în anul 1978 [20, p. 
351], precum şi ca urmare a dez-
baterilor consacrate, în special, 
criminalităţii economico-financi-
are sau concurenţiale. Plecând de 
la Recomandarea R(88) din 20 oc-
tombrie 1988 a Comitetului de Mi-
niştri al Consiliului Europei [22] 
prin care statele au fost invitate sa 
admită răspunderea penală a per-
soanelor morale, mai multe ţări au 

reglementat această instituţie şi 
anume[21, p. 474; 18, p. 246]: 

Franţa-  (prin art. 121-2 din 
noul Cod penal 1994), 

Finlanda-  (capitolul 9 din 
Codul penal din 1995), 

Belgia-  (art. 5 din Codul pe-
nal modificat prin Legea din 4 mai 
1999), 

Italia-  (art.29-32 din Decre-
tul-lege nr. 231/2001), 

Portugalia-  (art. 11 alin. 8 din 
Codul penal, în forma propusă de 
guvern în noiembrie 2006), 

Spania-  (art. 31 bis din Codul 
penal din 2005, modificat în 2010) 
şi 

România-  (art. 191 din Co-
dul Penal introdus prin Legea nr. 
278/2006, art. 135 din Noul Cod 
Penal [4]).

Aceleaşi acte şi evenimente in-
ternaţionale (urmate de altele nu 
mai puţin importante [9, p. 23-24]) 
au avut un impact direct şi asupra 
legislaţiei Republicii Moldova, 
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calitatea de subiect al infracţiunii 
fiind recunoscută şi persoanelor ju-
ridice în art. 21 din Codul Penal, 
după cum urmează [2]: 

„(3) O persoană juridică, cu 
excepția autorităților publice, 
este pasibilă de răspundere pe-
nală pentru o faptă prevăzută de 
legea penală, dacă aceasta nu a 
îndeplinit sau a îndeplinit neco-
respunzător dispozițiile directe 
ale legii ce stabilesc îndatoriri 
sau interdicții privind efectuarea 
unei anumite activități și se con-
stată cel puțin una din următoare-
le circumstanțe: 

a) fapta a fost săvârșită în inte-
resul persoanei juridice respective 
de către o persoană fizică împu-
ternicită cu funcții de conducere, 
care a acționat independent sau 
ca parte a unui organ al persoa-
nei juridice; 

b) fapta a fost admisă sau au-
torizată, sau aprobată, sau utiliza-
tă de către persoana împuternicită 
cu funcții de conducere; 

c) fapta a fost săvârșită dato-
rită lipsei de supraveghere și con-
trol din partea persoanei împuter-
nicite cu funcții de conducere.

(31) O persoană fizică se con-
sideră împuternicită cu funcții de 
conducere, dacă are cel puțin una 
din următoarele funcții: 

a) de reprezentare a persoanei 
juridice; 

b) de luare a deciziilor în nu-
mele persoanei juridice; 

c) de exercitare a controlului în 
cadrul persoanei juridice.

(4) Persoanele juridice, cu ex-
cepţia autorităţilor publice, răs-
pund penal pentru infracţiunile 
pentru săvârşirea cărora este pre-
văzută sancţiune pentru persoane-
le juridice în partea specială din 
prezentul cod.

(5) Răspunderea penală a per-
soanei juridice nu exclude răs-
punderea persoanei fizice pentru 
infracţiunea săvârşită.”

După cum se poate observa, de 

la răspunderea penală a persoane-
lor juridice de drept privat nu se 
admite nicio excepţie, toate abso-
lut fiind pasibile de această formă 
de răspundere juridică în condiţii-
le prevăzute de lege. În schimb, în 
cazul persoanelor juridice de drept 
public, situaţia este una diferită, 
întrucât există excepţii absolute, 
referitoare, în special, la autorită-
ţile publice, vorbindu-se în acest 
sens despre imunitatea penală a 
autorităţilor publice[14, p. 205]. 

Sub aspect comparativ însă, 
constatăm că în cazul legislaţiei 
penale româneşti, o asemenea ex-
cepţie se extinde asupra mai mul-
tor entităţi. Astfel, potrivit art. 191 
din Codul penal al României (Le-
gea nr. 301/2004 [3]): 

„Persoanele juridice, cu ex-
cepţia statului, a autorităţilor pu-
blice şi a instituţiilor publice care 
desfăşoară o activitate ce nu poa-
te face obiectul domeniului privat, 
răspund penal pentru infracţiunile 
săvârşite în realizarea obiectului 
de activitate sau în interesul ori în 
numele persoanei juridice, dacă 
fapta a fost săvârşită cu forma de 
vinovăţie prevăzută de legea pe-
nală.” 

Cu unele precizări, dispoziţii 
similare au fost incluse şi în Noul 
Cod Penal al României, în titlul 
VI, denumit sugestiv – „Răspun-
derea penală a persoanei juridice”. 
În concret, art. 135 (Condiţiile 
răspunderii penale a persoanei ju-
ridice) prevede [4]: 

(1) Persoana juridică, cu ex-
cepţia statului şi a autorităţilor 
publice, răspunde penal pentru 
infracţiunile săvârşite în realiza-
rea obiectului de activitate sau în 
interesul ori în numele persoanei 
juridice. 

(2) Instituţiile publice nu răs-
pund penal pentru infracţiunile 
săvârşite în exercitarea unei ac-
tivităţi ce nu poate face obiectul 
domeniului privat. 

(3) Răspunderea penală a per-

soanei juridice nu exclude răs-
punderea penală a persoanei fizi-
ce care a contribuit la săvârşirea 
aceleiaşi fapte. 

Deci, în cazul României, imu-
nitatea penală este proprie statului, 
autorităţilor publice şi instituţiilor 
publice. 

Înainte de a trece la expune-
rea succintă a acestor momente 
reiterăm că, în general, problema 
răspunderii statului în literatura 
de specialitate este una controver-
sată, oscilînd între negarea totală 
a acesteia şi recunoaşterea statului 
ca subiect al anumitor forme de 
răspundere (de ex., răspunderea 
patrimonială (pentru erori judicia-
re), responsabilitatea ministerială 
şi răspunderea constituţională [6, 
p. 320-329; 15, p. 136]; răspunde-
rea civil-patrimonială şi răspun-
derea administrativ-patrimonială 
[11, p. 43]).

Imunitatea penală a statului 
constituie prima excepţie de la 
răspunderea penală a persoane-
lor juridice [9, p. 83]. În prezent, 
statul ca persoană juridică este 
exceptat de la răspunderea penală 
în majoritatea sistemelor de drept 
din Europa (Franţa, Belgia, Olan-
da, Finlanda, Marea Britanie etc.). 
În Spania, prin art. 31 bis pct. 5, 
se prevede ca dispoziţiile privind 
răspunderea penală a persoanelor 
morale nu sunt aplicabile statului 
[17]. 

Cu toate acestea, pentru justi-
ficarea imunităţii penale a statu-
lui, în literatura de specialitate, au 
fost aduse mai multe argumente. 
În primul rând, au fost invocate 
principiile suveranităţii statului 
şi cel al separării puterilor în stat. 
Referitor la primul principiu, s-a 
arătat că în exercitarea atributelor 
sale de suveranitate, statul nu poa-
te comite infracţiuni. O astfel de 
argumentare a fost folosită mult 
timp şi pentru justificarea imuni-
tăţii civile a statului. 

Referitor la cel de-al doilea 
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principiu, s-a afirmat că recunoaş-
terea răspunderii penale a statului 
ar putea conduce la plasarea în-
tregii activităţi a administraţiei (a 
executivului) sub controlul puterii 
judecătoreşti, ceea ce ar duce la 
încălcarea principiului separaţiei 
puterilor în stat [8, p. 196]. 

Asemenea justificări au fost 
considerate însă puţin convingă-
toare, întrucât, după cum susţin 
cercetătorii, ele nu au împiedicat 
niciodată recunoaşterea răspunde-
rii civile a statului şi condamnarea 
agenţilor săi în faţa instanţelor pe-
nale [9, p. 84]. 

Mai mult, în doctrina franceză 
se precizează că, în prezent, statul 
nu mai este suveran în toate privin-
ţele, având în vedere că anumite 
organe şi activităţi ale sale se gă-
sesc supuse unei obligaţii generale 
de legalitate sau de răspundere (cel 
puţin) civilă care poate conduce la 
condamnarea acestuia. Chiar şi pe 
plan internaţional, suveranitatea 
statului poate fi limitată în mod 
constituţional, întrucât sunt pro-
tejate doar condiţiile esenţiale ale 
suverantăţii [19, p. 261-262]. 

Un alt argument adus în acest 
sens, ţine de faptul că statul este 
prezumat a acţiona întotdeauna în 
interes public, în regim de drept, 
ceea ce înseamnă că acţiunile sale 
nu pot constitui infracţiuni, iar po-
porul nu poate fi sancţionat penal 
direct sau indirect. Acestui argu-
ment s-a replicat că prezumţia nu 
poate fi decât relativă, existând 
situaţii în care statul, prin aparatul 
său, nu acţionează în interesul pu-
blic [9, p. 84]. Şi în cazul dat s-a 
replicat că statul beneficiază de o 
imunitate de jurisdicţie penală ab-
solută, neputând fi angajată răspun-
derea acestuia nici în cazul faptelor 
comise în exercitarea autorităţii de 
stat, dar nici în cazul acelor fapte 
care s-ar săvârşi în exercitarea unor 
activităţi ce ţin de domeniul privat 
al statului [24, p. 368]. 

Dincolo de aceste argumente, 

în doctrină cel mai mult s-a in-
sistat asupra ideii că răspunderea 
penală a statului ar fi o aberaţie ju-
ridică [16, p. 104], întrucât statul, 
deţinând monopolul dreptului de a 
pedepsi (calificat drept o atribuţie 
regaliană [9, p. 84]), nu se poate 
pedepsi pe sine însuşi [21, p. 474]. 
În pofida acestui fapt, unele voci 
susţin că există situaţii în care sta-
tul se sancţionează pe sine însuşi, 
de exemplu atunci când Curtea 
Constituţională declară o lege ne-
constituţională, statul nu face alt-
ceva decât să sancţioneze o acţiu-
ne de a sa [25, p. 160]. 

În încercarea de a da o apreci-
ere acestui argument, trebuie să 
ţinem cont de faptul că legiuitorul 
român destul de clar delimitează 
statul, autorităţile publice şi insti-
tuţiile publice ca subiecţi exceptaţi 
de la răspunderea penală. Deci, din 
acest punct de vedere, declararea 
neconstituţionalităţii unei legi nu 
este o sancţiune aplicată statului 
nemijlocit, ci autorităţii legislative 
a acestuia (în contextul realizării 
răspunderii constituţionale a aces-
teia [12, p 85-89]). Prin urmare, în 
sens strict, un asemenea argument 
nu are nimic comun cu răspunde-
rea penală [14, p. 204-210]. 

Argumentul considerat decisiv 
pentru admiterea imunităţii penale 
a statului, potrivit cercetătorilor, 
rezidă în diferenţa care există în-
tre funcţiile sancţiunilor penale şi 
cele ale altor categorii de sancţi-
uni: dacă acestea din urmă sunt ne-
cesare pentru protecţia drepturilor 
diferitor subiecte de drept, sancţi-
unile penale nu restabilesc niciun 
drept al acestora. Prin urmare, sta-
tul poate şi trebuie să se sancţio-
neze pe el însuşi, dacă o sancţiune 
pronunţată este necesară pentru 
restabilirea ori garantarea dreptu-
rilor altor subiecte de drept, dar o 
asemenea sancţiune ar fi lipsită de 
funcţii dacă singurul său efect este 
angajarea răspunderii penale a sta-
tului [9, p. 85]. 

De altfel, după cum corect 
precizează cercetătorii, admite-
rea răspunderii penale a statului 
ar ridica probleme şi în ceea ce 
priveşte sancţiunile exprese ce 
ar putea fi aplicate acestuia. În 
acest sens, desigur, nu ar putea fi 
aplicată dizolvarea/lichidarea şi 
nici suspendarea activităţii sta-
tului (pedeapsă nereglementată 
în legislaţia Republicii Moldo-
va – e.n.), întrucât aplicarea unor 
asemenea pedepse ar contraveni 
unor trăsături ale pedepsei pena-
le (caracterul preventiv, educativ) 
şi, mai ales, principiului propor-
ţionalităţii, consecinţele acesto-
ra fiind disproporţionat mai mari 
decât cele ale faptei generatoare 
(multitudinea de persoane afecta-
te, prejudicii considerabil de mari 
etc.) [9, p. 86]. Practic, singura pe-
deapsă care ar putea fi pronunţată 
împotriva statului (din numărul 
celor expres reglementate de Co-
dul penal la art. 63 alin. (1) [2]) 
este amenda. Problema principală 
în acest sens rezidă însă în faptul 
că în condiţiile în care amenzile 
se fac venituri la bugetul de stat, 
condamnarea statului la plata unei 
amenzi ar însemna practic că aces-
ta îşi plăteşte sieşi amenda, nefiind 
astfel realizate funcţiile tradiţiona-
le ale pedepsei penale. 

Dincolo de aceste argumente 
şi contraargumente, în doctrina 
românească pot fi atestate opinii 
(M. K. Guiu), care susţin tranşant 
că „toate persoanele juridice, in-
clusiv statul şi autoritatile publice, 
pot fi trase la răspundere penală, 
propunându-se ca expresia „cu ex-
cepţa statului şi a autorităţilor pu-
blice” să fie înlăturată din Codul 
penal” [7, p. 380]. Ideea se bazea-
ză pe faptul că, nu de puţine ori 
statul desfăşoară activităţi suscep-
tibile să dea naştere săvârşirii de 
infracţiuni.

La nivel normativ, un exemplu 
în acest sens serveşte Codul penal 
al Danemarcii, care prin art. 27 
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admite răspunderea statului pentru 
infracţiuni care nu au fost savârşi-
te în exercitarea unor atribuţii ce 
ţin de puterea publică [1, p. 336]. 

Cu mult mai detaliat aceas-
tă idee o regăsim dezvoltată în 
Franţa, unde destul de insistent se 
pledează pentru introducerea unei 
răspunderi limitate a statului, 
atunci când acesta acţionează în-
tr-un domeniu în care persoanele 
juridice de drept privat pot acţiona 
cu aceleaşi mijloace, ori când sta-
tul omite să-şi exercite prerogati-
vele, săvârşind astfel o infracţiune. 
Prin urmare, statul ar fi exonerat 
de răspundere atunci când exercită 
o activitate ce implică prerogati-
vele sale de autoritate publică, dar 
va răspunde penal, dacă va omite 
să exercite aceste prerogative, iar 
prin aceasta aduce atingere unei 
valori sociale aparţinând altei per-
soane [25, p. 161; 9, p. 87]. 

Generalizând asupra celor 
expuse, precizăm totuşi [14, p. 
204-210] că statul ar trebui să fie 
pasibil doar de răspundere civilă 
pentru prejudiciile cauzate (în ca-
drul raporturilor juridice civile şi 
administrative), corelată cu răs-
punderea penală a funcţionarilor 
publici implicaţi în comiterea fap-
telor prejudiciabile. 

Imunitatea penală a autorită-
ţilor publice şi a instituţiilor pu-
blice.

O altă excepţie de la principiul 
răspunderii penale a persoanelor 
juridice este reprezentată de au-
torităţile publice care, de aseme-
nea, se bucură de imunitate penală 
(reiterăm că aceasta este unica ex-
cepţie stabilită de legea penală a 
Republicii Moldova)[13, p. 211].

Autorităţile publice care cad 
sub incidenţa acestei excepţii sunt 
prevăzute de Constituţia Republi-
cii Moldova, în care sunt calificate 
ca atare: Parlamentul, Guvernul, 
autorităţile administraţiei publice 
centrale şi locale, Autoritatea ju-
decătorească şi Curtea Constituţi-

onală (ca autoritate de jurisdicţie 
constituţională – art. 134 alin. (1) 
[5]). Acestea şi alte autorităţi pu-
blice recunoscute prin legi organi-
ce (de ex., Curtea de Conturi – art. 
2 alin. (1) [10]), în măsura în care 
sunt persoane juridice, nu intră 
sub incidenţa legii penale.

Spre deosebire de sistemul nos-
tru de drept, în alte state, legislaţia 
penală enumeră expres autorităţile 
publice care dispun de imunitate 
penală. Bunăoară, art. 5 alin. (4) 
din Codul penal belgian excep-
tează de la răspunderea penală 
regiunile, comunităţile, provinci-
ile, comunitatea Bruxelles-ului, 
comunele, organele teritoriale in-
tracomunale, Comisia comunita-
ră franceză, Comisia comunitară 
flamandă, Comisia comunitară co-
mună şi centrele publice de ajutor 
social. 

La fel, potrivit art. 31 bis para-
graful 5 din Codul penal spaniol, 
dispoziţiile privind răspunderea 
penală a persoanelor morale nu 
sunt aplicabile administraţiilor pu-
blice teritoriale şi instituţiilor, or-
ganelor de conducere, agenţiilor şi 
întreprinderilor publice, partidelor 
politice şi sindicatelor, organizaţi-
ilor internaţionale de drept public, 
nici celor care exercită politici 
publice sau furnizează servicii de 
interes economic general [17].

Dacă, autorităţile publice con-
crete cărora le este recunoscută 
imunitatea penală diferă de la stat 
la stat, atunci fundamentele aces-
tei excepţii sunt aceleaşi ca şi pen-
tru justificarea imunităţii penale a 
statului, întrucât însăşi noţiunea de 
„stat” o înglobează pe cea de „au-
torităţi publice”. Din acest punct 
de vedere, pare a fi justificată for-
mula utilizată de legiuitorul nostru 
când a stabilit categoriile de per-
soane juridice exceptate de la răs-
punderea penală (art. 21 alin. (3) 
din Codul penal al RM), şi anume 
expresia „autorităţi publice”, indi-
carea „statului” în acest caz fiind 

practic inutilă (în condiţiile în care 
nu se optează pentru o răspundere 
penală limitată a acestuia) [14, p. 
204-210; 13, p. 213]. 

Pe de altă parte, pornind de la 
faptul că Codul penal al RM nu 
defineşte noţiunea de „autoritate 
publică”, iar mecanismul statal 
este constituit dintr-un sistem de 
diferite autorităţi şi instituţii pu-
blice, trebuie să recunoaştem că 
norma noastră penală este echivo-
că și poate fi interpretată în mod 
diferit.

După cum s-a menţionat supra, 
legiuitorul român include în cate-
goria persoanelor juridice cu imu-
nitate penală şi instituţiile publice 
(în aumite condiţii), din categoria 
cărora, potrivit specialiştilor [17], 
fac parte Banca Naţională a Ro-
mâniei, penitenciarele, unităţile 
militare etc. 

Prin urmare, raportându-ne 
la legislaţia penală a Republicii 
Moldova, considerăm absolut ne-
cesară concretizarea autorităţilor 
publice care dispun de imunitate 
penală, moment ce inevitabil va 
condiţiona şi necesitatea include-
rii în această categorie şi a unor 
instituţii publice.

În finalul, ţinem să subliniem o 
dată în plus că imunitatea penală 
îi este proprie şi Parlamentului, 
atât în calitatea sa de autoritate 
publică reprezentativă (în această 
ipostază fiindu-i proprie răspunde-
rea atât politică şi juridică (consti-
tuţională) [12, p. 85-89]), cât şi de 
persoană juridică, acesta nefiind 
pasibil de răspundere penală po-
trivit dispoziţiilor exprese ale legii 
penale.
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Introducere. Pornind de la 
faptul că drepturile şi liber-

tăţile nu sunt oferite omului de că-
tre stat (ele fiind doar recunoscute, 
garantate, respectate şi protejate de 
către acesta ca deja existente), aces-
tea fiind inalienabile (adică nu pot 
fi înstrăinate), el, totuși, nu poate fi 
privat de dreptul său, ci doar poate 
fi limitat sau restrâns în exercitarea 
lui.

Atât în documentele internaţio-
nale, cât şi în legislaţia internă a sta-
telor este atestată ideea nu numai a 
posibilităţii restrângerii drepturilor 
şi libertăţilor omului într-o societa-
te democratică, dar şi a necesităţii 
restrângerii acestora în interesul 
societăţii atât în condiţiile de viaţă 
obişnuită, cât şi în condiţiile situa-
ţiilor excepţionale [2, p. 103-104]. 
Cu toate acestea, desigur, este ne-
cesar de a cunoaște condițiile în 
care este posibilă limitarea dreptu-
rilor omului, întrucât nerespectarea 
acestora prezintă pericol de încăl-
care a drepturilor omului.

Scopul studiului. Pornind de la 
necesitatea absolută de cunoaștere 

a limitelor în care se admite limi-
tarea/restrângerea legală a dreptu-
rilor omului, în studiul de față ne 
propunem să elucidăm unele dintre 
condițiile în care se admite atât la 
nivel internațional, cât și național, 
restrângerea legală a drepturilor 
omului.

Rezultate obținute și discuții. 
În sens tradiţional, limitarea drep-
turilor caracterizează situaţia omu-
lui în societate şi stat, care reflectă 
nivelul libertăţii individului oferită 
prin lege şi asigurată în mod real. 
Din această perspectivă, limitarea 
drepturilor presupune existența 
unor limite stabilite de legiuitor, 
referitoare la realizarea de către 
individ a drepturilor şi libertăţilor 
sale, care se exprimă prin interdic-
ţii, ingerinţe, obligaţii, răspunderi, 
existenţa cărora este determinată 
de necesitatea protejării valorilor 
sociale consacrate constituţional, 
iar menirea rezidă în asigurarea 
echilibrului necesar între interese-
le individului, societăţii şi statului 
[17, p. 12; 16, p. 18].

La nivel internaţional, Declara-

ţia Universală a Drepturilor Omu-
lui, cele două pacte internaţionale 
privitoare la drepturile omului, alte 
documente juridice admit existenţa 
unor limitări şi restrângeri, în legă-
tură cu exerciţiul drepturilor şi li-
bertăţilor omului [10, p. 105] după 
cum urmează. 

Declaraţia Universală a Drep-
turilor Omului[8] prevede în art. 29 
alin. (2): „În exercitarea drepturilor 
şi libertăţilor sale, fiecare persoa-
nă este supusă: numai îngrădirilor 
stabilite de lege în scopul exclusiv 
al asigurării recunoaşterii şi res-
pectului drepturilor şi libertăţilor 
celorlalţi şi în vederea satisfacerii 
cerinţelor juste ale moralei, ordinii 
publice şi a bunăstării generale, în-
tr-o societate democratică”. Aceas-
tă dispoziţie este o recunoaştere 
implicită a caracterului relativ al 
drepturilor şi libertăţilor prevăzu-
te în Declaraţie. Nefiind absolute, 
drepturile pot fi, deci, limitate în 
exerciţiul lor, astfel încât să prevină 
abuzul de drept şi, în acelaşi timp, 
să se păstreze caracterul democra-
tic al societăţii [11, p. 9].
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Pactul internaţional cu privire 
la drepturile economice, sociale şi 
culturale [13] prevede în art.4 că 
statele părţi nu pot supune dreptu-
rile decât la limitările stabilite de 
lege, numai în măsura compatibilă 
cu natura acestor drepturi şi exclu-
siv în vederea promovării bunăstă-
rii generale într-o societate demo-
cratică. 

Mai mult, potrivit art. 5: (1) „[n]
ici o dispoziţie din Pact nu poate 
fi interpretată ca implicând vreun 
drept de suprimare a drepturilor 
sau libertăţilor recunoscute în Pact 
ori limitări ale lor mai ample decât 
cele prevăzute în Pact. (2) Nu se 
poate admite nicio restricţie sau de-
rogare de la drepturile fundamen-
tale ale omului, recunoscute sau în 
vigoare în orice ţară în virtutea unor 
legi, convenţii, regulamente sau 
cutume, sub pretextul că prezentul 
Pact nu recunoaşte aceste drepturi 
sau le recunoaşte într-o măsură mai 
mică.” După cum susțin cercetăto-
rii, acest ultim alineat are o impor-
tanţă deosebită, deoarece extinde 
interzicerea şi asupra drepturilor pe 
care nu le prevede Pactul, dar care 
sunt recunoscute de legislaţia inter-
nă a statelor [1, p. 82-83].

Pactul internaţional cu privire 
la drepturile civile şi politice[12], 
preluând reglementările din Pactul 
internațional cu privire la dreptu-
ril sociale, economice şi culturale 
(în art. 4 şi 5), stabilește expres şi 
drepturile care pot fi restrânse, pre-
cum: 

dreptul de a circula liber şi de - 
a alege liber reşedinţa (art. 12 alin. 
3); 

dreptul la libertatea gândirii - 
(art. 18 alin. 3); 

dreptul la libertatea de expri-- 
mare (art. 19 alin. 3); 

dreptul de întrunire paşnică - 
(art. 21); 

dreptul de a se asocia (art. 22 - 
alin. 2) etc. 

De rând cu aceasta, Pactul preci-
zează că aceste drepturi nu pot face 

obiectul unor restricţii decât dacă 
acestea sunt prevăzute de lege, sunt 
necesare pentru a ocroti securitatea 
naţională, siguranţa publică, men-
ţinerea ordinii publice, prevenirea 
faptelor penale, protecţia sănătăţii 
sau a moralei ori pentru protejarea 
drepturilor şi libertăţilor altora.

Convenţia Europeană pentru 
apărarea Drepturilor Omului şi 
a Libertăţilor Fundamentale[5] 
stabileşte posibilitatea restrânge-
rii unor drepturi în art. 9 alin. (2), 
art. 10 alin. (2), art. 11 alin. (2), iar 
prin art. 2 din Protocolul nr. 4 pre-
vede condiţiile în care este admisă 
restrângerea. Respectiv, potrivit 
acesteia exercitarea drepturilor nu 
poate face obiectul altor restrân-
geri decât acelea care, prevăzute de 
lege, constituie măsuri necesare, 
într-o societate democratică, pentru 
securitatea naţională, siguranţa pu-
blică, menţinerea ordinii publice, 
prevenirea faptelor penale, protec-
ţia sănătăţii sau a moralei ori pentru 
protejarea drepturilor şi libertăţilor 
altora.

Totodată, prezintă importanță şi 
art. 17 şi 18 din Convenţie, potri-
vit cărora: „[n]ici o dispoziţie din 
Convenţie nu poate fi interpretată 
ca implicând, pentru un stat, un 
grup sau individ, un drept oarecare 
de a desfăşura o activitate sau a în-
deplini un act ce urmăreşte distru-
gerea drepturilor sau a libertăţilor 
recunoscute de prezenta Convenţie 
sau de a aduce limitări mai ample 
acestor drepturi şi libertăţi, decât 
acele prevăzute de Convenţie”; 
„[r]estrângerile care, în termenii 
prezentei Convenţii, sunt aduse re-
spectivelor drepturi şi libertăţi, nu 
pot fi aplicate decât în scopul pen-
tru care ele au fost prevăzute”. Pe 
marginea acestor prevederi, cerce-
tătorii [14, p. 61] notează că doar 
o astfel de structurare a garanţiilor 
drepturilor şi libertăţilor omului 
faţă de restrângerile aduse acestora 
oferă posibilitatea păstrării echili-
brului între drepturile individului 

şi interesele generale ale societăţii 
democratice în ansamblu, astfel 
evitându-se ca acestea să intre în 
conflict.

Așadar, din conținutul restricţi-
ilor şi derogărilor admise de actele 
internaţionale se poate conchide că 
limitele, restrângerile drepturilor 
omului sunt admisibile dacă [7, p. 
43-44]: 

- sunt necesare într-o societate 
democratică şi sunt expres prevă-
zute de lege; 

- se impun pentru a proteja se-
curitatea naţională, ordinea, sănă-
tatea sau morala publică, drepturile 
şi libertăţile celorlalţi; 

- sunt stabilite exclusiv în vede-
rea favorizării binelui general într-
o societate democratică.

Vorbind despre instituţia re-
strângerii drepturilor şi libertăţilor 
omului pe plan intern, precizăm că, 
privită în sens larg, aceasta este o 
instituţie interramurală ce cuprinde 
norme de drept constituţional, ad-
ministrativ, penal, procesual civil, 
procesual penal, contravenţional 
etc., ea reglementând relaţiile de 
putere şi subordonare. 

Cel mai important rol îi revine 
desigur Constituţiei, care stabileş-
te principalele condiţii pentru re-
strângerea drepturilor şi libertăţilor 
omului, protejând astfel omul şi 
drepturile acestuia faţă de acţiuni-
le arbitrare ale statului, deoarece 
restrânge posibilitatea acestuia de 
a atenta asupra drepturilor şi de a 
interveni în sfera libertăţii indivi-
dului [15, p. 31].

Referindu-ne nemijlocit la tex-
tul Constituţiei Republicii Moldo-
va notăm că aceasta, aliniindu-se 
la standardele internaţionale, stabi-
leşte în art. 54 următoarele[3]: 

„(1) În Republica Moldova nu 
pot fi adoptate legi care ar suprima 
sau ar diminua drepturile şi liber-
tăţile fundamentale ale omului şi 
cetăţeanului. 

(2) Exerciţiul drepturilor şi li-
bertăţilor nu poate fi supus altor 
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restrângeri decât celor prevăzute 
de lege, care corespund normelor 
unanim recunoscute ale dreptu-
lui internaţional şi sunt necesare 
în interesele securităţii naţionale, 
integrităţii teritoriale, bunăstării 
economice a ţării, ordinii publice, 
în scopul prevenirii tulburărilor în 
masă şi infracţiunilor, protejării 
drepturilor, libertăţilor şi demnită-
ţii altor persoane, împiedicării di-
vulgării informaţiilor confidenţiale 
sau garantării autorităţii şi impar-
ţialităţii justiţiei. 

(3) Prevederile alin. (2) nu ad-
mit restrângerea drepturilor pro-
clamate în articolele 20-24. 

(4) Restrângerea trebuie să fie 
proporţională cu situaţia care a 
determinat-o şi nu poate atinge 
existenţa dreptului sau a libertă-
ţii.”

Dincolo de alte momente im-
portante pe care le cuprind aceste 
reglementări, atragem atenția la 
faptul că textul constituțional citat 
expres stabilește care drepturi nu 
pot fi restrânse, deci, care drepturi 
sunt absolute, și anume:

art. 20 – Accesul liber la - 
justiție 

art. 21 – Prezumția de - 
nevinovăție

art. 22 – Neretroactivitatea le-- 
gii

art. 23 –Dreptul fiecărui om - 
de a-și cunoaște drepturile și înda-
toririle

art. 24 – Dreptul la viață și la - 
integritate fizică și psihică.

Unii cercetători sunt de părerea 
că alin. (2) al art. 54 din Constituția 
Republicii Moldova ar trebui să-și 
extindă efectele şi asupra drepturi-
lor reglementate de art. 26 (Drep-
tul la apărare), 52 (Dreptul de 
petiționare) şi 53 (Dreptul persoa-
nei vătămate de o autoritate publi-
că) din Constituție, întrucât nimic 
nu poate justifica într-o societate 
democratică restrângerea dreptului 
la apărare, a dreptului la petiţionare 
şi a dreptului la recuperarea preju-

diciilor cauzate de autorităţile pu-
blice[1, p. 86]. 

În plan comparativ, menționăm 
că art. 53 din Constituţia Români-
ei [4] conține aproape același text 
normativ și, anume:

„(1) Exerciţiul unor drepturi sau 
al unor libertăţi poate fi restrâns 
numai prin lege şi numai dacă se 
impune, după caz, pentru: apăra-
rea securităţii naţionale, a ordinii, 
a sănătăţii ori a moralei publice, 
a drepturilor şi a libertăţilor ce-
tăţenilor; desfăşurarea instrucţiei 
penale; prevenirea consecinţelor 
unei calamităţi naturale, ale unui 
dezastru ori ale unui sinistru deo-
sebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dis-
pusă numai dacă este necesară în-
tr-o societate democratică. Măsu-
ra trebuie să fie proporţională cu 
situaţia care a determinat-o, să fie 
aplicată în mod nediscriminatoriu 
şi fără a aduce atingere existenţei 
dreptului sau a libertăţii.” 

Dincolo de asemănări, putem 
observa și unele deosebiri în tex-
tele celor două constituții, care, în 
opinia noastră, nu trebuie neglija-
te. În acest sens, Constituţia Ro-
mâniei reglementează o condiţie 
suplimentară pentru ca restrânge-
rea să poată opera, şi anume – ca 
aceasta „să fie necesară într-o so-
cietate democratică”. Sub acest 
aspect, atestăm că Legea Supremă 
a României valorifică mai fidel 
prevederile documentelor interna-
ţionale în materie comparativ cu 
Legea noastră fundamentală. 

O altă deosebire dintre cele 
două texte constituționale, rezi-
dă în omisiunea constituantului 
nostru de a stipula expres necesi-
tatea aplicării restrângerii în mod 
nediscriminatoriu, care împreună 
сu proporţionalitatea şi cu interzi-
cerea atingerii existenţei dreptului 
sau a libertăţii constituie principa-
lele condiţii ale legalităţii restrân-
gerii drepturilor şi libertăţilor 
omului în statul de drept.

Pe de altă parte, în doctrină, s-a 
constatat că în raport cu Convenția 
Europeană a Drepturilor Omului, 
conținutul Constituției Republi-
cii Moldova (nemijlocit art. 54), 
cuprinde mai multe prevederi de 
restrângere a exerciţiului unor 
drepturi şi libertăţi, respectiv, fiind 
necesară ajustarea dispoziţiilor 
date cu prevederile internaţionale 
în domeniu[14, p. 118; 6, p. 21].

În acest sens, prof. I. Guceac 
[9, p. 120], susţine că Constituția 
conţine dispoziţii prea generale, 
fiind necesar ca legiuitorul con-
stituant să prevadă circumscrierea 
prin lege organică a sferei dreptu-
rilor şi libertăţilor a căror exercita-
re ar putea fi restrânsă de lege.

În concluzie, subliniem că re-
glementarea constituţională a re-
strângerii drepturilor şi libertăţilor 
omului constituie una dintre cele 
mai importante garanţii juridi-
ce de natură să asigure protecţia 
libertăţii individului (a drepturi-
lor şi libertăţilor fundamentale în 
general) faţă de ingerinţa ilega-
lă şi arbitrară a statului în sfera 
personală. Cu toate acestea însă, 
eficiența acestor garanții depinde 
substanțial de dezvoltarea adecva-
tă a dispozițiilor constituţionale în 
legislaţia ramurală. 

Evaluând, în general, principiile 
şi criteriile aplicabile restrângerii 
drepturilor, identificăm următoa-
rele limite admisibile de care tre-
buie să se țină cont necondiționat: 

- restrângerile trebuie exercita-
te în baza legii potrivit unei proce-
duri concrete; 

- restrângerile nu trebuie să 
contravină normelor juridice in-
ternaţionale şi naţionale; 

- restrângerile se pot aplica doar 
în scopurile prevăzute de lege, în 
caz contrar, ele fiind ilegale; 

- restrângerea trebuie să fie 
proporţională scopului pentru care 
se aplică; 

- restrângerea trebuie să vize-
ze întotdeauna un drept determi-
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nat sau determinabil şi să nu facă 
dificilă realizarea altor drepturi şi 
libertăţi; 

- restrângerile dreptului nu tre-
buie să afecteze esenţa şi existenţa 
acestuia; 

- restrângerile nu trebuie să fie 
operate asupra drepturilor pentru 
care Constituţia nu permite re-
strângerea (acestea fiind drepturi 
absolute); 

- restrângerea nu trebuie să se 
transforme în discriminare; 

- restrângerile trebuie să fie ra-
ţionale şi necesare în general şi în 
fiecare caz concret; 

- restrângerile trebuie să aibă 
un caracter temporar.
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Introducere. În funcție de 
interesul urmărit, profitul pe 

care îl pot genera acțiunile de po-
luare a apei pentru făptuitor, cu 
excepția cazurilor de poluare acci-
dentală, dar și reieșind din practica 
documentării acestor categorii de 
infracțiuni la nivel global, faptele 
în discuție sunt săvârșite în mod 
preponderent de către persoanele 
juridice, în special, cele cu scop 
lucrativ.

După cum se mai afirmă în lite-
ratura de specialitate [14, p. 347], 
nevoia reprimării penale a vătămă-
rilor aduse mediului s-a numărat 
printre primele argumente formu-
late în favoarea admiterii princi-
piului răspunderii penale a persoa-
nelor juridice.

În acest context, problema a 
fost invocată în România încă din 
an. 1929 în cadrul Congresului 
Asociației Internaționale de Drept 

Penal desfășurat la București. Cu 
câteva decenii mai târziu, în an. 
1978, Comitetul european privind 
problemele infracționalității al CE 
a recomandat legiuitorului să re-
cunoască persoanele juridice ca 
subiecte ale răspunderii penale, în 
special, pentru infracțiunile eco-
logice [11, p. 191]. Anume aceste 
entității sunt tentate cel mai frec-
vent să neglijeze normele legislației 
de mediu, deopotrivă cu cele ale 
legislației penale.

Metode aplicate și materi-
ale utilizate. Urmărind scopul 
obținerii rezultatelor utile, precum 
și a soluțiilor inspirate pentru doc-
trină și practică în materia răspun-
derii penale a persoanei juridice 
pentru poluarea apei, am decis să 
recurgem la un șir de metode de 
cercetare eficiente după caracterul 
și natura lor, acestea fiind: metoda 
istorică, metoda analizei, metoda 

sintezei, metoda deducției, metoda 
sistemică și metoda empirică.

Rezultate obținute și discuții. 
Astăzi nu mai este o noutate că 
amploarea și gravitatea daunelor 
ecologice, implicarea masivă a în-
treprinderilor și uzinelor în provo-
carea acestora și necesitatea unei 
reacții penale adecvate și eficien-
te, care să contribuie la protejarea 
mediului, au făcut ca răspunde-
rea penală a persoanei juridice să 
reprezinte o problemă prioritară 
și importantă în domeniu [14, p. 
347]. Cu toate acestea, în pofida 
diverselor modalități și forme de 
sancționare a persoanelor juridi-
ce pentru săvârșirea infracțiunilor, 
inclusiv celor de poluare a apei, 
un lucru este cert că la stabilirea 
regulilor de răspundere penală 
aplicabilă persoanei juridice cu 
scop lucrativ, legiuitorul trebuie să 
aleagă cu o deosebită și specială 
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atenție tactica de legiferare, ținând 
cont de un spectru mult mai larg 
de particularități, distincte de cele 
considerate la responsabilizarea 
făptuitorului persoană fizică. 

Categorii de persoane juri-
dice pasibile să răspundă penal 
pentru infracțiunea de poluarea 
apei. Reieșind din conținutul nor-
mei de la art. 21 alin. (3) CP RM, 
potrivit căreia persoana juridică, cu 
excepția autorităților publice, este 
pasibilă de răspundere penală pen-
tru o faptă prevăzută de legea pena-
lă, conchidem că toate categoriile 
de persoane juridice sunt responsa-
bile penal în afară de cele de drept 
public.

Cu detalii despre ce reprezintă 
persoana juridică de drept public 
și cea de drept privat vine C.Civ. 
prin art. 57-59. Adică, sunt persoa-
ne juridice de drept public, statul 
şi unităţile administrativ-teritoriale 
care participă la raporturile juridice 
civile pe poziţii de egalitate cu ce-
lelalte subiecte de drept. Respectiv, 
persoanele juridice de drept privat 
se pot constitui liber doar în una din 
formele prevăzute de lege, pot avea 
scop lucrativ (societățile comerci-
ale) şi scop nelucrativ (fundația, 
instituția, asociația).

În context, o problemă aparte, 
credem noi, o constituie cea a fap-
tului dacă pot fi supuse răspunde-
rii penale întreprinderile de stat și 
întreprinderile municipale. Acestea 
din urmă au un regim juridic de-
osebit, odată ce sunt considerate 
persoane juridice cu scop lucrativ, 
iar prin urmare ținând cont de pre-
vederile art. 59 alin. (2) C.Civ. sunt 
de drept privat, dar înființate de 
persoane juridice de drept public 
(statul și unitățile administrativ-te-
ritoriale). Cu atât mai mult, potri-
vit art. 179 alin. (4) C.Civ. statul 
nu răspunde pentru obligațiile lor 
și invers, iar potrivit art. 13 alin. 
(2) lit. (d și alin. (31) din Legea cu 
privire la întreprinderea de stat nr. 
146/1994 profitul obținut de aces-
tea sunt virate la bugetul de stat 
[9]. 

Aici ne punem întrebarea, oare 
se va atinge scopul pedepsei penale 
atunci când prin forța coercitivă a 
statului se va aplica sancțiune sub 
formă de amendă entităților avute 
în discuție ce aparțin tot statului? 
Oare banii care urmează să ajun-
gă în bugetul statului sub formă de 
amendă nu vor diminua veniturile 
care urmau să fie încasate tot de că-
tre stat?

De cealaltă parte, care va fi 
efectul sancțiunii față de întreprin-
derea de stat sau municipală, dacă 
ar achita statului, spre exemplu, 53 
000 amendă pentru infracțiunea de 
poluarea apei, iar ce a mai rămas 
din venitul obținut în acel an, spre 
exemplu 350 000, va fi defalcat tot 
în bugetul de stat, când se putea 
în caz de nesancționare să trans-
mită statului suma totală de 403 
000 lei.

Deci observăm că răspunderea 
penală față de întreprinderile de 
stat și cele municipale în calitatea 
lor de persoane juridice de drept 
privat nu este rezonabilă și eficien-
tă, fapt ce determină a se renunța la 
ideea sancționării lor penale alături 
de autoritățile publice.

De asemenea, în multe 
jurisdicții, legea penală nu se apli-
că în mod necesar tuturor cate-
goriilor de persoane juridice. Cel 
mai frecvent, statul, subdiviziunile 
acestuia, și alte autorități publice 
sunt imune la răspunderea pena-
lă. Această abordare prevalează și 
printre țările Europei de Est și ale 
Asiei Centrale, unde aproape toate 
prevăd în legislație că statul, pro-
vinciile autonome, municipalitățile 
și alte autorități publice nu sunt su-
puse răspunderii penale. În anumi-
te țări, organizațiile internaționale 
sau persoanele juridice care exerci-
tă funcții publice sunt adăugate la 
această listă. 

Cu toate acestea, există legislații 
în care nu se face o delimitare stric-
tă între subiecții persoane juridice 
de drept public sau privat pasibili 
de răspundere penală, existând o 
combinație de situații și împreju-

rări în care și autoritățile publice 
răspund penal.

În Croația și Macedonia, excep-
tarea privind guvernele locale aco-
peră doar infracțiunile comise în 
cadrul domeniului lor de activitate. 
Dacă este comisă o infracțiune cu 
depășirea autorității lor, guvernul 
local și unitățile sale sunt respon-
sabile ca orice altă persoană juridi-
că [18, p. 31]. Adică, o autoritate 
publică care nu are competențe în 
domeniul protecției mediului, dar 
a săvârșit o infracțiune de poluare 
a apei, va răspunde penal. Potri-
vit unor relatări [13, p. 78-79], în 
dreptul penal francez o autoritate 
publică poate fi trasă la răspundere 
penală şi pentru infracţiuni ecolo-
gice, ceea ce reprezintă un imbold 
pentru doctrinarii români care cer 
lărgirea ariei în care se aplică răs-
punderea penală a persoanei juridi-
ce şi a cercului de persoane.

În principiu, toate persoane-
le juridice pot fi judecate penal şi 
pot suporta răspundere penală, cu 
excepţia uneia, în speţă, a statului. 
Astfel legiuitorul francez, așa cum 
și cel al majorității statelor, a exclus 
aceasta statuând că nu este posibil 
a fi şi judecător şi parte; statul nu se 
poate pedepsi pe sine [16, p. 90]. 

Totuși există cazuri când și une-
le persoane juridice de drept public 
pot săvârși infracțiuni de poluarea 
apei, acestea fiind adesea comise 
din neglijența personalului logistic, 
însă nu trebuie să uităm că făptuito-
rii pot fi pedepsiți în mod individu-
al, atât pentru infracțiunea de polu-
area apei, cât și pentru neglijență în 
serviciu. Din aceste considerente, 
credem că persoanele juridice de 
drept public trebuie să fie exceptate 
de la răspunderea penală. De altfel, 
nu vedem prin aceasta posibilitatea 
atingerii scopului pedepsei atunci 
când amenda va fi achitată din con-
tul bugetului public al autorității 
respective în contul bugetului 
autorității ce percepe amenda, care 
până la urmă rămâne a fi tot a sta-
tului.

Problema răspunderii penale 
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autonome în cadrul răspunderii 
aplicate față de persoana juridică. 
În general, este acceptat faptul că 
răspunderea unei persoane juridi-
ce nu trebuie să excludă răspun-
derea unei persoane fizice pentru 
aceeași faptă ilicită, și viceversa: 
sancționarea unei persoane fizice 
nu trebuie să excludă punerea sub 
acuzare a unei corporații [18, p. 
27]. 

Într-adevăr, dacă autorul 
infracțiunii de poluarea apei este o 
persoană juridică cu scop lucrativ, 
care a acționat prin intermediul an-
gajatului său ordonându-i să negli-
jeze condițiile impuse de lege, aces-
ta, de asemenea, trebuie sancționat 
penal, atâta timp cât legea îi garan-
tează dreptul de a refuza executa-
rea unui ordin. Or, potrivit alin. (2) 
al art. 401 Cp rM, neexecutarea or-
dinului sau dispoziţiei vădit ilega-
le exclude răspunderea penală. În 
caz contrar, în temeiul primei părți 
a aceleiași norme, persoana care a 
comis intenţionat infracţiunea în 
vederea executării ordinului vădit 
ilegal ale superiorului său răspunde 
penal în temeiuri generale.

Tot astfel, în temeiul art. 21 
alin. (5) CP RM, răspunderea pe-
nală a persoanei juridice nu ex-
clude răspunderea persoanei fizice 
pentru infracţiunea săvârşită. Spre 
exemplu, dacă angajatul X, din ca-
uza neîndeplinirii corespunzătoare 
a atribuțiilor de serviciu a admis 
deversarea apei reziduale într-un 
obiectiv acvatic sau în sol, acesta va 
răspunde pentru infracțiunea de po-
luarea apei săvârșită prin inacțiune 
alături de persoana juridică. Or, 
acest fapt este posibil și în cadrul 
altor forme de răspundere. Vorbim 
aici despre răspunderea civilă a 
comitentului pentru fapta prepusu-
lui (art. 1403 C.Civ. – comitentul 
răspunde pentru prejudiciul cau-
zat cu vinovăție de prepusul său 
în funcțiile care i s-au încredințat), 
primul fiind întotdeauna solvabil în 
comparație cu ultimul.

În acest sens, deși legislația 
noastră penală nu prevede expres 

răspunderea penală pentru fapta 
altuia, în doctrina contemporană și 
în dreptul pozitiv străin, ideea răs-
punderii penale pentru fapta altuia 
este admisă, considerându-se că în 
sens larg și participația penală este 
considerată o formă a răspunderii 
penale pentru fapta altuia. Spre 
exemplu, instigatorul răspunde 
pentru fapta care din punct de ve-
dere material a fost săvârșită de al-
tul [15, p. 110].

De altfel, în mod implicit și 
legislația penală națională prevede 
răspunderea pentru fapta altuia (an-
gajatului). Or, potrivit art. 21 alin. 
(3) lit. c) ,,fapta a fost săvârșită 
datorită lipsei de supraveghere și 
control din partea persoanei împu-
ternicite cu funcții de conducere”. 
În sens restrâns, răspunderea pe-
nală pentru fapta altuia presupune 
ca acea persoană să fi contribuit cu 
intenție la săvârșirea ei [20, p. 85]. 
Și până la urmă, în cazul poluării 
accidentale (scufundarea unei nave 
ce transportă petrol), responsabili-
tatea trebuie să fie pusă pe seama 
deținătorului izvorului de pericol 
sporit. Evident, ne referim aici doar 
la condițiile în care ne încadrăm în 
limitele sancțiunii monetare (pe-
deapsa sub formă de amendă). Or, 
aceasta din urmă, de asemenea 
joacă un rol compensator. Banii 
acumulați din amenzi în bugetul 
de stat urmează a fi repartizați la 
etapa actuală noului minister al 
agriculturii, dezvoltării regionale 
și mediului pentru realizarea pro-
gramelor naționale de îmbunătățire 
a condițiilor de mediu. Cu aceas-
tă ocazie, ținem să menționăm că 
legislația de mediu anterioară (art. 
84 din Legea privind protecția me-
diului înconjurător nr. 1515/1993 în 
redacția de până la 16.12.16) pre-
vedea expres că sursele de formare 
a fondurilor ecologice sunt: plăţile 
pentru poluarea mediului, amenzi-
le pentru încălcarea legislaţiei cu 
privire la protecţia mediului.

Totodată, revenind la ideea de 
mai sus, adică cea a poluării acci-
dentale, spunem că în momentul 

în care angajatul a săvârșit fapta 
de poluare a apei din imprudență, 
pe timpul acesteia făptuitorul a 
acționat tot în interesul persoanei 
juridice la care era angajat. Chiar 
și atunci când făptuitorul persoană 
fizică acționează din intenție față 
de faptă, până la urmă aduce fo-
loase întreprinderii, fiind neglijent 
chiar față de atribuțiile sale. Acesta 
profitând prin economisire de surse 
financiare ce urma să le cheltuie cu 
ocazia construirii și întreținerii sis-
temelor de canalizare, depozitare și 
prelucrare a apei menajere.

Deci interesul urmărit poate 
consta în obţinerea unui profit sau 
evitarea unei pierderi [105, p. 59]. 
În acest caz va putea fi vorba despre 
infracțiuni comise de însăși persoa-
na juridică și despre infracțiuni co-
mise în contul său [15, p. 280].

Astfel, potrivit unor opinii 
[18, p. 28], o asemenea aborda-
re permite tragerea la răspundere 
a corporațiilor în cazul în care în 
urma investigației se stabilește că 
fapta ilicită a fost comisă în inte-
resul corporației, dar nu poate să 
determine cursul complet al eveni-
mentelor.

De altfel, o asemenea abordare 
este insuflată de însăși legislația 
penală în vigoare, unde în art. 21 
alin. (3) CP RM se menționează 
că o persoană juridică, cu excepția 
autorităților publice, este pasibilă 
de răspundere penală pentru o fap-
tă prevăzută de legea penală dacă 
aceasta nu a îndeplinit sau a înde-
plinit necorespunzător dispozițiile 
directe ale legii ce stabilesc înda-
toriri sau interdicții privind efec-
tuarea unei anumite activități și se 
constată cel puțin una din urmă-
toarele circumstanțe:a) fapta a fost 
săvârșită în interesul persoanei ju-
ridice respective de către o persoa-
nă fizică împuternicită cu funcții 
de conducere, care a acționat inde-
pendent sau ca parte a unui organ al 
persoanei juridice.

Evident, ceea cu ce nu suntem 
de acord în conținutul normei citate 
e că și persoana fizică neîmputerni-
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cită cu funcții de răspundere poate 
acționa independent la săvârșirea 
unei fapte infracționale ce a cauzat 
poluarea apei. Spre exemplu, înde-
plinind funcția de șofer al întreprin-
derii VSR, X pentru a economisi 
timp și motorină a deversat apa 
reziduală într-un iaz, atunci când 
trebuia să o transporte spre a o de-
versa într-un recipient destinat de-
pozitării acesteia aflat la o distanță 
mai mare, fără ca timpul și moto-
rina economisită să-l avantajeze cu 
ceva pe acesta. Da, în literatura de 
specialitate încă mai există păreri 
contradictorii cu privire la statutul 
persoanei fizice acțiunile căreia să 
fie considerate fapte ale persoanei 
juridice.

Autorul român L. Pop [19, p. 
227-228] consideră că drept fapte 
ale persoanei juridice pot fi consi-
derate doar faptele persoanelor ce 
îndeplinesc funcții de conducere.

În același timp, alți autori [21, p. 
89] rămân de părerea, și credem că 
pe bună dreptate, că fapte ale per-
soanei juridice pot fi considerate nu 
doar cele săvârșite de organele de 
conducere, dar și acele fapte care 
decurg din actele decizionale ale 
acestora, precum și faptele reali-
zate în interesul persoanei juridice, 
chiar dacă nu au rezultat dintr-un 
act decizional.

Așadar, la identificarea su-
biectului vinovat de săvârșirea 
infracțiunii de poluarea apei, în 
circumstanțe în care aceasta este 
săvârșită de o persoană juridică, 
pentru o maximă respectare a prin-
cipiului individualizării răspunde-
rii penale este necesar a fi identi-
ficat cu o specială atenție subiectul 
concret care a profitat de pe urma 
faptei. Or, nu pot fi excluse în to-
talitate și infracțiunile săvârșite de 
angajați, din intenție față de faptă și 
fără știrea angajatorului, infracțiuni 
de pe urma cărora profită doar ei. 
Cu toate acestea, în subsidiar tre-
buie să răspundă și persoana juri-
dică, făcându-se vinovată de nesu-
pravegherea activității acestora sau 
supravegherea și gestionare insufi-

cientă a acțiunilor personalului. În-
tr-o speță din jurisprudența france-
ză, conducătorul unei întreprinderi 
a fost condamnat pentru că nu a 
atras atenția unui angajat care prin 
fapta sa a ocazionat poluarea unui 
curs de apă [15, p. 111].

Răspunderea penală a persoa-
nelor juridice pentru poluarea 
apei în cazul în care acestea s-au 
reorganizat, diminuat intenționat 
patrimoniul ori s-au desființat 
constituie actualmente o altă pro-
blemă majoră pentru multe țări, 
nemaivorbind de RM, o problemă 
de mare actualitate, atât pentru 
doctrină, cât și pentru cei ce în-
făptuiesc justiția. Deși încă nu s-a 
pus bine la punct mecanismul res-
ponsabilizării penale a persoanelor 
juridice pentru infracțiuni, iată că 
deja practica raportează noi impe-
dimente în asigurarea aplicabilității 
depline și nelimitate a răspunderii 
penale față de toate persoanele juri-
dice vinovate. Problema e că până 
a se pune în aplicare mecanismul 
discutat, entitățile respective au și 
găsit unele soluții de a se eschiva 
de la răspundere penală.

Una dintre aceste modalități 
de eschivare ar fi reorganizarea 
sub toate formele prevăzute de 
legislația civilă, adică prin fuziune 
(contopire și absorbție), dezmem-
brare (divizare și separare) sau 
transformare (art. 69 C.Civ.).

O altă posibilitate a persoanei 
juridice de a se eschiva de la răs-
punderea penală constă în dimi-
nuarea patrimoniului său prin acte 
juridice de înstrăinare, de regulă, 
simulate. În acest caz, pe lângă fap-
tul că scapă de răspundere penală, 
mai și intră în insolvabilitate, fapt 
care o facilitează atâta timp, cât 
statul prin legislația sa, într-un fel 
sau altul, o ia sub protecție specială 
(Cap. III din Legea insolvabilității 
nr. 149/2012 [10]), ajutând-o să 
depășească această stare, evident 
dacă nu va demonstra crearea 
intenționată a stării respective (art. 
252 CP RM).

O a treia situație ar fi dizolvarea 

persoanei juridice în temeiul art. 86 
C.Civ.

Într-adevăr, aceste trei situații 
descrise prezintă o problemă serioa-
să pentru cei ce înfăptuiesc justiția, 
dar deopotrivă și pentru legiuitor, 
atâta timp cât normele elaborate în 
scopul asigurării tragerii la răspun-
dere penală a persoanelor juridice 
nu se bucură de finalitate. Or, după 
cum se afirmă în cadrul unor studii 
și, pe bună dreptate, într-un sistem 
eficient de răspundere corporativă, 
operațiunile corporative, cum sunt 
fuzionarea unei societăți cu altă so-
cietate, sau desprinderea unei părți 
a societății pentru a forma o nouă 
entitate, nu ar trebui să permită unei 
entități evitarea responsabilităților 
sale [18, p. 31].

Evident, în legislația națională 
efectul negativ al tuturor situațiilor 
descrise pentru creditori, poate fi 
preîntâmpinat, evitat mai bine zis, 
doar într-un singur compartiment 
din toate celelalte compartimen-
te ale dreptului. Anume în dome-
niul legislației civile, atâta timp 
cât ea impune anumite restricții 
față de persoanele juridice care 
intenționează a se reorganiza ori 
soluții juridice pentru cei care vor 
avea de suferit de pe urma reorga-
nizări acesteia. Bunăoară, art. 70 al 
C.Civ. reglementează succesiunea 
de drept în cazul reorganizării per-
soanei juridice. Aici, spre exem-
plu, în temeiul alin. (2) al normei 
avute în vedere, în cazul absorbţiei 
unei persoane juridice de către alta, 
drepturile şi obligaţiile persoanei 
juridice absorbite trec la persoana 
juridică absorbantă în conformi-
tate cu actul de transmitere. Însă 
același lucru nu este prevăzut și de 
legislația penală. Deci așa se întâm-
plă că în cazul în care o persoană 
juridică absorbită printr-o operaţi-
une de fuziune a comis o infracţiu-
ne, persoana juridică absorbantă nu 
poate fi urmărită penal, deoarece 
fuziunea nu permite transmiterea 
responsabilităţii penale [13, p. 79].

Un alt aspect este cel al faptu-
lui că legislația noastră penală nu 
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prevede răspunderea succesori-
lor de drepturi patrimoniale, ceea 
ce în cazul persoanei juridice cu 
scop lucrativ ar fi admisibilă, atâta 
timp cât sancțiunea se rezumă doar 
la amendă. Astfel, cu toate că pe 
undeva se atentează la principiul 
personalității răspunderii penale, 
totuși această tactică de reglemen-
tare prevalează asupra intereselor 
pecuniare, mai ales în materie de 
mediu.

Printre altele, potrivit art. 1071, 
paragraf 1, din CP al Georigiei 
[7], răspunderea penală se apli-
că entităților juridice comerciale 
și non-comerciale și succesorilor 
legali ai acestora. Însă viitoarea 
jurisprudență trebuie să clarifice 
dacă această prevedere permite gu-
vernului central al statului să fie ur-
mărit în instanță [18, p. 31], pentru 
că aici iarăși ne ciocnim de aceeași 
problemă, ineficiența pedepsei pe-
nale atunci când statul răspunde 
față de sine.

În această direcție, deși obser-
văm că legislația procesual penală 
prevede ordinea succedării în drep-
turi a victimei unei infracțiuni, ea 
nu prevede și ordinea de succesiune 
a obligațiilor făptuitorului, evident 
doar a obligațiilor persoanei juri-
dice pentru săvârșirea infracțiunii. 
Prin urmare, o asemenea com-
pletare a art. 81 din CPP care să 
prevadă și ordinea de succedare a 
făptuitorului persoană juridică pen-
tru săvârșirea infracțiunii o vedem 
destul de reală și cu perspectivă, 
care ar avantaja factorii de mediu, 
ori de câte ori vor fi vătămați prin 
infracțiune. Pentru aceasta este ne-
cesar, înainte de toate, ca și art. 21 
CP RM să încorporeze o asemenea 
prevedere, spre exemplu, într-un 
nou alin.(33) cu textul „succeso-
rii persoanei juridice cu scop lu-
crativ vor răspunde penal pentru 
infracțiunile săvârșite de persoa-
nele juridice în limita patrimoniu-
lui succedat”.

Revenind la problema eschivării 
persoanei juridice de la răspundere 
penală prin intermediul metodelor 

arătate, considerăm că soluțiile 
trebuie căutate și în legislația pro-
cesual penală, având în vedere că, 
de regulă, la normele ei se recur-
ge în faza de urmărire penală. Spre 
exemplu, ar fi binevenită comple-
tarea listei măsurilor preventive 
prevăzute la art. 175 CPP cu un 
nou alin. (31) care să prevadă mă-
suri preventive aplicate în cursul 
urmării penale față de persoanele 
juridice care au săvârșit infracțiuni, 
cum ar fi:

interzicerea reorganizării sub •	
orice formă sau dizolvării persoa-
nei juridice;

suspendarea reorganizării per-•	
soanei juridice, dacă infracțiunea 
a fost săvârșită anterior inițierii 
procedurii de reorganizare;

interdicția emiterii de cecuri •	
pe perioada desfășurării urmăririi 
penale;

interzicerea înstrăinării în-•	
treprinderii, transmiterii prin 
moștenire a capitalului social sau 
a unor părți din acesta;

interzicerea încheierii actelor •	
juridice cu orice titlu care ar dimi-
nua patrimoniul persoanei juridi-
ce.

Forme de sancțiuni penale 
aplicabile persoanelor juridice 
pentru săvârșirea infracțiunii de 
poluarea apei. Una din probleme-
le de bază ce a stat până nu demult 
în calea reglementărilor ce aveau 
să prevadă răspunderea penală 
pentru persoana juridică, pe lân-
gă cea a faptului că ea constituie 
o abstracțiune lipsită de voință și 
conștiință, este cea a imposibilității 
de a vedea și, de fapt, identifică o 
formă adecvată de sancțiune, care 
să mai fie și eficientă în cazul apli-
cării. 

Evident, prima și cea mai reală 
în aplicare, în special, ținând cont 
de scopul economico-financiar 
urmărit de persoanele juridice cu 
scop lucrativ, a fost amenda, fapt 
recunoscut de toate statele lumii 
care prevăd răspunderea penală a 
categoriei respective de subiecți. 
Într-adevăr, după cum se mai 

susține, sancțiunile monetare au 
fost întotdeauna principalul reme-
diu pentru pedepsirea corporațiilor. 
Și, după cum este menționat mai 
sus, este de asemenea singura pe-
deapsă prevăzută de instrumentele 
de drept internațional.

Astfel, este rezonabil să se decla-
re că eficacitatea, proporționalitatea 
și caracterul descurajant al cadrului 
de sancționare depind în mare mă-
sură de problema privind cuantu-
mul amenzii, dacă acesta este con-
siderat suficient [18, p. 38-39].

Dincolo de aceasta, cuantu-
mul pedepsei pecuniare ce urma 
a fi stabilit pentru diferite genuri 
de încălcări a constituit cea de-a 
doua îngrijorare, căutându-se a se 
înțelege cum va funcționa mecanis-
mul sancționator respectiv. Mulți 
au crezut la început, dar și în pre-
zent sunt de aceeași părere, că dacă 
persoana juridică cu scop lucrativ 
care a comis o infracțiune dispune 
de capital social, este mai solvabilă 
în comparație cu persoana fizică, 
scopul activității este doar de pro-
fit etc., poate suporta o sancțiune 
pecuniară mult mai mare. În litera-
tura franceză de specialitate [12, p. 
273-274] s-a apreciat că sancțiunile 
pecuniare consistente și măsurile 
specifice (restricționarea accesului 
la piețe, dizolvarea persoanei juri-
dice) sunt mai eficiente.

În același timp, nu s-a pus și în-
trebarea, oare prin stabilirea unor 
amenzi exagerate de către stat, 
achitarea acestora de către persoa-
nele juridice nu vor lovi cumva în 
însuși bugetul statului, capacitatea 
lui economică, binele societății 
etc.? Or, atunci când persoana ju-
ridică va suporta o pedeapsă finan-
ciară de proporții apare și riscul ca 
aceasta să intre în insolvabilitate, 
să nu-și poată plăti impozitele, ta-
xele și alte contribuții față de stat. 
Acesta a și fost motivul reproșului 
adus tezei potrivit căreia persoana 
juridică trebuie să fie sancționată 
pecuniar mult mai sever, argumen-
tându-se prin faptul că sancțiunea 
penală ar însemna deturnarea sco-
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pului persoanei juridice [14, p. 
345]. Totodată, trebuie să se țină 
cont că argumentele invocate nu 
trebuie să constituie o scuză pen-
tru persoanele juridice, un temei 
de a profita și, astfel, de a comite 
infracțiuni nestingherit. De aceea, 
în schimbul „domolirii” sancțiunii 
financiare aplicabile acestora, s-a 
recurs la aplicarea unor sancțiuni 
complementare.

Clar, diversitatea acestora a 
variat tot timpul de la stat la stat, 
de la sistem și tactică de legifera-
re la alta, de la regiune la regiune 
etc. Spre exemplu, CP francez [6] 
stabilește amendă pentru persoane-
le juridice de cinci ori mai mare de-
cât cea stabilită persoanelor fizice. 
După legislația noastră, decalajul 
dintre cuantumul amenzii aplicate 
persoanelor fizice și cel al amenzii 
stabilite pentru persoana juridică 
nu este atât de mare. Dacă cuan-
tumul maxim al amenzii stabilit 
persoanei fizice pentru infracțiuni 
din interes material este de până 
la 20 000 unități convenționale, 
atunci în cazul persoanelor juridice 
limita maximă este de până la 60 
000 unități convenționale (art. 64 
alin. (3) și alin. (4) din CP RM). O 
modalitate destul de interesantă a 
stabilirii cuantumului amenzii pen-
tru persoana juridică a fost adop-
tată de noul CP al României [5; 8] 
(art. 137) care introduce sistemul 
zilelor-amendă. Potrivit alin. (2) 
al normei menționate, cuantumul 
amenzii se stabileşte prin sistemul 
zilelor – amendă. Suma corespun-
zătoare unei zile – amendă, cuprin-
să între 100 şi 5000 lei, se înmul-
ţeşte cu numărul zilelor-amendă, 
care este cuprins între 15 zile şi 
600 de zile. După cu spuneam mai 
sus, pe lângă sancțiunea pecuniară 
sub formă de amendă, în majorita-
tea legislațiilor mai sunt prevăzu-
te și sancțiuni complementare. În 
art. 131-139 din CP francez, sunt 
prevăzute un șir de sancțiuni com-
plementare, multe din ele putând fi 
utilizate și în domeniul protecției 
mediului: interdicția de a exercita 

anumite activități profesionale, în-
chiderea definitivă sau pe o durată 
de cinci ani a unei întreprinderi fo-
losită pentru comiterea infracțiunii, 
excluderea de pe piața publică, 
confiscarea bunurilor care pot servi 
la comiterea infracțiunii sau sunt 
produs al acesteia, afișarea și pu-
blicarea deciziilor [15, p. 279].

Legislația penală a RM la com-
partimentul stabilirii pedepselor 
complementare este mai rezerva-
tă, în sensul că stabilește doar trei 
tipuri de sancțiuni care pot fi apli-
cate atât ca pedepse principale, 
cât şi ca pedepse complementare. 
Este vorba de amendă, privarea 
de dreptul de a exercita o anumi-
tă activitate şi lichidarea acesteia 
(art. 63 alin. (1) lit. a), lit. b) și lit. 
c)). Ținând cont de acestea, con-
siderăm că legiuitorul ar trebui să 
recurgă la diversificarea formelor 
de sancționare a persoanelor juridi-
ce, în condițiile în care s-au diver-
sificat în ultimul timp și metodele 
de săvârșire a diferitor infracțiuni, 
s-au diversificat înseși faptele ce se 
califică drept infracțiuni, a luat am-
ploare fenomenul asocierii pentru 
desfășurarea diferitor activități în 
comun, a capacităților de produce-
re, a formelor de efectuare a diferi-
tor plăți etc. 

Ce este mai importat, în materie 
de mediu, formele de sancționare a 
persoanelor juridice pentru a atinge 
scopul pedepsei penale din contul 
căreia ar fi posibilă și suficientă 
refacerea componentelor de mediu 
afectate pot fi și mai variate, mai 
specifice și mai eficiente.

După cum susține și doctrina în 
materie de mediu [14, p. 269], în 
planul pedepselor, nevoia unor di-
mensiuni noi, inedite, s-a exprimat 
prin apariția, pe lângă sancțiunile 
tradiționale, a altora noi, ca de 
exemplu formele de răspundere a 
persoanei juridice: închiderea pe o 
anumită perioadă sau definitivă a 
activităților poluante, plasarea sub 
supraveghere judiciară, excluderea 
de pe piețele publice, interdicția 
pentru o anumită perioadă de a emi-

te cecuri, interdicția de a face apel 
public la împrumuturi, interdicția 
de a exercita anumite activități so-
ciale sau profesionale, dizolvarea 
persoanei juridice care a deturnat 
scopul ori obiectul său de activi-
tate pentru comiterea infracțiunii, 
afișarea și difuzarea hotărârii 
judecătorești de condamnare.

Totuși, în pofida multitudinii 
variantelor de pedepse propuse 
spre a fi stabilite persoanelor juridi-
ce în calitate de sancțiuni comple-
mentare, dar și cele care există deja 
în legislația unor state, după păre-
rea noastră, doar unele din ele s-ar 
bucura de succes și eficiență prin 
aplicare. Spuneam mai devreme 
că selectarea formelor de sancțiuni 
pentru persoanele juridice trebuie 
să se facă cu o specială și deose-
bită atenție, precedată de numeroa-
se calcule și chibzuiri, pentru a nu 
afecta odată cu aplicarea acestora 
interesele economico-sociale ale 
statului, pentru a nu afecta existența 
și funcționalitatea acestora pe mai 
departe. Sancțiunile cum ar fi sus-
pendarea activității, publicarea de-
ciziei instanței, limitarea accesului 
pe piață nu constituie cele mai in-
spirate și adecvate căi pe care s-ar 
crede că se poate de ajuns direct la 
scopul pedepsei. 

Drept urmare a celor argu-
mentate, credem de cuviință ca 
lista sancțiunilor complementare 
aplicabile persoanelor juridice să 
fie extinsă și în legislația penală 
națională. Punem accentul pe pe-
depse complementare, având în 
vedere că amenda în calitate de 
sancțiune principală trebuie apli-
cată de fiecare dată, ceea ce nu 
este specific, dar ar trebui să fie și 
legislației noastre.

Astfel, propunem modificarea 
și completarea art. 63 din CP RM 
după cum urmează:

(1) Persoanelor juridice li se 
pot aplica următoarele pedepse:

a) amendă;
b) privare de dreptul de a exer-

cita o anumită activitate;
c) interdicția de a participa la 
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proceduri de achiziție publică pe o 
perioadă de la 6 luni la 1 an;

d) lichidarea persoanei juridi-
ce în cazul folosirii calității sale la 
săvârșirea infracțiunii.

(2) Amenda se aplică în calitate 
de pedeapsă principală.

(3) Sancțiunile prevăzute la 
alin. (1) lit. b), c) și d) se aplică în 
calitate de pedeapsă complemen-
tară.
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Introducere. Independenţa 
judecătorului, ca o instituţie 

distinctă de drept, dar parte a con-
ceptului larg ce ţine de înfăptuirea 
justiţiei, a intrat în atenţia publică 
la începutul sec.XX, punctul cul-
minant constituind adoptarea de 
către Organizaţia Naţiunilor Unite 
a Principiilor fundamentale referi-
toare la independenţa magistraturii 
din 1985.

În prezent, majoritatea covâr-
şitoare a statelor consfinţesc prin-
cipiul independenţei judecătorilor 
în constituţiile lor, deşi pentru a 
garanta realizarea practică a aces-
tui principiu simpla existenţă a pre-
vederilor respective în textul Legii 
Fundamentale nu este suficientă. 
Statuarea din constituţie nu poate 
fi aplicată decât prin existenţa unui 
cadru legal subsecvent ce stabileş-
te garanţii reale, ferme şi suficiente 
pentru ca independenţa judecători-
lor să fie reală. 

Independenţa judecătorului 
şi supunerea lui numai legii este 
unul dintre principiile de bază ale 

puterii judecătoreşti, consacrate în 
toate constituţiile ţărilor cu tradiţii 
democratice. Acest principiu a fost 
preluat şi de acele state pentru care 
democraţiile ţărilor europene con-
stituie un model pe care trebuie să-l 
urmeze [6, p. 165]. Potrivit acestui 
principiu, în activitatea sa judecă-
torul trebuie să se supună numai 
legii şi conştiinţei sale.

Într-un stat de drept, judecătorul 
este purtătorul puterii judecătoreşti 
şi anume prin intermediul acestuia 
se îndeplineşte funcţia constituţio-
nală a îndeplinirii justiţiei. Acum, 
după mai mulţi ani de democraţie, 
putem spune că una din principa-
lele cuceriri ale statelor Republica 
Moldova şi România o constituie 
garanţia independenţei, imparţiali-
tăţii şi inamovibilităţii judecătoru-
lui. Fără existenţa acestor garanţii 
constituţionale, puterea judecăto-
rească nu-şi poate îndeplini funcţi-
ile şi, implicit, nu-şi poate realiza 
scopul principal de îndeplinire a 
justiţiei.

Pentru ca judecătorii să asigure 

supremaţia legii, ei au nevoie de un 
statut şi de garanţii speciale: inde-
pendenţă şi imparţialitate. În plan 
naţional, reglementări privind ga-
rantarea independenţei judecătoru-
lui se conţin în Capitolul V al Legii 
Nr. 544 din 20.07.1995 cu privire 
la statutul judecătorului [5].

Totodată, există un adevărat 
Corpus Iuris judiciar internaţional 
ce reflectă preocuparea diverselor 
organisme internaţionale mondia-
le, regionale, cu caracter guverna-
mental şi neguvernamental vizând 
consolidarea rolului judecătorului, 
precum: Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului (ONU, Paris, 
1948) şi Pactul Internaţional cu pri-
vire la drepturile civile şi politice 
(ONU, 1966), Convenţia Europea-
nă a Drepturilor Omului (Consiliul 
Europei, Roma, 1950), Principiile 
de bază ale Independenţei Justiţiei 
(Adunarea Generală a ONU, 1985), 
Statutul Universal al Judecătorilor 
(Uniunea Internaţională a Magis-
traţilor, 1987) etc.

Justiţia, ca sistem, dar şi judecă-
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torii individual, trebuie să fie capa-
bili să-şi exercite atribuţiile fără a 
fi influienţaţi de puterea legislativă, 
puterea executivă, ori de diverse 
grupuri de interese şi persoane.

Materiale utilizate şi metode 
aplicate. În procesul studiului au 
fost utilizate metodele analizei, 
sintezei şi comparaţiei. Materialele 
folosite sunt cercetările din dome-
niul vizat al Republicii Moldova, 
României, precum şi cercetările le-
gislaţiei în vigoare. 

Rezultate obţinute şi discuţii. 
Îndeplinirea justiţiei este o activita-
te juridică specifică, realizarea că-
reia este de competenţa exclusivă 
a puterii judecătoreşti. Reprezen-
tanţii puterii judecătoreşti - magis-
traţii, prin caracterul atribuţiilor pe 
care le îndeplinesc, trebuie să fie li-
beri de orice influenţă fie că aceas-
ta vine din partea organelor de stat 
sau din partea oricăror alte entităţi 
[7, p. 198]. Aceasta este regula 
principală după care ar trebui să 
se conducă orice judecător atunci 
când tranşează procesele judiciare. 

Conceptele de justiţie şi putere 
judecătorească sunt foarte strâns 
legate între ele, acestea contribu-
ind în egală măsură la realizarea 
funcţiei de îndeplinire a justiţiei. 
Mai mult, statul de drept ca atare 
a devenit de neconceput fără justi-
ţie, lipsa justiţiei veritabile însem-
nând arbitrariu şi nedreptate [11, p. 
201].

Noţiunea de putere are trei sen-
suri. Într-un prim sens cuvantul 
putere desemnează noţiunea de 
funcţie, spre exemplu se spune că 
puterea judecătorească se exerci-
tă de organele judecătoreşti. În al 
doilea sens, cuvantul putere vizea-
ză noţiunea de organ când se spune 
spre exemplu că, puterea executivă 
prin excesul de ordonanţe, încalcă 
domeniul puterii legiuitoare. În al 
treilea sens, prin cuvantul putere se 
vizează elementele constitutive ale 
voinţei naţionale întrucât aceasta 
poate fi fracţionată în anumite ele-
mente ce pot fi delegate şi încor-
porate, într-un anumit organ care 

exercită funcţii corespunzatoare 
[12, p. 126].

Acestea fiind spuse şi pornind 
de la prevederile constituţionale, 
trebuie să înţelegem că toate cele 
trei puteri (legislativă, executivă 
şi judecătorească) nu sunt altceva 
decât nişte prerogative delegate 
de popor (naţiune). De aici şi con-
cluzia în conformitate cu care par-
lamentul are delegată puterea de a 
adopta legi conforme voinţei popo-
rului, guvernul are obligaţia dele-
gată de a asigura executarea legilor 
în corespundere cu intenţia repre-
zentaţilor, iar organelor judecăto-
reşti le este delegat să stabilească 
dacă acţiunile particularilor sunt în 
acord cu ceea ce au stabilit legisla-
tivul şi executivul [12, p. 128].

Reiese, aşadar, că autorităţile 
judecătoreşti nu au puterea de a de-
cide în ceea ce priveşte organizarea 
treburilor în stat, ele trebuie doar 
să vegheze dacă organizarea sta-
tală nu a fost tulburată. Mai mult, 
organele judecătoreşti sunt, de cele 
mai multe ori, chemate să vegheze 
asupra legalităţii acţiunilor particu-
larilor sau ale autorităţilor publice, 
doar în cazul în care acestea sunt 
sesizate în acest sens [8, p. 216]. 
Pe acest teren a şi apărut întrebarea 
dacă nu cumva puterea autorităţilor 
judecătoreşti este una iluzorie? De 
fapt, discuţiile în jurul conceptului 
de putere judecătoreacă nu au înce-
tat din momentul apariţiei teoriei 
separaţiei puterilor în stat. Prin-
cipala necunoscută în acest sens, 
apare atunci când se pune proble-
ma atribuţiilor exercitate de către 
puterea judecătorească. Este sau nu 
este puterea judecătorească o pute-
re veritabilă în stat sau această pu-
tere se reduce doar la proclamarea 
constituţională şi nu merge mai de-
parte de atât? Aceasta este întreba-
rea care preocupă doctrina juridică 
chiar şi în perioada în care statul de 
drept are consacrare constituţională 
în majoritatea statelor dezvoltate.

Dacă viaţa socială trebuie să 
se desfăşoare potrivit Constituţiei 
şi legilor, în mod firesc trebuie să 

existe o funcţie care să le cunoas-
că şi să le poată interpreta şi aplica 
concret atunci când sunt încălcate, 
când drepturile şi libertăţile cetăţe-
nilor sunt periclitate, neglijate [7, 
p. 201].

Concepută astfel, ca o funcţie 
realizată independent şi imparţial, 
justiţia s-a impus ca o idee şi reali-
tate în care oamenii cred şi trebuie 
să creada că îi poate apăra atunci 
când drepturile şi interesele legi-
time sunt încălcate, ca similarul 
dreptăţii triumfatoare, Fiat justitia 
pereat mundus (justiţia să-şi urme-
ze cursul ei chiar dacă lumea ar fi 
să piară) este dictonul preferat în 
legatură cu justiţia. Semnificaţia 
acestui dicton este aceea că precum 
veşnica dreptate a Dumnezeirii e 
neclintită în fermitatea ei, dezvă-
luindu-se în orice condiţii, chiar 
ale prăbuşirii întregii lumi, tot aşa 
judecătorul care se ocupă de un 
anume caz trebuie să-l duca la bun 
sfârşit şi să-l rezolve după cum îl 
îndeamnă ştiinţa şi conştiinţa, chiar 
dacă între timp ar veni sfârşitul lu-
mii cu toate grozăviile sale [8, p. 
219].

Fac obiectul jurisdicţiilor liti-
giile dintre persoane fizice, dintre 
acestea şi persoanele juridice civile 
sau de drept public, ori dintre aces-
tea şi autorităţile publice. Soluţi-
onarea litigiilor se face în cadrul 
unui proces, după anumite reguli 
prin acte numite hotărâri judecăto-
reşti. Judecătorul care înfaptuieşte 
justiţia cerută, trebuie să afle ade-
vărul în procesul respectiv, pentru 
a identifica exact încălcarea legii, 
victimele, cauzalitatea, răspunde-
rea şi responsabilii. Pentru ca jus-
tiţia să-şi poată înfaptui misiunea, 
ea cunoaşte o anumită organizare şi 
anumite principii. Organizarea jus-
tiţiei se face pe grade de jurisdicţie 
care presupune controlul, pentru a 
evita eroarea. Aceste grade de juris-
dicţie permit o evaluare a judecăţii 
în fond, dar şi în apel şi recurs, ca 
posibilitate de îndreptare a erorilor, 
de reevaluare a sentinţelor în raport 
cu probele în cauză [11, p. 204].
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În acest context, trebuie de 
menţionat că independenţa judecă-
torului a fost consacrată constituţi-
onal şi în perioada comunismului, 
doar că această consacrare purta 
un caracter formal. Obligaţia ju-
decătorului de a urma prevederi-
le legale era una abuzivă în acele 
vremuri pentru că principiul supre-
maţiei Constituţiei nu se respecta. 
În consecinţă, judecătorul trebuia 
să aplice chiar şi acele prevederi 
legale care contraveneau legii fun-
damentale. 

Conform Principiilor de bază 
ale Independenţei Justiţiei (Adu-
narea Generală a ONU, 1985), in-
dependenţa puterii judecătoreşti 
presupune:

Independenţa puterii jude-1. 
cătoreşti trebuie garantată de către 
stat şi consacrată prin Constituţie 
sau prin legile ţării. Este de datoria 
tuturor guvernelor şi a celorlalte in-
stituţii de a respecta şi supraveghea 
independenţa corpului de judecă-
tori.

Judecătorii trebuie să soluţi-2. 
oneze în mod imparţial cauzele de-
duse judecăţii, în baza faptelor şi în 
conformitate cu legea, fără niciun 
fel de restricţii, influinţe neadec-
vate, sugestii, presiuni, ameninţări 
sau amestecuri, fie ele directe sau 
indirecte, indiferent din partea cui 
ar veni şi pe ce motiv.

Judecătorii trebuie să aibă 3. 
competenţa de a judeca toate ches-
tiunile de natură judiciară şi să aibă 
autoritatea exclusivă de a decide 
dacă o chestiune dedusă judecăţii 
este de competenţa lor aşa cum este 
aceasta stabilită prin lege.

Trebuie interzis orice amestec 4. 
inadecvat sau nejustificat în proce-
sul judiciar, iar deciziile judecăto-
reşti pronunţate de către instanţe nu 
trebuie să poată fi supuse revizuirii. 
Acest principiu nu priveşte căile de 
atac sau micşorarea ori comutarea 
de către autorităţile competente a 
pedepselor aplicate de către instan-
ţă, conform legii.

Orice persoană ar trebui să 5. 
aibă dreptul de a fi judecată de că-

tre o instanţă de drept comun prin 
procedurile legal stabilite. Nu ar 
trebui să poată fi înfiinţate instanţe 
care nu urmează procedurile stabi-
lite în mod corespunzător pentru 
judecată, cu scopul de a înlocui 
competenţa ce aparţine instanţelor 
de drept comun.

Principiul independenţei jus-6. 
tiţiei dă dreptul şi îi obligă pe ju-
decători să se asigure că procedu-
rile judiciare se desfăşoară în mod 
echitabil şi cu respectarea drepturi-
lor părţilor.

Este de datoria fiecărui stat 7. 
membru să asigure resursele adec-
vate pentru a permite corpului de 
judecători să îşi îndeplinească atri-
buţiile în mod corespunzător [2].

Independenţa judecătorului poa-
te fi garantată doar în cazul în care 
acesta este obligat să aplice doar 
acele legi ce corespund dreptului. 
Judecătorul nu poate fi obligat să 
aplice o lege dacă aceasta contra-
vine prevederilor constituţionale. 
Evident că şi în acest caz, judecăto-
rul va trebui să urmeze calea legală 
şi să apeleze la organele de control 
constituţional pentru a evita arbi-
trariul.

În exercitarea atribuţiilor sale 
judecătorul nu poate primi niciun 
fel de ordine, instrucţiuni, indicaţii, 
sugestii sau alte asemenea impul-
suri privind soluţia pe care trebuie 
să o dea. Tot în acest sens s-a men-
ţionat că ceea ce caracterizează, în 
primul rând, instanţele judecăto-
reşti, este faptul că ele soluţionea-
ză litigiile aduse lor spre judecare, 
întemeindu-se exclusiv pe lege şi 
pe actele normative subordonate 
acesteia, fără a putea fi influienţate 
în vreun fel oarecare, în hotărârile 
pe care le pronunţă. Dacă puterea 
politică într-o societate democrati-
că se schimbă periodic sub aspec-
tul puterii, dar şi răspunderii sale, 
judecătorii sunt acele persoane că-
rora le revine funcţia de a asigura 
continuitatea şi coerenţa - indis-
pensabile dreptului, supunând le-
gile adoptate de diferite guvernări 
unei interpretări, care să le asigure 

conformitatea cu valorile univer-
sale, de al căror respect depinde în 
mod esenţial, convieţuirea socială 
[6, p. 168-169].

O altă garanţie a independenţei 
judecătorului este faptul că orga-
nizarea  instanţelor  judecătoreşti, 
competenţa acestora  şi procedura 
de judecată sunt stabilite prin lege 
organică (art. 115, alin (4) Consti-
tuţia RM.). În acest fel, justiţia este 
apărată de orice fel de reguli care 
ar stabili funcţionarea ei şi care ar 
veni din partea unui alt organ decât 
parlamentul. 

Judecătorul, el însuşi, dă în ul-
timă instanţă strălucire indepen-
denţei sale, prin profesionalism, 
moralitate, caracter, deontologie. 
Trebuie de reţinut şi faptul că la ga-
rantarea independenţei judecătoru-
lui, pun umărul chiar şi acele inter-
dicţii impuse de lege pentru funcţia 
de judecător. Magistratul trebuie să 
se bucure de multă autoritate şi pre-
stigiu, iar acestea nu se pot obţine 
decât printr-un comportament şi o 
ţinută morală care trebuie, de multe 
ori, impusă. De aceea, el trebuie să 
dispună de libertate de expresie, de 
opinie, de asociere. Dar fiecare pro-
fesie are servituţile sale, iar pentru 
un magistrat se pretind un anumit 
gen de sobrietate care vizează an-
gajamentele sale puternice.

Statutul Universal al Judecăto-
rilor debutează cu reglementarea 
independenţei nu ca un drept, ci ca 
o obligaţie (art. 1, alin.(1)) [3].

Scopul pentru care judecăto-
rii trebuie să fie independenţi este 
tocmai realizarea unei justiţii im-
parţiale. Cu privire la răspunderea 
civilă şi penală, art. 10 din Statutul 
Universal al Judecătorilor prevede: 
„Când aceasta este admisă, acţi-
unea civilă îndreptată împotriva 
unui judecător, precum şi aceea în 
materie penală, inclusiv arestarea, 
trebuie efectuate în condiţii ce nu 
pot avea drept obiect exercitarea 
unei influienţe asupra activităţii 
judiciare a acestuia” [3].

Judecătorii sunt cei care interpre-
tează legea şi, din acest considerent, 
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ei nu pot face obiectul unor acţiuni 
disciplinare în baza simplei exer-
citări a funcţiilor judecătoreşti, cu 
excepţia cazului în care comporta-
mentul nedemn al judecătorului este 
dovedit. Erorile judiciare necesită a 
fi rezolvate pe calea apelului, în spi-
ritul respectării jurisdicţiei şi a pro-
cedurii, interpretând, aplicând legea 
sau evaluând probele; celelalte erori 
judiciare care nu pot fi îndreptate în 
acest mod trebuie să conducă, cel 
mult, la o acţiune a părţii nemulţu-
mite împotriva statului.

Recomandarea (94)12 a ONU 
privind independenţa justiţiei so-
licită în mod expres ca aplicarea 
sancţiunilor să nu aducă atingere 
independenţei justiţiei: este esen-
ţial ca judecătorii să nu fie supuşi 
unor măsuri disciplinare datorită 
opoziţiei faţă de fondul cauzei de-
cise de judecătorul în cauză [4]. 

Între judecător şi puterea politi-
că, în general, există un conflict ne-
cesar, el reprezentând instrumentul 
prin care societatea se pune la adă-
post de abuzurile puterii. Problema 
independenţei justiţiei se pune din 
două perspective distincte: inde-
pendenţa magistraturii în ansam-
blul său şi, respectiv, independenţa 
fiecărui judecător, privit individual. 
Prima perspectivă ţine de organiza-
rea statului, de principiul separaţiei 
puterilor şi de exigenţele acestuia 
de a privi autoritatea judecătoreas-
că [11, p.204].

Pentru garantarea independen-
ţei judecătorului au fost instituite 
reguli procedurale speciale. Deşi 
acestea nu se bucură de o atenţie 
sporită în literatura de drept con-
stituţional, garanţiile procedurale 
au o importanţă covârşitoare pen-
tru actul decizional al magistraţilor 
pentru că, în cele din urmă, justiţia 
se realizează în sălile de judecată. 
Astfel, unul dintre principiile pro-
cedurale ce asigură independenţa 
judecătorului este secretul delibe-
rării în conformitate cu care nicio 
persoană nu este în drept să asiste 
în camera de deliberare în momen-
tul în care se emite hotărârea. 

O altă regulă procedurală meni-
tă să garanteze independenţa actu-
lui de justiţiei este cea referitoare 
la recuzarea judecătorului. În acest 
sens, legislaţiile statelor stabilesc 
reguli care obligă judecătorii să nu 
participe la judecarea acelor cauze 
în care aceştia sunt interesaţi – di-
rect sau indirect.

Recrutarea judecătorului este şi 
ea o garanţie a independenţei aces-
tora. În unele state judecătorii sunt 
aleşi, prin vot popular, la fel ca şi 
deputaţii. Sistemul alegerii nu este 
însă considerat ca dând rezultate 
pentru motivul că nu dă garanţii 
autorităţii judiciare. În acest sens, 
credem că este relevant exemplul 
fostelor state sovietice, în care, 
deşi, judecătorii erau recrutaţi pe 
principii elective, aceştia nu se bu-
curau de independenţă. În sistemul 
alegerii, judecătorii trebuie să se 
alinieze platformelor şi partidelor 
politice, cu toate dezavantajele ce 
rezultă de aici. Recrutarea judecă-
torilor prin concurs, în care numi-
rea se face în ordinea rezultatelor 
este considerată cea mai potrivită. 
Comisiile de concurs trebuie să cu-
prindă universitari, jurişti profesi-
onişti, magistraţi recunoscuţi, fapt 
ce asigură din start independenţa 
[9, p.136]. 

În multe state judecătorii sunt 
numiţi de executiv. În Republica 
Moldova şi România judecătorii 
sunt numiţi de către Preşedinte la 
propunerea Consiliului Superior al 
Magistraturii. Funcţia Preşedinte-
lui de numire a judecătorilor trebu-
ie să fie una pur formală, în sens că 
odată ce un judecător a fost propus 
de Consiliu acesta trebuie să aibă 
şi garanţia că va fi numit în această 
funcţie. 

Potrivit principiului inamovibi-
lităţii judecătorului, acesta nu poate 
fi nici revocat, nici retrogradat, nici 
transferat pe un post echivalent, 
nici chiar avansat fără consimţă-
mântul său. Regula imposibilităţii 
avansării în lipsa consimţământului 
este dictată de nevoia de a-l pune 
pe judecător la adăpost de acele fa-

voruri pe care acesta ar trebui să le 
acorde în schimbul avansării.

Inamovibilitatea pune magistra-
ţii la adăpost de orice revocare şi 
transferare impusă în afară de gre-
şeli foarte grave şi după o procedu-
ră jurisdicţională.

Trebuie de menţionat că inde-
pendenţa judecătorilor este asigura-
tă şi de o serie de alte condiţii lega-
le. Astfel, publicitatea dezbaterilor 
judecătoreşti, incompatibilităţile şi 
posibilitatea controlului hotărâri-
lor emise de judecători asigură în 
egală măsură atât independenţa ju-
decătorilor priviţi individual, cât şi 
independenţa puterii judecătoreşti 
în ansamblu.  

Concluzii. Se poate vorbi des-
pre un sistem judecătoresc inde-
pendent doar atunci când magis-
traţii sunt selectaţi şi promovaţi în 
funcţii pe criterii de profesionalism, 
integritate şi meritocraţie, când nu 
există pârghii de influienţă asupra 
judecătorilor, când sunt asigurate 
condiţiile de bază pentru protecţia 
efectivă şi completă şi când există 
garanţii în privinţa apărării dreptu-
rilor fundamentale ale omului.

În consens cu poziţia exprimată 
în documentele internaţionale, in-
dependenţa magistraturii este pri-
vită ca garanţia cea mai puternică 
a menţinerii autorităţii dreptului 
şi protecţia drepturilor omului, ea 
putând fi asigurată, doar în măsura 
în care, toţi cei vizaţi sunt antre-
naţi în susţinerea activă a institu-
ţiilor libere şi democratice. Inde-
pendenţa judecătorului, presupune 
că acesta, pronunţându-se într-un 
caz, ar trebui să ia în considerare 
numai probele rezultate din faptele 
cauzei, dispoziţiile constituţionale 
şi juridice, precum şi propriul său 
sentiment de dreptate şi echitate, 
din sufletul şi conştiinţa sa.

Independenţa judecătorului ţine 
de separaţia şi echilibrul puterilor 
în stat. Totuşi, prin consacrarea 
acestui principiu, independenţa ju-
decătorului este într-o mare măsură 
dependentă de caracterul, moravu-
rile şi tradiţiile specifice fiecărei 
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ţări. Din acest punct de vedere, in-
dependenţa judecătorului nu poate 
fi garantată absolut de lege.

Un judecător independent adop-
tă o hotarâre în sala de deliberare 
doar în baza probelor constatate 
în şedinţă, raportate la lege sau 
reieşind din prevederile legale, iar 
atunci când în deliberare se discută 
alte împrejurări ale procesului, ru-
găminţi, solicitări sau ameninţări, 
există o problemă gravă a sistemu-
lui judiciar. 

Judecătorul, în calitate de de-
ţinător al autorităţii judecătoreşti, 
trebuie să-şi poată exercita funcţia 
în deplină independenţă în raport 
cu toate constrângerile, forţele de 
natură socială, economică şi poli-
tică şi chiar în raport cu alţi jude-
cători şi în raport cu administraţia 
judecătorească. Iată de ce indepen-
denţa judecătorilor nu este un be-
neficiu al judecătorilor, ea este un 
beneficiu al cetăţenilor.

Judecătorul nu poate fi tras la 
răspundere pentru opinia sa expri-
mată în înfăptuirea justiţiei şi pen-
tru hotarârea pronunţată, dacă nu 
va fi stabilită, prin sentinţă definiti-
vă, vinovăţia judecătorului de abuz 
criminal. Trebuie de înţeles clar 
că independenţa judecătorului nu 
constituie şi nu poate fi interpretată 
ca o putere discreţionară a acestuia 
sau o piedică în calea angajării ra-
spunderii sale penale, contravenţi-
onale sau disciplinare în condiţiile 
legii.

Imposibilitatea statului de a 
asigura în măsură suficientă inde-
pendenţa judecătorilor generează 
imposibilitatea garantării juste şi 
legale a drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului. Totoda-
tă, trebuie menţionat că indepen-
denţa judecătorului nu reprezintă 
un scop în sine şi nu este un pri-
vilegiu individual al judecătorului; 
aceasta se justifică prin necesitatea 
de a permite judecătorului realiza-
rea misiunii sale.

Judecătorii nu se află şi nu tre-
buie să se afle în raporturi de sub-
ordonare faţă de alte autorităţi pu-

blice, indiferent care ar fi acestea 
şi indiferent de poziţia ierarhică a 
acestor autorităţi în stat.

Drept consecinţă, o garanţie a 
asigurării independenţei judecăto-
rului trebuie să fie principiul consti-
tuţional al loialităţii, potrivit căruia 
judecătorul nu trebuie să abuzeze 
de statutul său, dar având conduita 
profesională prin care respectă le-
gea să se bucure de autonomia şi 
independenţa profesională.
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Introducere. Funcţionarea 
justiţiei pe principiul inde-

pendenţei de celelalte puteri din 
stat, reprezintă un principiu fun-
damental în asigurarea funcţionă-
rii justiţiei în cadrul unui stat de 
drept.

Contrar acestui principiu, în 
mod special pentru România şi 
pentru Bulgaria, au fost instituite 
proceduri speciale de verificare şi 
control a aşa-zisei calităţi a actului 
de justiţie, de către nimeni altcine-
va decât de Comisia Europeană, 
denumit: Mecanism de cooperare 
şi verificare judiciară (MCV). Cul-
mea este ca, invenţia în sine, de na-
tură să încalce principiul indepen-
denţei justiţiei apare ca fiind cerută 
de oficialii României. Prin acest 
mecanism, s-au înfiinţat Comisii, 
aflate sub coordonarea Comisarului 
European pentru Justiţie prin inter-
mediul cărora au fost trasate sarcini 

pentru sistemul judiciar român, în 
numele Uniunii europene.

Astfel, puterea executivă din 
România asigurată prin Guvern a 
fost determinată să numească fac-
torii de cea mai înaltă răspundere 
din vârful parchetelor şi a instanţe-
lor, pe acei magistraţi care se bucu-
rau de încrederea puterilor străine.

Sub aparenta participare a Co-
misiei Europene la modernizarea 
actului de justiţie, a fost introdus 
în actul de selecţie al miniştrilor 
de justiţie şi al secretarilor de stat, 
conceptul de agreare din partea 
Uniunii Europene, prin care au fost 
realizate coordonări în numirea 
acestora pe funcţiile din guvern, în 
atingerea scopului puterilor străi-
ne.

Scopul real al puterilor străine 
era să le fie protejaţi investitorii 
proveniţi din ţările lor, în aşa fel 
încât să existe un fel de imunitate 

în cercetarea faptelor penale comi-
se în actele economice săvârşite de 
aceştia pe teritoriul statului româ-
nesc.

Aşa au fost încheiate contracte 
păguboase statului român, prin in-
termediul reprezentării intereselor 
statului, de către Case de avocatură 
din România. Diverşi avocaţi aso-
ciaţi în cadrul aceluiaşi barou, erau 
aleşi, deopotrivă atât de investitorii 
străini, cât şi de reprezentanţii sta-
tului român, să negocieze clauze 
contractuale. Astfel avocaţii, înţe-
leşi între ei, i-au tratat cu prioritate 
pe investitorii străini, lucrând pe 
cutuma: „Când pierde Statul, câş-
tigă avocatul”. În spatele acestor 
negocieri păguboase, au stat profi-
torii, care, animaţi de interes perso-
nal, au distrus tot ce erau mijloace 
de producţie romaneşti, industria, 
economia naţională, fondul fo-
restier prin defrişări criminale în 
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dauna mediului românesc, produ-
când un adevărat dezastru indus-
trial-economico-financiar al ţării. 
Întreprinderile care mai înainte de 
1989 concurau cu marile companii 
din statele capitaliste: SUA, Marea 
Britanie, Franţa, Suedia, au fost 
doborâte, fiind tăiate ca fier vechi, 
muncitorii au fost trecuţi în şomaj, 
terenurile aferente acestora au fost 
vândute, unele fiind folosite pentru 
construirea de centre comerciale 
realizate de alţi aşa-zişi investitori 
străini, prin care veniturile încasate 
din adaosurile comerciale aferente 
produselor şi serviciilor vându-
te pe teritoriul României, au fost 
transferate în ţările de origine ale 
investitorilor străini, prin interme-
diul unor contracte de consultanţă. 
Acolo unde nu s-au construit mool-
uri, au rămas terenuri virane, fără 
utilitate, aşa cum au fost, de exem-
plu, fabrica ARO Câmpul Lung 
şi alte asemenea industrii. Pentru 
facilitarea tranzacţiilor de scoatere 
a banilor din ţară, au fost înființate 
bănci străine, care au avut durata 
de funcţionare atât timp, cât au fost 
în funcţiune interesele comerciale 
ale investitorilor străini. Pe fondul 
acestor fapte de criminalitate eco-
nomică, procurorii şi judecătorii 
din România au urmărit activităţile 
economice doar ale oamenilor de 
afaceri autohtoni, care, pe măsură 
ce se dezvoltau, erau măcelăriţi de 
justiţia din România, prin aşa-zisa 
luptă împotriva corupţiei.

Procurorii şi judecătorii au pro-
fitat de lipsa de patriotism a poli-
ticienilor, fiind primii care s-au 
integrat în programul de corupere 
a intereselor economice ale Ro-
mâniei de către factorii politici din 
străinătate. Astfel, au fost inventate 
burse de studii în străinătate pentru 
perfecţionarea procurorilor şi jude-
cătorilor, drept mijloc de apropiere 
mai multă a unora dintre ei de inte-
resele statelor care lucrau la perfec-
ţionarea lor. Unii dintre aceştia au 
fost fidelizaţi prin premii la vedere, 
alţii au fost racolaţi de diferite ser-
vicii de informaţii străine, concu-

rând unii dintre ei în obţinerea unor 
medalii de apreciere din partea 
ambasadelor străine, bineînţeles, 
pe măsură ce acestea îşi vedeau în-
deplinite misiunile diplomatice şi 
economice din ţările lor. 

 Ca titlu, de exemplu, sunt re-
date textual confirmarea publică a 
acestor intruziuni:

 Proba 1: Emisiunea de ştiri 
PRO TV: Ultimul update: Vineri 
10 Iunie 2016 06:59, data publi-
cării: Marţi 07 Iunie 2016 08:05, 
Categorie: Actualitate: ,,Ambasa-
dorul Franţei la Bucureşti, Fran-
cois Saint-Paul, i-a conferit marţi 
Laurei Codruţa Kovesi însemnele 
de cavaler al Ordinului Legiunii de 
Onoare. ,,Doresc să vă asigur, sti-
mată doamnă, de întreaga susţinere 
pe care Franţa o acordă dintotdea-
una misiunii dumneavoastră, fie că 
este vorba de punerea la dispoziţie 
a experţilor pentru a ajuta la crea-
rea unei agenţii destinate recuperă-
rii eficiente a prejudiciilor cauzate 
statului, în valoare de 431 de mili-
oane de euro, fie că este vorba des-
pre formarea procurorilor în Franţa 
în domeniul luptei anticorupţie sau 
al investigaţiilor financiare”, a mai 
susţinut Francois Saint-Paul. Sur-
sa: Agerpres.

   Proba 2: Mesaj de susţi-
nere fără precedent pentru Koveşi 
de la ambasadorii străini; Anca 
Serghescu, Joi, 03 Noiembrie 2016, 
ora 12:29, Ziare.com

Laura Codruţa Koveşi a primit 
un mesaj de susţinere fără prece-
dent de la mai mulţi ambasadori 
străini. Diplomaţii i-au transmis 
şefei DNA mesaje de simpatie şi 
susţinere, joi, când Laura Codruţa 
Koveşi a fost decorată de suedezi 
cu titlul de Comandor al Ordinului 
Steaua polară.Toate mesajele au 
fost înglobate într-un clip, prezen-
tat la Ambasada Suediei imediat 
după ce Laura Codruţa Koveşi a 
primit distincţia. Printre cei care şi-
au exprimat sprijinul pentru Koveşi 
şi lupta anticorupţie din România 
se numără ambasadorii din SUA, 
Germania, Finlanda, Croaţia. Paivi 

Pohjanheimo, ambasadorul Fin-
landei, îi transmite în înregistrare 
procurorului sef al DNA: „Dra-
gă Laura Koveşi, ai condus lupta 
împotriva corupţiei în România în 
mod admirabil şi curajos. Cel mai 
mare ziar din Finlanda (Helsin-
gin Sanomat) scrie că Europa are 
nevoie de poveşti de succes şi că, 
datorită eforturilor tale, România 
ar putea deveni o poveste de succes 
a Europei”. În clip apare şi un me-
saj al ambasadorului american 
Hans Klemm. Acesta aminteşte 
despre premiul acordat de SUA 
Laurei Codruţa Koveşi, în 2013: 
„Femei curajoase din România”. 
De atunci, spune el, „şefa DNA a 
obţinut rezultate impresionante în a 
aduce în faţa justiţiei pe cei bogaţi 
şi cu influenţă care au furat Româ-
nia şi pe români”. „Werner Hans 
Lauk, ambasadorul Germaniei, 
o felicită, la rândul său, pentru dis-
tincţia primită din partea Suediei. 
Vă doresc succes în continuarea 
eforturilor dvs., în munca dvs. im-
portantă, susţinută şi apreciată de 
către Germania”, afirmă oficialul.

„Felicitări, doamna Koveşi, 
pentru rezultatele excelente de până 
acum! Vă doresc multă energie în 
continuare şi sper că într-o bună zi 
România să nu mai fie afectată de 
corupţie. Să nu renunţaţi niciodată! 
Numai bine!”, îi transmite şi am-
basadorul Croaţiei, Davor Vidis. 
 Abia în momentul în care braţul 
lung al justiţiei a ajuns să facă pro-
cese mai marilor politicieni români, 
fiind arestaţi şi condamnaţi unii 
dintre ei pe motive care nu presu-
puneau neapărat asemenea măsuri, 
uneori chiar pe lipsă de probe, au 
realizat că mecanismul de coope-
rare europeană nu este în acord cu 
principiile fundamentale de funcţi-
onare a justiţiei în cadrul unui stat 
de drept. Exemple de intruziune 
a Comisiei Europene prin MCV 
în administraţia justiţiei din Ro-
mânia, sunt rapoartele MCV, din 
care se redau informaţiile date 
publicităţii din site-ul www.Eu-
roactiv.ro :
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 Istoricul celor 10 ani de MCV 
şi evoluţia României. Ce nu au 
înţeles politicienii români:

 25.01.2017 - 03:48 actuali-
zat: 25.01.2017 - 05:19: Comisia 
Europeană a creat în 2006 un me-
canism special pentru susţinerea 
României în drumul său de refor-
mare a sistemului judiciar şi a lup-
tei împotriva corupţiei. Mecanis-
mul de Verificare şi Cooperare 
(MCV) a fost creat odată cu intra-
rea ţării noastre în Uniunea Euro-
peană pentru a ajuta România (dar 
şi Bulgaria, ţară ce a intrat şi ea în 
UE în data de 1 ianuarie 2007) să 
ajungă din urmă celelalte state-
membre. Pe site-ul www. Euroac-
tiv.ro este prezentat un istoric al 
acestor rapoarte din 2007 până as-
tăzi, dar şi evoluţia unor instituţii 
importante din ţara noastră. ra-
portul din 2007 – unul negativ, 
dar încurajator: primul raport 
MCV a fost dat în iunie 2007 şi 
nota că „România şi-a amplificat 
eforturile, la cele mai înalte nive-
luri, în lupta împotriva corupţiei. 
Chiar dacă aceste eforturi sunt re-
cunoscute, rămân multe de făcut. 
Progresele realizate în scurta peri-
oadă de timp care s-a scurs de la 
instituirea mecanismului de coope-
rare şi verificare sunt încă insufici-
ente”. Schimbările sistemului co-
rupt, cu legislaţie neclară nu se pot 
face, spuneau experţii, fără „să fie 
respectată în mod strict separarea 
puterilor executivă, legislativă şi 
judecătorească şi să existe o voinţă 
politică şi condiţii politice stabile”. 
Concluzia primului raport a fost că 
„în ansamblu, România a înregis-
trat unele progrese în reforma siste-
mului judiciar”, dar că „progresul 
înregistrat în domeniul tratamentu-
lui judiciar al corupţiei la nivel în-
alt este încă insuficient”. Exprim 
opinia că prin acest prim raport, 
politicienii români au fost încura-
jaţi să vândă toate resursele naţio-
nale ale ţării, prin crearea aparenţei 
că de vreme ce suntem membrii în 
UE, noi ca ţară nu mai avem nevoie 
de resurse proprii, ceea ce a condus 

la realizarea ulterior a unor privati-
zări frauduloase, rezultate cu dis-
trugerea industrială şi economică a 
ţării, fără ca puterea judecătorească 
şi serviciile de informaţii să între-
prindă vreun demers. Raportul din 
2008 - DNA începe să mişte, Par-
lamentul pune piedici prin legi: 
Al doilea raport al Comisiei Euro-
pene notează că „în primul an în 
calitate de stat membru UE, Româ-
nia a continuat să facă eforturi în 
vederea remedierii deficienţelor 
care, altfel, ar împiedica aplicarea 
eficace a legislaţiei, politicilor şi 
programelor europene. Cu toate 
acestea, în domenii cheie cum ar fi, 
lupta împotriva corupţiei la nivel 
înalt, nu s-a făcut încă dovada unor 
rezultate convingătoare”. exprim 
convingerea că rezultatul acestui 
raport, a fost promotorul încheierii 
ulterioare cu începere din anul 
2009, a unor protocoale de colabo-
rare încheiate între serviciile secre-
te din România, interferate de inte-
rese al serviciilor secrete din ţările 
membre NATO şi UE, cu PICCJ, 
ICCJ,CSM, ceea ce a condus ulte-
rior în transformarea țării într-un 
experiment de decrebilizare în 
masă a justiţiei din România. ra-
portul din 2009. Momentul în 
care MCV a dat soluţia grăbirii 
proceselor penale: Până în 2009, o 
mare problemă în justiţie era cea a 
proceselor lungi, iar multe se ter-
minau după prescrierea faptelor. 
Una dintre cauze era întreruperea 
procesului penal prin excepţii de 
neconstituţionalitate. „Va fi impor-
tant ca executivul să convină cu 
legiuitorul asupra modificării legii 
privind funcţionarea Curţii Consti-
tuţionale, astfel încât să se elimine 
suspendarea judecării cauzelor 
atunci când pârâtul/învinuitul invo-
că excepţia de neconstituţionalita-
te.  Exprim opinia că modificarea 
ulterioară a legislaţiei, potrivit că-
reia sesizările de câtre instanţe cu 
excepţiile de neconstituţionalitate a 
unor articole sau texte din legi, 
pentru că nu au mai produs suspen-
darea judecăţii cauzelor din care au 

fost admise sesizările CCR, a pro-
dus victimizarea cetăţenilor, degra-
darea actului de justiţie, deoarece, 
aplicarea unor articole cu conţinut 
neconstituţional în timpul procedu-
rilor de judecată, a condus la con-
damnări definitive care nu au mai 
putut fi reparate în mod efectiv 
după ce ulterior au fost admise ex-
cepţiile de neconstituţionalitate, 
atât timp cât pedepsele erau deja 
executate. Raportul din 2010, 
unul total negativ. Excepţia – 
DNA: Comisia Europeană constata 
numai „deficienţe importante în 
eforturile României de a realiza 
progrese în cadrul MCV. România 
nu a demonstrat un angajament po-
litic suficient de a sprijini procesul 
de reformă şi de a imprima direcţia 
acestui proces, iar factorii de deci-
zie din sistemul judiciar au mani-
festat o anumită reticenţă de a coo-
pera şi de a-şi asuma responsabili-
tăţi”. Exprim opinia ca aceste con-
statări din respectivul raport au fost 
de natură a încuraja organizarea şi 
funcţionarea justiţiei prin regulile 
implementate prin ,,statul paralel’’, 
denumit şi sistem represiv, prin 
care justiţia a fost încurajată să  
aplice prin norme infralegale intro-
duse prin protocoale de colaborare 
secrete care adăugau la normele de 
drept material şi procedural stabili-
te prin legi. 2011. Raport MCV 
negativ pe confiscarea produse-
lor infracţiunii: Experţii europeni 
notau în acest raport că „eficacita-
tea luptei împotriva corupţiei este 
afectată de existenţa unor probleme 
grave în sistemul de recuperare a 
produselor infracţiunii. În Româ-
nia, bunurile obţinute în mod ilegal 
sunt confiscate într-o foarte mică 
măsură, în principal, din cauza po-
sibilităţilor limitate de confiscare 
prevăzute de lege, a practicilor ju-
diciare restrictive şi a lipsei unui 
comportament proactiv din partea 
organelor de urmărire penală”. Ex-
prim opinia că acest raport negativ 
a constituit în continuare o formă 
de încurajare pentru unele categorii 
de magistraţi, de a se deda la abu-
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zuri evidente prin care patrimonii 
ale unor firme producătoare de bu-
nuri şi servicii să fie sechestrate, 
confiscate, mijloc prin care au fost 
create prejudicii irecuperabile în 
mijloacele de producţie ale tarii. 
Exemple fiind întreprinderi închi-
se, firme intrate în insolvenţă, di-
zolvare şi lichidare ale căror bunuri 
au fost vândute ca fier vechi. A se 
vedea: www. Bacau.net;16 mai 
2015: ,,Tăierea la fier vechi a 
RAFO Oneşti, blocată de un se-
chestru asigurator extins de Curtea 
de Apel Bucureşti în dosarul „RA-
FO-CAROM”. Curtea de Apel Bu-
cureşti a pus luni sechestru pe toate 
bunurile acţionarilor RAFO. Deci-
zia instanţei bucureştene vizează o 
„confiscare specială” într-un dosar 
penal în care DIICOT îi acuză pe 
afaceriştii Ovidiu Tender şi Marian 
Iancu de un prejudiciu cifrat la pes-
te 60 de milioane euro. Judecătorii 
instanţei bucureştene au extins se-
chestrul şi pe bunurile firmei aus-
triece Petrochemical Holding – 
care deţine, în prezent, 96,5 la sută 
din RAFO. Firma Petrochemical 
Holding, controlată de oligarhul 
rus Iakov Goldovskiy, deţine pes-
te 20 de companii în România, Po-
lonia şi în Rusia. Rafo este compa-
nia fanion din grupul Petrochemi-
cal, dar acţionarii ruşi au decis  în 
februarie să-i vândă instalaţiile la 
preţ de fier vechi. Hotărârea a fost 
luată brusc, într-o şedinţă convoca-
tă iniţial pentru mutarea rafinăriei 
la o altă bursă, după desfiinţarea 
pieţei Rasdaq. 2012. Cel mai dur 
raport MCV. „Lovitura de stat” 
a fost oprită: Pentru România, 
2012 a fost unul dintre cei mai grei 
ani prin care a trecut statul de drept. 
O „lovitură de stat”, aşa cum a fost 
denumită de presă, analişti şi poli-
ticieni, a fost oprită prin intervenţia 
presei, ambasadelor şi a Comisiei 
europene. Ne amintim cum USL, 
condusă de liberalul Crin Antones-
cu şi social-democratul Victor Pon-
ta, a vrut să schimbe peste noapte 
regulile Curţii Constituţionale pen-
tru a-l putea suspenda şi demite pe 

preşedintele de atunci, Traian Bă-
sescu. „Comisia consideră că mă-
surile adoptate recent de Guvernul 
României generează preocupări se-
rioase privind respectarea principi-
ilor fundamentale. Aceste măsuri 
au fost luate într-un sistem politic 
excesiv de polarizat, în care neîn-
crederea dintre entităţile politice şi 
acuzaţii, sunt o practică obişnuită; 
Acţiunile respective ridică îndoieli 
serioase privind angajamentul faţă 
de respectarea statului de drept sau 
privind modul în care este înţeles 
statul de drept într-un sistem demo-
cratic pluralist. Preşedintele de 
atunci al Comisiei Europene, Jose 
Manuel Barroso, i-a înmânat la 
Bruxelles lui Victor Ponta un set de 
11 probleme ce trebuiesc rezolvate 
de premierul României pentru a 
ieşi din haosul creat de USL din 
ambiţia de a-l demite pe Traian Bă-
sescu. Raportul nota faptul că „în 
unele domenii importante, schim-
bările s-au produs, în primul rând, 
ca rezultat al presiunii externe. Ex-
prim opinia că realitatea a fost cu 
totul alta, deoarece ulterior s-a do-
vedit că menţinerea în funcţie a 
preşedintelui Traian Băsescu, a fost 
prin adoptarea unei erate preluată 
de CCR. Aşa s-a ajuns că efectul 
participării la referendum a peste 
cinci milioane de cetăţeni să nu 
aibă niciun rezultat. În ceea ce pri-
veşte criticile aduse presei, s-a pro-
bat ulterior că anumite instituţii de 
presă, gen Realitatea Tv, B1Tv, 
erau vectori de opinie în susţinerea 
unor arestări abuzive profund me-
diatizate, prin care persoanele cer-
cetate erau condamnate în opinia 
publică mai înainte de a se finaliza 
procedura de judecată. Raportul 
din 2013 - Campanii mediatice 
de hărţuire şi presiuni asupra 
justiţiei: Evenimentele din 2012 
care au generat cele mai dure reac-
ţii din partea Comisiei Europene şi 
ale ambasadelor au determinat 
emiterea unui raport MCV după 
numai şase luni, nu după un an cum 
era obişnuit. Pe lângă criticile adu-
se politicienilor şi mass-media par-

tizană, de manipulare şi acţiunile 
Consiliului Naţional al Audiovizu-
alului au fost criticate dur. „Comi-
sia a primit numeroase rapoarte 
privind acte de intimidare sau hăr-
ţuire comise împotriva unor per-
soane care lucrează în instituţii ju-
diciare şi anticorupţie importante, 
inclusiv ameninţări cu un caracter 
personal împotriva judecătorilor şi 
a familiilor acestora şi campanii 
mediatice de hărţuire. Comisia ar 
dori, de asemenea, să atragă atenţia 
asupra rolului mijloacelor de infor-
mare în masă. Acest raport a creat 
aparenţele victimizării unor per-
soane care lucrează în instituţii ju-
diciare şi anticorupţie importante, 
care ulterior au fost dovediţi ca au 
lucrat în mod abuziv, fiind evidente 
exemple de magistraţi suspendaţi 
pentru fapte de anchete contrafăcu-
te. Exemplu ştiri publicate de DIGI 
24 din 17-12-2017: Fostul procuror 
DNA, Emilian Eva a fost condam-
nat, marţi, de către Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, la 2 ani şi 11 luni 
de închisoare cu suspendare pentru 
luare de mită şi acte de comerţ in-
compatibile cu funcţia, dar şi la 
plata unei amenzi în valoare de 
12.000 de lei pentru fals în declara-
ţii, transmite News.ro. Lista aces-
tora continuă, cu procurorii DNA 
din Ploieşti, Oradea, Constanta, 
etc. Raportul din 2014: „Marţea 
Neagră” şi scandalul revocării 
şefilor din DNA: În ianuarie 2014, 
Comisia dădea publicităţii raportul 
ce analiza evenimentele din 2013. 
Au fost două puncte importante 
tratate de experţii europeni: cel în 
care guvernul Ponta schimba brusc 
şefi din DNA cu alţii fără nicio pro-
cedură transparentă de selecţie şi 
episodul „Marţea Neagră”, al cărui 
protagonist a fost actualul ministru 
al Justiţiei, Florin Iordache. „Pe 
baza rapoartelor MCV publicate 
până în prezent se poate observa că 
progresele nu au fost uşor de obţi-
nut, iar cele obţinute într-un dome-
niu pot fi îngrădite sau negate de 
regrese în alt domeniu. În decem-
brie 2013, acţiunile Parlamentului 
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au demonstrat că principiile şi 
obiectivele centrale ale reformei 
continuă să fie puse la încercare – 
pentru reiterarea acestor principii a 
fost necesară intervenţia Curţii 
Constituţionale”. Experţii au făcut 
referire pe larg şi la evenimentele 
din decembrie 2013, cunoscute sub 
numele „Marţea Neagră”, atunci 
când s-au făcut modificări la Codul 
penal şi au fost adoptate de Parla-
ment fără organizarea unei dezba-
teri sau a unei consultări publice 
prealabile. „Printre alte dispoziţii 
importante se numără şi redefinirea 
conflictului de interese în vederea 
scoaterii unei serii largi de catego-
rii de persoane de sub incidenţa 
răspunderii în cazul săvârşirii unei 
infracţiuni. Raportul a ocolit reali-
tăţile din justiţia din România, prin 
a fi prezentate mari devianţe de la 
actul de justiţie, comise prin forma 
subversivă de organizare a statului 
paralel. Un raport pozitiv în 2015. 
Cu excepţia deciziilor Parlamen-
tului: Anul 2014 a adus intrarea în 
vigoare a noilor Coduri (Penal şi de 
Procedură Penală), iar Comisia Eu-
ropeană a apreciat modul în care 
Justiţia a „adoptat” rapid instituţia 
judecătorului de cameră prelimina-
ră şi a judecătorului de drepturi şi 
libertăţi. „Trecerea la noile coduri a 
fost o reuşită, principalele instituţii 
conlucrând în mod eficace în acest 
context: Ministerul Justiţiei, Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), 
CSM, Ministerul Public şi Institu-
tul Naţional al Magistraturii (INM). 
Magistraţii români au dovedit că se 
pot adapta la noile coduri fără să-şi 
întrerupă activitatea. Unele măsuri 
inovatoare, cum ar fi posibilitatea 
încheierii de acorduri de recunoaş-
tere a vinovăţiei, par să fi fost deja 
utilizate cu succes”. Tot în 2014 a 
fost luată în calcul o lege a amnisti-
ei ce ar fi scăpat de procese sau de 
anchete politicienii corupţi. „Res-
pingerea Legii amnistiei de către 
Parlament în noiembrie 2014 a 
transmis un semnal pozitiv în ceea 
ce priveşte opoziţia faţă de o lege 
care ar conduce la exonerarea unor 

persoane condamnate pentru in-
fracţiuni de corupţie. Exprim opi-
nia că rezultatul ulterior al neacor-
dării unei legi de amnistiere şi gra-
ţiere a unor pedepse a condus la 
pierderea de câtre statul român a 
unor milioane de euro acordate cu 
titlu de despăgubiri cetăţenilor ro-
mâni de către CEDO, dar şi afecta-
rea imaginii ca ţară europeană prin 
proiect Pilot prin care CJUE era se-
sizată pentru aplicarea de sancţiuni 
europene împotriva ţării. Ianuarie 
2016: cel mai bun raport pentru 
România, umbrit tot de acţiunile 
politicienilor:. Anchetele, dar şi 
condamnările venite din instanţă 
pe numele multor politicieni pentru 
corupţie la nivel înalt sunt „un 
semn că tendinţa subiacentă în ceea 
ce priveşte independenţa justiţiei 
este pozitivă şi că nicio persoană 
care comite o infracţiune nu se si-
tuează mai presus de lege”. Comi-
sia Europeană a notat însă faptul că 
în 2015 au existat din ce în ce mai 
multe voci critice la adresa magis-
traţilor „exprimate de către politi-
cieni şi în mass-media, precum şi 
lipsa de respect faţă de hotărârile 
judecătoreşti”, printre aceştia fiind 
şi preşedintele Senatului, Călin Po-
pescu Tăriceanu. „În 2015, Parla-
mentul a refuzat aproximativ o tre-
ime din cererile formulate de DNA 
de ridicare a imunităţii unor parla-
mentari pentru a permite iniţierea 
de anchete sau aplicarea măsurilor 
de arest preventiv”, a mai notat Co-
misia Europeană. Este vorba des-
pre încercarea guvernului de a ad-
opta pe furiş ordonanţe de urgenţă 
ce ar graţia numeroşi politicieni 
condamnaţi, inclusiv liderul PSD 
Liviu Dragnea, dar şi ştergerea pre-
judiciilor constatate prin hotărâri 
judecătoreşti definitive, cum ar fi 
cel de 60 de milioane de euro din 
dosarul privatizării frauduloase a 
ICA, condamnatul fiind Dan Voi-
culescu, cel care controlează postul 
de televiziune Antena3. Intervenţia 
preşedintelui Klaus Iohannis a dus 
la stoparea pentru moment a aces-
tor ordonanţe de urgenţă care au 

fost la un pas de a fi adoptate fără 
niciun fel de consultare publică, pe 
furiş, fără o dezbatere în Parlament 
şi fără a avea opiniile specialiştilor 
din sistemul judiciar. Cu doar câte-
va zile înainte, ministrul Justiţiei, 
Florin Iordache, spunea încreză-
tor: „Noi trebuie să spunem, ca stat, 
că România îndeplineşte toate con-
diţiile şi condiţionalităţile pentru a 
fi ridicat MCV”. Laudele primite 
de oficialii Comisiei Europene s-au 
dovedit în mare parte a fi deşarte, 
în urma unor condamnări de răsu-
net a statului roman la plângerile 
formulate de justiţiabilii români la 
CEDO, prin care, pe fondul modifi-
cărilor aduse codurilor din Româ-
nia, aşa cum s-a solicitat de Comi-
sia Europeană, s-a constatat că 
aceste modificări nu au fost de na-
tură să protejeze drepturile şi liber-
tăţile fundamentale ale omului, 
dimpotrivă, fiind de natură de a în-
grădi drepturile şi libertăţile omu-
lui. Acest lucru s-a dovedit cu pri-
sosinţă prin declararea neconstitu-
ţionalităţii a peste 100 de texte şi 
articole din noile coduri, în confor-
mitate cu deciziile Curţii Constitu-
ţionale din România. Pentru a pune 
bazele unei justiţii controlate de 
serviciile de securitate din străină-
tate, au fost introduse în sistemul 
juridic romanesc, protocoale de co-
laborare încheiate între Ministerul 
Public în calitate de exponent al 
procurorilor, încheiate cu Serviciul 
Român de Informaţii care, la rân-
dul său, în baza tratatului de adera-
re la NATO şi UE, au fost integrate 
şi coordonate de structurile statale 
ale serviciilor de informaţii din sta-
tele componente ale acestora. În 
aplicarea acestor protocoale, preşe-
dintele ICCJ devenea şeful structu-
rii de securitate din justiţie, total 
împotriva legii cu privire la statutul 
magistraţilor şi, împotriva legii de 
organizare şi funcţionare a instan-
ţelor. În acest mod au fost ticluite 
complete de judecată aranjate cu 
mâna de preşedintele ICCJ, după 
caz de preşedinţii de secţii, prin 
care s-a pus în practică programul 
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de organizare şi funcţionare a in-
stanţelor, după dictarea partenerilor 
instituţionali. În timp ce judecătorii 
trebuiau să fie traşi la sorţi, această 
procedură nu a fost respectată la ni-
velul niciunei instanţe de apel, fie 
cu grad de curte de apel, fie de 
ICCJ.

Metodologia utilizată:
Au fost analizate rezultatele 

unor procese răsunătoare de con-
damnări pentru corupţie dispuse 
împotriva unor decidenţi români, 
care, după ce au fost aplicate şi 
executate pedepsele, s-a constatat 
de câtre instanţele europene, prin 
Curtea Europeană pentru Dreptu-
rile Omului (CEDO), ca probele 
folosite în acuzare au fost trucate, 
contrafăcute de serviciile de infor-
maţii, după caz au avut loc anchete 
penale şi judecăţi, prin încălcarea 
dreptului la un proces echitabil în 
forma definită de Convenţia Euro-
peană.

Au fost realizate comparaţii în-
tre hotărâri judecătoreşti definitive, 
prin care subiecţi procesuali aflaţi 
în situaţii identice au fost judecaţi 
cu măsuri diferite, în aşa fel încât 
pentru fapte în acuzaţii identice, 
în unele instanţe, erau pronunţate 
achitări, iar în altele au fost pronun-
ţate condamnări cu executare, fără 
a se ţine cont de practica juridică în 
favoarea acuzatului, obligatorie ca 
izvor de drept în aplicarea dreptu-
lui european.

Informaţii au fost publicate pe 
site-uri, pe posturi de televiziune, 
anchete jurnalistice, documentarii 
ştiinţifice, informaţii de interes pu-
blic identificate în procedura ştiin-
ţifică de cercetare şi documentare.

Sursa datelor:
– Portalul instanţelor de jude-

cată;
– Portalul instituţiilor publice 

cu activităţi economice, adminis-
trative, juridice;

– Practica CEDO;
– Mecanismul de Colaborare şi 

Verificare Europeană;
– Internet.
Rezultate obţinute:

Au fost identificate, în urma ce-
rerilor formulate în temeiul legii li-
berului acces la informaţii de inte-
res public, în acord cu dispoziţiile 
legii 52/2003 din România, docu-
mente care au adăugat la normele 
de drept juridic, considerate infra-
legale, pe baza cărora au fost admi-
nistrate probe fără suport legal;

Au fost declanşate cercetări pe-
nale iniţiate de autorul articolului, 
fiind confirmate îndeplinirea condi-
ţiilor de cercetare penală, împotriva 
decidenţilor aflaţi în funcţiile prin 
care se administrează justiţia în stat, 
probate prin certificate comunicate 
autorului dr.Botomei Vasile în ca-
litate de reprezentant legal al orga-
nizaţiei profesionale patente, înre-
gistrată şi autorizată cu denumirea 
de: Uniunii Naţionale a Barourilor 
din România-UNBR, Cod fiscal 
29497286, creată în aplicaţia prac-
tico-ştiinţifică din teza de doctorat 
în drept denumită: Răspunderea ad-
ministrativă. Aspecte practico-şti-
inţifice în plan comparat: Republica 
Moldova şi România, teză autoriza-
tă în Republica Moldova prin di-
ploma de doctor în drept/doctor of 
philosophy, seria DR nr.1787 elibe-
rată din 10-12-2013 şi, recunoscută 
în România prin Atestatul de doc-
tor în drept nr. 66035/17-04-2014, 
eliberat de Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării Ştiinţifice. 

Astfel, Parchetul de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie– 
Direcţia de Investigare a Infracţi-
unilor de Criminalitate Organizată 
şi Terorism Structura Centrală, a 
declanşat o amplă cercetare pe-
nală împotriva Preşedintei Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie, judecă-
tor Cristina Tarcea, dar şi împotri-
va ex-Preşedintei Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, judecător Livia 
Stanciu, obiect al dosarului penal 
nr. 2621/VIII-1/2018, din care se 
redă textual următoarele:

,,Câtre: Uniunea Naţională a 
Barourilor din România-UNBR, 
municipiul Bacău, str. Oituz, 33, 
judeţul Bacău; Domnului Botomei 
Vasile;

.....plângerea penala formulată 
de dvstră şi transmisă prin poşta 
electronică unităţii noastre la data 
de 09-11-2018, a fost înregistra-
tă sub numărul de mai sus (dosar 
penal nr.2621/VIII-1/2018) fiind 
trimisa pentru competenţa soluţi-
onare Parchetul de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie Secţia 
de Investigare a Infracţiunilor din 
Justiţie.”

Sesizările penale au concurat la 
declanşarea unor cercetări penale 
din partea PICCJ, concomitente cu 
cercetări administrative din partea 
Inspecţiei Judiciare, împotriva Pre-
şedintelui ICCJ, pentru fapte con-
stând în nerespectarea atribuţiuni-
lor funcţionale, aflate în legătură cu 
activităţile de organizare judiciară, 
redate ca rezultat în mass-media, 
astfel:

SE NĂRUIE COMPLETURI-
LE DE 3 ICCJ – CCR loveşte mor-
tal Înalta Curte. Toate completurile 
de 3 nu au fost alese legal, ci puse 
cu mâna. Mii de procese stau sub 
spectrul nulităţii. Justiţiabilii nu au 
avut parte de repartizare aleatorie 
a judecătorilor. CCR a statuat ca 
modul de alcătuire a completurilor 
ICCJ trebuie prevăzut în lege. Ni-
căieri în lege nu se stabileşte modul 
de compunere, dar ICCJ şi-a făcut 
propriul regulament prin care com-
pleturile sunt formate de preşedinţii 
de secţii. Marţi, 18 decembrie 2018 
| Scris de George TARATA - Bog-
dan GALCA, Dezvăluiri – Anche-
te, www.luju.ro;

După ce Curtea Constituţională 
a României a consfinţit că în ulti-
mii patru ani Completele de 5 jude-
cători au funcţionat nelegal, astfel 
că toate deciziile pronunţate de ele 
sunt nule, aceeaşi soartă o pot avea 
şi completurile de 3 judecători ale 
ICCJ. Iar asta întrucât la rândul lor 
acestea au fost compuse nelegal, 
iar justiţiabilii nu au avut parte de 
o repartizare aleatorie a judecă-
torilor, care sunt puşi cu mâna de 
preşedinţii de secţii. CCR a stabilit 
ca modul de alcătuire a complete-
lor de la instanţa supremă trebuie 



31febrUArIe 2019

prevăzut de lege, or acest lucru 
nu se întâmplă”. Prin  decizia 685 
din 7 noiembrie 2018, dispusă de 
CCR, s-a constatat că timp de patru 
ani Completele de 5 judecători ale 
ICCJ au fost constituite nelegal, fi-
ind înfruntate prevederile art. 126 
alin. (4) din Constituţia Români-
ei conform căruia “Compunerea 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 
şi regulile de funcţionare a aces-
tora se stabilesc prin lege organi-
că.”, CCR a făcut analiza modului 
în care trebuiau alcătuite complete-
le de judecată, prin care a explicat 
în paragraful 177 din considerente, 
care sunt obligatorii, faptul prin 
compunerea Înaltei Curţi se înţe-
lege nu doar organizarea şi com-
punerea secţiilor, ci şi compunerea 
completurilor de judecată:

 „Curtea reţine că instanţele ju-
decătoreşti, astfel cum sunt regle-
mentate prin Constituţie şi Legea 
nr.304/2004, îşi realizează funcţia 
de înfăptuire a justiţiei prin inter-
mediul judecătorilor organizaţi în 
completuri de judecată. Pentru ca 
organizarea puterii judecătoreşti 
să nu devină în sine aleatorie şi 
pentru a nu permite apariţia unor 
elemente de arbitrariu, legiuitorul 
constituant a stabilit că procedu-
ra de judecată se stabileşte prin 
lege, iar cu privire specială asupra 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 
a consacrat faptul că atât compu-
nerea sa, cât şi regulile de funcţi-
onare se stabilesc prin lege orga-
nică. Astfel, atunci când legiuitorul 
constituţional se referă la compu-
nerea instanţei supreme – noţiune 
autonomă folosită de Constituţie 
– nu are în vedere numărul total 
de judecători al acesteia, ci orga-
nizarea şi compunerea secţiilor, 
secţiilor unite, completurilor de 
judecată care realizează funcţia sa 
jurisdicţională.

  Curtea constată că legiu-
itorul constituţional a dat o mare 
importanţă ordonării acţiunii pu-
terii judecătoreşti atât la nivelul 
instanţei supreme, cât şi la nive-
lul celorlalte instanţe inferioare. 

Această construcţie constituţiona-
lă a dus la calificarea la nivel legal 
a aspectelor referitoare la compu-
nerea instanţei judecătoreşti, ca 
fiind norme de procedură de ordi-
ne publică. De aceea, încălcarea 
prevederilor legii referitoare la 
compunerea completului de jude-
cată exprimă o exigenţă de ordine 
publică, a cărei încălcare atrage 
nulitatea absolută a actelor pro-
nunţate de acesta”.

Modul de alcătuire a comple-
turilor de 3 nu a fost prevăzut în 
lege.

 Constatăm că CCR a stabilit 
că legea 303/2004, este lacunară, 
deoarece stabileşte modul în care 
se compun completurile de 5 jude-
cători, dar nu şi cele de 3. Există 
câteva referiri la celelalte comple-
te de judecată, altele decât cele de 
5, în art. 19 şi art. 31 din Legea 
304/2004, însă nu se prevede mo-
dul în care ele trebuiesc alcătuite.

 În lipsa unei prevederi de re-
partizare aleatorie a judecătorilor 
pe complete, dreptul la un proces 
echitabil este încălcat grav. Modul 
de alcătuire a completurilor de 3 
judecători este stabilit prin Regula-
mentul de ordine interioară al ICCJ 
cu valoare de act administrativ care 
este inferior legii si, nu prin lege 
aşa cum ar fi trebuit.

 Compunerea completurilor de 
3 judecători este prevăzută la art. 
31/1 si 32 din Regulamentul ICCJ, 
unde se arată următoarele: „Art. 
31’1 (1) Completele de judecată 
ale Secţiei penale se compun după 
cum urmează: a) în cauzele date, 
potrivit legii, în competenţa de pri-
ma instanţă a Secţiei penale a Înal-
tei Curţi de Casaţie şi Justiţie, com-
pletul de judecată este format din 
3 judecători; Art. 32(1); Preşedinţii 
de secţii stabilesc judecătorii care 
compun completele de judecată din 
cadrul secţiilor, transmit spre apro-
bare Colegiului de conducere com-
punerea completelor de judecată 
din cadrul secţiilor şi programează 
şedinţele acestora.

 (2) Daca numărul de judecători 

necesar formarii completului de 
judecată nu poate fi asigurat, aces-
ta se constituie cu judecători de la 
celelalte secţii, desemnaţi de câtre 
preşedinte sau unul dintre vicepre-
şedinţii Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, prin tragere la sorti”.

 CCR a statuat prin Decizie 
685/2018, la paragraful 188, ca art. 
32 din Legea 304/2004 care stabi-
leşte că alcătuirea Completurilor 
de 5 judecători se face prin tragere 
la sorţi a membrilor, reprezintă o 
garanţie a imparţialităţii instanţei 
şi a dreptului la un proces echita-
bil: Or, acest lucru s-a constatat de 
CCR, că nu a fost respectat. ,,Prin 
urmare, şi în privinţa compunerii 
aleatorii a completului de judeca-
tă, hotărârile Colegiului de con-
ducere al Înaltei Curţi de Casaţie 
şi Justiţie – de la momentul apli-
cării prevederilor art.32 din Legea 
nr.304/2004, astfel cum au fost 
modificate prin Legea nr.255/2013 
şi Legea nr.207/2018 (respectiv 
din 1 februarie 2014 până în pre-
zent) – trebuiau să fie o expresie 
a acestei garanţii şi să înlăture 
orice posibilitate de a nu fi traşi 
la sorţi toţi membrii completului, 
evitând, astfel, instituirea introdu-
cerii „de drept” a unui judecător 
cu funcţie de conducere din cadrul 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
ca membru al Completului de 5 
judecători, care, pe această cale, 
devine şi preşedinte al Completu-
lui. O asemenea obligaţie incumbă 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
în virtutea loialităţii pe care aceas-
ta trebuia să o manifeste faţă de 
principiile constituţionale şi juris-
prudenţa Curţii Europene a Drep-
turilor Omului”. Exprimăm opinia 
că atât timp, cât prin art. 31 legea 
nr. 304/200, nu se reglementează 
modul de compunere a completelor 
de 3 judecători de la ICCJ, nefiind 
definite că sunt stabilite prin trage-
re la sorţi şi, nici că sunt stabilite 
prin decizii administrative ale co-
legiului de conducere, adăugată la 
lege prin Regulamentul ICCJ, fiind 
act juridic inferior, nu trebuie luat 
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în considerare, prin urmare, toate 
persoanele care au suferit vătămări 
prin deciziile instanţelor ar trebui 
să beneficieze de o procedură de 
reluare a judecăţii prin soluţionarea 
cauzelor prin complete constituite 
în aplicarea unei legi şi nu a unui 
Regulament. Prin Decizia CCR 633 
din 12 octombrie 2018 referitoare 
la obiecţia de neconstituţionalitate 
a dispoziţiilor Legii pentru mo-
dificarea şi completarea Legii nr. 
135/2010 privind Codul de proce-
dură penală, precum şi pentru mo-
dificarea şi completarea Legii nr. 
304/2004 privind organizarea judi-
ciară, prin paragraful 262 se reţine 
ca: „Opţiunea Camerei decizionale 
de a adopta soluţia desemnării ale-
atorii a judecătorului care îl înlocu-
ieşte pe judecătorul care s-a abţinut 
sau a fost recuzat (art. I pct.34) 
reprezintă o garanţie a imparţiali-
tăţii instanţei”. În final, exprimăm 
opinia că alcătuirea completurilor 
de judecată nu în mod aleatoriu, ci 
prin desemnarea directă a membri-
lor acestora este nelegală nu doar 
în cazul Înaltei Curţi, ci şi în cazul 
celorlalte instanţe. Aceasta, întru-
cât art. 52 din Legea 304/2004 care 
se referă la judecătorii, tribunale şi 
curţi de apel, nu prevede o reparti-
zare aleatorie a judecătorilor, care 
să ofere garanţia unei instanţe im-
parţiale şi a unui proces echitabil, 
garanţii oferite doar prin repartiza-
re aleatorie aşa cum CCR a stabilit. 
Sub acest aspect, al nelegalităţii 
tuturor completelor de apel, s-a 
pronunţat dna judecător Cristina 
Tarcea, Preşedintele ICCJ şi re-
prezentantul puterii judecătoreşti: 
„Vă reamintesc că nu sunt numai 
completuri de 3, ci şi de 2 şi de 
1, iar în măsura în care apreciem 
că tragerea la sorţi reprezintă un 
element echitabil, această tragere 
trebuie aplicată şi asupra comple-
turilor de 1, 2 şi 3 judecători din 
ţară”. 

Decizia 685/2018 CCR (pct. 
188) spune extrem de limpede că: 
„între garanţiile aferente imparţi-
alităţii obiective a instanţei, parte 

a dreptului la un proces echitabil, 
se înscrie caracterul aleatoriu atât 
al distribuirii cauzelor în sistem 
informatic, cât şi al compunerii 
completului de judecată instituit de 
lege”. Sursă: Mediafax, Avocaţi – 
Cazul Avocatului.

 Prin studiul ştiinţific efectu-
at asupra lacunelor legislative în 
materia legii de organizare judici-
ară, acesta se finalizează la nivelul 
acestei etape cu recomandarea şti-
inţifică, de iniţiere de câtre Minis-
trul de Justiţie a unei Ordonanţe de 
urgenţă, prin care să se completeze 
deopotrivă Noul Cod de procedură 
civilă şi Codul de procedură penală 
cu extinderea termenelor în raport 
de care justiţiabilii să beneficieze 
de dreptul de a introduce acţiuni 
de contestaţie în anulare, ca mijloc 
de retractare a deciziilor definitive, 
astfel:

 PROIECT DE MODIFICA-
RE A 135/2010 PRIVIND CPP;

 1. Art. 428:Termenul de 
introducere a contestaţiei în 
anulare se modifică astfel: 
 (2) Contestaţia în anulare pentru 
cazul prevăzut la art. 426 lit. d) 
poate fi introdusă oricând.

 Motivaţie: În prezent contesta-
ţia în anulare pentru cazurile când 
instanţa de apel nu a fost compusă 
potrivit legii ori a existat un caz de 
incompatibilitate, este prevăzuta 
prin art.426 lit d) Cpp, determinată 
pentru introducere la instanţă, de 
termenul prevăzut în art. 428 (1) 
Cpp, care este de maxim 30 de zile 
de la comunicarea hotărârii.

 Având în vedere că neegalitatea 
constituirii completului de judeca-
tă este o nulitate de ordine publică, 
exprimam opinia ca este necesar a 
fi imprescriptibil, deoarece ceea ce 
este nelegal, nu trebuie sa existe, 
indiferent de data constatării, de 
procedură prin care a fost făcută 
constatarea şi de termenul scurs de 
la data comunicării hotărârii defini-
tive.

În exprimarea acestei recoman-
dări, avem în vedere principiul 
constituţional, denumit egalitatea 

în faţa legii şi egalitatea în faţa 
justiţiei, obligaţie ce incumbă În-
altei Curţi de Casaţie şi Justiţie în 
virtutea loialităţii pe care aceasta 
trebuia să o manifeste faţă de prin-
cipiile constituţionale si jurispru-
denţa Curţii Europene a Drepturi-
lor Omului”. 

 În această etapă de studiu şti-
inţific, apreciem că procedura de 
contestaţie în anulare pentru cauze 
de nelegalitatea completelor de ju-
decată din cauzele civile, presupu-
ne un studiu separat, având în vede-
re stabilitatea raporturilor juridice 
între civili, în care nu întotdeauna 
priveşte statul. 
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Introducere. problema com-
baterii criminalităţii econo-

mice, inclusiv ale diferitor forme 
ale escrocheriei a devenit deosebit 
de actuală la etapa contemporană 
de dezvoltare a Republicii Moldo-
va. Escrocheria capătă noi forme 
şi dimensiuni. Investigarea aspec-
telor juridico-penale ale acestei 
fapte constituie astfel o parte im-
portantă a domeniului juridico-
penal al activităţii de combatere a 
escrocheriilor.

În cadrul analizei oricărei com-
ponenţe de infracţiune se eviden-
ţiază patru elemente, fiecare dintre 
ele incluzând un grup de semne 
care caracterizează: 1) obiectul 
infracţiunii; 2) latura obiectivă a 
infracţiunii; 3) latura subiectivă 
a infracţiunii; 4) subiectul infrac-
ţiunii. Dezvăluirea conţinutului 
obiectului infracţiunii constituie 
punctul iniţial al cunoaşterii com-
ponenţei oricărei infracţiuni.

Metode şi materiale aplicate. 
În limitele de studiu ale acestui 
articol, în calitate de metodă de 

cercetare principală a fost utilizată 
metoda comparatistă de studiere a 
obiectului escrocheriei. În afară de 
metoda comparativă au mai fost 
utilizate o serie de metode cum ar 
fi: metoda analizei logice, inter-
pretării logice, clasificării etc.

Conţinut de bază. Determina-
rea conţinutului obiectului infrac-
ţiunii de escrocherie se bazează pe 
concepţiile fundamentale ale şti-
inţei penale autohtone referitoare 
la obiectul infracţiunii. Problema 
clasificării obiectelor infracţiunii 
chiar şi la momentul actual rămâne 
a fi una discutabilă în doctrina pe-
nală a Republicii Moldova. Autorii 
Botnaru S., Şavga V., Grosu V., şi 
Grama M. deosebesc următoarele 
categorii ale obiectului juridic al 
infracţiunii: obiect general, obiect 
generic (de grup) şi obiect special 
(specific) [4, p. 152-153]. Juriştii 
Borodac A., Gherman M., Maldea 
N., Aldea T., Costa M., şi Stiuj V. 
la fel disting trei modalităţi ale 
obiectului: obiect general, generic 
(de grup) şi nemijlocit [2, p. 113-

115], astfel utilizând un termen di-
ferit pentru a nominaliza cea de-a 
treia modalitate a obiectului. 

Având în vedere cum definesc 
aceşti autori cea de-a treia catego-
rie a obiectului: primii – „obiectul 
juridic special al infracţiunii este 
valoarea socială concretă (şi, im-
plicit relaţiile sociale corespunză-
toare) căreia i se aduce atingere 
prin infracţiune” [4, p. 153]; ulti-
mii – „obiectul juridic nemijlocit 
al infracţiunii îl formează valoa-
rea socială concretă asupra căreia 
a atentat infractorul” [2, p. 114] 
putem concluziona că în doctrina 
penală a Republicii Moldova ter-
menele: „obiect juridic special” şi 
„obiect juridic nemijlocit” au un 
conţinut identic.

În doctrina penală română se 
foloseşte doar noţiunea de obiect 
juridic special care, de obicei, este 
determinat ca obiect juridic pro-
priu-zis al infracţiunii, specific fi-
ecărei infracţiuni constituit din re-
laţii sociale formate în jurul şi da-
torită unei valori sociale specifice, 
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subordonate uneia dintre valorile 
fundamentale, relaţii a căror for-
mare, desfăşurare sau dezvoltare 
nu ar fi posibilă fără incriminarea 
şi sancţionarea faptei care consti-
tuie elementul material al infracţi-
unii [7, p. 146].

În doctrina penală a Republi-
cii Moldova este acceptată practic 
unanim determinarea conţinutului 
obiectului juridic general al tu-
turor infracţiunilor, inclusiv şi al 
sustragerilor, şi al escrocheriei, ca 
relaţii sociale a căror existenţă şi 
normală desfăşurare este condiţio-
nată de protejarea ordinii de drept 
a Republicii Moldova. 

Nu există o astfel de unanimi-
tate de opinii referitor la noţiunea 
şi conţinutul obiectului generic al 
infracţiunii. Astfel, Borodac A., 
Gherman M., Maldea N., Aldea 
T., Costa M., şi Stiuj V. consideră 
că el cuprinde un grup de relaţii 
sociale omogene, dependente une-
le de altele [2, p. 114], iar autorii 
Botnaru S., Şavga V., Grosu V., şi 
Grama M. susţin opinia conform 
căreia el include şi valorile sociale 
de aceeaşi natură, şi relaţiile soci-
ale formate în jurul lor[4, p. 152]. 
O viziune analogică asupra noţiu-
nii obiectului generic este susţinu-
tă şi de către autorii români Bulai 
C. [7, p. 145], Boroi A. [3, p. 120], 
Nistoreanu G.[12 p. 97].

În doctrina penală a Republicii 
Moldova există anumite divergen-
ţe de opinii şi referitor la conţinutul 
obiectului generic al infracţiunilor 
patrimoniale. Juristul A. Borodac 
include în conţinutul obiectului 
generic al infracţiunilor respecti-
ve doar „relaţiile patrimoniale cu 
cele două componente ale lor: 1) 
dreptul la proprietate, şi 2) totali-
tatea celorlalte drepturi şi obligaţi-
uni patrimoniale, care au o valoare 
economică” [1, p. 155]. Susţinem 
însă poziţia autorilor Brânză S., 
Ulianovschi X., Stati V., Ţurcanu 

I. şi Grosu V. care au o viziune mai 
largă asupra conţinutului obiectul 
generic al infracţiunilor din grupul 
analizat considerând că acesta este 
compus din relaţiile sociale cu pri-
vire la patrimoniu[6, p. 222]. 

Expresia juridică a relaţiilor 
sociale patrimoniale se regăseşte 
preponderent în normele legislaţiei 
civile. În corespundere cu art. 284 
CC RM „Patrimoniul reprezintă 
totalitatea drepturilor si obligaţii-
lor patrimoniale (care pot fi eva-
luate în bani), privite ca o sumă de 
valori active și pasive strâns legate 
între ele, aparţinând unor persoane 
fizice si juridice determinate”, iar 
în corespundere cu alin. 1 art. 315 
CC al RM „Proprietarul are drept 
de posesiune, de folosinţă si de 
dispoziţie asupra bunului.” [8]. 

Reieşind din prevederile respecti-
ve, dreptul de posesie, de folosinţă 
şi de dispoziţie cu bunurile alcătu-
iesc dreptul la proprietate.

Evident, că orişice infracţiune 
patrimonială lezează dreptul de 
proprietate – forma juridică de 
exprimare a relaţiilor patrimoni-
ale. Infracţiunile patrimoniale, în 
dependenţă de specificul său, aduc 
daună ori concomitent tuturor îm-
puternicirilor proprietarului, ori 
doar unora dintre ele. Apreciem că 
dreptul la proprietate este derivat 
de la relaţiile patrimoniale, adică 
secundar în raport cu ele, relaţiile 
patrimoniale astfel fiind primare. 
Astfel, infracţiunile patrimoniale 
lezează dreptul la proprietate se-
cundar – dauna primară cauzându-
se relaţiilor patrimoniale. Reieşind 
din cele expuse mai sus, susţinem 
opinia autorului rus Gauhman L., 
care consideră că obiectul generic 
al infracţiunilor patrimoniale sunt 
relaţiile patrimoniale şi nu dreptul 
la proprietate, căci obiectul unei 
infracţiuni constituie ceea la ce 
infracţiunea atentează în final [17, 
p. 17-19].

În doctrina penală rusă există 
mai mulţi jurişti care ocupă o po-
ziţie analogică. Astfel, autorul V. 
A. Vladimirov apreciază că „in-
vestigaţiile elucidate în literatura 
juridică sovietică referitoare la in-
fracţiunile contra proprietăţii pri-
vate nu reflectă într-o măsură co-
respunzătoare toată complexitatea 
şi problematica relaţiilor sociale, 
reunite prin noţiunea de proprie-
tate privată. Deseori, aceste relaţii 
sunt cercetate unilateral: doar ca 
drept la proprietate privată. Însă 
... este necesar să concluzionăm 
că dreptul la proprietate privată 
şi conţinutul economic al propri-
etăţii nu sunt identice: dreptul la 
proprietate constituie doar expri-
marea juridică a relaţiilor sociale 
derivate referitoare la însuşirea 
bunurilor materiale şi posesiunea 
lor în cadrul şi prin intermediul 
anumitei formaţiunii social-eco-
nomice”. [16, p. 11].

Juristul Kosîh S. menţionează 
că relaţiile patrimoniale reprezintă 
„relaţiile între oameni (şi persoa-
ne juridice), referitoare la bunurile 
materiale, producerea, distribuirea, 
schimbul şi consumul lor” [21, p. 
19], autorul Kaciurin D. consideră, 
la rândul său, că acestea constitu-
ie „relaţiile sociale de producere, 
distribuire şi schimb al bunurilor 
materiale destinate consumului 
personal sau social” [20, p. 73], iar 
Grigorieva L. – „a) relaţiile referi-
toare la producerea bunurilor ma-
teriale şi b) relaţiile de distribuire 
a bunurilor materiale” [19, p. 10]. 
În lumina celor expuse, conţinutul 
relaţiilor patrimoniale cercetate în 
calitate de obiect generic al infrac-
ţiunilor din categoria dată include 
relaţiile referitoare la producerea, 
distribuirea, schimbul şi consumul 
bunurilor materiale.

Profesorul Brânză S. apreciază 
că obiectul nemijlocit al sustrage-
rilor, inclusiv şi al escrocheriei, 
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corespunde formal cu obiectul ju-
ridic generic al infracţiunilor patri-
moniale [5, p. 37]. Astfel, relaţiile 
patrimoniale în contextul descris 
reprezintă şi obiectul generic al 
tuturor infracţiunilor patrimonia-
le, şi obiectul nemijlocit corespun-
zător al fiecăreia dintre ele, şi în 
particular al escrocheriei. 

Un obiect juridic comun pentru 
infracţiunile săvârşite prin sustra-
gere (în grupul cărora este inclusă 
şi escrocheria) desemnează autorii 
Brânză S., Ulianovschi X., Stati 
V., Ţurcanu I. şi Grosu V. Ei con-
sideră că „obiectul juridic comun” 
al acestor infracţiuni îl constituie 
„relaţiile sociale cu privire la po-
sesia asupra bunurilor mobile” [6, 
p. 229], şi, în particular, obiectul 
juridic special al escrocheriei îl 
formează la fel doar „relaţiile so-
ciale cu privire la posesia asupra 
bunurilor mobile” [6, p. 280]. 

Considerăm în acest sens că au 
dreptate acei jurişti, care conside-
ră că prin intermediul escrocheriei 
pot fi însuşite şi bunurile imobile. 
Această poziţie este dominantă şi 
în doctrina penală română, şi în 
doctrina penală rusă. Astfel, au-
torii români Dobrinoiu V. [10, p. 
336], Nistoreanu Gh., Boroi A. 
[13, p. 328; 14, p. 210], Pascu I., 
Lazăr V. [15, p. 251], Loghin O., 
Toader T. [11, p. 303] consideră că 
infracţiunea de înşelăciune, prevă-
zută de legislaţia penală a Româ-
niei, poate avea ca obiect materi-
al bunurile imobile. Gauhman L. 
D. [23, p. 388] şi Coşaeva T. O. 
[22, p. 309] referindu-se la infrac-
ţiunea de escrocherie incriminată 
de legea penală a Federaţiei Ruse 
menţionează acelaşi lucru. 

Deoarece în republica Mol-
dova toate formele de proprieta-
te sunt protejate în măsură egală, 
obiectul nemijlocit al escrocheri-
ei îl constituie relaţiile sociale de 
proprietate, indiferent de forma ei. 

Astfel, profesorul Brânză S. afir-
mă că „tuturor formelor de pro-
prietate li se asigură cu adevărat o 
apărare juridico-penală egală” [5, 
p. 12]. Prin urmare la etapa con-
temporană de dezvoltare a Repu-
blicii Moldova specificarea formei 
de proprietate în conţinutul obiec-
tului nemijlocit al escrocheriei şi 
al altor infracţiuni patrimoniale se 
prezintă a fi neesenţială, lipsită de 
importanţă juridico-penală pentru 
calificarea infracţiunilor şi neîn-
semnată pentru individualizarea 
obiectului nemijlocit în raport cu 
obiectul generic. În opinia noas-
tră, forma proprietăţii nu reprezin-
tă un semn care ar individualiza 
obiectul nemijlocit al escrocheriei 
în raport cu obiectul generic al in-
fracţiunilor patrimoniale.

Obiectul nemijlocit al escro-
cheriei, însă, în raport cu obiectul 
generic al infracţiunilor patrimoni-
ale se caracterizează prin trăsături 
individuale adăugătoare, determi-
nate de conţinutul acţiunilor cu-
prinse de latura obiectivă a escro-
cheriei. Escrocheria este descrisă 
în alin. (1) art. 190 CP RM ca „do-
bândirea ilicită a bunurilor altei 
persoane prin înşelăciune sau abuz 
de încredere”. Acţiuni menţionate 
în această dispoziţie sunt orientate 
împotriva relaţiilor de proprietate, 
care, în primul rând, sunt legate de 
ordinea de distribuire a bunurilor 
materiale instaurate în Republica 
Moldova, iar, în al doilea rând, se 
nasc în legătură cu patrimoniul şi 
dreptul de proprietate. O astfel de 
orientare permite să evidenţiem 
trăsăturile, care individualizează 
relaţiile patrimoniale în calitate de 
obiect nemijlocit al escrocheriei 
în raport cu obiectul generic al in-
fracţiunilor patrimoniale.

În primul rând, evidenţiem or-
dinea de distribuire a bunurilor 
materiale în ţară, stabilită de le-
gislaţia Republicii Moldova. In-

fracţiunea de escrocherie este cea 
care cauzează prejudiciu ordinii 
de distribuire a bunurilor şi, cores-
punzător, încălcă şi relaţiile patri-
moniale, legate de această ordine. 
Reieşind din faptul dat, care indi-
vidualizează obiectul escrocheri-
ei, ultimul poate fi determinat ca 
fiind relaţiile sociale patrimoniale, 
legate de ordinea de distribuire a 
bunurilor materiale [18, p. 37]. 
Formula dată facilitează delimita-
rea obiectului nemijlocit al escro-
cheriei de obiectele nemijlocite ale 
altor infracţiuni patrimoniale, care 
nu constituie sustrageri sau acapa-
rări ale averii străine, în particular, 
de distrugerea sau deteriorarea bu-
nurilor (art. 197 CP RM).

O altă particularitate a obiectu-
lui juridic nemijlocit al escroche-
riei constă în faptul, că în conţinu-
tul său sunt cuprinse relaţiile lega-
te de bunurile materiale şi/sau de 
dreptul de proprietate. Trăsătura 
dată la fel facilitează diferenţierea 
obiectului juridic special al escro-
cheriei de obiectele nemijlocite 
corespunzătoare ale infracţiunilor 
patrimoniale, care sunt consti-
tuite din relaţiile sociale care se 
nasc doar în legătură cu bunurile 
materiale, adică de obiectele ne-
mijlocite ale tuturor formelor de 
sustragere.

Concluzii. Generalizând cele 
expuse mai sus concluzionăm că 
conţinutul obiectului juridic spe-
cial al escrocheriei se compune 
din relaţiile patrimoniale legate de 
ordinea de distribuire a bunurilor 
materiale în stat, relaţii care se re-
feră la patrimoniu şi la dreptul de 
proprietate.
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Introducere. Infracțiunea de 
falsificare a actelor datea-

ză încă din antichitate. Problema 
falsificării actelor a fost şi rămâne 
o problemă de actualitate care a 
luat amploare în condiţiile socie-
tăţii moderne, în care noţiunea de 
act reprezintă orice înscris tipărit, 
dactilografiat, manuscris, desenat, 
imprimat în diverse moduri, prin 
intermediul căruia se atestă o stare, 
identitate sau o valoare.

Soluționarea legală și temeinică 
a unui proces judiciar depinde, în 
primul rând, de clarificarea tutu-
ror împrejurărilor de fapt privind 
cauza penală sau civilă, operație 
caracterizată deseori printr-un grad 
sporit de dificultate și de comple-
xitate, necesitând cunoștințe și din 

alte domenii decât cele juridice.
După cum apariția dreptului a 

însemnat o necesitate istorică, tot 
astfel s-a făcut simțită nevoia cău-
tării unor mijloace care să asigure 
posibilitatea aflării adevărului sau 
identificarea celor vinovați, altfel 
decât printr-un sistem de probațiune 
empiric sau religios.

Elementele esențiale ale 
infracțiunii de fals în acte sunt 
relevate de literatura juridică și 
jurisprudență, prin faptul că aceasta 
prezintă trei caracteristici principa-
le, și anume: alterarea adevărului, 
producerea sau posibilitatea pro-
ducerii unor consecințe juridice, 
savârșirea faptei cu intenție.

Scopul articolului. Obiectivul 
cercetării, după cum rezultă din 

însuşi titlul dat, este cercetarea 
multilaterală și complexă a fapte-
lor antisociale contra justiției pre-
văzute în Capitolul XIV al Părții 
speciale al Codului penal al Repu-
blicii Moldova. La fel, studiul dat 
rezidă în analiza mecanismelor de 
drept, în partea practică ce ţine de 
prevenirea şi combaterea acţiunilor 
ce au drept scop atentarea la întrea-
ga ordine de drept și periclitarea 
activității organelor de resort, ce au 
ca obiectiv – înfăptuirea justiției la 
justa valoare.

Metode de cercetare ştiinţifică 
utilizate. Baza metodologică a cer-
cetărilor este constituită dintr-o to-
talitate de metode, procedee teore-
tice şi practice strict determinate de 
cunoaştere a domeniului cercetat, a 
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Accesul liber la justiție constituie unul dintre importantele drepturi fundamentale ale omului, a cărui aplicare are un 
impact decisiv pentru exercitarea tuturor drepturilor și libertăților afectate de incapacitatea juridică.

La fel, accesul liber la justiție este un principiu fundamental de drept, fiind consacrat într-un număr impunător de docu-
mente internaționale la care țara noastră este parte, inclusiv Declaraţia universală a drepturilor omului, Pactul internaţional 
cu privire la drepturile civile şi politice, Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, Convenția Europeană 
pentru Drepturile Omului, etc.

Este cert faptul că buna desfăşurare a activităţii în sfera publică condiţionează direct prestarea serviciilor calitative faţă 
de cetăţenii Republicii Moldova şi ale altor categorii de persoane, precum şi a respectării drepturilor şi libertăţilor funda-
mentale ale omului, și evident, neadmiterea încălcărilor în sfera justiției. Elementul material al infracţiunilor de fals propriu-
zis se realizează printr-o acţiune de alterare a adevărului. De aceea, în cele ce urmează dorim să ne expunem pe o imagine 
mai largă a tematicii de analiză teoretico-practică a falsului în acte.

Cuvinte-cheie: fals, acte, justiție, legea penală, normă juridică, pedeapsă.

THEORETICAL AND PRACTICAL APPROACHES TO FORGERY IN PAPERS

Eugeniu PITERSCHI,
PhD student, Academy “Stefan cel Mare” of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova

Free access to justice is one of the fundamental human rights, the application of which has a decisive impact on the 
exercise of all rights and freedoms affected by legal incapacity.

Equally, free access to justice is a fundamental principle of law, being enshrined in an impressive number of interna-
tional documents to which our country is a party, including the Universal Declaration of Human Rights, the International 
Covenant on Civil and Political Rights, the Convention on the rights of people with disabilities, the European Convention 
on Human Rights, etc.

It is certain that the proper conduct of the activity in the public sphere directly determines the provision of the qualitative 
services to the citizens of the Republic of Moldova and other categories of persons, as well as the observance of human ri-
ghts and fundamental freedoms and, obviously, the non-admission of violations in the sphere of justice.The material element 
of forgery crime itself is through an act of altering the truth. Therefore, in the following we would like to present a broader 
picture of the theoretical-practical thematic analysis of the false in the acts.
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relaţiilor juridice. Potrivit obiecti-
velor propuse, cercetarea se axea-
ză pe metodele ştiinţifice generale: 
analiza logică, analiza juridică, 
analiza istorică, analiza sistemică, 
analiza dinamică și sinteza.

Suportul ştiinţific al lucrării 
și mențiuni ale autorilor care 
abordează tematica cercetată. 
Sursele aplicate sunt cele specifice 
domeniului cercetării științifice, și 
anume: Codul civil al Republicii 
Moldova, literatura de specialita-
te autohtonă și cea rusă, precum 
și sursele de mass-media (pagina 
web).

În Republica Moldova infrac-
ţiunea de falsificare a probelor a 
fost supusă investigaţiilor de către 
Sergiu Brînză, Alexandru Borodac, 
Valeriu Cuşnir, Gheorghe Ulianov-
schi, Vitalie Stati, etc. 

Printre oamenii de ştiinţă din 
străinătate care au contribuit la 
elaborarea concepţiei teoretice pri-
vind răspunderea penală pentru in-
fracţiunea de falsificare a probelor 
se enumeră: V. Dongoroz, A. Bo-
roi, V. Dobrinoiu, A. Galahova, M. 
Kaufman, A. Amosov, H. Dadadev, 
M. Mirzabalaev, H. Fashtudinova, 
A. Fedorov, L. Lobanova, R. Cabu-
lov, etc.

Conținut de bază. Legea pe-
nală incriminează faptele săvârşite 
prin alterarea adevărul, ce creează 
un pericol grav sau aduc o vătă-
mare concretă anumitor interese 
ale statului ori ale unor persoane 
fizice și/sau juridice. Codul pe-
nal al Republicii Moldova conţine 
diverse dispoziţii în legătură cu 
incriminarea faptelor de fals care 
sunt calificate ca activităţi ilicite 
și respectiv fiind sancționați făptu-
itorii conform încadrării juridice a 
faptelor și gravitatea acțiunilor pe 
care le-au săvârșit. Așadar, dintre 
infracțiunile de fals prevăzute de 
legea penală putem remarca urmă-
toarele norme juridice:

236 – fabricarea sau punerea a) 
în circulaţie a semnelor băneşti fal-
se sau a titlurilor de valoare false;

237 – fabricarea sau punerea b) 

în circulaţie a cardurilor sau a altor 
instrumente de plată false;

307 – pronunţarea unei sen-c) 
tinţe, decizii, încheieri sau hotărâri 
contrare legii;

310 – falsificarea probelor;d) 
311 – denunţarea falsă sau e) 

plângerea falsă;
332 – falsul în acte publice;f) 
335g) 1 – falsul în documente 

contabile, etc.
Din categoria acestor genuri de 

infrațiuni, falsul cade asupra unor 
lucruri cărora li se atribuie juridic 
însuşirea şi funcţiunea de a servi 
drept probă a adevărului pe care îl 
exprimă sau îl atestă cu prilejul di-
verselor relaţii sociale.

Infracţiunile de fals aduc o atin-
gere gravă adevărului într-un pro-
ces judiciar, fie el penal sau civil 
(sau de altă natură), precum şi a 
îndepărtării încrederii a cetățenilor 
față de activitatea organelor de 
ocrotire a normelor de drept.

În cazul acestor genuri de fapte 
ilicite, alterarea adevărului, deşi se 
realizează printr-o activitate ilicită 
a persoanei, rezultatul acestei acti-
vităţi, şi anume înşelarea încrede-
rii publice, se obţine prin produsul 
activităţii făptuitorului, şi nu prin 
activitatea propriu-zisă a persoanei 
care a realizat produsul menţionat.

Pe de altă parte, în cadrul aces-
tui grup de infracţiuni, ceea ce se 
incriminează este alterarea adevă-
rului în cuprinsul unor entităţi pri-
vite în ele însele ca lucruri care ar 
trebui să se bucure de o încredere 
deplină, neştirbită, având juridic 
însuşirea de a servi ca probă adevă-
rului pe care îl exprimă [4, p. 315].

Așadar, în contextul preciză-
rilor de mai sus, putem specifica 
că infracțiunile de fals reprezintă 
acele fapte săvârşite cu vinovăţie şi 
care sunt de natură să aducă atinge-
re încrederii publice acordată anu-
mitor probe, cărora li se atribuie 
din punct de vedere juridic sarcina 
de a prezenta adevărul în fața orga-
nelor de resort.

La o examinare amănunţită a fe-
nomenului infracţional privind in-

fracţiunile de fals reţinem că acesta 
se manifestă sub două aspecte, pe 
de o parte îl găsim prezent în rândul 
organizaţiilor criminale specializa-
te în infracţiuni grave: înşelăciune, 
deturnare de fonduri, folosindu-se 
frecvent falsurile în înscrisuri pen-
tru realizarea activităţilor infrac-
ţionale menţionate anterior, pe de 
altă parte regăsim infracţiunile de 
fals prezente, în special, în rândul 
funcţionarilor ce săvârşesc aces-
te infracţiuni pentru a-şi ascunde 
activitatea defectuoasă ori modul 
în care şi-au exercitat profesia în 
vederea obţinerii unor profituri ne-
meritate.

Procedeele cele mai frecvente 
de alterare a actelor sunt ștersăturile 
și adăugirile. Aceste forme de mo-
dificare a unui act adevărat se pot 
întâlni separate sau împreună, pe 
același act și chiar la același cuvânt 
sau semn grafic; de asemenea ele 
pot însoți și alte forme de modifi-
care a actului.

Formele sub care se pot prezen-
ta adăugirile sunt variate, mergând 
de la adăugirea unei simple trăsă-
turi sau a unui semn de punctuaţie 
care modifică semnificaţia cuvân-
tului, a propoziţiei, a unui cuvânt, a 
unei fraze, a unui fragment de text 
sau chiar până la falsificarea unei 
pagini întregi dintr-un document 
oficial; iar, în prezent completările 
deasupra semnăturilor şi adăugirile 
în textele dactilografiate reprezintă 
forme aparte de exprimare a acelu-
iaşi mod de alterare a actelor.

Un caz de fals în acte a avut loc 
recent (13.09.2018), unde o per-
soană fiind cetățean al Republicii 
Moldova și-a falsificat viza de că-
lătorie benevol și cu bună credință. 
Așadar, prezint spre atenția dum-
neavoastră următoarea speță prac-
tică: ,,În data de 13 septembrie, pe 
sensul de ieșire din țară, s-a apro-
piat în calitate de pasager ocazi-
onal o conațională originară din 
raionul Călărași. La solicitarea 
Inspectorului Poliției de Frontieră, 
femeia a prezentat pașaportul bio-
metric valabil.
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La verificarea datelor, însă, s-a 
depistat indici de falsificare asupra 
vizei aplicată în documentul de că-
lătorie ce ar fi emisă de autoritatea 
de resort din Israel.

Audiată, femeia în vârstă de 54 
ani a comunicat că intenționa să 
ajungă în Italia pentru a-și vizita 
o verișoară, explicând că își per-
fectase viza în timpul șederei ei în 
țara respectivă prin intermediul 
unui necunoscut căruia i-a achitat 
2 mii de dolari.

Despre falsul vizei era la curent, 
deoarece la sfârșitul lunii iulie cur-
rent (2018) a fost oprită pe stradă 
de către reprezentanții serviciului 
de migrări al Israelului care au și 
reținut-o pe faptul dat. După șapte 
zile de arest, moldoveanca a fost 
deportată în Republica Moldo-
va” [6]. Asftel, această faptă este 
cea mai recentă depistată de către 
angajații Ministerului Afacerilor 
Interne al Republicii Moldova, 
iar persoană respectivă fiind pasi-
bilă de răspunderea penală pentru 
acțiunile săvârșite.

După cum am observant anteri-
or, falsul în acte poate fi comis și 
prin înlocuirea unei pagini în între-
gime, cu un alt act necorespunză-
tor realității, însă identic cu actul 
cel adevărat. În cazul respectiv, 
modalitățile de falsificare sunt di-
verse.

Din cele menționate supra re-
zultă că activitatea infracțională de 
fals în acte include atât falsificarea 
documentelor, cât și folosirea ul-
terioară și cu bună știință a docu-
mentelor false. Facilitățile obținute 
în procesul de falsificare a actelor, 
au un destinatar precis și nu se pot 
referi doar la subiectul indicat în 
document sau la persoana care a 
aplicat viza falsă.

O părere distinctă referitor la fal-
sul în acte o întâlnim și în doctrina 
de specialitate de peste hotare, unde 
autorii I. Griceanin și Iu. Șcigolev, 
consideră că ,,un document fals nu 
poate fi considerat în nici un fel de 
circumstanţe document autentic. 
Aşa cum un document autentic nu 

poate să devină un document fals 
chiar în cazul manipulării ilegale 
cu acesta. Cât priveşte aşa-numi-
tul „document străin”, el posedă 
toate calităţile caracteristice unui 
document autentic. În situaţia fo-
losirii frauduloase a unui aseme-
nea document, în esenţă, are loc 
falsul în identitatea unei persoane 
fizice. Dacă în locul documentului 
corespunzător, este prezentat un 
document asemănător ca formă sau 
conţinut (permis de trecere în locul 
legitimaţiei de colaborator al orga-
nelor de interne), cele săvârşite vor 
forma, probabil, o înşelăciune. Însă 
nu folosirea documentelor false” 
[5, p. 37-38].

În contextul celor menționate, 
putem reitera că vânzarea docu-
mentelor false, şi nu eliberarea do-
cumentelor false, se va considera 
fapta de primire a banilor de la cel 
care cumpără documentele false. 

Autorul A. Borodac, specifică 
că ,,vânzarea documentelor false 
presupune cedarea dreptului de po-
sesie asupra acestor obiecte unui 
cumpărător, în schimbul unei sume 
de bani sau al altui contraechiva-
lent” [1, p. 569].

În interpretarea termenului 
„vânzare”, folosit în orice ipoteză, 
trebuie să ne conducem de dispo-
ziţiile din Codul civil al Republi-
cii Moldova [3], adoptat de Par-
lamentul Republicii Moldova la 
6.06.2002, privitoare la contractul 
de vânzare-cumpărare. Iar potrivit 
alin. (1) art. 756 din Codul civil, 
preţul bunului trebuie să fie ex-
primat în bani. Nu există temeiuri 
de a nu aplica această interpretare 
ipotezei de vânzare a documente-
lor false, cu rezervele de rigoare 
condiţionate de ilegalitatea aces-
tei fapte. De aceea, prin „vânzare 
a documentelor false” trebuie de 
înţeles transmiterea documentelor 
false în sfera de stăpânire a altei 
persoane, în schimbul unei sume de 
bani (nu şi în schimbul unui contra-
echivalent). Această soluţie având 
nu doar un suport juridic, dar şi un 
suport logic.

O altă acțiune a falsului în acte 
– o constituie deținerea acestora. În 
doctrina penală este exprimată opi-
nia că deţinerea documentelor false 
reprezintă intrarea în posesie asu-
pra acestora. Considerăm că aceas-
tă definiţie se referă mai degrabă la 
cumpărarea sau procurarea de alt 
gen a documentelor false. Cumpă-
rarea documentelor false poate fi 
privită drept complicitate la vân-
zarea documentelor false. Însă, nu 
poate fi echivalată cu deţinerea do-
cumentelor false. Există o diferenţă 
sesizabilă între intrarea în posesie 
asupra documentelor false şi pose-
darea documentelor false. Așadar, 
prin deţinerea documentelor false 
trebuie de înţeles posedarea unor 
asemenea documente [2, p. 726].

Un rol aparte în procesul de 
analiză a faptelor de fals în acte, îi 
revine științe criminalistice, ce are 
menirea de a preveni falsificarea 
actelor. Locul acesteia în cadrul ac-
tivităţii de prevenire este determi-
nat de specificul ei, de posibilităţile 
pe care le are de a stabili, pe baza 
unor cunoştinţe de specialitate, îm-
prejurările care favorizează săvâr-
şirea infracţiunilor şi de a elabora 
măsuri profilactice. Criminalistica 
nu se substituie criminologiei şi 
nici altor ştiinţe care au ca sarcină 
studierea fenomenului infracţio-
nal. Ea se ocupă nu atât de facto-
rii criminogeni propriu-zişi, cât de 
împrejurările de natură tehnico-or-
ganizatorică ce înlesnesc comiterea 
infracţiunilor, preconizând măsuri 
profilactice de aceeaşi natură.

Sarcini de prevenire revin în 
egală măsură celor trei ramuri prin-
cipale ale criminalisticii (tehnica, 
tactica şi metodica), dar se poate 
susţine că un rol aparte îl are teh-
nica criminalistică şi îndeosebi – 
expertiza criminalistică. Aceasta 
din urmă contribuie substanţial la 
stabilirea de date faptice referitoa-
re la împrejurările care favorizează 
comiterea infracţiunii şi elaborarea 
măsurilor profilactice corespunză-
toare.

Activitatea de prevenire pe care 
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o desfăşoară experţii nu trebuie să 
se rezume însă la constatările ce 
rezultă din examinarea cazurilor 
ce li se supun spre rezolvare. Sunt 
necesare, în acelaşi timp, studii de 
generalizare a practicii de experti-
ză, în cadrul cărora se pot rezolva, 
pe lângă împrejurările concrete 
care favorizează falsul şi aspecte-
le referitoare la frecvenţa acestuia 
în diverse sectoare de activitate, la 
actele şi părţile acestora ce se fal-
sifică mai ales, la procedeele mai 
răspândite de falsificare, la autorii 
acestei infracţiuni.

Studiile întreprinse şi analiza 
practicii de expertiză demonstrea-
ză că împrejurările de natură teh-
nică şi organizatorică ce înlesnesc 
săvârşirea falsului în acte se pot 
grupa astfel:

- forma necorespunzătoare a 
acesteia;

- modul defectuos de întocmire 
a acestora;

- folosirea unor materiale de 
scriere necorespunzătoare;

- absenţa mijloacelor speciale 
de protecţie;

- insuficienta instruire a funcţio-
narilor care lucrează cu acte;

- evidenţa şi păstrarea necores-
puzătoare a actelor, etc.

Analizând prevederile Capi-
tolului XIV „Infracțiuni contra 
justiției” al părții speciale a Codu-
lui penal, observăm că cea mai po-
trivită normă din acest capitol pen-
tru calificarea faptei de fals în acte 
ar fi art. 310 CP RM (Falsificarea 
probelor). Prevederile art.310 CP 
RM au menirea de a proteja relațiile 
sociale în domeniul administrării 
probelor în procesul civil (alin. 1) 
și cel penal (alin. 2).

Concluzie. Din cele abordate 
supra, putem concluziona că din 
punct de vedere practic, falsifica-
rea probelor într-un proces judici-
ar constituie prezentarea cu bună 
știință de către subiectul de drept 
a unor date care nu corespund ade-
vărului. Datele respective, pentru a 
forma elementele unei componențe 
de infracțiune, trebuie neapărat să 

atenteze asupra valorilor ocrotite de 
legea penală, să fie comise cu bună 
știință, subiectul să fie pasibil de 
răspunderea penală și falsul în acte 
să se refere strict la infracțiunea să-
vârsită. 

Falsul în acte poate fi realizat 
doar printr-un complex de acțiuni 
active; comiterea acesteia cu aju-
torul inacțiunii, nu se soldează cu 
prevederile răspunderii penale. 
Așadar, putem constata cu certitu-
dine, că fapta prevăzută de textul 
de lege (CP RM), analizată în pre-
zenta lucrare, constă în prezentarea 
unor falsuri autentice atât organelor 
de urmărire penală și unor persoane 
cu funcții de răspundere, precum și 
organelor de stat împuternicite cu 
atribuții și responsabilități de-a în-
făptui și realiza măsuri necesare în 
lupta împotriva faptelor antisociale 
periculoase, inclusiv celor ce au ca 
obiect de studiu – alterarea adevă-
rului.
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Introducere. Într-o societate 
suspendată între globalizare 

și regionalizare, tradiții și novație, 
reforme și remitențe, în lipsa 
unei implicări active din partea 
organelor de drept și în prezența 
indiferenței societății civile, se 
creează premise favorabile pen-
tru dezvoltarea mediului criminal. 
Atentând la valorile fundamentale 
ale comunității, prevenirea și com-
baterea fenomenului criminalității 
se impune drept imperativ al ac-
tualului. Caracteristică tuturor 
societăților este dezvoltarea as-
pectului de combatere și mai puțin 
de prevenire a acestui flagel, în-
trucât măsurile întreprinse sunt 
condiționate de existența obiecti-
vă a faptelor, fiind abordați, astfel, 
doar factorii direcți și previzibili.

Elaborarea măsurilor de contra-
carare a criminalităţii presupune re-
levarea mecanismelor concrete de 
determinare care sunt cauzate în di-

ferite domenii şi la diferite niveluri: 
local, regional şi internaţional la 
obiective concrete, în diferite gru-
pări sociale şi entice [2, pag. 68].

Conținut de bază. Angajații 
cei mai experimentați din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne, 
în urma tratativelor purtate cu cei 
mai destoinici profesioniști și de 
comun acord cu societatea civilă, 
au ajuns la concluzia de-a imple-
menta unele programe notorii și 
de primă actualitate. Programele 
respective au menirea de-a asigura 
securitatea cetățenilor și o etapă 
mai productivă de cooperare din-
tre instituțiile de forță și cetățenii 
Republicii Moldova. Așadar, prin-
tre cele mai importante proiecte 
fiind: Săptămâna națională a vo-
luntariatului, Sector supravegheat 
de vecini, Bunicii grijulii, Festi-
valul fotbalistic ”Sport + Școală + 
Poliție”, Copil Școlarizat – Copil 
protejat, fii atent la trecere, etc.

În continuare, în vederea 
deslușirii complexului de activități 
desfășurat de către angajații de 
poliție, care au contribuit nemij-
locit la lansarea acestor proiecte, 
vom caracteriza pe rând fiecare 
dintre ele, pentru a identifica com-
plexul de măsuri și individualiza-
rea procesului de dedicare a pro-
fesionalismului fiecărui angajat al 
poliției în lansarea de proiecte.

Așadar, primul proiect 
menționat supra este Săptămâna 
națională a voluntariatului, eve-
nimentul este menit să mobilizeze 
cât mai multe organizații și vo-
luntarii pe care acestea îi implică, 
pentru a sărbatori împreună volun-
tariatul, pentru a atrage sprijinul 
comunității pentru acesta și pentru 
a recunoaște public activitatea vo-
luntarilor.

La fel ca în fiecare an, angajații 
poliției răspund cu entuziasm 
acestei provocări.

CZU 351.74

DEDICARE PROFESIONALISMULUI ANGAJAȚILOR POLIȚIEI PRIN 
LANSAREA DE PROIECTE

Radion ROTATU,
șef al Catedrei ,,Pregătire militară și intervenții profesionale”, Academia ,,Ștefan cel Mare” a MAI al RM, 

comisar-principal

Destinul unui adevărat bărbat include onestitate și generozitate, demnitate și responsabilitate, dar și, nu în ultimul rând, 
spiritul datoriei pentru Viața unui Copil.

Lansarea proiectelor de către angajații poliției vine să sporească siguranța persoanelor cu un minim de investiții și 
maxim de eforturi din partea poliției și implicarea activă a administrației publice locale și a locuitorilor, insistând asupra 
responsabilității civice a cetățenilor la nivel de comunitate.

Scopul de bază al acestora îl constituie promovarea programelor de prevenire a acțiunilor antisociale, în vederea creării 
unui mediu mai sigur pentru comunitate, precum și stabilirea unui dialog benefic între Poliţie, populaţie și autoritățile pu-
blice locale.

Cuvinte-cheie: sistem de drept, comunitate, proiecte sociale, activitate profesională, poliția, plan strategic, etc.

DEDICATE PROFESSIONALISM TO POLICE EMPLOYEES BY LAUNCHING PROJECTS

The destiny of a true man includes honesty and generosity, dignity and responsibility, but also, last but not least, the spirit 
of duty for a Child’s Life.

The launch of projects by police employees is intended to increase the safety of people with a minimum of investment 
and maximum effort by the police and active involvement of local government and residents, insisting on civic responsi-
bility of citizens at community level.

Their basic aim is to promote programs to prevent anti-social actions in order to create a safer environment for the com-
munity and to establish a beneficial dialogue between the Police, the population and local public authorities.

Keywords: law system, community, social projects, professional activity, police, strategic plan, etc.
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La lansarea acestui proiect, 
angajații instituțiilor de forță au 
ținut cont de prevederile art. 15 
pct. (2) lit. a) din Legea Volunta-
riatului nr. 121 din 18.06.2010[1]. 
Pe parcursul unei săptămâni, 
angajații poliției împreună cu au-
torităţile publice, instituţiile publi-
ce, organizaţiile societăţii civile și 
grupuri de inițiativă în parteneriat 
cu mass-media, business-ul, per-
soane publice etc. realizează cam-
panii de sensibilizare, dezbateri 
pe tema voluntariatului, acţiuni 
de caritate, salubrizare, şezători, 
instruiri etc.

Poliția Națională promovează 
voluntariatul printre angajați, dar 
și îndeamnă comunitatea să se ală-
ture polițiștilor în acțiunile sale.

Sectorul supravegheat de ve-
cini, are menirea de a veghea calea 
hoţilor sau a vecinilor scandalagii. 
Oamenii din zeci de sate din Mol-
dova s-au obligat să atragă atenţia 
autorităţilor de drept atunci când 
există situaţii care ar putea pune în 
pericol securitatea sau bunăstarea 
localnicilor.

Angajații poliţiei depun efor-
turi maxime de-a extinde proiectul 
dat în întreaga ţară.

Proiectul respectiv permite 
cunoaşterea problemelor cu care 
se confruntă comunitatea, dar și 
identificarea metodelor de soluţio-
nare a acestora, creând, astfel prin 
efort comun un mediu mai sigur 
pentru cetățeni.

Posterul pe care scrie „Atenție 
Sector Supravegheat de vecini” 
este un semn care le permite locu-
itorilor să tragă cu ochiul în curtea 
vecinului. Doar ca nu pentru a-i 
examina averea, ci pentru a o păzi. 
Atunci când unul dintre gospodari 
pleacă la muncă sau lipsește o pe-
rioadă de acasă din alte motive, 
vecinii se oferă să-i supravegheze 
casa. 

Angajații de poliție susțin că 
prin această acțiune urmăresc ca 
localnicii să se implice mai mult în 

viața aproapelui. Oamenii au fost 
instruiți ca atunci când observă o 
persoană suspectă în curtea vecină 
să sune imediat la poliție.

Proiectul „Supraveghere de Ve-
cinătate” spune „Nu” indiferenței 
și vine să mobilizeze poliția, so-
cietatea civilă și administrația pu-
blică locală să activeze în comun 
pentru a ajuta în soluționarea efi-
cientă a problemelor cu care se 
confruntă comunitatea.

Un alt proiect social implemen-
tat de către angajații poliției menit 
să asigure securitatea copiilor pe 
trecerile de pietoni este – Bunicii 
Grijulii.

”Bunicii Grijulii” este un servi-
ciu 100% social care are menirea 
să mobilizeze membrii comunității 
de vârsta a treia, cu experiență 
de viață, în scopul educării unei 
generații sănătoase de tineri. 

Principalele activități 
desfășurate fiind însoțirea în 
siguranță a copiilor de vârstă 
școlară mică (pedestru sau în 
transportul școlar ori public) de 
către ”Bunicii Grijulii” în cursul 
anului școlar (în conformitate cu 
orarul de intrare și ieșire a elevilor) 
spre școală și spre casă, precum și 
supravegherea spațiilor publice în 
vecinătatea edificiilor școlare pe 
parcursul desfășurării însoțirii.

Grupurile țintă a proiectului 
dat îl constituie: copiii de vârstă 
școlară mică și persoanele de vâr-
sta a treia anume, pensionarii.

Prin implementarea acestui 
proiect, problema identificată 
de către Inspectoratul general al 
poliției privind numărul mare de 
accidente rutiere cu implicarea 
minorilor la trecerile de pietoni 
sau în adiacentul acestora va fi în 
mare măsură soluționată, deoarece 
va fi asigurată deplasarea acestora 
la școală și de la școală de către o 
persoană sau două de vârsta a tre-
ia. În acest context, copiii:

- vor ajunge în siguranță la 
școală;

- vor facilita de trecerea nestin-
gherită a drumului în apropierea 
școlilor, ca în timp să deprindă 
responsabilități și să acumule-
ze mai multă autonomie în acest 
sens;

- vor fi protejați de pericolele 
străzii anume: accidentele rutiere, 
bullying-ul (comportamentul vio-
lent în rândul copiilor), persoane 
agresive, pedofili;

- va fi asigurată și monitorizată 
prezența acestora la orele de stu-
dii;

- vor inerioriza deprinderi pri-
vind circulația în spațiul public;

- vor însuși deprinderi corecte 
de comportament în relațiile cu 
ceilalți participanți la circulație;

- vor socializa cu semenii in-
tegrându-se mai ușor la grupul de 
apartenență, respectiv va fi redus 
riscul izolării sociale a minorului;

- vor socializa cu persoanele în 
etate acumulând experiența aces-
tora, mai mult, ”bunicul” va fi un 
bun intermediar și mediator între 
copil și părinte, între copil și pro-
fesor în situații delicate și stresan-
te pentru cel dintâi. 

- vor adera la un mod de viață 
activ practicând mersul pe jos, re-
spectiv va fi prevenită obezitatea 
infantilă;

- utilizarea de către copii a gad-
geturi-lor în timpul deplasării pe 
stradă va fi minimalizată.

Totodată, implicarea pensiona-
rilor în acest proiect va permite să 
păstrăm o generație de bunici cât 
mai mult posibil sănătoasă, activă 
și autonomă. Aceștia:

- vor fi reintegrați în viața soci-
ală prin obținerea unui statut nou 
- de îndrumător și călăuză pentru 
tânăra generație;

- vor avea o ocupație utilă – 
prevenirea pericolelor străzii; 
ocupație pe care o vor asocia cu un 
nou sens în viață, o cauză pentru 
care să-și dorească să se trezească 
dimineața, să se îngrijească și să 
iasă din casă;
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- practicând mersul pe jos ală-
turi de cei mici, vor putea să-și 
mențină și îmbunătățească sănăta-
tea astfel, va fi prevenită îmbătrâ-
nirea precoce;

- vor avea posibilitatea să co-
munice și să socializeze cu toate 
categoriile de vârstă și alte cate-
gorii sociale: copii, părinți, profe-
sori, polițiști, ”bunici”;

- și în acest caz va fi redus ris-
cul izolării sociale, însuși faptul că 
vor face parte din echipa ”Bunicii 
Grijulii” le va oferi sentimentul de 
apartenența la grup;

- persoanele de vârsta a treia vor 
beneficia indirect ca urmare a im-
plicării în proiect prin faptul că vor 
retrăi sentimentul de utilitate, de în-
credere în sine și vor obține respec-
tul și aprecierea comunității;

- de asemenea, vor fi protejați 
de depresie, alcoolism sau degra-
dare fizică ori mentală.

Părinții copiilor monitorizați 
vor avea posibilitatea să utilizeze 
timpul în scop de serviciu sau pen-
tru alte treburi gospodărești. 

Odată ce vor obține încredere 
în ”bunici”, vor fi înlăturate grijile 
cotidiene ce țin de: prezentarea în 
timp la serviciu și siguranța pro-
priilor copiilor în stradă.

Ca beneficiu indirect în cazul 
dat avem prevenirea și semnaliza-
rea cazurilor de violență domesti-
că (prin intermediul comunicării 
zilnice, ”bunicii” vor cunoaște 
problemele care pot apărea în fa-
miliile micuților, anunțând orga-
nele de resort)[3, pag. 142].

Comunitatea locală va benefi-
cia și ea în urma dezvoltării Servi-
ciului ”Bunicii Grijulii” prin:

- eliberarea serviciului urban 
de transport;

- fluidizarea traficului rutier;
- securizarea spațiului în adia-

centul instituțiilor de învățământ 
în orele de vârf (prin sistarea 
circulației transportului pe o anu-
mită perioadă de timp, în orele 
dimineții și după amiezii);

- responsabilizarea conducăto-
rilor auto (prin prisma respectării 
regulilor de circulație în adiacen-
tul instituțiilor de învățământ);

- consolidarea parteneriatelor 
între Poliție, Consilii raionale, pri-
mării și direcții de învățămînt.

Așadar, putem concluziona cu 
certitudine că în urma implemen-
tării acestui proiect, problema 
identificată de către Inspectoratul 
general al poliției privind numărul 
mare de accidente rutiere cu im-
plicarea minorilor la trecerile de 
pietoni sau în adiacentul acestora 
va fi în mare măsură soluționată, 
deoarece va fi asigurată deplasarea 
acestora la școală și de la școală 
de către o persoană sau două de 
vârsta a treia.

Totodată, pensionarii implicați 
în acest proiect vor avea posibili-
tatea să se reintegreze în societate 
în calitate de îndrumători și călău-
ze prevenind în același timp peri-
colele străzii.

De asemenea, părinții copiilor 
monitorizați vor avea posibilita-
tea să utilizeze timpul în scop de 
serviciu sau pentru alte trebuiri 
gospodărești.

Un alt proiect lansat de către 
angajații poliției este – festiva-
lul fotbalistic ”Sport + Școală + 
Poliție”, în cadrul acestuia copi-
ii cu vârsta de la 5 la 11 ani, din 
mai multe raioane din țară,vor 
participa la Festivalul fotbalistic 
”Sport+Școală+Poliție”, organi-
zat și desfășurat de Inspectoratul 
General al Poliţiei în parteneriat 
cu Federaţia Moldovenească de 
fotbal.

Astfel, în cadrul evenimentelor 
polițiștii informează copiii privind 
respectarea regulilor și măsurilor 
de siguranța personală în timpul 
aflării în traficul rutier, dar și în 
timpul navigării pe internet.

Totodată, copiii vor fi implicaţi 
și în diferite concursuri, competiții 
și antrenamente demonstrative de 
practicare a fotbalului, oferite de 

antrenorii şi liderii din cadrul pro-
gramului.

La fel, în cadrul desfășurării 
activităților cultural-sportive, 
participanții vor avea posibilita-
tea de a face cunoștință cu tehnica 
specială din dotare a angajaților 
subdiviziunilor teritoriale subor-
donate Inspectoratului General al 
Poliției, precum și de aplicarea cu-
noştinţelor în practică.

Programul special Sport+ 
Școală+Poliție face parte din ca-
drul proiectului ,,Open Fun Foot-
ball Schools”, implementat în țara 
noastră în contextul Acordului 
de colaborare între Inspectoratul 
General al Poliţiei şi Federaţia 
Moldovenească de Fotbal, semnat 
la 15 mai 2015, sub conducerea 
organizației neguvernamentale 
Cross Culture Project Association, 
din orașul Copenhaga, Danemar-
ca, pentru consolidarea eforturilor 
de promovare şi protecţie a dreptu-
rilor copiilor în vederea prevenirii 
şi combaterii delicvenței juvenile, 
precum şi promovării fotbalului în 
toate regiunile țării[4].

Campania națională “Co-
pil şcolarizat - copil protejat” 
, inițiată de IGP are drept scop 
școlarizarea a 1900 de copii cu 
risc de abandon școlar și diminua-
rea criminalității juvenile din toate 
raioanele țării.

Campania este organizată la 
inițiativa Inspectoratului General 
al Poliției şi are drept scop preve-
nirea abandonului școlar în rândul 
categoriilor defavorizate de copii 
și motivarea lor să-și continue stu-
diile prin sensibilizarea societății 
de a se implica în protejarea, edu-
carea copiilor care sunt supuși 
anumitor riscuri, totodată, de a re-
duce rata criminalității juvenile.

Beneficiarii acestei campa-
nii sunt copiii care au abandonat 
şcoala sau care nu au fost şcolari-
zaţi şi au nevoie de ajutor pentru 
a frecventa cursurile obligatoriu, 
precum şi copii în risc de abandon 
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şcolar, elevi în ciclul primar, gim-
nazial sau liceal de învăţământ.

Astfel, circa 1900 de copii 
din toate raioanele țării cu risc 
de abandon școlar, vor putea păși 
zâmbitori şi plini de speranță în 
noul an școlar cu îmbrăminte, 
ghiozdane și rechizite școlare.

Acest proiect a fost creat pen-
tru comunitate şi împreună cu co-
munitatea. Împreună contribuim 
la educaţia următoarei generaţii, 
pentru că copiii sunt viitorul nos-
tru [5].

O nouă campanie națională de 
sensibilizare pentru prevenirea ac-
cidentelor cu pietoni – ,,Fii atent 
la trecere”.

Cu sloganul „Fii atent la tre-
cere”, Inspectoratul General 
al Poliției a lansat, campania 
națională de sensibilizare pentru 
prevenirea accidentelor rutiere în 
care sunt implicați pietonii.

Asigură-te la traversare!; 
Privește în stânga și dreapta!; 
Fii ochi și urechi!; Ia copilul de 
mână!; Nu staționa fără motiv!; 
Grăbește-te încet! Nu alerga!; Nu 
folosi telefonu!; Scoate căștile!; 
Traversează regulamentar! acestea 
sunt mesajele de sensibilizare care 
vor apărea, la mai multe treceri de 
pietoni din țară, prin intermediul 
cărora Poliția dorește să reducă 
considerabil numărul de accidente 
rutiere cu implicarea pietonilor.

Zilnic, în țară, are loc cel puțin 
un accident rutier cu implicarea 
pietonilor în urma căruia o per-
soană decedează sau este trauma-
tizată. Aceste cifre impun măsuri 
și acțiuni concrete din partea tu-
turor actorilor implicați: comu-
nitate, autoritățile publice locale, 
instituții de învățământ, poliția și 
altele pentru a preveni accidentele 
rutiere cu implicarea pietonilor.

În primele șase luni ale anului 
curent, au avut loc 468 de acciden-
te rutiere cu implicarea pietonilor 
(-6,4%), în urma cărora 45 de pie-
toni au decedat (-13,4%), iar alţii 

403 au fost traumatizaţi (- 1,4%). 
Din numărul total de accidente ru-
tiere produse cu implicarea pieto-
nilor, în 140 de cazuri pietonii se 
aflau pe spațiile destinate circula-
ţiei acestora, în urma cărora cinci 
persoane au decedat și altele 142 
au fost traumatizate.

Campania „fii atent la trece-
re” este organizată de Inspecto-
ratul Național de Patrulare și este 
susținută de toate subdiviziunile 
IGP și Automobil Club din Mol-
dova[6].

În final, putem reitera că 
învățăm pe tot parcursul vieții, iar 
pentru a facilita acest proces și a 
răspunde exigențelor profesiona-
le impuse de ziua de mâine, avem 
grijă de formarea profesională a 
fiecărui angajat. Așadar, prin lan-
sarea acestor proiecte se încear-
că de ridicat nivelul de instruire, 
creativitate şi spiritul de echipă în 
rândul angajaților pentru a spori 
eficienţa, productivitatea şi cunoş-
tinţele de management.

Atât pregatirea profesională, 
cât și dezvoltarea continuă a aces-
teia devin sau ar trebui să devină 
o prioritate atât pentru societate, 
cât și pentru salariat din dorința 
de a atinge performanță. Datorita 
faptului că o mare parte din viață 
ne-o dedicăm locului de muncă, 
satisfacția în muncă este foarte 
importantă.
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Актуальность темы обу-
словлена не только её 

слабым освещением в нашей 
юридической литературе, но и 
проблемами в праве и несовер-
шенством отдельных правовых 
норм, регулирующих прекраще-
ние индивидуального трудового 
договора по обстоятельствам, не 
зависящим от воли сторон этого 
договора.

Изложение основного мате-
риала. Согласно ст. 45 Трудово-
го кодекса Республики молдова 
(далее – ТК Рм) № 154-XV от 
28.03.2003 года индивидуальный 
трудовой договор – соглашение 
между работником и работода-
телем, на основании которого 
работник обязуется выполнять 
работу, соответствующую опре-
деленной специальности, квали-
фикации или должности, на кото-
рую он назначен, с соблюдением 
правил внутреннего распорядка 
предприятия, а работодатель 
обязуется обеспечить работнику 
условия труда, предусмотрен-
ные настоящим кодексом, иными 
нормативными актами, содержа-
щими нормы трудового права, 

коллективным трудовым дого-
вором, а также своевременно и 
в полном размере выплачивать 
ему заработную плату. [1]

 Согласно части (3) ст. 2 ТК 
Рм в случаях, когда судебная 
инстанция определяет, что граж-
данским договором фактически 
регулируются трудовые отноше-
ния между работником и рабо-
тодателем, к таким отношениям 
применяются положения трудо-
вого законодательства. 

Согласно ст. 82 ТК Рм инди-
видуальный трудовой договор 
прекращается по следующим об-
стоятельствам, не зависящим от 
воли сторон: 

a) смерть работника, призна-
ние его умершим или безвестно 
отсутствующим решением су-
дебной инстанции;

b) смерть работодателя – фи-
зического лица, признание его 
умершим или безвестно отсут-
ствующим решением судебной 
инстанции;

c) признание договора недей-
ствительным решением судеб-
ной инстанции – со дня вступле-
ния решения в законную силу, за 

исключением случаев, предусмо-
тренных частью (3) ст. 84;

d) отзыв компетентными ор-
ганами лицензии (разрешения) 
на осуществление деятельности 
предприятия, – со дня отзыва со-
ответствующей лицензии (разре-
шения);

d1) отзыв компетентными 
органами разрешения (лицен-
зии), удостоверения, которые 
предоставляют работнику право 
работать по определенной про-
фессии, специальности или вы-
полнять определенную работу, – 
со дня отзыва соответствующего 
документа;

е) применение к работнику 
решением судебной инстанции 
уголовного наказания, исключа-
ющего возможность продолже-
ния работы на предприятии, – со 
дня вступления в законную силу 
такого судебного решения;

f) истечение срока действия 
срочного индивидуального тру-
дового договора – со дня, указан-
ного в договоре, за исключением 
случая, когда трудовые отноше-
ния фактически продолжаются и 
ни одна из сторон не потребова-

CZU 349.22

ПрекрАщенИе ИндИвИдуАльного трудового договорА По 
обстоятельствАм, не зАвИсящИм от волИ сторон

А. соснА, 
доктор права, преподаватель юридического факультета молдавского Госуниверситета.

Автор анализирует основания прекращения индивидуального трудового договора по обстоятельствам, не за-
висящим от воли сторон (работодателя и работника), и обращает внимание на противоречивые нормы и пробелы, 
которые следует устранить законодателю.

Ключевые слова: индивидуальный трудовой договор, работодатель, работник, прекращение индивидуального 
трудового договора, исковое заявление.

Author analyses the grounds of stopping of individual labour contract on circumstances not depending on will of 
parties (employer and worker), and pays attention to contradictory norms and blanks that it is necessary to remove to the 
legislator.

Keywords: individual labour contract, employer, worker, stopping of individual labour contract, point of claim.

Autorul analizează motivele încetării contractului individual de muncă în circumstanţele ce nu ţin de voinţa părţilor 
(angajator şi angajat) şi atrage atenţia asupra normelor şi lacunelor contradictorii care ar trebui eliminate de către legiuitor.

Cuvinte cheie: contract individual de muncă, angajator, angajat, încetarea contractului individual de muncă, cererea 
de chemare în judecată.



46 febrUArIe 2019

ла их прекращения, а также слу-
чая, предусмотренного частью 
(3) ст. 83;

g) завершение работы, пред-
усмотренной индивидуальным 
трудовым договором, заключен-
ным на время выполнения опре-
деленной работы;

h) завершение сезона в случае 
заключения индивидуального 
трудового договора для выпол-
нения сезонных работ;

i) достижение возраста 65 лет 
руководителем государственно-
го, в том числе муниципального, 
предприятия или предприятия с 
преимущественно государствен-
ным капиталом;

j) форс-мажорные обстоятель-
ства, подтвержденные в установ-
ленном порядке, исключающие 
возможность продолжения тру-
довых отношений;

j1) восстановление на работе 
по решению судебной инстанции 
лица, ранее выполнявшего эту 
работу, если перевод работника 
на другую работу согласно на-
стоящему кодексу невозможен;

k) при наличии иных основа-
ний, предусмотренных ст. 305 и 
310.

Признание работника или 
работодателя – физического 
лица умершим или безвестно 
отсутствующим производится 
судебной инстанцией в соответ-
ствии со ст. 49 и 52 Гражданско-
го кодекса Республики молдова 
(далее – ГК Рм) № 1107-XV от 
06.06.2002 года.[2] 

Согласно части (1) ст. 49 ГК 
Рм физическое лицо может быть 
признано безвестно отсутствую-
щим в случае его отсутствия в 
месте его жительства и истече-
ния не менее одного года со дня 
получения последних сведений 
о месте его пребывания. Лицо 
признается безвестно отсутству-
ющим судебной инстанцией по 
заявлению заинтересованного 
лица.

Согласно части (2) ст. 49 ГК 
Рм при невозможности устано-

вить день получения последних 
сведений об отсутствующем на-
чалом исчисления годичного 
срока считается первое число 
месяца, следующего за тем, в 
котором были получены послед-
ние сведения об отсутствующем, 
а при невозможности установить 
этот месяц – первое января сле-
дующего года. 

Согласно части (1) ст. 52 ГК 
Рм лицо может быть объявлено 
решением судебной инстанции 
умершим, если в месте его жи-
тельства нет сведений о месте 
его пребывания в течение трех 
лет, а если он пропал без вести 
при обстоятельствах, угрожав-
ших смертью или дающих осно-
вание предполагать его гибель от 
определенного несчастного слу-
чая, – в течение шести месяцев.

Согласно части (2) ст. 52 ГК 
Рм военнослужащий или иное 
лицо, пропавшие без вести в свя-
зи с военными действиями, мо-
гут быть объявлены умершими 
не ранее чем по истечении двух 
лет со дня окончания военных 
действий.

Согласно части (3) ст. 52 ГК 
Рм днем смерти лица, объявлен-
ного умершим, считается день 
вступления в законную силу су-
дебного решения об объявлении 
его умершим. В случае объявле-
ния умершим лица, пропавшего 
без вести при обстоятельствах, 
угрожавших смертью или даю-
щих основание предполагать 
его гибель от определенного не-
счастного случая, судебная ин-
станция может признать днем 
смерти день предполагаемой ги-
бели.

Согласно части (1) ст. 297 
Гражданского процессуально-
го кодекса Республики молдова 
(далее – ГПК Рм) № 225-XV от 
30.05.2003 года заявление о при-
знании лица безвестно отсутству-
ющим или об объявлении лица 
умершим согласно ст. 49 и 52 
Гражданского кодекса подается в 
судебную инстанцию по послед-

нему известному месту житель-
ства лица, в отношении которого 
подано заявление о признании 
безвестно отсутствующим или 
объявлении умершим.[3]

Согласно части (2) ст. 297 ГПК 
Рм заявление о признании лица 
безвестно отсутствующим или 
об объявлении лица умершим, 
поданное до истечения срока, 
установленного ст. 49 и 52 Граж-
данского кодекса, возвращается 
заявителю без рассмотрения.

 Заявление о признании лица 
безвестно отсутствующим или 
об объявлении его умершим 
должно соответствовать ст. 298 
ГПК Рм, согласно которой в 
заявлении указывается, для ка-
кой цели необходимо заявителю 
признать лицо безвестно отсут-
ствующим или объявить лицо 
умершим, а также излагаются 
обстоятельства, подтверждаю-
щие его безвестное отсутствие, 
либо обстоятельства, угрожав-
шие лицу смертью или дающие 
основание предполагать его ги-
бель от определенного несчаст-
ного случая. В отношении во-
еннослужащих или иных лиц, 
пропавших без вести в связи с 
военными действиями, в заявле-
нии указывается день окончания 
военных действий.

Это заявление рассматривает-
ся в порядке особого производ-
ства.

Согласно части (1) ст. 280 
ГПК Рм дела особого производ-
ства рассматриваются судебной 
инстанцией в порядке искового 
производства, с изъятиями и до-
полнениями, установленными 
главами XXIII-XXXIV настоя-
щего кодекса и другими закона-
ми..

Согласно части (2) ст. 280 
ГПК Рм дела особого производ-
ства рассматриваются судебной 
инстанцией с участием заяви-
теля, других заинтересованных 
лиц, а также органов публичной 
власти согласно ст. 74.

Согласно части (1) ст. 299 
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ГПК Рм при подготовке дела к 
судебному разбирательству су-
дья выясняет, какие лица (род-
ственники, друзья, бывшие со-
служивцы), органы, организации 
(жилищно-эксплуатационные 
организации, органы полиции, 
военные учреждения, примэрии 
и др.) могут дать сведения о без-
вестно отсутствующем, и запра-
шивает от них необходимые све-
дения о нем.

Согласно части (2) ст. 299 
ГПК Рм судья вправе вынести 
определение об опубликовании в 
местной газете за счет заявителя 
сообщения о возбуждении дела. 
В сообщении указываются наи-
менование судебной инстанции, 
в которую подано заявление о 
признании лица безвестно от-
сутствующим или объявлении 
лица умершим, имя, дата и ме-
сто рождения, последнее место 
жительства и место работы без-
вестно отсутствующего, имя 
или наименование заявителя и 
его место жительства или место 
нахождения, просьба к лицам, 
располагающим сведениями о 
месте пребывания безвестно от-
сутствующего, сообщить их су-
дебной инстанции.

Согласно части (3) ст. 299 
ГПК Рм судья может предло-
жить органу опеки по месту на-
хождения имущества безвестно 
отсутствующего лица назначить 
управляющего его имуществом.

Часть (3) ст. 299 ГПК Рм даёт 
судебной инстанции право при-
нять меры к защите имущества 
лица, признанного безвестно от-
сутствующим, в соответствии со 
ст. 50 ГК Рм.

Согласно части (1) ст. 50 ГК 
Рм при необходимости посто-
янного управления имуществом 
лица, признанного безвестно от-
сутствующим, судебная инстан-
ция назначает управляющего, 
с которым орган опеки и попе-
чительства заключает договор 
доверительного управления. По 
требованию заинтересованных 

лиц судебная инстанция может 
назначить управляющего и до 
истечения одного года со дня по-
лучения последних сведений о 
месте пребывания безвестно от-
сутствующего. 

Согласно части (1) ст. 300 
ГПК Рм решение судебной ин-
станции о признании лица без-
вестно отсутствующим являет-
ся основанием для передачи его 
имущества (при необходимости 
постоянного управления им) 
лицу, с которым орган опеки и 
попечительства заключает дого-
вор доверительного управления.

Согласно части (2) ст. 300 
ГПК Рм решение судебной ин-
станции, которым лицо объявле-
но умершим, является основани-
ем для регистрации его смерти 
органом записи актов граждан-
ского состояния.

Согласно части (1) ст. 301 
ГПК Рм в случае явки или об-
наружения места пребывания 
лица, признанного безвестно от-
сутствующим или объявленного 
умершим, судебная инстанция 
решением отменяет свое ранее 
вынесенное решение.

Согласно части (3) ст. 301 
ГПК Рм отмена решения о при-
знании лица безвестно отсут-
ствующим или об объявлении 
лица умершим производится в 
том же деле, если дело хранится 
в архиве судебной инстанции.

Признание индивидуального 
трудового договора недействи-
тельным решением судебной ин-
станции согласно пункту с) ст. 82 
ТК Рм является основанием для 
прекращения индивидуального 
трудового договора.

Недействительность индиви-
дуального трудового договора 
может быть установлена реше-
нием судебной инстанции в со-
ответствии со ст. 84 ТК Рм.

 Согласно части (1) ст. 84 
ТК Рм несоблюдение любого 
из установленных настоящим 
кодексом условий заключения 
индивидуального трудового до-

говора влечет его недействитель-
ность.

вывод. Из содержания части 
(1) ст. 84 ТК Рм непонятно, на-
рушение каких именно условий 
заключения индивидуального 
трудового договора является 
основанием для признания этого 
договора недействительным.

Условия заключения индиви-
дуального трудового договора 
установлены ст. 46, 56, 57-66 ТК 
Рм.

Согласно части (3) ст. 84 ТК 
Рм недействительность инди-
видуального трудового договора 
может быть устранена выполне-
нием соответствующих условий, 
предусмотренных настоящим 
кодексом. 

Предложение. Пункт с) ст. 82 
и ст. 84 ТК Рм практически не 
применяются, поэтому их следу-
ет отменить. Нарушение суще-
ственных условий заключения 
индивидуального трудового до-
говора должно служить основа-
нием его прекращения. 

вывод. Нет смысла обра-
щаться в суд с иском о призна-
нии индивидуального трудового 
договора недействительным, а 
после вступления решения суда 
в законную силу прекращать 
индивидуальный трудовой до-
говор.

Отзыв компетентными ор-
ганами лицензии (разрешения) 
на осуществление деятельности 
предприятия является основани-
ем для прекращения индивиду-
ального трудового договора.

При этом следует учесть, что 
отзыв лицензии (разрешения) 
на осуществление деятельности 
предприятия может быть об-
жалован в соответствии с зако-
ном Рм «Об административном 
суде» № 793-XIV от 10.02.2000 
года.[4]

Отзыв компетентными орга-
нами разрешения (лицензии) удо-
стоверения, которое предостав-
ляет работнику право работать по 
определенной профессии, специ-
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альности или выполнять опреде-
ленную работу также является 
основанием для прекращения 
индивидуального трудового до-
говора, т.к. работник лишён прав 
выполнять обусловленную этим 
договором работу.

Вступивший в законную силу 
приговор суда, которым работ-
ник лишен права занимать опре-
деленную должность или зани-
маться определенной деятель-
ностью, обязывает работодателя 
прекратить индивидуальный 
трудовой договор.

Довольно часто применяе-
мым основанием прекращения 
индивидуального трудового до-
говора является истечение срока 
действия срочного индивидуаль-
ного трудового договора.

Индивидуальные трудовые 
договоры заключаются, как пра-
вило, на неопределенный срок.

Согласно части (3) ст. 54 ТК 
Рм если в индивидуальном тру-
довом договоре не указан срок 
его действия, договор считается 
заключенным на неопределен-
ный срок.

Согласно части (4) ст. 54 ТК 
Рм запрещается заключение 
срочных индивидуальных тру-
довых договоров в целях укло-
нения от предоставления прав и 
гарантий, предусмотренных для 
работников, с которыми заклю-
чается индивидуальный трудо-
вой договор на неопределенный 
срок.

Согласно части (5) ст. 54 ТК 
Рм индивидуальный трудовой 
договор, заключенный на опре-
деленный срок при отсутствии 
законных к тому оснований, 
установленных Государственной 
инспекцией труда, считается за-
ключенным на неопределенный 
срок. 

Согласно части (1) ст. 55 ТК 
Рм индивидуальный трудовой 
договор может быть заключен 
на определенный срок в соответ-
ствии с частью (2) ст. 54 в сле-
дующих случаях:

a) на период временного от-
сутствия работника, действие 
индивидуального договора ко-
торого приостановлено (за ис-
ключением случаев его участия 
в забастовке), либо на период 
нахождения его в одном из отпу-
сков, предусмотренных ст.112, 
120, 123, 124, 126, 178, 299 и 300, 
или на период его отсутствия по 
другим причинам;

b) на время выполнения вре-
менных работ продолжительно-
стью до двух месяцев;

b1) на время выполнения се-
зонных работ, когда в силу при-
родных условий работа может 
производиться только в течение 
определенного периода года;

c) с лицами, откомандирован-
ными на работу за пределы Ре-
спублики молдова;

c1) с иностранными гражда-
нами, которые трудоустраива-
ются на территории Республики 
молдова;

d) на время стажировки и про-
фессиональной подготовки ра-
ботника на другом предприятии;

e) с лицами, обучающимися 
по дневной форме обучения;

f) с лицами, вышедшими со-
гласно действующему законода-
тельству на пенсию по возрасту 
или пенсию за выслугу лет (либо 
приобретшими право на такую 
пенсию) и нетрудоустроенными, 
– на срок до двух лет. Данный 
срок может быть продлен сторо-
нами с учетом требований части 
(2) ст. 54, части (1) и пункта а) 
части (2) ст. 68;

g) с научными работниками 
учреждений, занимающихся на-
учными исследованиями и раз-
работками, педагогическими ра-
ботниками и ректорами высших 
учебных заведений, а также с 
руководителями учебных заве-
дений дошкольного, начального, 
общего среднего, специального 
внешкольного, художественного, 
спортивного, среднего профес-
сионального, среднего специаль-
ного образования – по резуль-

татам конкурса, проведенного 
в соответствии с действующим 
законодательством;

h) на период избрания ра-
ботника на определенный срок 
на выборную должность в цен-
тральных и местных органах 
публичной власти, а также в 
профсоюзных органах, органах 
патронатов, других некоммерче-
ских организаций, хозяйствен-
ных товариществ и обществ;

i) с руководителями пред-
приятий, их заместителями и 
главными бухгалтерами пред-
приятий;

j) на период выполнения без-
работными оплачиваемых обще-
ственных работ в порядке, уста-
новленном Правительством;

k) на время выполнения опре-
деленной работы;

k1) на период реализации ин-
вестиционного проекта или про-
граммы технической и финансо-
вой помощи;

k2) для выполнения работ, 
связанных с увеличением объема 
производства или оказываемых 
услуг, временный характер кото-
рых (до одного года) может быть 
обоснован работодателем;

k3) с лицами, поступающими 
на работу на предприятия, соз-
данные на определенный пери-
од;

l) c творческими работниками 
из области искусства и культу-
ры; 

m) с работниками религиоз-
ных объединений; а также

n) в иных случаях, предусмо-
тренных действующим законо-
дательством. 

Предложение. Считаем, что 
пункт f) части (1) ст. 55 ТК Рм, 
позволяющий заключать сроч-
ные трудовые договоры с ли-
цами, вышедшими на пенсию 
по возрасту или за выслугу лет, 
либо приобретшими право на 
такую пенсию, должен быть от-
менен как дискриминационный, 
противоречащий ст. 5, 8, 9, 10 ТК 
Рм, другим законам и междуна-



49febrUArIe 2019

родным договорам (Конвенци-
ям).

Статья 551 ТК Рм предусма-
тривает гарантии работникам, 
принятым на работу на опреде-
ленный срок.

Согласно части (1) ст. 551 ТК 
Рм не допускается менее благо-
приятное обращение с работни-
ками, принятыми на работу на 
определенный срок, по сравне-
нию с постоянными работни-
ками, выполняющими равно-
ценную работу на том же пред-
приятии, если такое обращение 
основывается исключительно на 
продолжительности трудовых 
отношений и не имеет объектив-
ного обоснования.

Согласно части (2) ст. 551 ТК 
Рм запрет, предусмотренный ча-
стью (1), применяется по мень-
шей мере к:

a) трудовому стажу, необхо-
димому для замещения опреде-
ленных должностей;

b) возможностям обучения;
c) возможности занять по-

стоянную должность на пред-
приятии.

Согласно части (3) ст. 551 ТК 
Рм в целях обеспечения равного 
доступа к рабочим местам уста-
новленный для замещения опре-
деленной должности трудовой 
стаж должен быть одинаковым 
для работников, принятых на ра-
боту как на неопределенный, так 
и на определенный срок.

Согласно части (4) ст. 551 ТК 
Рм для повышения профессио-
нальных навыков, карьерного 
роста и профессиональной мо-
бильности работников, принятых 
на работу на определенный срок, 
работодатель должен содейство-
вать их доступу к адекватным 
возможностям профессиональ-
ной подготовки в соответствии с 
положениями настоящего кодек-
са (раздел VIII).

Согласно части (5) ст. 551 ТК 
Рм работодатель обязан проин-
формировать работников, приня-
тых на работу на определенный 

срок, о вакантных должностях, 
появившихся на предприятии, 
в течение пяти рабочих дней со 
дня их появления, с тем чтобы 
обеспечить указанным работни-
кам доступ к постоянным долж-
ностям на равных с остальными 
работниками условиях. Инфор-
мация о вакантных должностях 
должна доводиться до сведения 
работников, а также их предста-
вителей на уровне предприятия 
посредством публичного объяв-
ления, размещенного на обще-
доступном информационном 
стенде в местонахождении пред-
приятия (включая его филиалы 
или представительства), а также, 
по обстоятельствам, на его веб-
странице. 

Согласно части (1) ст. 83 ТК 
Рм в случае прекращения сроч-
ного индивидуального трудово-
го договора в связи с истечени-
ем срока его действия работник 
должен быть извещен об этом 
работодателем в письменной 
форме не менее чем за 10 рабо-
чих дней.

Согласно части (3) ст. 83 ТК 
Рм срочный индивидуальный 
трудовой договор, заключенный 
на время исполнения трудовых 
обязанностей работника, дей-
ствие индивидуального трудо-
вого договора которого приоста-
новлено или который находится 
в соот ветствующем отпуске, 
(пункт a) ст.55), прекращается в 
день возвращения этого работ-
ника на работу.

Согласно части (4) ст. 83 ТК 
Рм если по истечении действия 
срочного индивидуального тру-
дового договора ни одна из сто-
рон не потребовала его прекра-
щения и трудовые отношения 
фактически продолжаются, до-
говор считается продленным на 
неопределенный срок. 

Индивидуальный трудовой 
договор может быть прекращен 
и в случае форс-мажорных об-
стоятельств, подтвержденных в 
установленном порядке.

Восстановление на работе по 
решению судебной инстанции 
лица, ранее выполнявшего эту 
работу, если перевод работни-
ка на другую работу согласно 
трудовому кодексу невозможен, 
обязывает работодателя прекра-
тить индивидуальный трудовой 
договор.

Согласно части (2) ст. 256 
ГПК Рм немедленному испол-
нению подлежит судебное реше-
ние о восстановлении на работе 
незаконно уволенного или пере-
веденного работника.

Работодатель обязан испол-
нить немедленно решение суда 
первой инстанции о восстанов-
лении работника на работе, а 
также может обжаловать реше-
ние в апелляционном порядке.

 В случае неисполнения ре-
шения суда применяется адми-
нистративная ответственность, 
установленная ст. 318 Кодекса 
Республики молдова о правона-
рушениях (далее – КоП Рм) № 
218-XVI от 24.10.2008 года.[5]

Как уже было сказано выше, 
решение суда первой инстанции 
о восстановлении на работе ра-
ботодатель, исполнивший реше-
ние суда, вправе обжаловать в 
апелляционном порядке в соот-
ветствующую апелляционную 
палату. Определение апелляци-
онной палаты работодатель мо-
жет обжаловать в кассационном 
порядке в Высшую судебную па-
лату Рм.

В случае, если решение суда 
о восстановлении работника на 
работе и взыскании материаль-
ного и морального ущерба будет 
отменено вышестоящей судеб-
ной инстанцией с вынесением 
нового решения об отказе в иске 
о восстановлении на работе и 
взыскании материального и мо-
рального ущерба, то после всту-
пления решения суда об отказе в 
иске в законную силу работода-
тель имеет право требовать по-
ворот исполнения.

Согласно части (1) ст. 157 Ис-
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полнительного кодекса Респу-
блики молдова (далее – ИК Рм) 
№ 443-XV от 24.12.2004 года (в 
редакции закона Рм № 143 от 
02.07.2010 года) в случае отмены 
решения, приведенного в испол-
нение, и вынесения после ново-
го рассмотрения дела решения 
об отклонении иска полностью 
или частично либо определения 
о прекращении производства 
или об оставлении заявления 
без рассмотрения судебная ин-
станция по своей инициативе 
выносит решение о возврате от-
ветчику (должнику) за счет ист-
ца (взыскателя) всего того, что 
было взыскано по отмененному 
решению, а также исполнитель-
ных расходов. [6]

В соответствии со ст. 157-160 
ИК Рм работодатель имеет пра-
во на поворот исполнения, т.е. 
на взыскание денежных средств, 
которые работник, восстанов-
ленный на работе, получил от 
работодателя на основании впо-
следствии отмененных судебных 
решений (определений).

По нашему мнению, срок 
давности на предъявление иска 
о повороте исполнения продол-
жительностью 1 год установлен 
частью (4) ст. 344 ТК Рм.

 В данном случае не должен 
применяться трехлетний срок 
исковой давности, установлен-
ный частью (1) ст. 267 ГК Рм, 
т.к. трудовые отношения регу-
лируются специальным законом, 
т.е. ТК Рм.

Согласно части (3) ст. 5 зако-
на Рм «О нормативных актах» 
№ 100 от 22.12.2017 года в слу-
чае противоречия между нормой 
специального и общего норма-
тивного акта применяется нор-
ма специального нормативного 
акта.[7] 

Неурегулированным остается 
вопрос имеет ли право работо-
датель уволить восстановлен-
ного на работе работника после 
вступления в законную силу 
решения суда об отказе в иске 

о восстановлении на работе и, 
если работодатель имеет право 
уволить работника, то на каком 
основании.

ТК Рм, к сожалению, не даёт 
ответа на эти вопросы.

Этот существенный пробел 
должен восполнить законодатель, 
используя научно-практический 
опыт Российской Федерации.

Статья 83 Трудового кодекса 
Российской Федерации, приня-
того Государственной Думой 21 
декабря 2001 года и одобренного 
Советом Федерации 26 декабря 
2001 года, содержит такое осно-
вание прекращения трудового до-
говора как отмена решения суда 
или отмена (признание незакон-
ным) решения Государственной 
инспекции труда о восстановле-
нии работника на работе (пункт 
11 ст. 83 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации.[8]

Предложение. Следует до-
полнить ст. 82 ТК Рм пунктом 
j2) отмена решения суда о вос-
становлении на работе с выне-
сением вступившего в законную 
силу нового решения об отказе в 
иске.

Прекращение индивидуаль-
ных трудовых договоров осу-
ществляется в соответствии с 
частями (2) и (3) ст. 81, ст. 142 и 
143 ТК Рм.

Согласно части (2) ст. 81 ТК 
Рм во всех случаях, предусмо-
тренных частью (1), днем пре-
кращения индивидуального тру-
дового договора считается по-
следний день работы работника.

Согласно части (3) ст. 81 ТК 
Рм индивидуальный трудовой 
договор прекращается на осно-
вании приказа (распоряжения, 
решения, постановления) рабо-
тодателя, который доводится до 
сведения работника под распис-
ку не позднее дня освобождения 
от работы, за исключением слу-
чая, когда работник не работает 
до дня освобождения (отсут-
ствие на работе без уважитель-
ных причин, лишение свободы 

и др.). Приказ (распоряжение, 
решение, постановление) рабо-
тодателя о прекращении инди-
видуального трудового договора 
должен содержать указание на 
соответствующую статью зако-
на, ее часть, пункт и подпункт. 

Согласно части (5) ст. 142 ТК 
Рм в случае смерти работника 
причитающиеся ему заработная 
плата и иные выплаты выплачи-
ваются в полном размере супру-
гу (супруге), совершеннолетним 
детям или родителям умершего, 
а при их отсутствии – другим на-
следникам в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Согласно части (1) ст. 143 
ТК Рм при отсутствии спора о 
размерах всех причитающихся 
работнику от предприятия сумм 
расчет производится:

a) в случае прекращения ин-
дивидуального трудового дого-
вора с работником, продолжаю-
щим работать до дня освобожде-
ния, – в день освобождения;

b) в случае прекращения ин-
дивидуального трудового до-
говора с работником, не рабо-
тающим до дня освобождения 
(в случае медицинского отпуска, 
отсутствия на работе без уважи-
тельных причин, лишения сво-
боды и пр.), – не позднее чем на 
следующий день после предъяв-
ления освобожденным работни-
ком требования о расчете.

Согласно части (2) ст. 81 ТК 
Рм в случае возникновения спо-
ра о размере сумм, причитаю-
щихся работнику при освобож-
дении, работодатель во всяком 
случае обязан выплатить в срок, 
указанный в части (1), неоспари-
ваемую сумму. 

Ответственность за несвоев-
ременную выплату заработной 
платы установлена ст. 145 и ча-
стью (2) ст. 330 ТК Рм.

Согласно части (1) ст. 145 ТК 
Рм компенсация потерь в связи 
с несвоевременной выплатой за-
работной платы производится 
посредством обязательной индек-
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сации в полном размере суммы 
начисленной заработной платы, 
если ее задержка составила ка-
лендарный месяц и более со дня, 
установленного для ежемесячной 
выплаты заработной платы.

Согласно части (2) ст. 145 ТК 
Рм компенсация, предусмотрен-
ная частью (1), производится от-
дельно по каждому месяцу путем 
повышения заработной платы в 
соответствии с коэффициентом 
инфляции, рассчитанным в уста-
новленном порядке.

Согласно части (4) ст. 145 ТК 
Рм порядок исчисления суммы 
компенсации потери части за-
работной платы в связи с нару-
шением сроков ее выплаты уста-
навливается Правительством по 
согласованию с патронатами и 
профессиональными союзами. 

Согласно части (1) ст. 330 ТК 
Рм в случае задержки по вине 
работодателя выплаты заработ-
ной платы (ст. 142), отпускного 
пособия (ст. 117), выплат в связи 
с освобождением (ст. 143) или 
других выплат (ст. 123, 124, 127, 
139, 186, часть (8) ст. 225 и др.), 
причитающихся работнику, ему 
выплачиваются дополнительно за 
каждый день просрочки 0,3 % от 
суммы, не выплаченной в срок. 

Согласно части (5) ст. 66 ТК 
Рм при прекращении индиви-
дуального трудового договора 
трудовая книжка возвращается 
работнику в день освобождения 
от работы. 

Ответственность за задержку 
выдачи трудовой книжки уста-
новлена ст. 151 ТК Рм, в соот-
ветствии с которой при задержке 
выдачи трудовой книжки по вине 
работодателя при освобождении 
работника ему выплачивается 
средняя заработная плата за все 
время вынужденного отсутствия 
на работе, обусловленного невоз-
можностью устроиться на рабо-
ту на другом предприятии из-за 
отсутствия трудовой книжки. В 
этом случае средняя заработная 
плата выплачивается бывшему 

работнику его бывшим работо-
дателем согласно письменному 
соглашению сторон, а в случае 
спора – на основании решения 
судебной инстанции.

Работнику очень трудно до-
казать, что он не устроился на 
работу именно из-за отсутствия 
трудовой книжки. 

Предложение. Поэтому ст. 
151 ТК Рм следует изменить, 
исключив из неё слова «обуслов-
ленного невозможностью устро-
иться на работу на другом пред-
приятии из-за отсутствия трудо-
вой книжки».

Пункт b) части (1) ст. 57 ТК 
Рм обязывает лицо, поступаю-
щее на работу, при заключении 
индивидуального трудового до-
говора предъявить работодателю 
трудовую книжку за исключе-
нием случаев, когда лицо по-
ступает на работу впервые или 
трудоустраивается по совмести-
тельству.

Поэтому задержка выдачи 
трудовой книжки по вине рабо-
тодателя должна считаться без-
условным основанием для взы-
скания с работодателя в пользу 
работника среднего заработка за 
всё время вынужденного отсут-
ствия на работе, а также осно-
ванием для взыскания с рабо-
тодателя морального ущерба на 
основании пункта k) ст. 5 и части 
(1) ст. 327 ТК Рм.

Работники имеют право за-
щищать свои права в судебном 
порядке в соответствии со ст. 
332, 348-355 ТК Рм и ГПК Рм.

Согласно части (1) ст. 332 ТК 
Рм письменное заявление работ-
ника о возмещении материально-
го и морального ущерба подается 
работодателю. Работодатель обя-
зан зарегистрировать заявление 
работника, рассмотреть его, из-
дать соответствующий приказ 
(распоряжение, решение, поста-
новление) в течение 10 кален-
дарных дней со дня регистрации 
заявления и довести его до сведе-
ния работника под расписку.

Согласно части (2) ст. 332 
ТК Рм если работник не согла-
сен с приказом (распоряжени-
ем, решением, постановлением) 
работодателя либо если приказ 
(распоряжение, решение, поста-
новление) не был издан в срок, 
предусмотренный частью (1), 
работник вправе обратиться в су-
дебную инстанцию для разреше-
ния возникшего индивидуально-
го трудового спора (раздел XII). 

Если работник оспаривает 
основание прекращения индиви-
дуального трудового договора, 
он вправе предъявить непосред-
ственно в суд исковое заявление, 
которое должно соответствовать 
части (2) ст. 166 и части (1) ст. 
167 ГПК Рм.
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введение. Находясь в по-
стоянном и непрерыв-

ном поиске индивидуальных, 
самостоятельных гражданско-
правовых договоров, законода-
тель старается в достаточной 
мере обнаружить и изучить эти 

конструкции, с целью облегчения 
в дальнейшем регулирование всех 
возникших гражданско-правовых 
отношений между субъектами 
гражданского права. 

Постановка проблемы. Ис-
следование и глубокий анализ, 

как поименованных, так и непои-
менованных договоров позволит 
установить сходства и отличия 
этих договорных конструкций. 

Актуальность темы. Ак-
туальность темы объясняется 
ростом рыночных отношений, 
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Все гражданско- правовые договоры Республики молдовы делятся на отдельные виды и подвиды. Становление 
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которые складываются в рамках 
таких договорных конструкций 
как поименованные так и непои-
менованные, их преимуществом 
над другими договорами, а также 
их место и ролью в системе дого-
воров в Республике молдова. 

состояние исследования. 
Изучению данного вопроса по-
священы труды следующих авто-
ров: Chibac Gheorghe, Stănciulescu 
Liviu, Кибак Георге, Кудринская 
Л.А. и другие.

Целью данной статьи являет-
ся выявление сходных и отличи-
тельных черт таких гражданско-
правовых конструкций в общей 
системе гражданско-правовых 
договоров Республики молдова, 
как поименованные, так и непо-
именованные с помощью, таких 
методов как: логический анализ, 
исторический, сравнительно-
правовой. 

Изложение основного ма-
териала исследования. Клас-
сификация непоименованных 
договоров является незавершен-
ной, ввиду того, что количество 
непоименованных договоров по-
стоянно видоизменяется и счи-
тается затруднительной как для 
законодателя, так и для субъектов 
гражданского оборота. Устано-
вить элементы сходства и отличия 
непоименованных конструкций 
с другими конструкциями пред-
ставляется возможным посред-
ством изучения их на конкретном 
примере договора.

договор проката
Договор проката так же высту-

пает в качестве непоименованно-
го договора в Республике молдо-
ва. Определить его место и роль в 
системе гражданско-правовых до-
говоров представляется возмож-
ным посредством сравнения его с 
такими договорами как: договор 
аренды, договор аренды транс-
портных средств и договор ли-
зинга. Основополагающим при-
знаком, позволяющим выделить 
его в качестве самостоятельного 
нового института, выступает его 
направленность, для арендатора 
это потребительская направлен-
ность, для арендодателя предпри-

нимательская направленность. 
Прокат предполагает передачу 
конкретному физическому лицу 
на платной основе во временное 
пользование и владение движи-
мое имущество с целью осущест-
вления частных (личных) нужд в 
постоянно осуществляемой пред-
принимательской деятельности. 
В качестве лица, которое сдает в 
прокат имущество, может быть 
любое юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель, 
деятельность которого заключает-
ся в предоставлении и сдачи иму-
щества в прокат на определенное 
время. Лицо, которое берет в про-
кат имущество, является (аренда-
тором), и им может быть только 
физическое лицо. Лицо, сдающее 
в прокат имущество арендода-
тель может быть юридическое 
лицо, индивидуальный предпри-
ниматель, который занимается 
постоянной предприниматель-
ской деятельностью. Хочется об-
ратить внимание, что в практике 
данный договор является весьма 
распространенным, но его нельзя 
путать с такими договорами, как 
договор аренды транспортного 
средства и договор лизинга.

отличие договора проката 
от договора аренды

Термин «аренда» предусма-
тривает владение и временное 
использование объектов с опре-
деленной целью.[1, p.4]

Согласно договору временное 
использование объекта (движи-
мого/недвижимого), переданно-
го от арендодателя арендатору, 
в обмен на установленную цену, 
называется арендной платой.[2, 
p.282]

Первое отличие договора про-
ката от поименованного договора 
аренды - это направленность до-
говора.

Второе отличие – это предмет 
договора, то есть предметом до-
говора проката может быть толь-
ко движимое имущество (транс-
портное средство), которое непо-
средственно передается во вре-
менное владение и пользование 
за плату, сроком не более одного 
года, а предметом договора арен-

ды, согласно ст. 911 ГК Рм явля-
ются земельные участки и сель-
скохозяйственное имущество.

Третье отличие – цель, с кото-
рой заключается данный договор. 
Как мы можем видеть заключе-
ние договора аренды сводится 
к хозяйственной деятельности, 
а заключение договора проката 
направленно на удовлетворение 
личных нужд конкретного физи-
ческого лица.

Четвертое отличие заключает-
ся в том, что желание арендатора 
расторгнуть договор проката воз-
можно с предварительного уве-
домления другой стороны за 10 
дней, в то время как в договоре 
аренды этот срок составляет 3 
месяца.

отличие договора проката 
от договора аренды транспорт-
ного средства

Предметом договора прока-
та может быть только движимое 
имущество, использующееся как 
с предпринимательской так и с 
потребительской целью, а пред-
метом договора аренды транс-
портного средства может быть 
транспортное средство с экипа-
жем а так же с предоставлением 
услуг, связанных с управлением 
и эксплуатацией транспортного 
средства, а так же транспортно-
го средств без экипажа так же с 
предоставлением услуг по управ-
лению им и технической эксплуа-
тацией.

отличие договора проката 
от договора лизинга

 Предметом договора лизинга, 
согласно статье 995 ГК Рм может 
быть любая движимая или недви-
жимая вещь (здания, сооружения, 
транспортные средства). В том 
числе вещи, которые в результате 
их использования по назначению 
не уничтожаются полностью, а 
изнашиваются по мере их исполь-
зования. Исключение составляют 
вещи, изъятые из гражданского 
оборота или ограниченные к об-
ращению в соответствии с зако-
ном, сельскохозяйственные зем-
ли, потребляемые вещи, не под-
лежащие передаче объекты ин-
теллектуальной собственности.
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Договор лизинга сочетает эле-
менты договора купли-продажи, 
аренды, займа,[3, c.128] в то вре-
мя как договор проката сочетает 
элементы договора аренды.

договор о спонсорстве и бла-
готворительности, меценатстве

Важность благотворительно-
сти и спонсорства обусловлена 
необходимостью развития данно-
го института и его правовой регла-
ментацией. Предположительно 
число данных институтов должно 
возрастать так как они влияют на 
укрепление и становление право-
вого государства, экономики стра-
ны и всего гражданского обще-
ства. Итак, рассмотрим место и 
роль договоров спонсорства, бла-
готворительности, меценатства 
в системе гражданско-правовых 
договоров Республики молдова, 
а также сходство и отличие его 
с поименованным договором, 
таким как договор дарения. Для 
этого определим структуру, на-
правленность, мотивы осущест-
вления благотворительности, 
спонсорства, меценатства. Итак, 
вся структура благотворительной 
деятельности заключается в том, 
что субъект в благотворительных 
целях желает дать или передать 
этот дар лицу (благополучателю) 
в конкретном виде или форме, 
спонсорская же деятельность за-
ключается в том, что спонсор об-
менивает это благое дело на некую 
рекламу о спонсоре через тех, кто 
являются организаторами. Обыч-
но спонсируемый это один или 
группа лиц, нуждающийся в ма-
териальной поддержке и высту-
пающий пассивной стороной, а в 
качестве спонсора (помогающей 
стороны) выступает организация, 
определенная группа, конкретное 
лицо-активная сторона. мотива-
ми осуществления благотвори-
тельности и спонсорства явля-
ются как религиозные (которые 
основываются на закрепленных 
в Библии принципах: «помоги 
ближнему»), так и светские (со-
страдание к боли другого и т.д). 
Благотворительность бывает в 
виде непосредственности, от 
одного донора благополучателю, 

при этом исключая участие по-
средников (волонтеров). Так в 
Конституции Республики молдо-
ва ч 3. ст.49 закреплено: «все за-
боты по содержанию, обучению и 
воспитанию детей-сирот и детей, 
лишенных родительской опеки, 
возлагаются на государство и 
общество. Государство поощряет 
и поддерживает благотворитель-
ность в отношении таких детей».
[4] С увеличением экономических 
показателей в Республики мол-
дова институт спонсорства, бла-
готворительности, меценатства 
набирает рост, а следовательно 
нуждается в правовом регулиро-
вании. Понятие «благотворитель-
ная деятельность» содержится в 
ч.1 ст. 1 Закона Республики мол-
дова «Закон о благотворительно-
сти и спонсорстве», где под бла-
готворительной деятельностью 
понимается добровольное, бес-
пристрастное и необусловленное 
оказание физическими или юри-
дическими лицами материальной 
помощи или бесплатных услуг 
одному лицу (группе лиц), при 
этом взамен не требуется никакое 
вознаграждение, плата или вы-
полнение обязательств и не по-
лучается никакой прибыли». [5] 
Понятие «спонсорская деятель-
ность» содержится в ч.2 ст.1 Зако-
на Рм «О благотворительности и 
спонсорстве» где предусмотрено: 
«спонсорская деятельность осу-
ществляется физическими или 
юридическими лицами добро-
вольно по просьбе лица и состоит 
в предоставлении ему финансо-
вых или материальных средств 
для поддержи мероприятий об-
щественного значения». Упоми-
нание о спонсорском договоре и 
благотворительности содержится 
в Законе Рм «О рекламе», а имен-
но в ч.1 ст.22 где предусмотрено, 
что «В ходе осуществления этих 
программ и мероприятий распро-
страняется реклама спонсора на 
условии договора о спонсорстве» 
[6], а так же в Законе «О благо-
творительности и спонсорстве» 
в ч.3 ст.3: где говорится о том, 
что «В случае, если спонсорство 
осуществляется путем предо-

ставления материальных ценно-
стей, то в договоре о спонсорской 
поддержке реальная стоимость 
этих ценностей определяется 
на момент передачи их пользо-
вателю». Интерес представляет 
тот факт, что, определяя роль и 
место договоров о спонсорстве 
и благотворительности, законо-
датель упускает одну из глав-
ных форм благотворительности-
меценатство, которое так же 
занимает важное место среди 
действующих договоров Рм на 
практике, но почему-то не на-
шедшего правового регулирова-
ния нынешним национальным 
законодательством. Итак, позво-
лим себе установить направлен-
ность, предмет, объект благо-
творительности, спонсорства и 
меценатства, для того, чтобы в 
последующем предложить зако-
нодателю их правовое урегулиро-
вание, ввиду отсутствия таково-
го. Благотворители-субъекты, ко-
торые оказывают пожертвования 
благотворительного характера, 
безвозмездно и бескорыстно пе-
редавая имущество, объекты ин-
теллектуальной собственности, 
денежные средства. Спонсоры-
лица (юридические или физиче-
ские), оказывающие бескорыстно 
и безвозмездно по просьбе лица 
в предоставлении финансовых и 
материальных средств. [7, c.73] 
меценатство- это деятельность, 
направленная на поддержание 
объекта культуры, науки, просве-
щения, путем передачи на беско-
рыстной и безвозмездной основе 
имущества или определенных де-
нежных средств. В качестве объ-
ектов меценатства могут высту-
пать учреждения культуры, науки, 
искусства, путем предоставления 
грантов в те или иные области. 
Как благотворительность, как 
спонсорство, так и меценатство 
отличаются своим предметом и 
направленностью и все эти ин-
ституты на каждом этапе своего 
существования занимают и игра-
ют немаловажную роль в станов-
лении и развитии культурного 
наследия нашей республики. ме-
ценатство осуществляется в виде 
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безвозмездной и бескорыстной 
помощь, направленной на обеспе-
чение и поддержку культурных, 
интеллектуальных ценностей, 
посредством выражения всяких 
инициатив, которые направленны 
на развитие всего общества в це-
лом. Договора о спонсорстве, бла-
готворительности, меценатстве 
следует отличать от поименован-
ного договора, такого как договор 
дарения. Согласно ч.1 ст. 827 ГК 
Рм: «По договору дарения одна 
сторона (даритель) обязуется без-
возмездно увеличить за счет сво-
его имущества имущество другой 
стороны (одаряемого).[8], Где-то 
эти договоры и переплетаются, 
но предмет и направленность их 
являются различными. Согласно 
Закону «О благотворительности 
и спонсорстве», спонсорская дея-
тельность состоит в предоставле-
нии финансовых материальных 
средств на добровольной основе 
и по просьбе лица, а ст.832 ГК Рм 
устанавливает субъектов права, в 
пользу которых запрещено совер-
шение дарения, а именно: 

а) от имени недееспособных 
лиц;

b) собственникам, админи-
страторам или работникам ле-
чебных, воспитательных учреж-
дений, учреждений социальной 
защиты и других подобных 
учреждений лицом, находящим-
ся в этих учреждениях или его 
супругой либо родственником 
до четвертой степени родства 
включительно. Это правило не 
распространяется на отношения 
между родственниками до чет-
вертой степени родства включи-
тельно;

c) в отношениях между юри-
дическими лицами, целью кото-
рых является получение прибы-
ли.[9, p.47]

Эти правила, как указыва-
ется в ст. 832 ГК Рм не будут 
распространяться на действия, 
связанные с дарением подарков, 
преподносимых с целью выпол-
нения моральных обязательств. 
Выше изложенное лишний раз 
позволит установить, что такие 
непоименованные договоры как: 

договор о спонсорстве, договор о 
благотворительности, договор о 
меценатстве являются непоиме-
нованными, ввиду индивидуаль-
ной направленности, предмета, 
объекта субъективного состава. 

В связи с выше изложенным, 
предлагаем внести следующие 
изменения и дополнения в Закон 
Республики молдова «О благо-
творительности и спонсорстве» в 
следующем порядке:

1. Изменить название Закон 
Республики молдова «О благо-
творительности и спонсорстве» 
следующим образом: Закон Ре-
спублики молдова «О благотво-
рительности, спонсорстве и ме-
ценатстве» 

 2. Предлагаем дополнить За-
кон «О благотворительности и 
спонсорстве» Главой II следую-
щего содержания: «меценатская 
деятельность» 

Статья 81 Общие положения. 
меценатская деятельность – 

деятельность по осуществлению 
передачи и выделению имуще-
ства, денежных средств, грантов 
на безвозмездной основе, с це-
лью улучшения дальнейшего раз-
вития деятельности, связанной с 
культурой, образованием, искус-
ством. 

меценатство- сфера активной 
деятельности субъектов (физи-
ческих или юридических лиц), 
выражающаяся в безвозмездной, 
добровольной, бескорыстной по-
мощи и поддержки различных 
объектов культуры, образования, 
науки, спорта и искусства, с це-
лью сохранения культурного до-
стояния и духовных основ лич-
ности путем вложения денежных 
средств, выделения имущества, 
грантов через других или юриди-
ческих лиц на основе договора о 
меценатстве, о гранте. 

Статья 82 Цели меценатской 
деятельности.

меценаты могут осуществлять 
меценатскую деятельность, кото-
рая направлена на реализацию и 
осуществление предусмотрен-
ной данным Законом цели - под-
держка целостности и сохранно-
сти всех культурных ценностей 

и объектов культуры, искусства, 
образования, науки. 

Для реализации поставленной 
цели необходимо выполнение 
следующих задач:

1. способствовать созданию 
условий для сохранения культур-
ного и творческого наследия;

2. реализация различных 
программ и проектов, деятель-
ность которых направлена на 
развитие и поддержку культур-
ного достояния нашей Респу-
блики молдова;

3.оказание финансовой и ма-
териальной поддержки образова-
тельным организациям, муници-
пальным, негосударственным ор-
ганизациям, которые воплощают 
в жизнь различные культурные и 
образовательные программы.

Статья 83 Законодательство о 
меценатской деятельности.

Законодательство о меценат-
стве состоит из положений Кон-
ституции Республики молдова, 
Гражданского Кодекса Республи-
ки молдова, настоящего Закона, а 
также других нормативных актов, 
принимаемых в соответствии с 
данным Законом.

Содержащиеся в других нор-
мативных актах нормы, касаю-
щиеся регулирования меценат-
ской деятельности, не должны 
содержать противоречий по отно-
шению к данному Закону.

Если же Республика молдова 
является стороной международ-
ного договора, в котором установ-
лены другие нормы, чем те, что 
предусмотрены данным законом, 
будут применяться те положения, 
которые содержатся в междуна-
родном договоре.

Статья 84 Право на осущест-
вление меценатской деятельно-
сти.

Субъекты меценатской дея-
тельности (физические и юриди-
ческие лица) вправе на законных 
основаниях беспрепятственно 
осуществлять меценатство сами, 
руководствуясь принципом до-
бровольности, принципом свобо-
ды выбора целей, перечисленных 
в данном законе.

Физические и юридические 



56 febrUArIe 2019

лица, осуществляющие меценат-
скую деятельность, вправе осу-
ществлять ее индивидуально или 
объединяясь путем образования 
или без образования меценатской 
организацией.

Никто не имеет прав в ограни-
чении свободы и выбора целей, 
пределов направлений, форм и 
содержания меценатской деятель-
ности, а также форм ее осущест-
вления, которые предусмотрены 
настоящим Законом. 

Статья 85 Участники меценат-
ской деятельности.

меценатами являются фи-
зические и юридические лица, 
выделяющие на доброволь-
ной, безвозмездной основе, по-
средством передачи денежных 
средств, имущества, выделения 
грантов, стипендий в различные 
объекты и сферы культуры, ис-
кусства, образования, спорта, с 
целью сохранения и развития 
культурного наследия, а также 
духовных и творческих основ 
личности.

Пользователи меценатской 
поддержки – различные госу-
дарственные, муниципальные, 
некоммерческие организации 
культурного, образовательного 
происхождения, создающие и 
реализующие различного рода 
программы культурного и обра-
зовательного характера, которые 
вправе пользоваться получен-
ной меценатской поддержкой, 
направленной на сохранение и 
процветание всего культурного 
наследия Республики молдова.

Статья 86 Порядок заключе-
ния договора между меценатом и 
пользователем меценатской под-
держки.

1.Деятельность по оказанию 
меценатской поддержки (помо-
щи) осуществляется на основа-
нии договора о меценатстве, за-
ключенного между меценатом и 
пользователем меценатской под-
держки (помощи).

2.В данном договоре должны 
быть подробно расписаны кон-
кретные цели, содержание осу-
ществляемой меценатской дея-
тельности, а также перечислены 

направления и формы меценат-
ства.

3.Должны быть перечислены 
права и обязанности мецената и 
пользователя, которые возника-
ют с того момента, когда будет 
заключен договор, если иное не 
установлено договором. 

Статья 87 Права субъектов Ре-
спублики молдова органов го-
сударственной власти и органов 
местного самоуправления в сфе-
ре меценатства.

Органы государственной вла-
сти, а также органы местного са-
моуправления в области меценат-
ства имеют право: 

1. Оказывать различные меры 
поддержки меценатам и пользо-
вателям меценатской поддержки.

2. Присуждать награды и на-
граждать меценатов почетными 
званиями, которые были приняты 
и установлены нормативно пра-
вовыми актами субъектов Респу-
блики молдова, а также органов 
местного самоуправления.

3.Размещать на зданиях и со-
оружениях, которые принадлежат 
получателям и пользователям ме-
ценатской поддержки надписи, 
содержащие фамилии и имена 
меценатов.

Статья 88 Предоставление го-
сударственной гарантии, а также 
меры по стимулированию меце-
натской деятельности.

1. Государственной гарантией, 
способствующей дальнейшему 
стимулированию и осуществле-
нию меценатской деятельности, 
выступают государственные 
меры, а также получение и поль-
зование меценатской деятельно-
стью согласно законодательству 
Республики молдова посред-
ствам присуждения меценатом за 
их добросовестную и бескорыст-
ную деятельность различных на-
град и званий.

2. Органы исполнительной 
власти, органы местного самоу-
правления обязаны информиро-
вать меценатов, а также тех, кто 
нуждается в их поддержке о том, 
в каком состоянии находятся объ-
екты культурного наследия.

3. Получатели меценатской 

поддержки вправе решать вопрос 
о присуждении наград и почет-
ных званий меценатам.

 4. Получатели и пользователи 
меценатской поддержки вправе 
устанавливать различные инфор-
мационные надписи и всякого 
рода обозначения, которые содер-
жат фамилии и имена меценатов 
на зданиях, а также на соответ-
ствующих территориях, которые 
принадлежат пользователям ока-
зываемой меценатской поддерж-
ки.

договор консорциума
Консорциум представляет со-

бой взаимовыгодные отношения 
субъектов различной деятель-
ности, объединенные с целью 
осуществления проекта на прин-
ципах равноправного доброволь-
ного участия субъектов, а также 
единая ответственность участ-
ников консорциума. Целью кон-
сорциума является консолидация 
различных ресурсов для осущест-
вления конкретно поставленных 
задач. Такое объединение не явля-
ется юридическим лицом, значит 
не нуждается в государственной 
регистрации, а его участники со-
храняют за собой полную само-
стоятельность. 

отличительные признаки 
договора консорциума

1. Конкретные цели и задачи;
2. Независимость субъектов 

входящих в консорциум;
3. Наличие и участие третьего 

лица, с которым в дальнейшем 
работает консорциум;

4. Совместная, единая и взаи-
мовыгодная инвестиционная по-
литика субъектов;

5. Срок действия консорциума 
ограничивается сроком осущест-
вления проекта;

6. мобильность- возможность 
войти и выйти из консорциума.

По сферам осуществляемой 
деятельности консорциумы бы-
вают: 

1. Научно-исследовательский, 
инновационный;

2. Технологический т.е. сово-
купность компаний, преследую-
щих цель образования единого 
продукта.
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3. Банковский консорциум- 
образуемый банком и представ-
ляющий объединение некоторых 
кредитных организаций, для еди-
ного осуществления конкретной 
банковской операции. 

Например, договор консор-
циума для участия в тендере. 
Субъекты, которые входят в кон-
сорциум в пределах договора, 
выдвигают предложения и вы-
носят общее решение. Выдви-
гается сотрудник из всего числа 
субъектов консорциума, которые 
представляют интересы осталь-
ных субъектов. Предметом до-
говора консорциума для участия 
в тендере является реализация 
обоюдного сотрудничества для 
принятия участия в данном тен-
дере и в дальнейшем заключении 
контракта. В контракте должны 
быть расписаны права и обязан-
ности каждого субъекта, режим 
осуществления всех дел, правила 
сохранения коммерческой тайны, 
условия и пути разрешения воз-
никших споров. Таким образом 
договор консорциума- это живой 
мощный контракт, позволяющий 
достичь результат в любой сфере 
деятельности. 

Консорциум также рассма-
тривается как объединение от-
дельных субъектов, на равных 
условиях, действующих в целях 
достижения единого результата. 
Концерн характеризуют как объ-
единение нескольких компаний 
(Company Group) или (Konzern). 
Например, согласно Германскому 
праву делятся на неравноправные 
(Unterordnungs konzern) и равно-
правные (Gleichordnungskonzern).

Согласно ч.2 п.12 Акционер-
ного закона ФРГ консорциум – 
равноправный концерн- совокуп-
ность независимых друг от друга 
предприятий объединенных под 
общим руководством.[10] Кон-
сорциум очень схож с партнер-
ством, тем более когда субъекты 
консорциума в условиях догово-
ра вносят имущественную долю, 
но есть и отличия, так как дого-
вор консорциума более узкая и 
гибкая структура, в отличие от 
договора партнерства и не регу-

лируется специальным законом. 
Имущество участников, предо-
ставляемое в договоре консор-
циума, не становится их общим 
имуществом, а управляется оно 
например, в Англии, США с по-
мощью института (trust) что озна-
чает доверительная собствен-
ность. На консорциум не распро-
страняются правила ликвидации, 
или же возложение на субъектов 
консорциума солидарной ответ-
ственности по долгам, что также 
показывает сходство консорциу-
ма с партнерством. Что касается 
стран континентального права, 
договор консорциума схож с до-
говором простого товарищества. 
Практика показывает, что страны 
Континентальной Европы отно-
сят договор консорциума в груп-
пу самостоятельных договоров.

Согласно Кодексу Рм «Об 
образовании» консорциум –объ-
единение образовательных 
учреждений и организаций, осу-
ществляющих образовательную, 
научно-исследовательскую, раз-
работочную, инновационную, 
художественно-творческую дея-
тельность, на основе соглашения 
о партнерстве, заключенного в 
соответствии с действующим 
законодательством. Согласно 
Кодекса Рм «Об образовании» 
п. e. ч.1 ст.104 где указывается, 
что «Совет по стратегическому 
институциональному развитию 
обладает следующими полно-
мочиями и функциями, одной из 
которой является вступление в 
консорциумы и слияние с други-
ми учреждениями высшего обра-
зования».[11]

Согласно Кодекса Рм «Об 
образовании» ч.1 ст.8: «В систе-
ме образования поощряется со-
циальный диалог, партнерство 
между образовательными учреж-
дениями и учреждениями сферы 
исследований, профсоюзами, де-
ловой средой, гражданским об-
ществом и средствами массовой 
информации, осуществляемое 
в соответствии с действующим 
законодательством». Однако за-
конодатель не уточняет в каком 
виде заключается партнерство 

между объектами образователь-
ной системы, тем самым предо-
ставляя возможность субъектам 
образовательной сферы самосто-
ятельно устанавливать тип дого-
вора. Согласно Кодекса Рм «Об 
образовании» п.а ч.1 ст.84 в целях 
обеспечения качества, повыше-
ния эффективности, получения 
международной известности и 
концентрации имеющихся ресур-
сов учреждения высшего образо-
вания в соответствии с действую-
щим законодательством могут:

а) объединяться в консор-
циумы с другими учреждениями 
высшего образования, как отече-
ственными, так и зарубежными.

Также в Кодексе Рм «Об об-
разовании» ч.2 ст.84 говорится, 
что «Учреждения высшего об-
разования могут объединять-
ся в консорциумы и с научно-
исследовательскими, разрабо-
точными, инновационными или 
художественно-творческими ор-
ганизациями на основе догово-
ра о партнерстве в соответствии 
с действующим законодатель-
ством». Однако, законодатель 
лишь упоминает о договоре пар-
тнерства, а не регулирует его. 

Консорциум может быть II 
форм:

1. Простая форма, которая 
предусматривает обязательства 
между субъектами (партнерами) 
и субъектами, субъектами и за-
казчиком, все участники инди-
видуально несут риски осущест-
вляемой работы и все они имеют 
определенную выгоду (возна-
граждение) от заказчика.

2. Сложная форма предусма-
тривает несение рисков и получе-
ние прибыли сообща.

Что касается консорциумов 
в международной практике, то 
различают закрытый и открытый 
консорциум. Закрытый консор-
циум с участием иностранного 
заказчика и организации, кото-
рая обязалась нести обязанности 
по руководству консорциумом и 
которая ответственна за осущест-
вление всех обязательств по до-
говору консорциума. Открытый 
консорциум предполагает, что 
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все субъекты (партнеры) консор-
циума подписывают договор с 
иностранным заказчиком и от-
ветственность перед заказчиком 
несут индивидуально. Хочется 
отметить, что консорциум созда-
ется не только в экономической 
деятельности, но может быть ре-
ализован и в сфере образования, 
например договор консорциума 
между Вузами Румынии, мол-
довы. На договор консорциума 
распространяются нормы обя-
зательственного права, а также 
нормы договорного права. Во 
всех странах по-разному рассма-
тривают договор консорциума. 
Например, а англо-американском 
праве на него распространяют-
ся правила о партнерстве, а в 
романо-германском праве на него 
распространяются правила о то-
вариществе. В связи с этим, мы 
считаем, что есть необходимость 
установления специальных зако-
нодательных норм, закрепляю-
щих договор консорциума, вви-
ду избежания его неправильного 
трактования и отведения его к 
другим видам.

отличие договора консор-
циума от договора франшизы

Договор франшизы- договор 
регулируется Национальным мо-
дельным Законом и отражен в пра-
ве ЕС, а именно в регламенте Ко-
миссии Европейских сообществ 
от 30 ноября 1988 № 4087/88. 
Страны англо-американской и 
романо-германской системы пра-
ва большую роль отводят судеб-
ной практике. Если сравнивать 
право США и право Европы, то в 
США этот договор трактуется бо-
лее широко и в качестве интегра-
ционного- то есть одна сторона 
договора находится в зависимости 
от другой стороны. В Европе дан-
ный договор рассматривается как 
вид партнерства, сотрудничества. 
В качестве договора франшизы 
выступает объединение прав про-
мышленной или интеллектуаль-

ной собственности с объектами 
авторского права, промышленны-
ми образцами и рисунками ноу- 
хау, то есть с теми, что задейство-
ваны в продаже товаров и услуг 
уже для конечного потребителя. 
Итак по договору франшизы (ли-
цензиар) franchiseur передает за 
установленную плату все права 
(лицензиату) franchise для того, 
чтобы реализовать отдельные то-
вары и услуги. 

Установлены три элемен-
та, квалифицирующие договор 
франшизы:

1. Использование (лицензиа-
том)franchise данное торговое 
наименование franchiseur (лицен-
зиара) и обустройство торгового 
места (лицензиата)franchise по 
типу торгового места franchiseur 
(лицензиара). 

2. Передача ноу-хау franchise 
(лицензиату).

3. За весь период действия до-
говора предоставление помощи 
franchiseur (лицензиара) franchise 
(лицензиату).
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