
Георге КОСТАКИ. Необходимость и спо-
собы вовлечения граждан в процессе при-
нятия решений ............................................
Petru RAILEAN. publicitatea și transparenţa 
– condiţii indispensabile consolidării încrede-
rii societăţii în justiţie ...................................
Djulieta VASILOI, Ion  NICOLAEVICI. 
unele considerente vizând locul și rolul pro-
curaturii anticorupție în Republica moldova. 
Victor MICU. teoria reprezentării în organi-
zarea statului contemporan ...........................
Irina IACUB. Auditul public extern – formă 
de control independent din numele societăţii 
asupra activităţii statului de administrare a re-
surselor publice ............................................
Veronica ARNAUT. principiile legiferării – 
factor de asigurare a calității legislației ........
Ion MURUIANU. Răspunderea constituţio-
nală  ca instituţie a dreptului constituţional ..
Olesea ŢURCAN. garantarea dreptului de 
acces liber la justiţie .....................................
Gheorghi TATARU. Imunitatea – instrument 
de protecție a mandatului şefului de stat .......
Rodica NICHITA. Concepții juridice privind 
dreptul fundamental la învățătură  ................
Octavian BEJAN. unele tehnici și procedee 
de prognozare criminologică prin metoda ex-
trapolării (mărimi absolute) ..........................
Andrei CLAȘEVICI. Asigurarea criminologi-
că a securității economice a întreprinderii ....
Sofia PILAT. Subiectul infracțiunii de vanda-
lism ...............................................................
Vitalie IONAȘCU. Abordarea multidiscipli-
nară a cazurilor de violență în familie ..........
Beatrice Daiana DASCĂLU. Obiectul infrac-
ţiunii de violență în familie ...........................
Costin MĂNESCU. Cauzele apariţiei evaziu-
nii fiscale ......................................................
Tudor CAPȘA. unele considerații privitor la 
reformarea sistemului public de pensii .........
А. СОСНА, К. ЛУПУ. Применение законо-
дательства, регулирующего время отдыха.
Iurie ODAGIU, Lilian LUCHIN. Aspecte pri-
vind prevenirea implicării minorilor în acci-
dente rutiere ..................................................

4

8

13

15

19

24

30

35

42

47

54

61

69

73

79

82

87

94

100

SUMAR

Culegere şi paginare computerizată. Bun de tipar 10.04.2017. Formatul 60x84-1/8. Tipar ofset. 
Coli tipar conv. 11,75. Imprimat la „Tipocart Print” SRL, mun. Chişinău. Tirajul 300 ex.

„JURNALUL  JURIDIC  NAȚIONAL: 
TEORIE  ȘI  PRACTICĂ”  S.R.L.

Publicație științifico-practică de drept
„НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ЮРИДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ:  

ТЕОРИЯ  И  ПРАКТИКА”  O.O.O.
Научно-практическое правовое издание

„NATIONAL  LAW  JOURNAL: 
THEORY  AND  PRACTICE”  L.L.C.

Scientific and practical Publication in law
Certificat de înregistrare nr. 1013600031111 din 30.09.2013 

eliberat  de Camera Înregistrării de Stat
ISSN 2345-1130

Revistă inclusă în Registrul Național al revistelor științifice 
de profil prin hotărîrea comună nr. 270 din 31.10.2013 a 

Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică 
și a Consiliului Suprem pentru Acreditare și Atestare al AȘM.

Сategoria C
Журнал включен в Национальный реестр профильных 
научных журналов совместным решением № 270  от 

31.10.2013 Высшего совета по науке и технологическому  
развитию и Высшего  Совета по аккредитации и 

аттестации Академии наук Молдовы.
The magazine included in the national register of scientific 
magazines profile of joint decision nr. 270 of 31.10.2013 
of the Supreme Council for Science and technological  

development and the Supreme Council for Accreditation and 
Attestation of Academy of Sciences of Moldova. 

Fondatori: 
Instituția Privată de Învățămînt  

Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată 
Întreprinderea cu capital străin  «Demsta» S.R.L.

Se editează din martie 2013

Nr. 2(24) 2017
Redactor-șef  L. Arsene

Redactor științific O. Bejan, doctor în drept
Colegiul de redacție:

G. Alecu, doctor în drept, prof. univ., (Constanța, România);                
P. Biriukov, doctor în științe juridice, profesor (Voronej, Federația 
Rusă); V. Bujor, doctor în drept, prof. univ.; G. Costachi, doctor 
habilitat în drept, prof. univ.;  N. Egorova, doctor în științe 
juridice, profesor (Volgograd, Federația Rusă); I. Guceac, doctor 
habilitat în drept, prof. univ., membru corespondent al AȘM; 
V. Guțuleac, doctor în drept, prof. univ.;  I. Iațenko, doctor în 
științe juridice, profesor, academician (Moscova, Federația 
Rusă); E. Haritonov, doctor în științe juridice,  profesor, membru 
corespondent al AȘ din Ucraina (Odesa, Ucraina); V. Șepitko, 
doctor în științe juridice, profesor,  membru corespondent al AȘ 
din Ucraina (Harkov, Ucraina).

Adresa redacției: Casa Presei, et. 5, of. 512,
str. Puşkin 22, mun. Chişinău, MD-2012, Republica Moldova

Tel.: 022-233790
E-mail: jurnaljuridic@mail.ru   
Pagina Web: jurnaljuridic.md



4 ApRilie 2017

JURNALUL  JURIDIC  NAȚIONAL:  TEORIE  ȘI  PRACTICĂ • НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ЮРИДИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ: ТЕОРИЯ  И  ПРАКТИКА •  NATIONAL  LAW  JOURNAL:  TEORY  AND  PRACTICE

Teoria statului și dreptului

Введение. Демократия как политический 
режим, при котором правление напрямую 

осуществляется народом, осталась в далеком про-
шлом. Без сомнения, древнегреческий полис, в 
котором законодательная власть принадлежала со-
бранию всех граждан города-государства, а боль-
шинство должностных лиц исполнительной и су-
дебной власти избиралось с помощью жребия, по-
служил важным источником вдохновения критикам 
монархии и сторонникам республики на Западе в 
XVIII веке. Однако, если отдельные философы, та-
кие как Руссо, например, и рассматривали прямую 
демократию древнегреческого полиса в качестве 
предпочтительной модели общественного устрой-
ства, политические деятели, возглавившие амери-
канскую борьбу за независимость или Великую 
Французскую революцию, сделали выбор в пользу 
представительства.

И действительно, представительная демократия, 
обозначившая источником власти народ, но пред-
лагающая в качестве механизма осуществления 
этой власти делегирование гражданами властных 
полномочий избираемым лицам, казалась чрезвы-
чайно удачным изобретением. Прямая демократия, 
возможная в рамках относительно небольшого 
города-государства времен Древней Греции, про-
сто технически неосуществима в масштабах госу-
дарства XXI века с его внушительной территорией 
и большим населением. Так, представительная де-

мократия со временем получила широкое распро-
странение, став основой политического устройства 
не только республик, но и монархий. Она долгое 
время стойко сохраняла свои лидирующие пози-
ции в соревновании политических режимов, од-
нако и ее могуществу, по мнению исследователей, 
стал постепенно приходить конец [2].

Изложение основного материала. Все чаще и 
чаще специалисты отмечают, что представительная 
демократия переживает кризис, который сводится 
к тому, что она перестала обеспечивать связь пу-
блики и власти, с чем она худо бедно справлялась 
в прошедшие полтора столетия по крайней мере 
в зоне своего происхождения. По мнению А. Ку-
старева, по меньшей мере, сильной эрозии подвер-
глась эффективность и легитимность ее основных 
элементов: 1) политических программ и их агентур 
– политических партий; 2) парламента; 3) всеобще-
го избирательного права [3, c. 3]. 

Еще в конце XX века простое делегирование 
властных полномочий через систему выборности 
перестало устраивать граждан многих демократи-
ческих государств. Рост уровня образования насе-
ления стал одним из факторов, способствовавших 
таким переменам. Разочарование в политике, про-
водимой правительствами, нарастание недоволь-
ства, связанного с ограниченностью возможностей 
напрямую повлиять на действия властей стали 
одной из основ протестных движений 60-ых-70-ых 

CZU 342
НЕОБХОДИМОСТЬ И СПОСОБЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН 

В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
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SUMMARY
One way of saving democracy – or causing a democratic breakout – is to involve citizens in political decision making. 

Citizens can be involved in public decision-making in numerous ways. They can submit initiatives, participate in hearings, 
act in elective offices, belong to the trade union movement or be in touch with decision-makers and public servants in a 
variety of ways. In this article we propose to study the ways of involvement of citizens in political decision making.
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* * *
Одним из способов спасти демократию - или вызвать демократический прорыв - является привлечение граждан 

к принятию политических решений. Граждане могут быть вовлечены в общественное принятие решений различны-
ми способами. Они могут представлять инициативы, участвовать в слушаниях, действовать в выборных комиссиях, 
принадлежать к профсоюзному движению или поддерживать связь с лицами, принимающими решения, и государ-
ственными служащими разными способами. В этой статье мы предлагаем краткое изложение путей вовлечения 
граждан в процесс принятия политических решений.

Ключевые слова: гражданин, принятие решений, решение, взаимодействие, демократия.
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годов, а также выразились в снижении уровня уча-
стия граждан в выборных процессах. Во многом 
именно ответом на запрос на автономию, на са-
моопределение, на способность в большей степени 
влиять на проводимую властями политику стала 
децентрализация государственного управления 
в некоторых странах Европы, таких как Франция 
или Испания.

На этом фоне стала развиваться новая система 
взаимоотношений между гражданами и избран-
ными ими представителями, одним из названий 
которой стала партиципативная демократия (де-
мократия участия). Этот новый вид демократии 
стал ответом на несовершенство существующей 
системы представительства и нереализуемость 
прямой демократии в рамках современного го-
сударства. Прямым следствием распространения 
принципов партиципативной демократии стало 
постепенное распространение в странах Запада 
и не только, практик согласования локальными 
властями с населением проводимой ими поли-
тики, вовлечения граждан в процесс принятия и 
реализации решений. Ограниченность размеров 
как территории, так и проживающего на ней на-
селения способствовали распространению таких 
практик на местном уровне [2].

Рассматривая сущность партиципативной демо-
кратии, следует отметить, что, она не тождествен-
на прямой: согласование проводимой политики не 
означает передачу обратно гражданам полномочий, 
делегированных выборным лицам. Привлекая лю-
дей к участию, представители власти берут на себя 
обязательства выработки решений в соответствии 
с мнениями и пожеланиями граждан. Обычно они 
сохраняют при этом за собой роль арбитра в при-
нятии решений за исключением тех случаев, когда 
принятие того или иного решения выносится на 
референдум.

Говоря об участие, следует подчеркнуть, что 
оно представляет собой одну из основных целей и 
само по себе ценно. Это явствует из того, что право 
на участие в общественных процессах принятия 
решений фактически признается мировым сооб-
ществом в качестве одного из основных прав чело-
века. Участие ценно также в качестве инструмента, 
который может содействовать достижению других 
основных целей. В частности, участие может спо-
собствовать развитию демократии, прав человека, 
укреплению социального капитала, децентрализа-
ции управления, повышению эффективности ис-
пользования ресурсов, обеспечению поступатель-
ного роста и поощрению инициатив в интересах 
малоимущих, равенства и социальной справедли-
вости [4].

Концептуально в основе участия и вовлечения 

граждан лежит идея о том, что привлечение заин-
тересованных сторон к принятию решений, влияю-
щих на судьбу их общин, и к рассмотрению более 
общих социальных вопросов обладает важными 
социально-экономическими и политическими пре-
имуществами. Вовлечение граждан предполагает 
процесс, включающий выявление заинтересован-
ных участников, создание систем, способствующих 
их привлечению государственными должностными 
лицами, и формирование разнообразных механиз-
мов участия.

В контексте развития в общественно-
политическом пространстве партиципативного 
тренда власти стали использовать ряд механизмов 
для вовлечения людей в процесс выработки реше-
ний, в частности, в рамках местного самоуправле-
ния. 

Инструменты реализации участия, можно 
условно разделить на 3 типа [2].

Это, во-первых, инструменты информирова-
ния граждан представителями власти. Информи-
рование людей направлено на формирование у них 
представлений о существующем положении ве-
щей, тенденциях в развитии территории, региона, 
страны и постановки перед ними вопросов для со-
гласования его дальнейшего развития. Информиро-
вание граждан является основой их последующего 
вовлечения в процесс согласования. 

Несмотря на рост в странах Запада числа лю-
дей с активной гражданской позицией, массовое 
вовлечение граждан в общественную деятельность 
остается проблематичным. Поэтому использова-
ние различных инструментов информирования 
граждан должно быть направлено, в том числе, на 
мобилизацию людей к коллективному действию 
для решения общих задач и достижения общих ин-
тересов.

Инструменты информирования, используемые 
для вовлечения граждан в процесс согласования 
политики, на местном или национальном уровне, 
представляют собой классические средства ком-
муникации. Так, в целях информирования граждан 
используются местные газеты, местное телевиде-
ние, листовки, горячие линии, различные интернет-
площадки, рассылка обычных и электронных пи-
сем, обращения к гражданам (митинги), а также 
специальные информационные пункты, где люди 
могут получить необходимую информацию.

Второй тип инструментов, используемых вла-
стями для вовлечения граждан в процесс принятия 
решений, позволяет направлять информационный 
поток в обратном направлении: собирать информа-
цию о мнениях, предложениях, пожеланиях граж-
дан, касающихся развития территории, региона, 
страны или решения конкретных проблем.
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Инструменты сбора информации являются 
классическими механизмами работы представите-
лей власти с гражданами в рамках налаживания об-
ратной связи. Среди них наиболее распространен-
ными являются опросы общественного мнения, 
фокус-группы и экспертные интервью. Эффектив-
ность сбора данных, при этом, во многом опреде-
ляется предварительным проведением работы по 
информированию граждан. Они должны иметь 
четкие представления о реализуемых программ, 
об их целях, механизмах и периоде реализации. 
Сбор информации о мнениях, предложениях, по-
желаниях граждан является важнейшей основой 
для подготовки общих предложений по решению 
конкретных проблем осуществлением которых 
обычно занимаются эксперты (иногда при участии 
волонтеров). Такие материалы, подготовленные 
экспертами на основе обработки информации по-
лученной от граждан, являются в дальнейшем от-
правной точкой в работе по коллективной выработ-
ке позиции по рассматриваемым вопросам.

Как первый, так и второй тип инструментов 
вовлечения людей предполагают одностороннюю 
коммуникацию между гражданами и представите-
лями власти и отсутствие интерактивного взаимо-
действия между ними [2].

Третий тип включает в себя инструменты кол-
лективной выработки позиции по тому или иному 
вопросу в рамках его совместного обсуждения, и 
предполагают двустороннюю коммуникацию и ин-
терактивное взаимодействие.

Одним из наиболее распространенных инстру-
ментов из этой категории являются публичные 
слушания (public hearings). А. А. Стародубов 
определяет общественные (публичные) слушания 
как подготовленные открытые собрания заинтере-
сованных граждан, чиновников, представителей 
СМИ и других структур, проводимые с целью об-
суждения социально значимых вопросов [7, c. 61]. 

Преимущество публичных слушаний заключа-
ется в их способности задействовать значительное 
количество людей, недостаток – обусловленная 
массовостью мероприятия поверхностность об-
суждения вопроса, предложенного властями на 
рассмотрение. 

Успешность публичных слушаний как согласо-
вательного механизма зависит от многих факторов. 
Важнейшими среди них являются, во-первых, под-
готовка мероприятия через предварительное озна-
комление граждан с рассматриваемым вопросом с 
помощью выше обозначенных инструментов ин-
формирования. Во-вторых, - эффективное управ-
ление обсуждением в рамках проведения меропри-
ятия, важным условием обеспечения которого яв-
ляется умение ведущего направлять собравшихся 

в русло конструктивной дискуссии. Это, наконец, 
готовность представителей власти действительно 
учитывать озвученные позиции граждан и приво-
дить в соответствие с ними проводимую в рассма-
триваемой сфере политику.

Эти три фактора: подготовка мероприятия через 
информирование граждан, эффективная организа-
ция коммуникации в рамках проведения мероприя-
тия и, наконец, использование представителями 
власти результатов обсуждения для выработки по-
литики в соответствующей сфере – определяют, 
впрочем, также успешность и других согласова-
тельных механизмов, направленных на коллектив-
ную выработку решений [2].

В данном смысле, широкое распространение 
получили также так называемые «мастерские» 
(workshops), представляющие собой конференции-
семинары, открытые к участию всех заинтересо-
ванных граждан, также как и публичные слуша-
ния. Задача «мастерских» собрать вместе пред-
ставителей различных групп общества так, чтобы 
они могли совместно обсудить проблему. Это не 
является обычным политическим собранием или 
митингом [5].

В отличие от публичных слушаний, основная 
работа по обсуждению рассматриваемых вопросов 
и согласованию позиций в них организована в рам-
ках ряда небольших групп, что обеспечивает более 
глубокую проработку вопросов и качество обсуж-
дения. 

В качестве инструмента выработки и согла-
сования решений с гражданами может также ис-
пользоваться создание гражданской экспертной 
группы (citizen's jury). Оно подразумевает огра-
ниченное число участников (обычно от 12 до 20 
человек) отобранных с учетом представительства 
различных социальных слоев и социальных групп 
населения, зачастую с помощью жребия. 

В отличие от присяжных заседателей судебной 
системы, с которыми можно было бы провести па-
раллель, гражданская экспертная группа представ-
ляет собой совещательный орган и выработанные 
ей рекомендации не обязательны к исполнению. 
Они получают, однако, публичную огласку и ока-
зывают значительное влияние на процесс приня-
тия решений представителями власти по вопросу, 
предложенному гражданской экспертной группе 
на рассмотрение. Работа группы может длиться от 
нескольких до десятка дней, при этом, достаточно 
плотным является общение группы с экспертами и 
представителями власти, в задачу которых входит 
предоставление членам группы всей необходимой 
информации для вынесения суждения по рассма-
триваемому вопросу.

Инструментом вовлечения граждан в процесс 
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принятия решений близким к гражданской эксперт-
ной группе, является гражданский совещатель-
ный комитет (Citizen advisory сommitee), который 
состоит из небольшого числа участников, отобран-
ных по принципу представительства различных 
социальных группы и интересовю Он отличается, 
однако, от экспертной группы тем, что создается не 
для единичного формулирования рекомендаций по 
конкретному вопросу, а существует на постоянной 
основе. 

Следует отметить, что такой комитет или совет 
может быть сформирован как на местном уровне, 
так и на национальном. Например – Национальный 
совет по участию, который был создан по инициа-
тиве Правительства Республики Молдова в каче-
стве консультативного органа и осуществляет свою 
деятельность на основании Постановления Прави-
тельства №11 от 19 января 2010 года [6]. Миссия 
совета – способствовать участию гражданского 
общества в процессе утверждения публичных по-
литик и мониторинга прозрачности процесса при-
нятия решений (мандат совета - 2 года).

Целью Совета является развитие и продвиже-
ние стратегического партнерства между органа-
ми публичной власти, гражданским обществом и 
частным сектором в целях укрепления партиципа-
тивной демократии в Республике Молдова путем 
содействия коммуникации при идентификации и 
реализации стратегических приоритетов развития 
страны, развития институционального потенциала 
для обеспечения полного вовлечения заинтересо-
ванных сторон в процесс принятия решений.

Обобщая, следует отметить, что процесс со-
гласования с гражданами проводимой политики 
обычно многоплановый и организуется с задей-
ствованием различных инструментов информи-
рования, сбора информации и коллективной вы-
работки позиции. Вовлечение граждан в принятие 
решений по сложным многосторонним вопросам 
проходит обычно поэтапно, со все более глубокой 
отработкой вопроса через серию мероприятий по 
вовлечению в работу людей. Подытоживание и 
оформление промежуточных результатов процесса 
согласования решений с позицией граждан подго-
тавливается представителями властей, и нарабо-
танные таким образом на каждом этапе материалы 
используются в качестве отправной точки на по-
следующем этапе процесса согласования.

Именно такая поэтапная организация процесса 
согласования должна использоваться представите-
лями власти при реализации программ коллектив-
ного выбора приоритетов и совместной выработки 
и воплощения в жизнь плана развития территории, 
региона, страны или решений конкретных проблем 
или задач.

Граждане и организации гражданского обще-
ства должны привлекаться к работе посредством 
консультаций и механизмов активного участия на 
всех этапах процесса принятия решений. Несмо-
тря на то, что, в конечном счете, решения по во-
просам политики принимают лица, наделенные 
соответствующими полномочиями благодаря 
мандату с помощью демократического процес-
са, или лица, назначенные на должность чинов-
ников уполномоченной исполнительной власти, 
вовлечение граждан и гражданского общества 
обеспечивает подотчетность, прозрачность и эф-
фективное управление [8].

В завершении, подчеркнем, что для эффектив-
ного участия необходимо наличие следующих 
условий: нормативных (т.е. наличие закона, раз-
решающего участие на устойчивой основе), ре-
гламентационных (наличие правил и положений, 
регулирующих участие) и созидательных (в виде 
развития потенциала как государственных органи-
заций, так и организаций гражданского общества) 
[1, c. 25-28]. 

В практическом смысле участие граждан в 
процессе принятия решения «эффективно» лишь 
в случае, когда оно позволяет не только выявить 
предпочтения рядовых граждан, но и повлиять – с 
учетом этих предпочтений – на конечные результа-
ты проводимой политики. 
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Introducere. După cum se știe, justiţia este unul 
dintre pilonii care susţine orice societate demo-

cratică. În același timp, nu trebuie uitat că ea este și 
un serviciu public al cărui principală misiune este sa-
tisfacerea intereselor membrilor societăţii. Din aceas-
tă perspectivă, cetăţenii așteaptă ca judecătorii să-și 
desfășoare activitatea în mod cinstit, corect și imparţi-
al, aceste calităţi impregnându-se, practic, întregii acti-
vităţi desfășurate în instanţe de personalul care partici-
pă, direct sau indirect, la înfăptuirea actului de justiţie 
[25, p. 30].

Astfel, independenţa, imparţialitatea și profesio-
nalismul judecătorilor sunt elementele de bază ce in-
spiră siguranţă și încredere celor care caută o protecţie 
a drepturilor ce le-au fost încălcate, dar și celorlalţi 
membri ai societăţii. Pentru a servi eficient comuni-
tatea, judecătorii cer respect și încredere. Încrederea 
este crucială în administrarea justiţiei. Publicul trebuie 
să fie conștient de independenţa și de imparţialitatea 
justiţiei, să aibă convingerea că judecătorii nu urmă-
resc vreun interes, că nu vor favoriza vreo parte, ci vor 
depune efortul pentru a soluţiona cauza potrivit legii 
și conștiinţei lor, care nu poate fi decât în conformita-
te cu legea [14]. Astfel, spiritul de dreptate și propria 
convingere, formată în baza experienţei acumulate, au 
o enormă importanţă în realizarea nemijlocită a puterii 
judecătorești [24, p. 46].

Prin urmare, încrederea în justiţie este una cruci-
ală. Mai mult, încrederea publicului în independenţa 
instanţelor, în integritatea judecătorilor și în imparţi-
alitatea și eficienţa procedurilor acestora este cea care 
susţine sistemul de justiţie al unei ţări [27, p. 31]. Unii 
cercetători susţin că însăși credibilitatea faţă de putere 
este direct proporţională cu respectul faţă de autorita-

tea judecătorească și de justiţie în ansamblu, manifestat 
atât din partea societăţii, cât și din partea puterii de stat 
[21, p. 199]. Pe cale de consecinţă, întărirea încrederii 
în sistemul judiciar duce la creșterea prestigiului au-
torităţii judecătorești, fapt ce contribuie la instaurarea 
supremaţiei legii și principiilor statului de drept [16, 
p. 15].

Scopul studiului. Pornind de la semnificaţia deo-
sebită a încrederii faţă de justiţie, în prezentul studiu 
ne propunem să argumentăm importanţa principiilor 
publicităţii şi transparenţei în activitatea sistemului ju-
diciar în calitate de condiţii indispensabile consolidării 
încrederii faţă de acesta şi sporirii autorităţii justiţiei în 
cadrul statului.

Rezultate obţinute şi discuţii. După cum s-a men-
ţionat anterior, încrederea în corpul de judecători se ba-
zează nu numai pe competenţa și străduinţa membrilor 
acesteia, ci și pe integritatea și moralitatea acestora. Un 
judecător nu trebuie să fie doar un „judecător bun”, ci 
trebuie să fie și un „om bun”, deși părerile despre ceea 
ce înseamnă aceasta pot să varieze în diferite segmen-
te ale societăţii. Din perspectiva publicului, judecăto-
rul nu numai că s-a angajat să slujească idealurile de 
dreptate și adevăr pe care se bazează statul de drept și 
democraţia, ci a promis să le și întruchipeze. În mod 
similar, calităţile personale, conduita și imaginea jude-
cătorului afectează pe cele ale sistemului judiciar în an-
samblul său și, în consecinţă, și încrederea publicului 
în acesta. Publicul cere de la judecător o conduită care 
să se situeze cu mult deasupra celei pe care o așteaptă 
de la ceilalţi cetăţeni, standarde de conduită care sunt 
mult mai înalte decât cele respectate în societate în an-
samblul său. De fapt, judecătorului i se cere să aibă o 
conduită aproape ireproșabilă [27, p. 72].
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Potrivit cercetătoarei F. Dragomir [16, p. 16], în-
ţelegerea rolului puterii judecătorești, în special, prin 
conștientizarea faptului că responsabilitatea magistra-
tului este de a aplica legea corect și imparţial, fără a 
ţine seama de presiunile sociale sau politice, variază 
în diferite state, după cum și încrederea în justiţie este 
diferită. Această înţelegere rezidă, în mare parte, și din 
educaţia primită de-a lungul timpului de cei care tre-
buie să aprecieze și, mai ales, de poziţia altor autorităţi 
faţă de actul justiţiei.

Din acest motiv, informarea corectă cu privire la 
funcţiile sistemului judiciar și rolul acestuia ca servi-
ciu public poate influenţa pozitiv gradul de înţelegere 
a activităţii instanţelor și limitele activităţii lor. Această 
informare permite celorlalte puteri ale statului, parti-
cipanţilor la proces și publicului să înţeleagă natura și 
specificul puterii judecătorești, standardele de condu-
ită pe care judecătorul trebuie să le menţină în cadrul 
instituţiilor pe care le reprezintă, precum și limitările 
pe care aceștia le au în exercitarea funcţiilor, în viaţa 
socială sau privată [16, p. 16].

Ţinând cont de cele expuse, putem susţine că, în 
general, starea puterii judecătorești este una din cele 
mai importante caracteristici ale societăţii în ansam-
blu (chiar cea mai importantă). Ea reflectă și nivelul 
de dezvoltare al constituţionalismului, al structurilor 
societăţii civile, gradul de protecţie a drepturilor și li-
bertăţilor omului ca fundament al democraţiei. Princi-
palele criterii de evaluare a stării puterii judecătorești, 
de rând cu rolul și locul în sistemul „frânelor și contra 
balanţelor”, sunt accesibilitatea protecţiei judiciare a 
drepturilor și libertăţilor persoanelor fizice și juridice, 
echitatea procedurilor și imparţialitatea judecătorilor 
[25, p. 30].

Funcţionarea reală și eficientă a acestor criterii de-
termină încrederea pe care societatea o poate avea în 
sistemul său judiciar. La acest capitol, cercetătorii no-
tează că o societate, care are încredere în sistemul său 
judiciar, în eficacitatea normei și în aplicarea princi-
piului conform căruia toţi sunt egali în faţa legii, este o 
societate puternică și prosperă [17, p. 6].

Pe de altă parte, este la fel de adevărat că puterea 
judecătorească poate să-și realizeze misiunea sa doar 
în condiţiile în care se va bucura de încrederea cetăţea-
nului și a societăţii. Aceasta deoarece neîncrederea faţă 
de capacitatea instanţelor judecătorești de a soluţiona 
conflictele în baza legii, răspândită în societate, deter-
mină cetăţenii să caute mijloace ilegale de influenţare 
asupra judecătorilor, fie să recurgă la căi extrajudiciare 
de soluţionare a conflictelor. Astfel, doar încrederea în 
justiţie (instanţe, judecători) poate stimula cetăţenii să 
apeleze la serviciile acesteia în toate cazurile de con-
flicte sociale. Este o cale inevitabilă de edificare a sta-
tului de drept, în care conflictele trebuie soluţionate, în 

principal, prin mijloace juridice, dar nu prin violenţă și 
linșare (răfuială fără judecată) [30, p. 106].

Din păcate, societatea noastră nu se bucură de 
confortul unei asemenea încrederi. Afirmaţia este sus-
ţinută de nenumărate sondaje de opinie care relevă o 
neîncredere a populaţiei în justiţie la cote alarmante. 
La o analiză profundă a cauzelor ce au generat lipsa 
de credibilitate în justiţia românească, prof. I. Alexan-
dru precizează că acestea dezvăluie carenţele de fond 
ale sistemului judiciar dat și care pot favoriza presiuni 
politice și corupţie în rândul magistraţilor. Principalele 
cauze în opinia domniei sale sunt [1, p. 191-192]:

– instabilitatea legislativă, atât a normelor de drept 
pozitiv, cât mai ales a celor ce reglementează proce-
durile, fenomen ce destabilizează raporturile juridice, 
creează nesiguranţă și lipsă de încredere în autoritatea 
statului, iar, pe cale de consecinţă, favorizează presiu-
nile politice și creează condiţii pentru acte de corupţie.

– calificarea insuficientă a unei părţi semnificative 
din corpul magistraţilor constituie o altă cauză care ar 
putea favoriza presiuni asupra acestora. Lipsa de ex-
perienţă de viaţă și profesională fac din unii magistraţi 
persoane vulnerabile, ușor de manipulat prin diverse 
manevre și presiuni.

– managementul general defectuos al activităţii în 
justiţie, conjugat cu insuficienţa mijloacelor materiale, 
generează momente ce se pot constitui surse de apariţie 
a unor abuzuri și chiar a corupţiei.

Per ansamblu, se poate susţine că asemenea mo-
mente/cauze au alterat și imaginea justiţiei din Repu-
blica Moldova, contribuind la generarea unei crize de 
credibilitate a cetăţenilor în justiţie [26, p. 376].

Așadar, cum poate fi obţinută/redobândită încre-
derea în justiţie? O întrebare pe cât de importantă, pe 
atât de neglijată adesea, în special, sub aspectul soluţi-
onării practice. În acest sens, considerăm important de 
precizat că încrederea faţă de justiţie se formează pe 
parcursul anilor, în baza opiniei publice asupra justeţei 
hotărârilor luate de judecători, a modului de apărare a 
drepturilor și libertăţilor omului faţă de influenţa orga-
nelor de ocrotire a ordinii de drept sau a funcţionarilor 
publici ai autorităţilor administrative [26, p. 376].

Un moment-cheie în acest caz rezidă în faptul că 
justiţia trebuie tratată cu adevărat ca putere separată și 
independentă, iar împotriva oricărei ingerinţe trebuie 
să se reacţioneze atât din cadrul sistemului, cât și din 
afara lui, din partea societăţii. În același timp, trebuie 
ţinut cont de faptul că „politicul întotdeauna va accep-
ta cu greu necesitatea asigurării independenţei reale a 
puterii judecătorești, întotdeauna persistând anumite 
tendinţe de influenţare” [18, p. 17].

Astfel, concluzia cea mai importantă ce poate fi con-
turată la moment ţine de rolul deosebit al societăţii și 
cetăţeanului pentru funcţionarea unei justiţii echitabile, 
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imparţiale și independente [23, p. 111]. În acest sens, 
unii cercetători [31, p. 46] susţin că eficienţa puterii 
judecătorești, ca una din cele mai importante instituţii 
ale statului democratic de drept, depinde nu numai de 
numărul judecătorilor, de pregătirea lor profesională, 
de remunerarea financiară corespunzătoare etc., dar și 
de activismul cetăţenilor în materia apărării drepturi-
lor lor, de principialitatea acestora de a recurge doar 
la mijloace legale pentru aplanarea oricăror conflicte. 
Se poate spune chiar și de perseverenţa și insistenţa cu 
care acţionează în judecată orice încălcare de lege.

Evident, toate aceste momente sunt realizabile doar 
în condiţiile în care cetăţenii au încredere în mijloacele 
respective, încredere bazată în principal pe cunoașterea 
aceea ce se întâmplă în cadrul unui proces judiciar în 
sălile de judecată. Prin urmare, putem susţine că una 
dintre condiţiile necesare pentru formarea încrede-
rii societăţii în sistemul său judiciar este transparenţa 
acestuia, publicitatea activităţii sistemului [25, p. 31; 
26, p. 379].

Publicitatea constituie o garanţie a corectitudinii și 
imparţialităţii judecătorilor, a independenţei acestora 
[9, p. 1240]. La nivel legislativ, principiile publicităţii 
și transparenţei sunt reglementate într-o serie de acte 
legislative, precum: Constituţia Republicii Moldova, 
art. 117 [8], Legea privind organizarea judecătoreas-
că, art. 10 și art. 562 [19], Codul de procedură civilă, 
art. 23 [6], Codul de procedură penală, art.18 și 316 
[7], Codul contravenţional, art. 452 [5] etc.

La nivel internaţional, de asemenea, poate fi ates-
tată o reglementare generoasă a principiului publici-
tăţii în cuprinsul celor mai notorii instrumente juridi-
ce internaţionale în materia drepturilor și libertăţilor 
omului, precum: Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului din 10 decembrie 1949, art.10 [13], Convenţia 
Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a 
Libertăţilor Fundamentale din 4 noiembrie1950, art.6 
alin. (1) [10], Pactul cu privire la drepturile civile și 
politice din 16 decembrie 1966, art.14 [22] etc. Mai 
mult, însăși Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
a stabilit în jurisprudenţa sa că publicitatea procedurii 
judiciare, atât în materie penală, cât și în materie civilă, 
constituie o garanţie esenţială a unui proces echitabil. 
Ea protejează justiţiabilii contra unei justiţii secrete care 
scapă de controlul public și constituie unul din mijloa-
cele de păstrare a încrederii în instanţele judecătorești. 
Prin transparenţa pe care o acordă administraţiei jus-
tiţiei, ea contribuie la realizarea unui proces echitabil, 
a cărui garanţie se numără printre principiile oricărei 
societăţi democratice conform Convenţiei [20, p. 19].

În acest sens, are perfectă dreptate specialistul Al. 
Cocîrţă, când susţine că „justiţia care se desfășoară în 
condiţii de netransparenţă și este apatică la realizarea 
principiului publicităţii, devine, la un moment dat, sus-

ceptibilă de abuzuri, limitând posibilitatea societăţii să 
contribuie la menţinerea exigenţelor etice faţă de com-
portamentul judecătorilor. În același timp, atunci când 
magistraţii prestează un comportament contrar norme-
lor eticii judiciare, ei tind să se „adapteze” unui sis-
tem în care să se expună cât mai puţin atenţiei publice. 
Atunci când justiţia se înfăptuiește într-un cadru opac, 
deseori în spatele ei se ascunde o deontologie judiciară 
compromisă” [4, p. 65-67].

Pentru a evita astfel de situaţii, transparenţa justiţiei 
trebuie asigurată în mod real. Justiţia nu trebuie doar să 
fie citată, dar trebuie în mod manifest și indubitabil să 
se vadă că este înfăptuită [12]. Acest principiu consti-
tuie nucleul justiţiei transparente [23, p. 112].

Mai mult, anume magistraţii trebuie să fie interesaţi 
ca publicul să cunoască ceea ce se întâmplă în instanţe, 
ei trebuie să fie deschiși și cooperanţi în comunicarea 
cu societatea (fapt slab conștientizat de majoritatea 
dintre ei). Justiţia nu trebuie să se manifeste ca un sis-
tem închis, întrucât ea este un serviciu public. Fiind în 
slujba societăţii, publicul are tot dreptul să se interese-
ze de activitatea și de calitatea acesteia. Prin urmare, 
trebuie asigurat accesul publicului la informaţiile care 
privesc activitatea instanţelor de judecată.

Publicitatea este considerată ca o garanţie a corec-
titudinii și imparţialităţii judecătorilor, a independenţei 
acestora. Pe de altă parte, judecarea în ședinţa publică 
ar trebui să stimuleze pe judecători în a acorda o atenţie 
sporită modului în care judecă și motivează hotărârile, 
știind că sunt urmăriţi de cei care asistă la judecată, 
iar hotărârile lor examinate în presă și în revistele de 
specialitate [3, p. 140-141].

Trebuie să recunoaștem, în context, că întreaga va-
loare a puterii judecătorești depinde de oamenii care o 
exercită. Datorită specificului activităţii judecătorilor, 
faţă de ei sunt înaintate un șir de cerinţe de ordin pro-
fesional, moral și etic. Respectarea de către judecători 
a acestor exigenţe este cel mai bine verificată de jus-
tiţiabilii de rând. Prin urmare, publicitatea procesului 
este de natură să asigure conduita impecabilă a jude-
cătorilor în proces și o bună funcţionare a justiţiei în 
general [14].

Nerespectarea principiului publicităţii are drept 
efect pierderea de către societate a pârghiilor sale demo-
cratice de a asigura calitatea actului de justiţie. Atunci 
când publicul este lipsit de posibilitatea de a intra în 
sala de ședinţe, nimeni nu mai poate ști ce se întâmplă 
în spatele ușilor închise. Nefiind stingheriţi de prezenţa 
publicului la proces, judecătorii devin susceptibili de 
abuzuri, comportament contrar prescripţiilor deontolo-
gice și legale, corupţie și încălcarea drepturilor persoa-
nelor care apelează la justiţie. În condiţiile unui sistem 
judiciar netransparent are loc o divizare a judecătorilor 
în cei onești, competenţi și corecţi; cei care mai uită 
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periodic de aceste calităţi; și cei care deja demult au 
uitat de ele. Membrii societăţii, la rândul lor, neavând 
certitudinea unui proces echitabil și a unui judecător 
independent și imparţial, pierd încrederea în justiţia pe 
care o prestează statul și își fac singuri dreptate [14].

În realitate, cu regret, în pofida importanţei sale 
deosebite, adeseori principiul publicităţii activităţii 
instanţelor judiciare, din diferite cauze și motive, este 
compromis. De asemenea, pot fi atestate și grave devi-
eri de la principiul independenţei și imparţialităţii, atât 
din cauze obiective, cât și subiective [25, p. 33].

În astfel de circumstanţe, intervine iarăși rolul ho-
tărâtor al cetăţeanului, în special, al societăţii civile. 
Este de remarcat în contextul dat opinia cercetătorului 
I. Dolea [15, p. 53-54], care susţine necesitatea impli-
cării societăţii civile direct în desfășurarea procedurii 
judiciare. Instituţia asesorilor populari, potrivit dom-
niei sale, este de natură să asigure paritatea între repre-
zentanţii statului și ai societăţii la examinarea anumitor 
cauze. Renunţarea la această instituţie și neînlocuirea 
ei cu alta au determinat ineficienţa sistemului judecă-
toresc, care astăzi este susceptibil de a fi influenţat de 
către alte autorităţi, cum ar fi cea legislativă și execu-
tivă [25, p. 33].

În continuare, autorul citat notează că elementul ne-
profesionist este un impuls atât pentru formarea în ţară 
a societăţii civile și consolidarea sistemului judecăto-
resc, cât și pentru asigurarea garanţiilor constituţionale 
ale cetăţenilor.

În majoritatea cazurilor, sistemul judecătoresc din 
ţările cu o democraţie avansată nu a renunţat la institu-
ţia dată, fapt ce asigură garantarea drepturilor persoane-
lor implicate în acest sistem, asigurând și independenţa 
sistemului judecătoresc ca atare. Este cert faptul că un 
complet de judecători poate fi mai greu influenţat de-
cât un singur judecător, mai mult – orice persoană are 
dreptul la judecarea cauzei sale de către concetăţeni. 
Justiţia trebuie să fie sub controlul societăţii, această 
activitate depășind-o pe cea a unor simpli funcţionari, 
fiind o sferă a intereselor publice [15, p. 54].

Deși în Republica Moldova instituţia curţii cu juraţi 
nu are aplicare, totuși considerăm necesar a accentua 
importanţa acesteia și oportunitatea instituirii. Curţile 
cu juraţi, ca instituţii ale puterii judiciare, ocupă un 
loc important în sistemele judiciare ale ţărilor cu tra-
diţii democratice. Atât reprezentanţii poporului, cât și 
juriștii profesioniști, văd în această instituţie o garanţie 
a respectării drepturilor și libertăţilor cetăţenilor, o 
asigurare a soluţionării obiective și nepărtinitoare a 
litigiilor, o formă de participare a poporului la activi-
tatea puterii judecătorești.

Istoria curţilor cu juraţi ne dovedește că, apărute ca 
rezultat al activităţii umane, aceste instituţii cu tradi-
ţii bogate vor funcţiona atât timp, cât va exista însăși 

puterea judiciară. În nicio perioadă istorică această in-
stituţie nu a prezentat pericol pentru ordinea de drept 
democratică. Ea a fost ignorată doar în timpul instau-
rării dictaturilor, în societăţile civilizate însă, curtea cu 
juraţi a fost folosită și ca garant al justiţiei democratice 
în condiţiile luptei politice. Curtea cu juraţi a fost tot 
timpul necesară pentru confirmarea adevărului și jus-
tiţiei [23, p. 114].

Apariţia curţilor cu juraţi este legată de necesitatea 
introducerii în pânza judecătorească a „elementului 
popular” în persoana juraţilor. Juraţii, spre deosebire 
de judecătorul profesionist, nu depind de structurile 
puterii nici din punct de vedere material, nici din punct 
de vedere juridic ori psihologic. Juraţii sunt în măsură 
să stimuleze încrederea cetăţenilor în justiţie, în ochii 
cărora aceștia sunt reprezentanţi și garanţi ai pro-
tecţiei drepturilor și intereselor lor legale [11].

În acest sens, este important de precizat că juraţii nu 
iau cunoștinţă de materialele dosarului, pentru ca până 
la începerea judecăţii să nu-și formeze o idee precon-
cepută, pentru ca ei să fie maximal obiectivi și impar-
ţiali. Juraţii nu au dreptul de a aprecia partea juridică a 
infracţiunii săvârșite. Ei sunt Judecătorii faptului. Pe ei 
îi interesează în judecată numai trei întrebări: dacă este 
demonstrat că fapta respectivă a avut loc, dacă fapta 
a fost săvârșită de inculpat și dacă el este vinovat sau 
nu. Prin urmare, activitatea Curţii cu juraţi reduce în 
mare măsură riscul abuzului și al erorilor judecătorești, 
considerabil dezvoltă contradictorialitatea dezbaterilor 
judiciare, contribuind astfel la sporirea rolului activ al 
învinuirii și apărării, excluderea din judecată a spiri-
tului birocrat, creșterea activităţii sociale a cetăţenilor, 
sporește responsabilitatea lor pentru destinul oameni-
lor, încrederea oamenilor simpli în instanţa de judecată 
ca fiind una echitabilă, dezinteresată și obiectivă [11]. 
De aceea, propunem introducerea prin lege a curţilor 
cu juraţi, ca un mod de protecţie împotriva puterii sta-
tale, întrucât ar constitui o garanţie morală pentru deci-
zia luată de judecători și ar asigura un plus de transpa-
renţă actului de justiţie [23, p. 114; 26, p. 387].

Este relevantă, în acest sens, și afirmația dnei I. B. 
Mihailovskaia [31, p. 50-51], care susţine că în soci-
etatea în care nu este loc pentru iniţiativa cetăţenilor, 
activismul lor juridic, nu poate exista nicio putere ju-
decătorească independentă, iar răspândirea largă în 
conștiinţa maselor a nihilismului faţă de formele lega-
le de satisfacere a necesităţilor vitale, cotidiene și de 
apărare a intereselor distruge fundamentul existenţei 
puterii judecătorești.

„Dacă cetăţenii energici și bine instruiţi – sublinia-
ză D. Rols – nu vor participa la procesul democratic, 
dacă se vor preocupa doar de viaţa lor privată, atunci 
oricât de perfecte ar fi instituţiile politice, ele inevitabil 
vor fi preluate de persoane care pentru putere și slavă, 
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interese economice și de clasă, religioase sau fanatism 
naţional, sunt gata de a folosi aparatul de stat în promo-
varea propriilor interese. Astfel, fără un activism soci-
al al cetăţenilor, fără virtuţile politice ale acestora este 
imposibilă protecţia libertăţilor democratice și menţi-
nerea regimului constituţional” [29, p. 102-103].

Prin activitatea lor, reprezentanţii activi ai societă-
ţii civile (în special, organizaţiile nonguvernamentale, 
adică ONG-urile [2, p. 105]) adeseori promovează pa-
triotismul, care presupune conștientizarea clară de către 
om a faptului că fără eforturile sale personale concrete 
nu vor apărea și nu se vor consolida instituţiile demo-
cratice ale puterii publice, nu se va instaura ordinea de 
drept, iar oamenii nu vor obţine posibilitatea de a-și re-
aliza și apăra în măsură deplină drepturile și libertăţile 
lor [28, p. 119]. ONG-urile, putem spune, alimentează 
perseverenţa cetăţenilor în căutarea dreptăţii și credinţa 
în faptul că o vor găsi.

Concluzii. Generalizând, subliniem că existen-
ţa unei puteri judecătorești eficiente depinde în mod 
direct și substanţial de realizarea unui control social 
din partea societăţii asupra acesteia, control ce poate 
fi exercitat doar în condiţiile unui nivel înalt de dez-
voltare a societăţii civile, activism civic al cetăţenilor, 
precum și al unei interacţiuni reale și responsabile ale 
sistemului judiciar cu cetăţeanul [25, p. 35; 26, p. 388]. 
Posibilitatea exercitării acestui control, precum și cola-
borarea dintre societate și sistemul judiciar (bazată pe 
un înalt nivel de cultură juridică şi încredere recipro-
că) constituie principalele premise și condiţii ce permit 
asigurarea eficientă de către puterea judecătorească a 
legalităţii în cadrul statului.
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Introducere. Este cunoscut faptul că, Parlamen-
tul RM a votat în anul 2014, concepţia de refor-

mă a Procuraturii prin Legea nr.122 din 03.07.2014, 
iar la 28 mai a anului 2015 a votat în primă lectură 
proiectul Legii cu privire la procuratură (înregistrat 
în Parlament cu nr.202 la 18.05.2015) care în 2016 a 
fost aprobată. Potrivit Concepţiei acestei legi în sis-
temul organelor procuraturii din RM s-a intenţionat 
reformarea actualei Procuraturi Anticorupţie după 
modelul Direcţiei Naţionale Anticorupţie din Româ-
nia, deoarece practica în materie a impus introducerea 
unor schimbări pentru sporirea capacităţii de inves-
tigaţie a infracţiunilor de corupţie la nivel înalt şi a 
celor de criminalitate economico-financiară. 

Scopul imediat constă în identificarea aspectelor 
ce explică necesitatea unor schimbări legale în struc-
tura organelor din domeniul anticorupție.

Metodele aplicate şi materialele utilizate 
sunt cele precum metoda cercetării, a analizei, a 
comparației, etc. Au fost studiate actele normative în 
vigoare, hotărâri ale Parlamentului, ș. a.

Rezultatele obținute și discuții. În anul 2002, 
prin Legea nr.1104 din 6 iunie (Legea 1104/2002) 
Parlamentul a înființat Centrul Național Anticorupție1, 
cu următoarele atribuții: prevenirea și combaterea 
infracţiunilor de corupţie şi conexe, prevenirea şi 

1 Legea nr.120 din 25.05.2012 a modificat Legea 
1104/2002 şi a schimbat, între altele denumirea Centrului 
pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei în 
Centrul Naţional Anticorupţie.

combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, 
efectuarea expertizei anticorupţie a proiectelor de 
acte legislative și normative și asigurarea desfăşurării 
evaluării riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor 
şi instituţiilor publice2.

În februarie, 2016, prin Legea cu privire la Procu-
ratură nr.3 din 25.02.2016 au fost introduse în siste-
mul organelor procuraturii, procuraturile specializate, 
printre care, şi cea anticorupţie (art.9). Prin ordinul 
Procurorului General a fost adoptat regulamentul de 
activitate a Procuraturii Anticorupţie, care i-a stabilit 
atribuţiile şi, implicit, competenţa materială3.

 Potrivit Legii privind Procuratura, în structura 
Procuraturii Anticorupție activează constant ofiţeri 
de urmărire penală şi ofițeri speciali şi sub coordo-
narea nemijlocită a procurorului. De asemenea în 
arhitectura Procuraturii Anticorupție se regăsește şi 
o subdiviziune cu procurori specializaţi în domeniul 
reprezentării învinuirii în instanţa de judecată, care îi 
degrevează pe procurorii de caz de această sarcină. O 
subdiviziune similară a existat şi există în DNA încă 
de la înfiinţare, aşa încât, fondul de timp al ancheta-
torilor este folosit integral pentru efectuarea urmăririi 
penale în cauzele instrumentate.

 În Republica Moldova normele procedurale nu-i 
conferă judecătorului un rol activ în faza cercetării 
judecătorești, întrucât prezentarea probelor în instanță 

2 Art.4 din Legea 1104/2002.
3 Ordinul nr. 24/28 din 24 septembrie 2016 cu privire la 

aprobarea Regulamentului Procuraturii.
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SUMMARY
Moldova is in the process of reforming the justice system, including prosecution. According to the new law Concept 
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este lăsată de legiuitor pe seama procurorului și a ce-
lorlalte părți din proces. Se impune pe viitor modifi-
carea Codului de procedură penală sub acest aspect, 
astfel încât prezentarea tuturor probelor să se facă din 
inițiativa judecătorului, ceea ce va conferi probelor 
un mai mare grad de credibilitate și obiectivitate (ex.: 
martorul să fie citat de instanță și nu prezentat în pro-
ces de procuror sau de vreo una din părți).

 Nu în ultimul rând, Procuratura Anticorupție ar 
trebui să funcţioneze ca şi DNA cu un număr cores-
punzător de grefieri ce vor prelua de la procurori sar-
cina tehnoredactării actelor şi lucrărilor, permițându-
le să se concentreze exclusiv pe activitatea specifică.

 Legea procuraturii (art.1) îi atribuie acestei 
instituții rolul de apărător al drepturilor și interese-
lor legitime ale persoanelor și statului, spre deosebire 
de Constituție, care îi conferă rolul de reprezentant al 
intereselor generale ale societății, precum și ale drep-
turilor și libertăților cetățenilor (art.124).

Aceeași normă (art.1) conferă procuraturii o altă 
atribuție de a contribui la efectuarea justiției, în 
condițiile în care această activitate este înfăptuită po-
trivit Constituției numai de instanțele judecătorești 
(art.114 din Constituție).

De asemenea în Legea cu privire la procuratură 
au fost introduse dispoziții, care în viziunea noastră, 
pot afecta grav independența procurorilor, dând posi-
bilitatea procurorului ierarhic superior nemijlocit să 
dea indicații obligatorii procurorului de caz (art.13). 
Considerăm că este necesară modificarea art.13 din 
proiectul Legii procuraturii, în sensul înlăturării 
dispozițiilor care permit procurorului ierarhic superi-
or să dea indicații procurorului de caz.

O altă problemă care a fost sesizată, în legătură cu 
condițiile în care își desfășoară procurorii activitatea, 
se referă la împrejurarea că normele de procedură pe-
nală îl obligă pe procuror, cât și pe celelalte părți să 
prezinte în instanță probele (spre ex.: citarea și aduce-
rea martorilor). Acest lucru afectează fondul de timp 
al procurorului de caz, nevoit să desfășoare activități 
tehnice ce ar putea fi realizate de instanță prin apara-
tul propriu.

O altă soluţie ar fi modificarea dispozițiilor Codu-
lui de procedură penală privind prezentarea în instanță 
a probelor (inclusiv a martorilor), această sarcină ur-
mând să cadă în sarcina instanței, iar nu a procuroru-
lui sau al altei părți, cum este în prezent.

O structură puternică şi eficientă în combaterea co-
rupţiei pentru Republica Moldova trebuie să ţină sea-
ma, în mod obligatoriu, de particularităţile de sistem, 
dar nu să încerce să copieze modelul DNA. Avem în 
vedere, în primul rând, necesitatea consolidării unei 
viitoare Procuraturi Anticorupție la nivel legislativ, în 
sensul de a-i fi stabilite locul, rolul şi competenţele 

materiale prin lege organică,și nu prin acte inferioare 
(cum ar fi Hotărârile Parlamentului sau actele depar-
tamentale adoptate prin ordinele Procuraturii Genera-
le). În prezent, Procuratura Anticorupție nu are statut 
și nici atribuții definite prin lege, iar în Legea procu-
raturii s-a omis, de asemenea clarificarea acestor as-
pecte deosebit de importante pentru funcționarea noii 
Procuraturi Anticorupție.

De asemenea, este necesar ca prin noua Lege pri-
vind procuratura sau printr-o lege separată să i creeze 
Procuraturii Anticorupție o poziţie de autonomie în 
sistemul procuraturii şi un statut adecvat, atât procu-
rorului-şef, cât şi celorlalţi procurori care să cores-
pundă importanţei şi gradului ridicat de dificultate a 
activităţii specifice.

La fel, în structura Procuraturii Anticorupție tre-
buie să funcționeze constant nu numai ofiţeri de ur-
mărire penală detaşaţi de la alte instituţii, ci și grefieri 
care să asigure tehnoredactarea lucrărilor întocmite 
de procurori. Asemenea prevederi se impun a fi inclu-
se în noua lege a procuraturii.

Chiar dacă Procuratura Anticorupție primește 
sprijin în sensul arătat de la ofițerii de investigații ai 
CNA, ar fi util ca pe viitor legiuitorul să recunoască 
vulnerabilitatea pe care corupția o reprezintă pentru 
securitatea națională, cu consecința consolidării SIS 
și înzestrării cu mijloacele adecvate de ripostă. Avem 
în vedere, în special, mandatul de siguranţă naţională, 
instrument deosebit de eficient pe care lucrătorii din 
SRI îl au la dispoziţie în efortul de combatere a flage-
lului corupţiei.

Concluzie. Considerăm necesară recunoașterea 
de către legiuitor a corupției ca și amenințare la 
adresa siguranței naționale, cu consecința punerii la 
dispoziția SIS a instrumentului reprezentat de man-
datul de siguranță națională.

Ținând seama de aceste realități ale sistemului ju-
diciar din RM, apreciem că nu este necesară o repro-
ducere fidelă a DNA în Republica Moldova, ci doar, 
ca legiuitorul să opereze modificările la care am făcut 
referire.
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Introducere. Privind în ansamblu filosofia orga-
nizării formaţiunilor statale, se poate lesne ob-

serva că unul dintre elementele constitutive ale aces-
tora este puterea (suveranitatea) [9, p. 310], care de 
altfel este decisivă pentru menţinerea echilibrului şi a 
coeziunii interne din cadrul comunităţii [28, p. 39]. În 
acelaşi timp, se impune în atenţie faptul că puterea se 
raportează la un anumit titular cărui îi sunt recunoscute 
anumite prerogative. Acesta nu poate fi decît poporul, 
ori, după caz, naţiunea, titular care deţine în mod natu-
ral puterea. În calitatea sa de titular suveran al puterii, 
poporul o poate exercita în forme mai mult sau mai 
puţin directe, una dintre acestea fiind democraţia, ce 
semnifică guvernarea poporului de către popor şi pen-
tru popor [11, p. 103].

Este ştiut faptul că pentru a fi exercitată, puterea 
politică trebuie să aibă un caracter organizat şi insti-
tuţionalizat. Instituţii ale puterii sunt, în primul rînd, 
organele reprezentative desemnate de popor, cărora 
acesta le-a delegat dreptul de a exercita suveranitatea 
naţională în numele lui şi care, în ansamblul lor, con-

stituie regimul reprezentativ [24, p. 19-20] (noţiune si-
nonimă cu cea de democraţie reprezentativă sau sistem 
reprezentativ).

În sens larg, regimul reprezentativ presupune forma 
de exercitare indirectă a suveranităţii naţionale de către 
popor prin intermediul reprezentanţilor săi aleşi, iar în 
sens restrîns, este înţeleasă ca un ansamblu de autorităţi 
publice, desemnate de popor pentru a exercita suvera-
nitatea (puterea politică) în numele lui [8, p. 17-18]. 

Privită în ansamblu, atît sub aspect teoretic, cît şi 
practic, se poate constata că instituţia reprezentării este 
pe cît de importantă, pe atît de complicată/complexă, 
fapt ce implică necesitatea unei conştientizări profunde 
a acesteia pentru a reuşi o aplicare eficientă în organi-
zarea şi funcţionarea statelor contemporane. 

Scopul studiului. Pornind de la cele expuse, în stu-
diul de faţă ne propunem o abordare teoretică a însăşi 
ideii de reprezentare, variantele de interpretare a aces-
teia, precum şi realizarea sa în organizarea şi funcţio-
narea statelor contemporane cu identificarea concretă a 
reprezentanţilor.
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SUMMARY
The study is focused on the idea of representation, variants of its interpretation and implementation in organization and 

functioning of modern state. The logical consequence of the idea of representation was mainly the occurrence of represen-
tatives, who formed national representative institution and electoral systems, based on which the people’s representatives 
are appointed. At the same time, along the history the practice of the organization of states showed that representative may 
be and who that expresses general will based of the nature of the powers exercised and not from procedure of appointing. 
Despite that, currently, the representation is based on the idea that people can not exercise direct political power attributes, 
implying diversification and specialization of acts of government, and on the other hand, in today’s society with millions 
of individuals it is impossible to achieve a direct, permanent and personal involvement of every citizen to the exercise of 
political power. Consequently, in the contemporary period the supreme representative bodies of people is the Parliament, 
which has the primary mission – exercising sovereignty on behalf of the people.
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REZUMAT
Studiul este axat pe ideea de reprezentare, variantele de interpretare şi realizare a acesteia în organizarea şi funcţionarea 

statelor contemporane. Se atrage atenţia că consecinţa logică a ideii de reprezentare a fost în principal apariţia reprezentanţi-
lor, care au format instituţia reprezentanţei naţionale, precum şi sistemele electorale, în baza cărora reprezentanţii poporului 
sunt desemnaţi. În acelaşi timp, în decursul istoriei practica organizării statelor a demonstrat că reprezentant poate fi şi cel 
ce exprimă voinţa generală pornind de la natura puterilor exercitate şi nu de la modul de determinare/desemnare. În pofida 
acestui fapt, în prezent, reprezentarea are la bază ideea conform căreia poporul nu poate exercita direct toate atributele pute-
rii politice, ceea ce ar presupune diversificarea şi specializarea actelor de guvernare, iar pe de altă parte, în societatea actuală 
compusă din milioane de indivizi este imposibil de realizat o participare directă, permanentă şi personală a fiecărui cetăţean 
la exercitarea puterii. Prin urmare, în perioada contemporană autoritatea reprezentativă supremă este Parlamentul, care are 
misiunea principală – exercitarea suveranităţii poporului în numele acestuia. 

Cuvinte-cheie: popor, reprezentare, reprezentant, sistem electoral, parlament.
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Rezultate obţinute şi discuţii.
Ideea de reprezentare. Ca rezultat al preocupării 

umane permanente faţă de modalităţile de exercitare a 
puterii în cadrului statului a apărut ideea de reprezen-
tare (înţeleasă ca o delegare a puterii de către titularul 
său unor organe, desemnate de către acesta [26, p. 60]). 
Mai mult, delegarea puterii de către popor unor repre-
zentanţiale şi de el a apărut ca o necesitate inevitabilă 
[24, p. 23].

Necesitatea unei teorii a reprezentării s-a simţit 
odată cu apariţia timpurie a instituţiei parlamentului, în 
sec. al XIII-lea, cînd a devenit indispensabil a şti cine 
şi de ce era reprezentat, care erau puterile reprezentan-
ţilor, ţinînd seama de faptul că în teoria medievală prin-
cipele suveran „reprezenta” totalitatea teritoriului şi a 
poporului său [26, p. 61]. 

Problema a luat o nouă dimensiune cînd a apărut 
poporul drept titular al suveranităţii, deoarece acesta nu 
putea să guverneze şi, în mod necesar, trebuia să o facă 
prin reprezentare şi prin delegare (primul care a folosit 
cuvîntul reprezentare în sensul său modern a fost Ter-
tulian, atunci cînd a descris cele dintîi consilii creştine, 
care reprezentau locuri în care se luau decizii asupra 
dogmei sau a guvernării bisericii [19, p. 23; 26, p. 61]). 

Potrivit teoriei suveranităţii naţionale, titularul su-
veranităţii este naţiunea considerată ca indivizibilă şi 
distinctă de indivizii ce o compun. Statul este consi-
derat, în această optică, ca naţiunea juridic organizată 
care, la fel ca orice persoană juridică, are nevoie de 
reprezentanţi pentru a exercita suveranitatea [11, p. 
373; 10, p. 115]. În acest scop, poporul alege anumite 
persoane competente, pe care înţelepciunea, cultura şi 
experienţa le recomandă pentru conducerea afacerilor 
publice şi care îşi asumă astfel responsabilitatea guver-
nării [15, p. 123]. 

În opinia cercetătorilor, ideea de reprezentare este 
una modernă, apărută ca o reacţie împotriva despotis-
mului feudal, fundamentînd conceptele de democraţie 
directă şi democraţie indirectă. Prin democraţie direc-
tă se înţelege o adunare a poporului care îndeplineşte, 
ea însăşi, actele vieţii statale. În același timp, faptul că 
teritoriile întinse şi populaţia numeroasă fac imposibilă 
exercitarea democraţiei directe şi exprimarea, în mod 
direct, a voinţei generale, a dus la apariția democraţi-
ei indirecte, a ideii de reprezentare şi a raporturilor de 
reprezentare.

În esenţă, democraţia indirectă sau reprezentativă 
presupune că poporul, singurul titular al suveranităţii, 
alege, în mod periodic şi pentru o perioadă limitată de 
timp, un anumit număr de persoane care să exercite pu-
terea în numele său [27, p. 26].

În optica dată, poporul desemnează puterea origina-
ră, iar organele constituite de el pentru a-şi exprima şi 
realiza voinţa sunt puteri derivate [11, p. 103].

Titlul în baza căruia naţiunea încredinţează repre-
zentanţilor săi puterea de a guverna şi de a decide din 
numele său poartă denumirea de mandat. Astfel, naţi-
unea nu-şi înstrăinează suveranitatea aleşilor ei, ci le 
dă numai o delegaţie de a o reprezenta, alesul urmînd 
a avea în vedere, atunci cînd exprimă o opinie sau un 
vot, interesele întregii naţiuni [12, p. 238; 23, p. 20].

Deci, reprezentarea are la bază ideea că poporul 
nu poate exercita direct toate atributele puterii po-
litice, ceea ce ar presupune diversificarea şi specia-
lizarea actelor de guvernare, iar pe de altă parte, în 
societatea actuală compusă din milioane de indivizi 
este imposibil de realizat o participare directă, per-
manentă şi personală a fiecărui cetăţean la exercita-
rea puterii [15, p. 113].

Reprezentanţii. Consecinţa logică a ideii de repre-
zentare a fost apariţia reprezentanţilor, care au format 
instituţia reprezentanţei naţionale, precum şi sistemele 
electorale, în baza cărora reprezentanţii poporului sunt 
desemnaţi [9, p. 406; 26, p. 60]. 

Potrivit cercetătorilor, la origini, calitatea de re-
prezentant a avut drept scop de a justifica a posteriori 
exerciţiul puterii legislative, motiv pentru care calitatea 
de reprezentant era independentă de modul de repre-
zentare. Astfel, în anul 1791, Robespierre susţinea că 
singur corpul legislativ ales poate fi reprezentant. Din 
contră, Barnave a afirmat că reprezentant este cel care 
exprimă voinţa generală, fiind la acel moment cazul re-
gelui cînd îşi exercită dreptul de veto [16, p. 191].

Potrivit Constituţiei franceze din 1791, calitatea de 
reprezentant o aveau regele şi parlamentul, aceasta fi-
ind dată de natura puterilor conferite acestora, putere 
care exprimă voinţa naţională, şi nu de modul lor de 
desemnare, pe cale ereditară sau alegeri. În general, în 
istoria constituţională franceză, republica a treia a re-
cunoscut calitatea de reprezentant parlamentului, dar 
nu în calitatea sa de organ ales, ci în calitatea de unică 
autoritate legiuitoare. Ulterior, calitatea de reprezen-
tant se stabilea nu doar după criteriul exercitării func-
ţiei legislative, ci şi după modul de desemnare, adică 
alegere [26, p. 64].

În același timp, odată cu sporirea rolului autorităţii 
executive, inclusiv prin alegerea sa, a fost recunoscu-
tă şi acesteia calitatea de reprezentant [16, p. 185; 14, 
p. 114]. Astfel, în SUA, președintele Jakson în sec. al 
XIX-lea susținea că nu doar Congresul era reprezen-
tantul legitim al poporului, ci şi el însuși. Ulterior, Wil-
son a considerat că președintele nu numai că este un 
reprezentant, dar este un reprezentant chiar mai bun 
decât Congresul, întrucât reprezintă poporul întreg. 
Din perspectiva dată, calitatea de reprezentant o are 
orice individ sau ansamblu/adunare, care din punct 
de vedere constituţional are „puterea de a vrea pentru 
naţiune”, tinzînd spre un sistem în care reprezentanţii 
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sunt expresia fidelă, oglinda corpului social care i-a de-
semnat [21, p. 5; 26, p. 64]. În consecinţă, în prezent, a 
fi reprezentativ înseamnă a reprezenta întreaga societa-
te în diversitatea ei [20, p. 5-16].

În pofida acestei opinii, constituţionaliştii autohtoni 
[24, p. 19] susţin că caracterul reprezentativ se asigu-
ră prin alegeri, deci prin intermediul votului univer-
sal, momentul transmiterii sau delegării dreptului de 
a exercita suveranitatea, constituindu-l votul. Iată de 
ce o perioadă îndelungată, identitatea reprezentanţilor 
s-a confundat cu cea a parlamentarilor. În prezent însă, 
diapazonul acestor autorităţi este mai larg. Respectiv, 
organe reprezentative (care în baza art. 2 din Constitu-
ţia Republicii Moldova [7] exercită suveranitatea naţi-
onală) sunt toate organele care acţionează în baza unei 
învestituri populare [24, p. 19]. 

În opinia prof. A. Arseni, organele reprezentative 
sunt organele de stat alese şi învestite prin voinţa cor-
pului electoral cu funcţii care permit exercitarea suve-
ranităţii naţionale în condiţiile democraţiei reprezenta-
tive [1, p. 12; 2, p. 179].

În context, se impune în atenţie opinia exprimată în 
literatura de specialitate, potrivit căreia, din corobora-
rea prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea Fundamentală 
a Republicii Moldova, care prevede că: „Suveranitatea 
naţională aparţine poporului Republicii Moldova, care 
o exercită în mod direct şi prin organele sale reprezen-
tative, în formele stabilite de Constituţie” şi art. 77 alin. 
(2), potrivit căruia: „Preşedintele Republicii Moldova 
reprezintă statul şi este garantul suveranităţii, indepen-
denţei naţionale, al unităţii şi integrităţii teritoriale a ţă-
rii” (în condiţiile în care acesta este ales de către Parla-
ment), se poate susţine că Parlamentul nu este singurul 
organ de reprezentare a suveranităţii naţionale, întrucît 
în această categorie se încadrează şi Preşedintele Re-
publicii Moldova, a cărui calitate de garant al suverani-
tăţii, independenţei, unităţii şi al integrităţii teritoriale 
a ţării constituie un element, un atribut strict legat de 
suveranitate [27, p. 31]. 

Din cîte se poate observa, în cazul dat, calificarea 
reprezentativităţii este făcută nu în baza modalităţii de 
desemnare (care este „regula” în materie), ci în baza 
competenţelor exercitate (ceea ce în viziunea noastră 
nu poate fi negat) [22, p. 17].

Pe cale de consecinţă, drept instituţii care exerci-
tă suveranitatea naţională în numele titularului şi care 
constituie regimul reprezentativ, sunt recunoscute a fi 
[24, p. 18]:

parlamentul- , 
şeful statului-  (ales prin sufragiu universal, şi nu 

doar după cum am văzut – e.n.), 
organele de administrare publică locală-  (consili-

ile şi primarii, aleşi prin vot universal).
Importante în context sunt trăsăturile specifice au-

torităţilor care alcătuiesc regimul reprezentativ, dintre 
care în studiile de specialitate sunt menţionate [24, p. 
22-23]:

caracterul naţional	 . Dat fiind faptul că pute-
rea este unică, inalienabilă şi indivizibilă, autoritatea 
publică reprezentativă devine mandatara poporului 
(naţiunii). Potrivit lui B. Chautebout, organele repre-
zentative (în concret referindu-se la parlament – e.n.), 
formînd un ansamblu ales, nu poate funcţiona decît ca 
un corp, un ansamblu, reprezentînd întreaga naţiune, 
fiecare deputat în parte nereprezentînd nimic, calitatea 
de reprezentant fiind atribuită organului deliberant şi 
nu individual membrilor săi. Rezultă deci că deputatul 
nu reprezintă direct alegătorii, el fiind doar unul din 
elementele constitutive ale autorităţii care, în ansam-
blul său, reprezintă naţiunea [5, p. 95]. 

Caracterul naţional al autorităţilor publice reprezen-
tative şi al mandatului pe care îl deţin membrii acestuia 
este reglementat prin norma constituţională, cuprinsă 
în art. 68 din Constituţia Republicii Moldova, care sta-
bileşte: „În exercitarea mandatului, deputaţii sunt în 
serviciul poporului”. Deci, conţinutul mandatului par-
lamentar exprimă relaţia autorităţii reprezentative cu 
întreg poporul (naţiunea) şi nu numai cu o parte a lui 
(circumscripţie electorală, grup etnic) [6, p. 61]. 

caracterul electiv. 	 Prin alegeri autorităţile înves-
tite cu dreptul de a guverna în numele poporului obţin 
calitatea de a fi reprezentative şi publice. Caracterul 
electiv îşi are geneza în doctrina suveranităţii naţiona-
le a lui Ch. Montesquieu, potrivit căreia naţiunea îşi 
desemnează ea însăşi reprezentanţii din imposibilitatea 
de a-şi exercita nemijlocit voinţa. Această desemnare 
are loc prin alegeri, de preferinţă directe. Caracterul 
electiv este indispensabil legat de calitatea reprezenta-
tivă a autorităţii respective, deoarece [24, p. 21]: 

o evidenţiază de alte organe învestite cu dreptul - 
de a conduce, administra, conferindu-i putere absolută;

creează o strînsă legătură politico-morală între - 
electorat şi autoritatea reprezentativă;

oferă independenţă autorităţii reprezentative faţă - 
de alte organe publice;

asigură succesiunea guvernanţilor la conducerea - 
societăţii în funcţie de voinţa majorităţii corpului elec-
toral, exprimată prin alegeri libere şi periodice. Suc-
cesiunea, rotaţia sau reînnoirea cadrului electiv este 
o condiţie constituţională, ce asigură participarea mai 
largă a reprezentanţilor la exercitarea puterii şi totodată 
nu permite autorităţii reprezentative uzurparea şi mo-
nopolizarea puterii.

Autorităţile publice reprezentative se mai eviden-	
ţiază şi printr-un caracter perfect, sau mai bine-zis, 
printr-o competenţă materială absolută. Acest caracter 
este şi el indisolubil legat de noţiunea de suveranitate, 
căci pentru a realiza dreptul poporului de a dispune de 
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el însuşi, de a fi stăpîn pe soarta sa autorităţile care-l 
reprezintă trebuie să dispună de plenitudinea atribuţi-
ilor, fiind limitate doar de constituţie şi de lege. Des-
pre această limitare se poate vorbi numai într-un sens 
formal, deoarece organul ales de popor dictează legi şi 
modifică constituţii. În acest sens este de relevat com-
petenţa materială desăvîrşită a autorităţilor publice re-
prezentative, limitată doar de ele însele.

caracterul permanent – 	 este o altă trăsătură 
care derivă chiar din condiţiile existenţei şi funcţionă-
rii puterii publice. Aceasta din urmă, în virtutea rolu-
lui său, trebuie exercitată permanent, fără întrerupere, 
fiind inadmisibilă crearea unui vacuum de putere. În 
acelaşi timp însă, exercitarea permanentă a puterii este 
posibilă numai asigurîndu-se stabilitate autorităţilor 
reprezentative prin reglementare constituţională, legi-
timîndu-se astfel actul de exercitare a puterii politice 
prin organe reprezentative [24, p. 23].

Ţinînd cont de cele expuse, subliniem că unul dintre 
principiile fundamentale ale organizării politice statale 
a societăţii contemporane îl constituie principiul repre-
zentării voinţei suverane a poporului [27, p. 26]. După 
cum s-a văzut, acest principiu presupune o delegare de 
putere sau de voinţă politică de la deţinătorul legitim al 
acesteia, către un individ sau/şi un grup de persoane, 
constituite în autorităţi reprezentative, desemnate prin 
proceduri prestabilite, repetate periodic, la care au ac-
ces cetăţenii, în condiţii de egalitate juridică, autorităţi 
ce au drept scop să exprime voinţa politică a corpului 
electoral [15, p. 113].

Într-o interpretare reducţionistă, se consideră că, din 
punct de vedere instituţional, principiul reprezentării 
se realizează în mod special de către puterea legislativă 
întruchipată în instituţia Parlamentului [9, p. 406-407]. 
Caracterul reprezentativ al Parlamentului se exprimă 
în faptul că el este văzut ca exponent al intereselor şi al 
voinţei poporului (naţiunii), adică al tuturor cetăţenilor 
statului respectiv [3, p. 179]. De aici rezultă şi formula 
de reprezentanţă naţională sau populară [4, p. 138-
139] cu care este denumit Parlamentul. 

În acest sens, se susţine [27, p. 25; 18, p. 502] că 
apariţia Parlamentului modern este legată, în special, 
de apariţia şi evoluţia raporturilor juridice de reprezen-
tare, or, anume în reprezentare Parlamentul îşi află ge-
neza sa [24, p. 23; 25, p. 328].

Pornind de la cele menţionate, se desprinde ideea că 
poporul/naţiunea este titularul suveranităţii naţionale, 
iar Parlamentul este organul care, în baza împuternici-
rii primite, exercită suveranitatea prin anumite compe-
tenţe şi funcţii determinate de Constituţie [26, p. 60], 
revindu-i astfel un rol deosebit în sistemul statal [17].

Generalizând, reiterăm ideea expusă în literatura 
de specialitate [13, p. 185], potrivit căreia, în perioada 
contemporană, parlamentarismul este atestat ca fiind 

un fenomen politic şi instituţional strîns legat de sta-
tul de drept, de democraţia constituţională, de ideea de 
reprezentare politică şi de căutare a celor mai eficiente 
metode de guvernare în cadrul democraţiei reprezen-
tative. 
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Introducere. În contextul Planului de Acțiuni 
Republica Moldova – Uniunea Europeană, Re-

publica Moldova și-a asumat o sarcină destul de im-
portantă, ce privește crearea unei instituții supreme de 
audit, care să se conformeze pe deplin standardelor UE 
și celor internaționale. Prin urmare, în cadrul Curții de 
Conturi a Republicii Moldova s-au inițiat, în urmă cu 
aproape un deceniu, o serie de reforme menite să rea-
lizeze acest obiectiv. Accentul principal a fost pus pe 
transformarea Curții de Conturi dintr-un organ suprem 
de control financiar de stat într-o Instituție supremă de 
audit, axată în principal pe efectuarea auditului public 
extern asupra modului în care sunt utilizate resursele 
financiare publice în activitatea statului. Acest mo-
ment a implicat și necesitatea de a pătrunde în esența 
conceptului și fenomenului de audit public, pentru ai 
cunoaște particularitățile și ai evalua rolul în însamblul 
activităților de stat.

Scopul studiului. Pornind de la aceasta și ținînd 
cont de cercetările realizate pînă acum, în prezentul 
studiu ne propunem o abordare sintetică a instituției 
de audit public (în contextul auditului în general) și în 
mod special, a instituției de audit public extern, în ve-
derea precizării esenţei şi rolului acestuia în societatea 
contemporană. 

Rezultate obținute și discuții. Conceptul de audit. 
Cuvîntul audit îşi are originea în latinescul audire– a 
asculta [11, p. 301; 19, p. 60; 14, p. 523] (în alte accep-
ţiuni: auditus– a asculta, a audia [16, p. 57; 15, p. 34]; 
auditio – auditare [5, p. 3]; auditum – ascultare [20, p. 
26]). Mai tîrziu termenul audit a fost preluat în limba 
engleză, utilizat cu sensul de verificare, revizie contabi-

lă [11, p. 301; 19, p. 60], revizuire de conturi [17, p. 62]. 
De fapt, acest cuvînt de conotaţie anglo-saxonă, acope-
ră în esenţă aceeaşi idee ca şi termenii revizie, verificare 
sau control, dar lui i se asociază adesea conceptele de 
calitate, rigoare, modernism, calificare [14, p. 523]. 

În limba română, termenul audit este folosit şi pen-
tru a desemna controlul financiar. În această ordine de 
idei, autorul român A. Munteanu [16, p. 57] menţio-
nează că graniţa dintre control şi audit nu este clară, 
aceşti doi termeni fiind de multe ori folosiţi de către 
profesioniştii domeniului pentru a desemna acelaşi tip 
de activitate. Cu toate acestea însă, o deosebire esenţi-
ală există: în cazul controlului, în mare parte, se pune 
accentul pe constatare, iar în cazul auditului – pe eva-
luare în bază de standarde, în acelaşi timp, exercitîndu-
se şi asupra controlului. 

Din punct de vedere istoric, activitatea de audit în 
accepţiunea modernă a apărut pentru prima dată în Ma-
rea Britanie, unde în anul 1844 au fost aprobate un şir 
de legi care obligau companiile pe acţiuni să angajeze 
serviciile de audit pentru verificarea cărţilor şi conturi-
lor contabile în baza cărora erau întocmite rapoartele 
financiare pentru acţionari. În SUA, în anul 1887 a fost 
fondată Asociaţia auditorilor, iar în 1896 pentru prima 
dată activitatea de audit a fost reglementată prin lege 
[2, p. 5; 19, p. 60].

În ţările europene activitatea de audit a fost popu-
larizată în anii ΄60 ai sec. XX de către cabinetele an-
glo-saxone de expertiză contabilă. Iniţial, auditul era 
exercitat la cererea proprietarilor de întreprinderi (ac-
ţionari) pentru confirmarea gradului de veridicitate a 
lucrărilor contabile şi a dărilor de seamă întocmite de 
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serviciul de evidenţă contabilă. Mai apoi, întreprinde-
rile mari, create în urma revoluţiei industriale, aveau 
strictă necesitate de finanţări externe. În aşa mod, in-
vestitorii au fost incluşi şi ei în categoria persoanelor, 
care alcătuiau cererea auditului. 

În evoluţia sa auditul a trecut de la o verificare ex-
haustivă a tranzacţiilor în vederea detectării fraudelor 
către o verificare prin sondaj, inclusiv a sistemului de 
control intern, în scopul formulării unei opinii de au-
dit privind respectarea unei imagini fidele în elabora-
rea situaţiilor financiare [8, p. 24-25]. Adică, auditul 
şi-a mutat centrul de greutate de la detectarea fraude-
lor către certificarea situaţiilor financiare, pentru ca în 
prezent, să pună accent pe verificarea conformităţii 
acestor situaţii cu anumite criterii prestabilite [10, p. 
96; 9, p. 197-206].

Referindu-ne la esenţa auditului menţionăm că în Le-
xiconul de finanţe, bănci şi asigurări [1, p. 163] auditul 
este explicat ca fiind „un procedeu prin care o persoană 
este asigurată de altă persoană cu privire la calitatea, 
condiţiile şi statutul unui aspect dat, pe care aceasta din 
urmă le-a examinat”. Necesitatea auditului decurge din 
faptul că prima persoană are dubii sau incertitudini cu 
privire la calitatea, condiţiileşi statutul subiectului luat 
în studiu şi nu este în măsură să înlăture aceste îndoieli. 
Există mai multe feluri de audit, şi anume: audit finan-
ciar-contabil, audit intern, audit legal, audit juridic, 
audit fiscal, audit social, audit informatic etc.

În cuprinsul unui alt dicţionar [20, p. 27], auditul 
este determinat a fi drept un proces prin care persoa-
ne competente, independente colectează şi evaluează 
probe pentru a-şi forma o opinie asupra gradului de 
corespondenţă între cele observate şi anumite criterii 
prestabilite.

În teorie, prin audit se înţelege [16, p. 57-58]: 
▪ examinarea profesională a unei informaţii în vede-

rea exprimării unei opinii responsabile şi independen-
te, prin raportarea la un criteriu (standard) de calitate; 

▪ modalitatea prin care o persoană interesată este 
asigurată de o altă persoană competentă cu privire la 
calitatea, condiţiile şi statutul unui anumit aspect.

Astfel, mai simplu, auditul poate fi văzut ca acti-
vitatea prin care o persoană îşi analizează o faptă des-
făşurată în trecut: cît de bine a făcut un anume lucru şi 
în ce măsură l-ar putea face mai bine dacă i s-ar oferi 
o nouă ocazie.

În sens larg, auditul este definit de unii autori ca 
fiind „un demers sau o metodologie întocmită într-o 
manieră coerentă de către profesionişti, utilizînd un 
ansamblu de tehnici de informare şi de evaluare în ve-
derea obţinerii unei judecăţi motivate şi independente, 
făcînd referire la normele de evaluare, apreciere a fi-
abilităţii şi eficacităţii sistemelor şi procedurilor unei 
organizaţii” [7, p. 53].

O definiţie regăsim şi în Culegerea de Standarde 
de Audit General acceptate în SUA, unde auditul pre-
supune o revizie metodologică, un examen obiectiv al 
unui element, cuprinzînd verificarea informaţiilor spe-
cifice determinate de auditor sau stabilite de practica 
generalizată. Scopul auditului este exprimarea unei 
opinii sau extragerea unei concluzii asupra obiectului 
ce a fost auditat.

În doctrina franceză [5, p. 5], auditul este definit 
drept o examinare critică în vederea formulării unei 
opinii asupra situaţiei financiare în interesul tuturor 
participanţilor. Examinarea critică este generată de ne-
cesitatea de a confirma validitatea informaţiilor referi-
toare la rezultatele obţinute şi situaţia financiară oferite 
de către entitate.

În literatura de specialitate autohtonă [2, p. 9], ac-
tivitatea de audit este definită ca fiind o activitate 
independentă de verificare a autenticităţii rapoartelor 
financiare, de verificare a stării controlului intern şi 
constatarea respectării actelor legislative şi normative 
cu privire la ţinerea contabilităţii.

La acest capitol, considerăm necesar a clarifica 
şi noţiunea de auditare, care este determinată a fi 
[1, p. 163]: 

1) o activitate de controlare, verificare a unei en-
tităţi pentru a se constata cum îşi desfăşoară aceasta 
activitatea; 

2) obţinerea unor elemente probante şi evaluarea 
lor în mod obiectiv, prin compararea cu criteriile di-
nainte stabilite. 

Auditarea mai este definită drept proces prin care 
o persoană competentă şi independentă cumulează şi 
evaluează probe privind informaţiile cuantificabile re-
feritoare la o entitate pentru a putea determina cores-
pondenţa lor cu criteriile stabilite şi pentru a le raporta 
[11, p. 301].

În diferite state, activităţii de audit i s-au dat, de-a 
lungul timpului, şi alte denumiri, cum ar fi: „revizie 
contabilă”; „control al conturilor”; „verificare”; „in-
specţie contabilă”. În esenţă însă, activitatea de audit 
este acea activitate care compară situaţia reală cu o si-
tuaţie ideală şi exprimă o opinie asupra concordanţei 
situaţiei reale cu cea dată (ideală) [10, p. 96]. 

În Republica Moldova, activitatea de audit, ini-
ţial, a fost reglementată de Legea cu privire la acti-
vitatea de audit nr. 729 din 15.02.1996 [12], în care 
auditul a fost determinat ca „activitatea antrepreno-
rială de efectuare independentă a verificării şi certi-
ficării evidenţei contabile şi bilanţului contabil (fi-
nanciar) pentru a se constata autenticitatea acestora 
şi conformitatea operaţiunilor economico-financiare 
cu actele legislative şi cu alte acte normative, pre-
cum şi de acordare a asistenţei de audit cu caracter 
nematerial” (art. 1). În acelaşi timp, legea citată sti-
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pula că auditul se exercită distinct de controlul fi-
nanciar de stat. 

În anul 2007 a fost adoptată o altă Lege în domeniu 
[13], care defineşte atît noţiunea de activitate de audit, 
cît şi pe cea de audit, după cum urmează:

activitate de audit – - activitate de întreprinzător 
care constă în prestarea de servicii profesionale, efec-
tuate pe bază de contract, pentru exprimarea opiniei 
asupra veridicităţii rapoartelor financiare în conformi-
tate cu prezenta lege şi cu legislaţia în domeniu;

audit - – examinare independentă a rapoarte-
lor financiare anuale, a rapoartelor financiare anuale 
consolidate şi a altor informaţii, aferente acestora, ale 
entităţii auditate pentru exprimarea unei opinii profesi-
oniste a auditorului asupra corespunderii lor,  sub toa-
te aspectele semnificative, cerinţelor stabilite faţă de 
aceste rapoarte.

În acelaşi timp, noţiunea de audit o regăsim defi-
nită şi în Legea Curţii de Conturi [13] (art. 2), potrivit 
căreia audit presupune „funcţia de control şi de revizie 
financiară a unei entităţi, prin care persoane competen-
te colectează şi evaluează probe pentru a-şi forma o 
opinie, sub toate aspectele semnificative, asupra gra-
dului de concordanţă dintre cele observate şi anumite 
criterii prestabilite”. 

În ceea ce ne priveşte [10, p. 97; 9, p. 197-206], 
considerăm că auditul constituie un proces de obţinere 
şi evaluare obiectivă a datelor cu privire la acţiunile şi 
evenimentele financiare, pentru determinarea nivelu-
lui de corespundere a acestora unor anumite criterii 
şi pentru prezentarea rezultatelor utilizatorilor cointe-
resaţi.

Generalizînd, vom menţiona că în ultimele decenii, 
conceptul de audit s-a rafinat tot mai mult, ajungîndu-
se în mod natural la crearea unui domeniu de sine stă-
tător, cu obiective proprii, dar şi cu metode şi tehnici 
specifice, a căror utilizare să asigure atingerea acestor 
obiective. Pe de altă parte, ca în orice alt domeniu ce 
se bazează pe economic şi/sau social, diferitele tipuri 
de audit, scopul acestora şi chiar mijloacele şi tehnici-
le utilizate sunt într-o continuă evoluţie şi adaptare la 
transformările din mediul existent, ceea ce necesită şi 
o pregătire profesională continuă a auditorilor. Acest 
moment este destul de important, deoarece procesul de 
audit implică utilizarea nu numai a cunoştinţelor din 
contabilitate, dar şi a celor din alte domenii, cum ar fi 
juridic, etică, analiza economico-financiară, matemati-
că, informatică etc.

Clasificarea auditului. Cea mai cunoscută clasifi-
care se face în funcţie de modul de organizare a activi-
tăţii de audit [14, p. 532; 2, p. 15], şi anume se distinge: 
auditul intern şi auditul extern. 

Auditul intern reprezintă o evaluare sau monitoriza-
re organizată de către conducerea unei entităţi sub for-

ma unui serviciu privind examinarea sistemelor proprii 
de contabilitate şi control intern. 

Auditul extern este exercitat de un auditor indepen-
dent (independenţa fiindu-i reglementată de lege), în 
bază de contract, avînd drept obiectiv principal apre-
cierea autenticităţii rapoartelor financiare şi formula-
rea recomandărilor cu privire la îmbunătăţirea situaţiei 
financiare. 

De asemenea, în teorie se întîlneşte şi o altă tipolo-
gie, şi anume [2, p. 15]: 

audit intern- , care urmăreşte scopul de a acorda 
ajutor organizaţiei în îmbunătăţirea executării eficiente 
a funcţiei sale principale; 

audit administrativ- , care-şi propune scopul de 
a înainta entităţii recomandări cu privire la utilizarea 
raţională şi eficientă a resurselor deţinute, precum şi 
soluţii pentru atingerea unui rezultat optimal; 

audit de stat- , identificat sub două aspecte: au-
dit financiar, care are ca obiectiv determinarea corecti-
tudinii întocmirii rapoartelor financiare din punctul de 
vedere al respectării legislaţiei în vigoare şi sub aspec-
tul de audit operaţional sau administrativ, a cărui scop 
a fost descris anterior.

În funcţie de sfera de cuprindere a auditului, acesta 
poate fi [14, p. 533]: 

de regularitate (legalitate) - – cuprinde atesta-
rea responsabilităţii financiare a entităţilor presupunînd 
examinarea şi evaluarea înregistrărilor financiare şi ex-
primarea opiniilor asupra situaţiilor financiare;

al performanţei – - se referă la auditul economi-
cităţii, eficacităţii şi eficienţei. 

În literatura de specialitate franceză [5, p. 5] aceste 
forme ale auditului sunt definite drept domenii ale au-
ditului cu denumirea de audit financiar şi audit ope-
raţional. 

Astfel, auditul financiar presupune examinarea 
critică a calităţii informaţiei financiare, cu scopul de a 
asigura fiabilitatea informaţiei şi securitatea activelor. 
Auditul operaţional constă în examinarea critică a per-
formanţelor şi a eficacităţii funcţionării entităţii.

În aceeaşi ordine de idei, în doctrină se mai întîl-
neşte o clasificare a auditului în funcţie de obiectivul 
urmărit, şi anume: audit financiar (sau auditul situa-
ţiilor financiare), audit de conformitate şi audit ope-
raţional [8, p. 34-35]. 

Auditul situaţiilor financiare constă în colectarea 
probelor care privesc situaţiile financiare ale unei en-
tităţi şi în utilizarea acestor probe pentru evaluarea 
conformităţii elaborării, prezentării şi publicării aces-
tor situaţii, cu normele naţionale sau internaţionale de 
contabilitate sau cu orice alt criteriu prestabilit. 

Auditul de conformitate, asemenea auditului finan-
ciar, are drept scop stabilirea gradului de corespon-
denţă cu anumite criterii prestabilite, dar criteriile care 
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sunt urmărite sunt mult mai specifice şi pot consta fie 
dintr-o directivă a conducerii entităţii (de ex.: privind 
politica de personal), fie dintr-un cod de legi sau un set 
de reglementări (cum ar fi reglementările fiscale). 

Auditul operaţional (denumit şi audit al performan-
ţei) constă în emiterea unei opinii privind conformita-
tea cu un anumit set de criterii prestabilite. În esenţă, 
acest tip de audit presupune o revizuire sistematică a 
activităţilor unei entităţi (sau a unui anumit segment al 
acestora) în corelaţie cu anumite obiective stabilite de 
management, în scopul de a evalua performanţele, de 
a identifica posibilităţile de îmbunătăţire a activităţii şi 
de a elabora recomandări de ameliorare sau de dezvol-
tare a acestor activităţi.

O altă clasificare importantă a auditului este reali-
zată în funcţie de apartenenţa auditorilor, şi anume [8, 
p. 36-38]: audit extern, audit intern şi audit guver-
namental (audit efectuat de angajaţii instituţiilor pu-
blice specializate ca Ministerul Finanţelor, Curtea de 
Conturi etc.). 

Ţinînd cont de cele expuse, considerăm necesar a 
evidenţia şi distincţia ce se face între auditul antre-
prenorial (expus mai sus) şi auditul public [6, p. 12].

La rîndul său, auditul public poate fi intern şi extern 
(atribuit în competenţa exclusivă a organului suprem 
de control financiar de stat). În funcţie de momentul 
efectuării, auditul public poate fi „a priori” (auditul 
implicat în avizarea prealabilă a efectuării de cheltu-
ieli publice) şi „a posteriori” (definit în literatura de 
specialitate [14, p. 532] drept audit financiar ce cuprin-
de examinarea documentelor referitoare la o serie de 
tranzacţii efectuate, care permite instituţiilor supreme 
de control financiar (în continuare SAI) întocmirea de 
rapoarte privind utilizarea finanţelor publice).

Auditul intern presupune un ansamblu de activităţi 
şi acţiuni corelate, desfăşurate de structuri specializa-
te, constituite la nivelul instituţiei publice în cauză sau, 
după caz, la nivelul instituţiei publice ierarhic supe-
rioare, care, pe baza unui plan şi a unei metodologii 
prestabilite, este destinat să realizeze un diagnostic ge-
neral al sistemului, sub aspect tehnic, managerial şi fi-
nanciar-contabil [11, p. 302]. Potrivit autorului I. Bos-
tan [3, p. 105] auditul intern se exercită asupra tuturor 
activităţilor desfăşurate de instituţia publică, inclusiv 
asupra activităţii instituţiilor subordonate şi asupra uti-
lizării de către terţi a fondurilor publice gestionate de 
aceştia din urmă în baza unei finanţări realizate de către 
instituţia publică în cauză sau de către o instituţie sub-
ordonată acesteia.

Important este că auditul intern se exercită conco-
mitent asupra întregii activităţi a sistemului auditat şi 
îndeosebi asupra controlului intern al sistemului re-
spectiv. Prin urmare, controlul intern al instituţiilor pu-
blice urmează să facă el însuşi obiect al auditului intern 

[11, p. 304]. Astfel, auditul intern este un control de 
tip evaluare şi, mai ales, este un control final, ultimul 
din seria controalelor efectuate de structurile proprii 
ale instituţiilor publice. În acest sens, autorul român A. 
Munteanu [15, p. 38] menţionează că auditul intern nu 
reprezintă altceva decît un control prin care se măsoară 
şi se evaluează eficienţa controalelor existente în in-
teriorul unei instituţii (adică auditul este o funcţie de 
evaluare independentă a instituţiei). 

În aceeaşi ordine de idei, cercetătorii M. Boulescu 
şi C. Bârnea [4, p. 87] susțin că auditul intern este de 
natura managementului instituţiei publice şi are meni-
rea de a identifica slăbiciunile sistemului de conducere 
şi de control intern, precum şi riscurile asociate unor 
astfel de sisteme. De fapt, auditul intern are ca scop 
să asigure utilizarea fondurilor publice şi administra-
rea patrimoniului public, în conformitate cu legea, cu 
criteriile de economicitate, eficacitate, eficienţă, opor-
tunitate şi regularitate. În esenţă, auditul intern nu este 
limitat doar la aspectele financiare, ci examinează şi 
alte operaţii pentru a conduce la aplicarea strictă a po-
liticilor şi procedurilor instituţiei publice.

Auditul public extern. În esenţă, auditul public este 
tratat ca fiind o formă mai evoluată a controlului finan-
ciar din sfera administraţiei publice [21, p. 62].

În această ordine de idei, se face şi distincţie între 
noţiunea control de stat, care cuprinde organizarea con-
trolului în interiorul aparatului de stat şi a organelor sale 
(adică presupune autocontrolul) şi noţiunea de audit pu-
blic (destul de răspîndită în majoritatea statelor lumii), 
care cuprinde tot ceea ce se referă la sistemul contro-
lului public extern, independent, asupra activităţii ad-
ministraţiei publice. E de menţionat că în cazul unei 
democraţii reale aceste două sfere nu se opun, ci se află 
într-o colaborare reciprocă [10, p. 99; 9, p. 197-206].

Prin urmare, auditul public este definit drept un 
sistem, determinat constituţional, de control extern şi 
independent, din numele societăţii asupra activităţii 
statului de administrare a resurselor naţionale [23, p. 
25]. În acelaşi timp, auditului public i se recunoaşte 
un statut juridic deosebit, din punct de vedere consti-
tuţionalşi politic neutru, deoarece este de competenţa 
exclusivă a Curţii de Conturi [22, p. 5]. Deci, obser-
văm că auditul public în accepţiunea de mai sus este 
corelativ auditului public extern exercitat de instituţia 
Curţii de Conturi.

Problema concretizării noţiunilor (terminologiei) 
este strîns legată de necesitatea explicării inovaţiei 
conceptuale a instituţiei auditului public pentru ţara 
noastră. Ideea controlului din numele societăţii asupra 
eficacităţii activităţii organelor de stat este destul de 
neobişnuită pentru noi, atît din punct de vedere istoric, 
cît şi psihologic. Explicaţia constă în aceea că, de fapt, 
controlul public pînă nu demult a prezentat o activitate 
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decorativă, iar funcţionarea reală a sistemului auditului 
public necesită cu totul alt nivel de dezvoltare a soci-
etăţii civile şi alt grad de responsabilitate a indivizilor, 
inclusiv a celor ce deţin funcţii publice [10, p. 100].

În cazul unei reale societăţi civile, în cadrul statului 
nu trebuie să existe zone închise pentru auditul public. 
Mai mult ca atît, autorităţile publice trebuie să conşti-
entizeze de ce e necesar să fie deschise pentru contro-
lul extern, deoarece constatările auditorului extern nu 
reprezintă nimic altceva decît un mecanism eficient de 
legitimare a deciziilor social-economice ale statului, 
instrument de asigurare a unei susţineri publice reale. 
Anume din aceasta se desprinde rolul important al au-
ditului public extern în reglementarea socială, una din 
funcţiile lui fiind protejarea intereselor naţionale în sfe-
ra economică şi financiară.

În aceeaşi ordine de idei, auditul public extern are 
rolul unui instrument de optimizare a deciziilor orga-
nelor de stat. El este aplicat în practică pentru analiza 
diferitelor probleme economice majore, care stau în 
faţa societăţii şi a statului, fiind, în acelaşi timp, un ele-
ment principal al sistemului de „prevenire timpurie” a 
posibilelor erori de planificare şi a exceselor executării, 
prin aceasta asigurînd, într-o anumită măsură, stabilita-
tea în cadrul statului [23, p. 25].

Instituţia auditului public extern este nu numai un 
sistem de legătură inversă independent, care oferă sta-
tului şi societăţii o informaţie obiectivă despre starea 
reală a lucrurilor, dar, în primul rînd, este un factor al 
evoluţiei economice, fiind în stare să influenţeze efici-
ent dezvoltarea economică. De asemenea, constituirea 
sistemului de control public extern independent asupra 
organelor de stat, prezintă unul din principalele mijloa-
ce de reducere a birocraţiei, fapt prin care se contribuie 
la consolidarea statului [6, p. 14].

Importanţa auditului public extern rezidă și în fap-
tul că este unul din instituţiile şi instrumentele ce in-
fluenţează nemijlocit guvernarea socială şi politică, 
contribuind la sporirea eficienţei activităţii aparatului 
de stat în întregime. Din această perspectivă, curţile 
de conturi contemporane din lume constituie unul din 
factorii-cheie ce determină corespunderea activităţii 
organelor publice cu interesele societăţii şi scopurile 
strategice ale evoluţiei sociale.

În acelaşi context, trebuie menţionat că un audit 
extern bine dezvoltat constituie şi un mijloc real de 
reducere a asimetriei informaţionale în relaţiile dintre 
societatea civilă şi stat. 

De asemenea, examinarea finanţelor publice prin 
intermediul auditului public extern reprezintă un mijloc 
eficient cu ajutorul căruia guvernul e ţinut responsabil 
pentru politicile sale fiscale şi de cheltuieli şi pentru 
implementarea acestora [18, p. ix]. 

În fine, pentru ca ideea controlului din partea soci-

etăţii şi auditul public extern să prindă rădăcini în rea-
litatea noastră, e nevoie de modificarea substanţială a 
sistemului de valori sociale, precum şi o nouă conce-
pere de către cetăţeni și guvernanți a mecanismului de 
relaţii dintre putere, societate şi individ [6, p. 14]. În 
acest sens, sînt necesari specialişti calificaţi în dome-
niu, apţi să dezvolte creativ teoria, practica şi ideologia 
auditului public în general, precum şi o autoritate pu-
blică independentă şi competentă de a asigura prin in-
termediul auditului public efectuat un real control din 
numele societăţii asupra modului în care sunt utilizate 
resursele publice ale acesteia.
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Introducere. În perioada contemporană actele 
normative reprezintă cea mai mai activ utiliza-

tă formă a dreptului, dată fiind capacitatea lor de re-
glementare centralizată, generalizată şi în dinamică a 
relaţiilor sociale, precum şi potenţialul acestora de a 
transmite clar şi accesibil regulile de drept la conştiinţa 
participanţilor relaţiilor sociale [8, p.7].

Importanța și valoarea actelor normative ce for-
mează sistemului legislaţiei, rezidă în mare parte în 
faptul că ele asigură realizarea optimă a regulei strictei 
determinări (ceea ce nu stă în putere nici precedentului 
juridiciar, nici cutumei, nici doctrinei sau oricărei alte 
forme de izvor de drept).

Astfel, prin legislaţie este posibilă reglementarea 
exactă şi clară a conduitei juridice permise şi a celei 
interzise, precum şi toate condiţiile, variantele și con-
secinţele acestora. Deci, doar sistemul actelor normati-
ve face posibilă fixarea limitelor de conduită ce trebuie 
respectate de către participanţii relaţiilor sociale şi a 
consecinţelor acţiunilor lor juridice [6, p.7].

În contextul dat, se poate susține că legea reprezintă 
unul dintre cele mai importante acte de voinţă socială, 
un factor esenţial de creare a climatului de ordine şi 
disciplină în societate, de stimulare a iniţiativei crea-
toare şi a sentimentului de răspundere [15, p.7]. Iată 
de ce, legislației pe bună dreptate i se recunoaște o 
semnificație deosebită pentru stat și societate. Cu toate 
acestea însă, nu trebuie trecut cu vederea că pentru a-și 
realiza rolul și menirea sa este necesar ca legislația să 
corespundă anumitor criterii de calitate, anumitor stan-

darde în domeniu. În cea mai mare parte, acestea 
privesc nemijlocit procesul legislativ și regulile de 
desfășurare a acestuia. În opinia noastră, în perioada 
contemporană, calitatea legislației (a legilor) depin-
de în mod decisiv de modul în care se desfășoară 
procesul legislativ, de respectarea normelor ce re-
glementează desfășurarea acestuia, mai ales a prin-
cipiilor în domeniu.

Așadar, actul normativ stă la baza vieţii juridi-
ce şi a dezvoltării juridice a societăţii contempora-
ne (chiar dacă în unele sisteme locul acestuia, la o 
primă vedere, nu este observabil). Anume acest rol 
primar în cadrul raporturilor juridice şi condiţionea-
ză importanţa studierii ştiinţifice a esenţei actelor 
normative, dar mai ales a regulilor de elaborare şi 
sistematizare a acestora [8, p. 8].

Scopul studiului. Pornind de la cele expuse, în pre-
zentul studiu ne propunem o trecere în revistă și o ana-
liză succintă a celor mai importante principii ale proce-
sului legislativ, de respectarea cărora depinde calitatea 
sistemului legislației în ansamblu. 

Rezultate obținute și discuții. Vom iniția studiul 
cu expunerea succintă a avantajelor pe care le prezintă 
legislația în raport cu alte izvoare ale dreptului (ce pot 
fi întîlnite în lumea contemporană). În acest sens, în 
literatura de specialitate sunt menționate următoarele 
[17, p. 20-23; 8, p. 8]: 

Caracterul omogen şi uniform al legislaţiei1.  la 
nivelul întregului stat. 

Reglementarea exhaustivă a relaţiilor sociale.2. 
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SUMMARY 
Article is devoted to the problem of lawmaking principles that constitute a factor of quality assurance in the contempora-

ry rule of law. So there are analyzed: the principle of the scientific substantiation, the principle of accessibility, the principle 
of the system unit, the principle of ensuring the right balance between stability and mobility of law, the principle of legality, 
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Claritatea şi precizia dispoziţiilor.3. 
Posibilitatea perfecţionării.4.  
Lipsa contradicţiilor (posibilitatea eliminării 5. 

acestora).
Toate aceste avantaje sunt valabile doar în condi-

ţiile în care sunt respectate anumite reguli în procesul 
elaborării actelor normative (legilor), altfel spus a nor-
melor tehnicii legislative (reglementate în linii genera-
le în Constituția Republicii Moldova [6] și detalitate 
în Legea privind actele legislative [13] și Legea cu 
privire la actele normative [14]). Din numărul aces-
tora, cele mai importante le considerăm a fi principiile 
legiferării.

Înainte de abordarea detaliată a acestora, ținem să 
precizăm că, în general, abaterile de la normele de teh-
nică legislativă admise în procesul de creare a legisla-
ţiei, se dovedesc a fi în detrimentul unei reglementări 
juridice depline. Imperfecţiunea sistemului legislaţiei, 
ca rezultat al încălcării normelor şi principiilor în ma-
terie, deturnează întreaga forţă regulativă a acesteia 
împotriva societăţii, în detrimentul intereselor aceste-
ia. Formalismul sistemului actelor normative (ce per-
mite a exprima obligaţia juridică destul de clar, exact 
şi finalizat) în cazul abaterii de la cele mai principale 
cerinţe şi reguli tehnice ale legiferării, se transformă 
în necorespunderea influenţei legislaţiei cu scopurile 
dreptului şi, ce e mai periculos, în imposibilitatea (sau 
dificultatea) de a restabili operativ situaţia, aducerea le-
gii în corespundere cu cerinţele necesităţilor obiective 
ale societăţii [17, p. 24].

Eforturile participanţilor la activitatea de legiferare 
care uită de principiile şi regulile tehnicii legislative, 
care se orientează de alte interese în afară de interesele 
juridice, duce la situaţia în care toate calităţile regulati-
ve ale legislaţiei ca institut social, capacitatea sa unica-
lă de a atinge exactitatea maximală a cerinţelor şi dis-
poziţiilor juridice, posibilitatea acesteia de a influenţa 
conduita oamenilor pot căpăta un caracter negativ, ce 
nu corespunde necesităţilor şi intereselor vieţii societă-
ţii. În rezultat, în primul rînd, influenţa actelor normati-
ve asupra relaţiilor sociale capătă (cel puţin parţial) un 
caracter antijuridic, iar în al doilea rînd, toate normele 
de drept reflectate în legislaţie se dovedesc practic in-
capabile de a-şi îndeplini funcţia regulativă. De facto, 
în această situaţie toate calităţile pozitive ale legislaţiei 
degenerează în negative, avantajele potenţiale nu doar 
că nu sunt realizate, dar se şi diminuează pîna la pre-
judicierea relaţiilor sociale. În mare parte anume acest 
fapt determină consecinţele negative ale influenţei le-
gislaţiei şi atitudinea indiferentă a oamenilor faţă de 
drept [17, p. 24]. 

Așadar, trebuie subliniat că doar o respectare con-
secventă a cerinţelor tehnico-juridice în procesul de 
elaborare şi adoptare a legilor, permite „obţinerea” 

unor legi de calitate şi, implicit, eficiente, cu un impact 
pozitiv asupra relaţiilor sociale din cadrul societăţii [8, 
p. 10].

Legiferarea: proces și procedură. În general, acti-
vitatea legistativă (de legiferare) se materializează prin 
procesul legislativ, care cuprinde o serie de acţiuni, 
operaţiuni şi proceduri ce se desfăşoară în cadrul dife-
ritor nivele instituţionale, prin succesiunea mai multor 
etape, faze distincte, riguros reglementate.

Legiferarea (activitatea legislativă) constituie una 
din formele de creare a normelor juridice (de drept), 
fiind orientată, în special, spre crearea legilor [10, p. 
62]. De obicei, legea este privită ca act normativ ce 
dispune de forţă juridică superioară, ce reglementează 
cele mai importante relaţii sociale din cadrul statului, 
adoptat în cadrul unui proces complex de către organul 
legislativ suprem sau nemijlocit de către popor prin in-
termediul referendumului naţional [21, p. 170-171; 18, 
p. 136-144].

Deci, crearea legilor este principalul scop al activi-
tăţii de legiferare, moment ce o distinge de alte tipuri/
forme de creare a normelor juridice (cum ar fi activi-
tatea normativă a autorităților administrației publice 
centrale și locale) şi îi determină particularităţile. 

Rolul principal în activitatea de elaborare a legii 
îi revine Parlamentului ca organ legislativ suprem al 
statului, întrucît anume acesta examinează proiectele 
de legi atribuindu-le forţa juridică de lege. De aceea, 
activitatea legislativă în care proiectelor de legi li se 
conferă statutul de lege de către organele parlamentare 
este determinată ca fiind activitate legislativă parla-
mentară.

În acelaşi timp, potrivit cercetătorilor [19, p. 9-10] 
scopul principal al activităţii de legiferare, constă nu 
numai în adoptarea cu o anumită regularitate a dife-
ritor legi, dar şi în asigurarea renovării permanente, 
perfecţionării întregului sistem de legi ce funcţionează 
în cadrul statului. O asemenea abordare presupune ine-
vitabil cerinţa transformării activităţii de legiferare în o 
activitate profesională, cu implicarea mai multor actori 
competenţi în materie.

Crearea legilor, de regulă, include o serie de acţiuni 
consecutive [10, p. 62; 7, p. 9]: 

elaborarea proiectelor de legi; - 
pregătirea proiectelor către examinare și exami-- 

narea acestora de către legislativ;
adoptarea de legi; - 
legalizarea legilor adoptate prin semnare, publi-- 

carea lor, intrarea în vigoare. 
Cel mai adesea, procesul legislativ este constituit 

din aşa etape ca: iniţiativa legislativă, adoptarea legii 
de către legiuitor, promulgarea legii de către preşedin-
tele statului, publicarea legii. Fiecare dintre aceste eta-
pe dispune de un statut şi trăsături distincte, dar împre-
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ună ele formează un proces legislativ unic, ce reflectă 
logica devenirii legii de la elaborarea proiectului pînă 
la adoptare şi publicare [20, p. 10].

În acelaşi context, ar fi oportun a invoca un moment 
important al legiferării şi anume procedura legislativă, 
prin care se înţelege ordinea prestabilită de trecere a 
proiectelor de legi şi alte acte legislative pînă la adop-
tare şi intrare în vigoare [16, p. 29]. În esență, proce-
dura legislativă constă dintr-o serie de reguli elaborate 
şi consfinţite juridic, care stabilesc ordinea pregătirii şi 
adoptării diferitor acte normativ-juridice.

Desigur, procesul de creare a legilor nu se reduce 
la regulamente şi reguli de procedură. Acesta este şi 
un proces de cunoaştere cu diferite dificultăţi în ceea 
ce priveşte alegerea obiectului şi a metodelor de regle-
mentare legislativă [20, p. 10]. În mod special, particu-
larităţile legiferării (printre care forţă juridică superioa-
ră a legilor) o fac distinctă de alte activităţii de creare a 
dreptului (normelor juridice), determinînd necesitatea 
fundamentării ştiinţifice a acesteia.

Principiile legiferării. În prezent, a legifera a de-
venit un element central şi definitoriu al activităţii sta-
tului, a devenit sinonim cu „a guverna”. Legiuitorul îşi 
alege procedeele tehnice de legiferare, însă el nu o poa-
te face arbitrar. Sunt anumite principii care stau la baza 
acţiunii de legiferare, principii deduse din reglementări 
constituţionale sau înscrise ca atare în metodologii de 
tehnică legislativă, adoptate de parlamente [3, p. 31]. 

Pornind de la complexitatea activităţii legislative, 
considerăm a fi inevitabilă şi deosebit de importantă 
respectarea anumitor principii în procesul desfăşurării 
acesteia. În viziunea cercetătorilor, aceste principii sunt 
comune pentru toate tipurile de activitate de creare a 
dreptului [19, p. 11-12]. Acest lucru practic este con-
firmat și de către legiuitor, care reglementează aceleași 
principii atît pentru elaborarea și adoptarea actelor le-
gislative, cît și a celor normative.

Dintre acestea, cele mai importante le considerăm 
a fi:

Fundamentarea ştiinţifică a activităţii de ela-	
borare a normelor juridice. Acest principiu decurge 
din cerinţa esenţială ca norma juridică să fie expresia 
reflectării fundamentale a necesităţilor sociale obiec-
tive şi să răspundă în mod eficient realităţii sociale. 
Obiectivul dat impune ca elaborarea normelor juridice 
să aibă la bază cunoaşterea aprofundată a realităţii, an-
ticiparea realistă a efectelor noilor reglementări, sesi-
zarea neajunsurilor legislaţiei existente, inclusiv abor-
darea comparată cu legislaţiile altor state. 

Astfel, elaborarea actului legislativ trebuie să se facă 
pe baza unor investigaţii şi studii prealabile economi-
ce, sociologice, psihologice, criminologice, a unei do-
cumentări ştiinţifice şi a cercetărilor de specialitate în 
domeniul în care are loc reglementarea, pentru cunoaş-

terea aprofundată a realităţii şi identificarea scopurilor 
politicii legislative. Numai o bună cunoaştere a ceea 
ce se cheamă ratio legis poate conduce le exprimarea 
corectă a normei juridice în conţinutul legii.

În practică, sunt, din nefericire, multe exemple care 
ne demonstrează că organele statului cu competenţe 
normative au elaborat acte normative fără să cunoască 
corespunzător relaţiile din domeniul respectiv, să facă 
legăturile şi corelaţiile necesare cu domenii adiacente 
sau cu problematica de fond a societăţii. Au fost ela-
borate acte normative care au fost rapid modificate sau 
abrogate, pentru că acestea nu au ţinut cont de cerințele 
și necesitățile sociale reale. Aceste situaţii generează 
fenomenul de respingere, acela în care faptele se revol-
tă împotriva dreptului. 

Dincolo de raţionamentele doctrinare în materie, 
principiul fundamentării ştiinţifice poate fi regăsit şi în 
actele legislative în vigoare, fiind însă reglementat ne-
uniform. În acest sens, Legea privind actele legislative 
[13] nu-l califică expres ca un principiu al legiferării. În 
schimb, în cuprinsul art. 13, dezvoltă procedura nece-
sară pentru fundamentarea ştiinţifică a actelor normati-
ve. În acelaşi context, se înscrie şi Legea privind actele 
normative [14], care în art. 4 lit. c) stipulează că „fun-
damentarea ştiinţifică este unul din principiile generale 
ale procesului de iniţiere, elaborare, avizare, expertiză, 
redactare, emitere şi aplicare a actului normativ”, iar în 
art.33 concretizează procedura de realizare a acestuia.

Principiul planificării legislative 	 [11, p. 96-97; 
1, p. 191]. În conformitate cu acest principiu întreaga 
activitate normativă trebuie să se desfăşoare în baza 
unui program de legiferare atît la nivelul Parlamen-
tului, cît şi la nivelul iniţiatorului de proiecte de legi 
– Guvernul. Importanţa acestui principiu este sporită 
mai ales în momente sau perioade de schimbări majo-
re, precum schimbarea regimului politic (cazul nostru 
după 1989) sau armonizarea ori alinierea la legislaţia 
internaţională sau comunitară (cazul procesului de in-
tegrare în Uniunea Europeană). 

Principiul dat poate fi dedus din prevederile art. 
14 din Legea privind actele legislative (care stabilește 
obligativitatea adoptării de către Parlament a progra-
melor de elaborare a actelor legislative) și ale art. 28 
din Legea privind actele normative (în care este stabi-
lit că pentru organizarea executării actelor legislative, 
Guvernul adoptă programe anuale (trimestriale) de ela-
borare a proiectelor de acte normative).

Prin esenţă, planificarea legislativă poate fi conside-
rată o continuare a principiului fundamentării ştiinţifi-
ce, menit să asigure continuitatea şi caracterul complet 
a legiferării în cadrul statului.

Principiul respectării unităţii de sistem a drep-	
tului [11, p. 97]. Acest principiu cere ca fiecare act nor-
mativ nou să se integreze organic în cadrul celor deja 
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existente în ramura de drept respectivă şi în ansamblul 
sistemului de drept. Acest moment este necesar, întrucît 
sistemul legislativ implică legături multiple şi formea-
ză un complex unitar în cadrul căruia există relaţii de 
ierarhie, corelare, compatibilitate, interdependenţă etc. 

Respectarea acestui principiu asigură: neafectarea 
unității și coerenței interioare a sistemului de drept prin 
modificările și abrogările de norme, care de altfel, sunt 
necesare; eliminarea lacunelor legislative, a normelor 
căzute în desuetudine , a paralelismelor, suprapunerilor 
și contradicțiilor dintre diferite reglementări.

La nivel normativ, principiul este reglementat în cu-
prinsul art. 4 din Legea privind actele legislative și art. 
4 și 5 din Legea privind actele normative.

Principiul corelării sistemului actelor norma-	
tive (principiul articulării sau al armoniei) este strîns 
legat de principiul anterior enunţat. În prezent, asistăm 
la armonizarea dreptului nostru cu dreptul comuni-
tar. Este dincolo de orice îndoială faptul că legislaţia 
noastră este ea însăşi construită respectînd principiul 
corelării (articulării) actelor normative. Actele norma-
tive care există şi acţionează într-un stat se află într-o 
strînsă legătură între ele. 

Principiul în cauză trebuie aplicat şi respectat în 
cele două ipostaze în care el se înfăţişează: 

- în primul rind, este vorba de corelarea internă a 
actelor normative, respectiv articularea lor în interiorul 
sistemului nostru legislativ (de exemplu, legile speci-
ale în materie de mediu trebuie corelate cu dispoziţiile 
Legii privind protecţia mediului înconjurător); 

- în al doilea rînd, este vorba de corelarea exter-
nă, respectiv armonizarea actelor normative elaborate 
de legiuitor cu actele normative şi reglementările ase-
mănătoare existente în dreptul comunitar şi în dreptul 
internaţional. 

La fel ca și principiul anterior, principiul analizat 
este reglementat în cuprinsul art. 4 alin. (1) din Legea 
privind actele legislative și art. 5 alin. (1) din Legea 
privind actele normative.

Principiul accesibilităţii şi economiei de mij-	
loace [1, p. 194]. Acest principiu vizează în mod direct 
utilizarea mijloacelor de tehnică legislativă în elabora-
rea normelor juridice şi a actului normativ în ansam-
blul său. 

În practică, înţelegerea dispoziţiilor legale şi aplica-
rea clară şi coerentă a acestora sunt dependente de con-
ţinutul exprimat de norma juridică, construcţia logică 
a acesteia claritatea şi lipsa de echivoc a textului etc. 
Premisa principală de la care se porneşte în formularea 
acestei cerinţe specifice activităţii normative este aceea 
că normele juridice se adresează unor indivizi de cele 
mai multe ori neavizaţi în drept, cu nivele culturale şi 
intelectuale diferite, receptînd diferit un mesaj norma-
tiv. Pentru a preveni situaţiile dificile ce pot să apară în 

aplicarea normelor juridice ca urmare a utilizării unui 
limbaj complicat, preţios şi pretenţios, presărat prea 
abundent cu neologisme şi expresii academice, înţeles 
cu oarecare greutate chiar şi de către jurişti, legiuitorul 
trebuie să procedeze aşa cum foarte plastic se exprima 
Ihering „legiuitorul trebuie să gîndească profund ca un 
filosof, dar trebuie să se exprime clar ca un ţăran”. Or, 
după cum susţine Montesquieu legile nu trebuie să fie 
subtile; ele sunt făcute pentru oameni cu o putere de 
înţelegere mijlocie, ele nu sunt deloc o artă logică, ci 
raţiunea simplă a unui părinte de familie.

Măiestria, arta legiuitorului constă în capacitatea lui 
de a redacta clar, concis, neechivoc, simplu şi direct 
textele legilor. Redactat, concis şi riguros textul legii 
va fi înţeles corect de către oricine. Redactarea în stil 
stufos, alambicat (excesiv de subtil, greu de înţeles), 
cu propoziţii întortochiate şi care utilizează termeni ce 
nu sunt explicaţi nici în dicţionare, riscă să transforme 
activitatea legislativă în cu totul altceva.

În mod similar, în construcţia normei juridice tre-
buie avută în vedere şi disponibilitatea sau intenţia 
unora dintre cei vizaţi de a eluda norma de drept sau 
de a-i exploata eventualele deficienţe, inadvertenţe sau 
neclarităţi ale reglementării [1, p. 194]. Astfel, aplica-
rea acestui principiu trebuie să conducă la adoptarea 
unor reglementări riguroase, clare, neechivoce, simple, 
concise şi directe, uşor de înţeles de către oricine ar fi 
interesat.

La nivel normative, principiul este reglementat ex-
pres în art. 4 alin. (3) din Legea privind actele legisla-
tive și art. 4 din Legea privind actele normative.

Principiul asigurării echilibrului între dinami-	
ca şi statica dreptului, între stabilitatea şi mobilitatea 
dreptului [11, p. 97; 1, p. 193]. Activitatea de elaborare 
a actelor normative devine, pe zi ce trece, mai com-
plexă şi mai dinamică, întrucît legiuitorul se confruntă 
cu presiuni care vizează domeniile cele mai variate ale 
vieţii sociale (economice, politice, culturale, ideologi-
ce etc.). Într-o frecvenţă evidentă se produc mutaţii în 
conţinutul raporturilor sociale, modificări instituţiona-
le, schimbări în atribuţiile şi în competenţele unor or-
gane determinate de apariţia unor noi structuri organi-
zatorice în domeniul economic, al justiţiei, administra-
ţiei publice etc. Misiunea fundamentală a dreptului, a 
actului normativ în ultimă instanţă, este aceea de a face 
ordine în acest vast cîmp de manifestare a raporturilor 
juridice, de a calma posibilele conflicte, de a garanta 
ordinea de drept şi a asigura stabilitatea sistemului glo-
bal. Dar, după cum se ştie legea odată edictată, este 
destinată să reglementeze domeniul respectiv pentru 
perioade destul de lungi. 

În elaborarea normelor juridice trebuie să se asigure 
echilibrul între stabilitatea şi mobilitatea reglementări-
lor, între dinamica şi statica acestora. Regulile de drept 
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adoptate trebuie să corespundă schimbărilor în formă 
şi conţinut ale interacţiunilor sociale şi să aibă o mare 
stabilitate, condiţie necesară unei ordini juridice, într-
un stat de drept. În acelaşi timp, reglementările trebuie 
să fie astfel concepute încît să permită realizarea adop-
tării, transformării şi perfecţionării lor cu rapiditate.

Sistemul dreptului este un sistem deschis, în care 
există un echilibru dinamic între tendinţele de conser-
vare a valorilor permanente ale dreptului şi de schim-
bare a elementelor determinate de cerinţele noi ale vie-
ţii sociale. Raportul dintre dinamica şi statica dreptului 
este o problemă nu numai de politică juridică, întrucît 
ține şi de raţiunea dreptului şi finalitatea sa socială, de-
oarece „poporul – aşa cum observa Jean Jacques Ro-
usseau – ajunge să dispreţuiască legile care se schimbă 
în fiecare zi”. Stabilitatea conservă normele juridice ce 
ocrotesc şi garantează valorile supreme ale societăţii 
concrete, mobilitatea determină şi impulsionează mul-
tiplicarea conduitelor şi acţiunilor sociale.

Dreptul nostru actual este pus în situaţia de a ac-
ţiona, în domeniul legiferării, cu multă maturitate şi 
chibzuinţă. Este de necontestat faptul că de multe ori 
activitatea de elaborare a legilor se desfăşoară sub pre-
siunea timpului, dar mai ales sub presiunea forţelor po-
litice. În egală măsură, întregul nostru sistem de drept, 
este obligat să recepţioneze mesajele care vin din zona 
dreptului internaţional şi, mai ales, a dreptului comu-
nitar. Ca urmare, legislaţia naţională trebuie armoniza-
tă cu legislaţia comunitară în domenii doarte diferite: 
drept penal, civil, administrativ, vamal, comercial, fi-
nanciar, drept procesual penal, procesual civil, execu-
ţional penal etc. Important în acest sens, este ca aceste 
ajustări să fie suficient de chibzuite şi fundamentate, 
pentru ca astfel să asigure şi să garanteze durabilitatea 
legilor în cauză şi implicit a întregului sistem de drept. 
Pentru aceasta este absolut necesară respectarea strictă 
a principiilor de tehnică legislativă (expuse) şi asuma-
rea de către legiuitor a responsabilităţii politice pentru 
finalitatea legiferării.

Dincolo de principiile enunțate, doctrina mai iden-
tifică cîteva, care de asemenea prezintă o valoare dis-
tinctă pentru calitatea procesului legislative și a legilor. 
Astfel, unii cercetători pun accentul pe următoarele 
principii: principiul legalităţii, fundamentării ştiinţi-
fice, utilizării experienţei juridice, democratismul şi 
principiul legăturii cu practica [24, p. 186].

Într-o altă opinie, activitatea legislativă se bazează 
şi se desfăşoară conform unor aşa principii constituţi-
onale precum [16, p. 30]: legalitatea, democratismul, 
transparenţa, profesionalismul, planificarea, caracterul 
sistemic şi principiul etapizării.

În viziunea noastră, merită atenție următoarele 
principii:

Principiul legalităţii – 1. este propriu atît procedu-

rii de adoptare a actului normativ juridic, cît şi conţinu-
tului acestuia. Legalitatea este un principiu constituţi-
onal obligatoriu, ce realizează ideea justeţei sociale şi 
democraţiei sub forma regimului politico-juridic, for-
mat graţie metodei speciale de activitate a statului ori-
entate spre respectarea şi realizarea strictă şi riguroasă 
a normelor dreptului în corespundere cu principiul sub-
ordonării, care exprimă şi garantează voinţa poporului, 
a tuturor subiecţilor raporturilor juridice indiferent de 
statutul lor social. Astfel, activitatea legislativă a Parla-
mentului trebuie să se desfăşoare strict în corespundere 
cu competenţele acestuia. Conţinutul actelor legislative 
trebuie să corespundă idealurilor statului de drept şi a 
societăţii civile, normelor şi principiilor internaţionale 
general recunoscute [9, p. 102-103].

Principiul democratismului2. . O direcţie impor-
tantă de dezvoltare a sistemului politic al statului în 
etapa contemporană este participarea tot mai activă a 
cetăţenilor în sfera de conducere a statului, inclusiv în 
procesul de legiferare. Acest fapt permite studierea mai 
completă şi luarea în consideraţie în conţinutul legi-
lor a necesităţilor şi intereselor diferitor pături sociale, 
grupuri ale populaţiei, prin aceasta sporind calitatea le-
gilor. O cale importantă de realizare a acestui principiu 
o constituie iniţiativa legislativă populară [22, p. 115].

Principiul transparenţei3.  – constă din caracterul 
deschis al procesului legislativ, discutarea liberă a pro-
iectului de legi. La examinarea proiectelor e necesar să 
fie luate în consideraţie toate opiniile şi propunerile chiar 
dacă sunt contradictorii. În mare parte, acest principiu se 
realizează prin intermediul şedinţelor publice ale Parla-
mentului. Cu regret, Regulamentul Parlamentului [12] 
nu dezvoltă prevederile art. 65 alin. (1) din Constituţia 
Republicii Moldova, potrivit cărora şedinţele Parlamen-
tului sunt publice, nefiind clar sub ce formă se poate 
concretiza caracterul public al acestora [10, p. 63]. 

Totodată, deficienţe pot fi atestate şi la capitolul 
transparenţei conlucrării Parlamentului cu societatea 
civilă în cadrul activităţii de legiferare. În acest caz, 
este destul de evident că doar publicarea proiectelor de 
legi pe pagina web a Parlamentului nu numai că este 
insuficientă, dar şi ineficientă atît timp cît se evită justi-
ficarea refuzului sau respingerii anumitor propuneri le-
gislative parvenite din partea societăţii civile. Evident, 
că la acest capitol se cere a fi pus accentul pe dezvolta-
rea dialogului constructiv [10, p. 63].

Profesionalismul corpului de deputaţi4. . În ulti-
mul timp devine tot mai evident faptul că neluarea în 
consideraţie a acestui moment se răsfrînge destul de 
negativ asupra calităţii elaborării şi adoptării legilor, 
precum şi a conţinutului acestora.

Principiul etapizării – 5. un principiu indispensabil 
procesului legislativ. Orice lege, după cum s-a enunţat 
mai sus, este elaborată şi adoptată în mai multe etape. 
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Important e ca în cadrul fiecărei etape proiectele de legi 
să fie examinate migălos şi detaliat pentru a se ajunge 
la concluzii de natură să sporească calitatea şi eficienţa 
viitorului act legislativ [10, p. 64].

Principiul reglementării „la pachet”6.  [23, p. 211]. 
Acest principiu presupune că momentul adoptării legii 
şi cel al elaborării actelor normative inferioare care să 
dezvolte prevederile acesteia sunt maximal apropiate 
în timp. Respectarea acestui principiu face ca legea să 
funcţioneze eficient practic chiar de la adoptarea sa.

Generalizînd, se poate sublinia că principiile enun-
ţate sunt deosebit de importante pentru procesul legis-
lativ şi doar realizarea lor complexă şi completă va per-
mite ridicarea calităţii şi eficienţei legilor adoptate şi a 
practicii parlamentare în ansamblu.

Pe de altă parte, ținem să precizăm că elaborarea 
actelor legislative/normative necesită implicarea unor 
specialişti, jurişti, pe de o parte, care cunosc metodolo-
gia legislativă, iar pe de altă parte, şi a altor specialişti, 
din alte domenii, care studiază relaţiile sociale pe care 
le reglementează actul normativ respectiv [4, p. 32]. În 
general, jurişti specializaţi în redactarea unui act nor-
mativ sunt puţini, deoarece activitatea de redactare a 
legilor necesită competenţe juridice speciale, bazate 
atît pe o excelentă înţelegere a metodologiei legislati-
ve, cît şi pe o mare experienţă în domeniul tehnicii de 
redactare. În acelaşi timp, nu trebuie ignorat faptul că 
preocupările de tehnică legislativă reclamă o cunoaşte-
re aproape perfectă a dreptului sau cel puţin a ramurii 
în care operează, dublată, desigur, cu o informare cît 
mai completă asupra datelor culese în faza elaborării 
ştiinţifice. Ea este o îndeletnicire a juriştilor cu mulţi 
ani de experienţă pe tărîmul dreptului [2, p. 13].

În pofida faptului că redactarea legilor reprezintă un 
domeniu specializat, trebuie să recunoaştem că un nu-
măr mare de jurişti nu manifestă aptitudinile necesare 
sau sunt slab pregătiţi din acest punct de vedere, ceea 
ce se reflectă şi în reglementările normative pe care le 
întocmesc şi care, ulterior, se dovedesc a fi confuze, 
contradictorii, greu aplicabile. În acelaşi timp, şi teo-
reticieni în materie sunt extrem de puţini. Prin urmare, 
dacă se doreşte ameliorarea calităţii modului de elabo-
rare şi redactare a legilor trebuie investit în specialişti 
care să dispună de aptitudinile necesare şi să fie intere-
saţi de activitatea dată [5, p. 9]. 

Aşadar, aderînd la poziția cercetătorilor din dome-
niu [3, p. 32], susținem că eficienţa şi calitatea activi-
tăţii de legiferare, mai bine zis a rezultatului acesteia 
– actele normative, depinde substanţial de existenţa 
normelor de tehnică legislativă şi de abilitatea specia-
liştilor chemaţi să le aplice. La rîndul său, este necesară 
şi o anumită calitate a normelor de tehnică legislativă 
care, de altfel, depinde tot de profesionalismul celor 
care le întocmesc. 
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Dreptul constituțional

Introducere. Privită în ansamblu, răspunderea 
juridică este o instituţie importantă a oricărui sis-

tem de drept, una din trăsăturile esenţiale ale dreptului, 
un element necesar al mecanismului de acţiune al aces-
tuia. Graţie acestui fapt, problema răspunderii juridice 
ocupă un loc central atât în cadrul teoriei generale a 
dreptului, cât şi în ştiinţele juridice ramurale, inclusiv a 
dreptului constituţional [12, p. 45].

În doctrină, răspunderea juridică este tratată ca fi-
ind o măsură a constrângerii statale, bazată pe condam-
narea juridică şi socială a faptei ilicite şi exprimată în 
survenirea anumitor consecinţe negative sub formă de 
restrângeri (limitări) de natură personală sau materia-
lă. Dat fiind faptul că răspunderea juridică constituie 
unul din principalele mijloace de organizare a execu-
tării corespunzătoare a dispoziţiilor actelor normative, 
prevenirii şi combaterii comportamentelor nedorite 
din punctul de vedere al legii, ea constituie o categorie 
proprie tuturor ramurilor dreptului, inclusiv dreptului 
constituţional [16, p. 385]. În mod corespunzător, in-
vestigaţiile ştiinţifice din ultimii ’20-’30 de ani demon-
strează cu prisosinţă autonomia răspunderii juridice 
constituţionale [22, p. 11].

În acest sens, se subliniază că fiind una dintre for-
mele răspunderii juridice, răspunderea constituţională 
dispune de toate trăsăturile generale care evidenţiază 
răspunderea juridică din rândul altor fenomene socia-
le. Ca şi oricare altă formă de răspundere juridică, ea 

reprezintă o măsură de constrângere statală, bazată pe 
condamnarea juridică şi socială a delictului (ilicitului) 
şi exprimată prin survenirea anumitor consecinţe nega-
tive pentru persoanele vinovate de comiterea acestuia.

Scopul studiului. Recunoaşterea existenţei acestei 
forme de răspundere juridică ne obligă la justificarea şi 
argumentarea faptului dat şi implicit, la configurarea 
concepţiei răspunderii constituţionale prin elucidarea 
principalelor trăsături şi particularităţi care o indivi-
dualizează şi o fac distinctă de celelalte forme de răs-
pundere juridică. Ţinând cont de aceste momente, în 
prezentul studiu ne propunem să analizăm premisele 
importante ce fac posibilă, dar şi necesară recunoaşte-
rea răspunderii constituţionale ca instituţie a dreptului 
constituţional.

Rezultate obţinute şi discuţii. După cum s-a men-
ţionat anterior, prin dezvoltarea teoriei răspunderii con-
stituţionale s-a infirmat ideea potrivit căreia în normele 
dreptului constituţional nu se conţin sancţiuni, realiza-
rea lor fiind asigurată prin sancţiunile altor ramuri ale 
dreptului sau doar prin măsuri organizaţionale.

Potrivit prof. rus S.A. Avakian, „fiecare ramură a 
dreptului trebuie să-şi asigure realizarea normelor prin 
mijloace proprii, inclusiv prin sancţiuni; dispunerea de 
măsuri de răspundere este o particularitate (trăsătură) a 
ramurii tot aşa cum îi sunt specifice anumite norme şi 
raporturi pe care aceasta le reglementează” [6, p. 114; 
25, p. 124]. 

CZU 342.4

RĂSPUNDEREA CONSTITUŢIONALĂ  CA INSTITUŢIE A DREPTULUI 
CONSTITUŢIONAL

Ion MURUIANU,
judecător la Curtea de Apel Chișinău, doctorand

RÉSUMÉ
Dans la dernière décennie, la question de la responsabilité constitutionnelle est devenue très populaire et a suscité un intérêt 

considérable et causer des études approfondies et multidimensionnels en particulier dans la doctrine juridique russe.
En apprécier beaucoup de valeur à ce sujetet considérer lui de plus que actuelle pour la République de Moldova, pour la 

science de droit constitutionnel, dans ce qui suit, nous proposons une brève analyse des conditions préalables importantes 
qui rendent possible, mais aussi nécessaire de reconnaître la responsabilité constitutionnelle comme une institution de droit 
constitutionnel.

Mots-clés: la responsabilité constitutionnelle, la responsabilité juridique, la responsabilité politique.

REZUMAT
În ultimii zece ani problematica răspunderii constituţionale a devenit destul de populară, suscitând un interes deosebit şi 

determinând o studiere amplă şi multiaspectuală mai ales în doctrina juridică rusă. 
Apreciind în mod distinct această tematică şi considerând-o mai mult decât actuală şi pentru Republica Moldova, pentru 

ştiinţa dreptului constituţional autohton, în cele ce urmează ne propunem o analiză succintă a premiselor importante ce fac 
posibilă, dar şi necesară recunoaşterea răspunderii constituţionale ca instituţie a dreptului constituţional.

Cuvinte-cheie: răspundere constituţională, răspundere juridică, răspundere politică.
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În acelaşi timp, considerăm justă şi o altă afirmaţie 
atestată în doctrină: „nici o ramură a dreptului nu poa-
te funcţiona normal fără a avea o formă specifică de 
răspundere juridică (o instituţie proprie a răspunderii 
juridice)” [18, p. 21]. Respectiv, nu este exclusă o ase-
menea instituţie nici pentru dreptul constituţional.

Mai mult ca atât, au dreptate cercetătorii care sus-
ţin că fără recunoaşterea răspunderii constituţionale 
ca formă distinctă a răspunderii juridice e imposibilă 
funcţionarea normală a Constituţiei, crearea unui me-
canism eficient de protecţie a acesteia [24, p. 20]. Ast-
fel, în virtutea faptului că Constituţia protejează cele 
mai importante valori sociale, ea necesită un sistem 
adecvat de mijloace de protecţie, ce ar cuprinde atât 
sancţiuni din alte ramuri ale dreptului, cât şi sancţiuni 
proprii [28, p. 187] – idee ce deja de câteva decenii se 
polemizează intens în doctrina juridică.

Concomitent, e important a sublinia că abordarea 
ştiinţifică a acestuia este pe cât de actuală, pe atât de 
dificilă, deoarece textul Legii Supreme (în multe ţări, 
de exemplu, Republica Moldova, România, Federaţia 
Rusă etc.) nu prevede expres o asemenea formă de răs-
pundere [4, p. 5]. 

În acelaşi timp, dificultatea este condiţionată şi de 
specificul dreptului constituţional de a fi format în ma-
rea sa parte din norme juridice cărora le lipseşte sancţi-
unea. Acest moment determină mulţi autori în domeniu 
să considere răspunderea autorităţilor supreme în stat, 
reglementată de Constituţie, doar ca o răspundere poli-
tică, făcând excepţie astfel de existenţa unei răspunderi 
juridice constituţionale. Sub acest aspect, e deosebit de 
importantă delimitarea răspunderii constituţionale de 
cea politică [5, p. 170-175].

În context, merită evocată viziunea constituţio-
nalistului autohton A. Arseni, care susţine că dacă în 
unele ramuri de drept, sancţiunea este evidentă, atunci 
în dreptul constituţional ea nu este atât de făţişă, de 
evidentă, dar există. A afirma că nu există înseamnă a 
pune sub semnul întrebării însăşi existenţa normei de 
drept constituţional ca normă juridică. Sancţiunile în 
dreptul constituţional, fiind specifice (precum revoca-
rea mandatului parlamentar, revocarea unui organ de 
stat, declararea unui act normativ ca fiind neconstitu-
ţional etc.), pot fi totuşi regăsite în normele constituţi-
onale, pentru încălcarea oricărei dispoziţii, cu condiţia 
de a fi identificată exact obligaţia sau îndrituirea, cu 
alte cuvinte conduita subiectelor de drept [1, p. 38].

În pofida acestor momente, totuşi, lipsa de sancţiuni 
în majoritatea normelor constituţionale nu presupune 
şi lipsa răspunderii, adică faptul că aceste norme nu 
sunt protejate [21, p. 37]. În acest sens, vom reitera că 
anume în baza acelor puţine „sancţiuni” prevăzute de 
Constituţie a fost iniţiată elaborarea unei concepţii şi 
teorii a răspunderii constituţionale.

În acelaşi timp, trebuie să recunoaştem că lipsa mă-
surilor de răspundere constituţională din majoritatea 
normelor constituţionale nu întotdeauna poate fi com-
pensată cu sancţiunile proprii altor ramuri ale dreptului 
fără riscul ca acestea să rămână fără o protecţie eficien-
tă. Evident, normele constituţionale necesită un sistem 
adecvat de măsuri de protecţie [10, p. 2].

Pe de altă parte, evident că existenţa doar a unor 
sancţiuni distincte nu poate să constituie temei sufici-
ent pentru recunoaşterea unei forme de răspundere ju-
ridică ca fiind de sine stătătoare. Pentru aceasta este ne-
cesară întrunirea concomitentă a mai multor elemente, 
precum: temeiuri, subiecţi, sancţiuni, sursele formale 
ale răspunderii etc. [13, p. 26].

Prin urmare, recunoaşterea existenţei acestei for-
me de răspundere juridică ne obligă la justificarea şi 
argumentarea faptului dat şi implicit, la configurarea 
concepţiei răspunderii constituţionale prin elucidarea 
principalelor trăsături şi particularităţi care o individu-
alizează şi o fac distinctă de celelalte forme de răspun-
dere juridică. Întru atingerea acestui obiectiv, vom ape-
la la studiile ştiinţifice în materie din doctrina juridică 
a Federaţiei Ruse, unde, după cum am menţionat deja, 
s-a conturat o adevărată concepţie şi teorie a răspunde-
rii constituţionale.

Răspunderea pozitivă şi negativă. Înainte de a cla-
rifica caracteristicile definitorii ale răspunderii con-
stituţionale ca formă distinctă de răspundere juridică, 
considerăm necesar să abordăm sumar problema răs-
punderii pozitive şi negative, dat fiind faptul că aceasta 
generează serioase divergenţe în ceea ce priveşte deter-
minarea esenţei şi naturii acestei răspunderi. 

Discuţiile pe marginea naturii răspunderii constitu-
ţionale cuprind destul de frecvent şi aspectul ce ţine de 
utilizarea în cadrul dreptului constituţional a categorii-
lor de răspundere „pozitivă” şi „negativă”, care a căpă-
tat o răspândire deosebită în teoria generală a dreptului 
în anii ’70-’80, precum şi în unele discipline ramurale, 
fiind atestate polemici şi în prezent.

Cercetătorii instituţiei răspunderii juridice până în 
prezent sunt divizaţi în două categorii: adepţii unei 
abordări înguste şi adepţii unei abordări largi. Adepţii 
curentului restrictiv convenţional sunt numiţi „negati-
vişti”. Ei recunosc existenţa doar a răspunderii pentru 
fapte ilicite, adică exclusiv, pentru comiterea unei fap-
te. De aceea, această răspundere este numită „nega-
tivă” sau „retrospectivă”. Din acest punct de vedere, 
răspunderea juridică este definită ca fiind: un raport 
juridic de protecţie; o legătură juridică de condamnare; 
suportarea unor consecinţe nefavorabile; o obligaţie 
executată prin constrângere; o obligaţie de a răspunde 
pentru ilicitul comis faţă de societate şi stat şi suporta-
rea anumitor sancţiuni [15, p. 401]. 

Respectiv, în viziunea mai multor autori, răspun-
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derea juridică a fost dintotdeauna o răspundere pentru 
trecut, pentru o faptă ilegală comisă [26, p. 43]; exe-
cutarea unei obligaţii în baza constrângerii statale sau 
obşteşti [8, p. 85].

Explicând, N.S. Malein susţine că răspunderea 
juridică se caracterizează prin trei trăsături de bază: 
constrângerea statală, condamnarea faptei ilicite şi a 
subiectului şi survenirea consecinţelor nefavorabile. 
Lipsa cel puţin a uneia dintre acestea demonstrează în-
săşi lipsa răspunderii [20, p. 130-136].

Viziunea exclusiv retrospectivă asupra răspunderii 
juridice nu este însă împărtăşită de către toţi specialiştii 
în materie. Cu mult mai constructivă este considerată a 
fi accepţiunea dublă a răspunderii juridice: restrospecti-
vă – ca răspundere pentru trecut şi pozitivă – răspundere 
pentru activitatea prezentă şi viitoare, adică răspundere 
pentru viitor [19, p. 31]. Semnificativ este că unii cerce-
tători consideră că răspunderea pozitivă şi negativă nu 
constituie două aspecte ale unei singure noţiuni, ci două 
tipuri de răspundere distincte [17, p. 228-229].

Motivând necesitatea înţelegerii extensive a răspun-
derii, P.E. Nedbailo menţiona la timpul său, că esenţa 
acesteia rezidă în activitatea de sine stătătoare şi cu ini-
ţiativă în limitele prevăzute de normele de drept. „Răs-
punderea survine în momentul în care persoana purce-
de la executarea obligaţiilor şi nu doar atunci când nu 
şi le îndeplineşte sau când acţionează în detrimentul 
acestora”. Respectiv, domnia sa consideră că „în lipsa 
studierii răspunderii pozitive e imposibil de a înţelege 
răspunderea negativă” [23, p. 50-52]. 

În viziunea cercetătorului O. O. Mironov, răspun-
derea pozitivă este răspunderea percepută subiectiv ca 
atitudine conştientă şi cu bună-credinţă faţă de activi-
tatea încredinţată, îndeplinirea datoriei şi a obligaţiilor 
juridice [21, p. 32]. Majoritatea teoreticienilor acced la 
o asemenea interpretare a noţiunii date, însă, în acelaşi 
timp, sunt şi voci care recunosc acesteia o accepţiune 
mult mai extinsă. De exemplu, cercetătorul autohton 
D. Baltag, aderând la poziţia mai multor specialişti 
ruşi, argumentează conţinutul complex al categoriei 
de răspundere pozitivă, (responsabilitatea juridică) ca 
raport juridic cu o structură determinată similară răs-
punderii retrospective. 

În pofida luxului de amănunte cu care descrie com-
ponenţa responsabilităţii juridice, considerăm că dom-
nia sa este prea idealist şi exagerează când susţine că 
[3, p. 120;2, p. 75]:

temeiul-  responsabilităţii juridice include temeiul 
normativ şi temeiul real – fapta licită;

latura obiectivă-  a responsabilităţii include con-
duita licită şi consecinţele acesteia, legătura cauzală 
dintre conduita licită şi rezultatul binevenit pentru so-
cietate, locul şi timpul săvârşirii faptei licite concrete, 
precum şi aplicarea sancţiunii stimulative;

latura subiectivă-  a responsabilităţii juridice cu-
prinde aşa elemente ca: atitudinea psihică pozitivă a 
subiectului faţă de conduita sa în sfera dreptului şi con-
secinţele care la rândul lor se mai caracterizează prin 
conştiinţă şi voinţă, motive şi obiective;

scopul-  responsabilităţii juridice este rezultatul 
ideal presupus al acţiunii sale asupra conduitei subiec-
telor, spre care tinde atât legiuitorul, cât şi organul de 
aplicare etc. 

Pe marginea acestor teze survin cel puţin câteva 
întrebări: - În cazul în care responsabilitatea juridică 
presupune comiterea unor fapte licite, care ar mai fi 
atunci scopul survenirii acesteia spre care tinde legiu-
itorul şi organul de aplicare? - Care este organul con-
cret de aplicare a responsabilităţii juridice şi ce anume 
aplică el sau ce presupun sancţiunile stimulative? – Se 
iau în consideraţie în acest caz toate elementele laturii 
obiective sau nu? Parţial la întrebarea precedentă, cer-
cetătorul răspunde [3, p. 114]: „Pentru o faptă socială 
pozitivă legată de executarea obligaţiilor prescrise de 
lege, poate, dar uneori chiar trebuie să se instituie mă-
suri de stimulare şi încurajare.” 

Privind în ansamblu încercarea domniei sale de a 
argumenta existenţa de sine stătătoare a responsabilită-
ţii juridice (răspunderii juridice pozitive), constatăm că 
cel puţin la moment o asemenea teorie este insuficient 
fundamentată şi argumentată. Respectiv, considerăm 
că responsabilitatea juridică (răspunderea pozitivă) 
presupune atitudinea psihică a persoanei faţă de nor-
mele juridice, materializată în înţelegerea şi acceptarea 
acestora sau neacceptarea lor, moment ce îi determină 
comportamentul real. Mai mult, în timp ce răspunderea 
presupune un element al constrângerii ca metodă de re-
glare a relaţiilor sociale, responsabilitatea întruchipea-
ză un element al convingerii, ceea ce o distinge net de 
răspundere, prin însăşi natura sa. 

Revenind la subiect, vom nota că divizarea răspun-
derii în pozitivă şi negativă a fost destul de răspândită în 
cadrul teoriei dreptului statal sovietic. În viziunea mai 
multor constituţionalişti sovietici, răspunderea constitu-
ţională nu putea fi privită doar în sens restrâns ca apli-
care faţă de subiect a sancţiunii normei de drept sau su-
portarea de către acesta a constrângerii statale. Ba chiar 
mai mult, se considera că răspunderii constituţionale îi 
este propriu aspectul pozitiv într-o măsură mai mare 
decât celorlalte forme de răspundere ramurală, fapt ce-i 
conferă un sens politic şi o orientare politică deosebită 
[21, p. 37]. Din acest punct de vedere, răspunderea con-
stituţională era definită ca o formă a răspunderii juridice 
care implică o critică moral-politică prevăzută de nor-
mele constituţionale, adică anumite măsuri de constrân-
gere statală aplicabile faţă de subiecţii vinovaţi, precum 
şi o apreciere politică negativă a acţiunilor acestora din 
partea statului şi a societăţii [21, p. 37].
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O idee similară poate fi atestată şi la alţi cercetă-
tori, potrivit cărora trăsătura distinctivă a răspunderii 
constituţionale rezidă în prevalarea aspectului pozitiv 
faţă de cel negativ [11, p. 24]. Există ramuri de drept, 
susţin N. A. Bobrova şi T. D. Zrajevskaia, care în plan 
obiectiv dispun de o răspundere exclusiv retrospectivă, 
şi viceversa, sunt ramuri de drept care au un conţinut 
preponderent regulativ, sprijinindu-se astfel pe răspun-
derea juridică pozitivă. Din acest punct de vedere, opu-
se se dovedesc a fi aşa ramuri cum sunt dreptul penal şi 
dreptul statal [7, p. 17] (constituţional – e.n.). 

Aprecierea acestei poziţii depinde în principal de 
faptul ce se înţelege în general prin răspundere juridi-
că. Dacă e să luăm în consideraţie viziunea majorită-
ţii cercetătorilor, care privesc răspunderea juridică ca 
exclusiv o răspundere pentru o faptă ilicită comisă în 
trecut, atunci compararea în cadrul răspunderii consti-
tuţionale a elementelor răspunderii retrospective şi ale 
celei aşa-numite pozitive este fără sens, deoarece în 
acest caz este vorba de noţiuni absolut diferite.

Dacă însă vom privi problema de pe poziţia celor 
care definesc răspunderea într-o manieră extensivă, fă-
când distincţie între răspunderea pentru trecut (retros-
pectivă) şi răspunderea în sensul comportamentului 
responsabil, competenţei juridice, atunci compararea 
enunţată anterior a elementelor răspunderii constituţio-
nale – răspunderea pozitivă şi retrospectivă, este justi-
ficată, doar că în acest caz se pierde sensul răspunderii 
constituţionale ca formă distinctă a răspunderii juridi-
ce, deoarece, în cele din urmă, totul se reduce la fap-
tul că în dreptul constituţional răspunderea juridică se 
manifestă în principal sub aspectul său pozitiv ca ati-
tudine responsabilă a persoanei faţă de obligaţiile sale, 
cu care a fost învestit prin lege, executarea corectă, cu 
bună- credinţă, cu succes şi eficientă, un control statal 
şi obştesc eficient asupra unei asemenea executări a 
obligaţiilor [27, p. 76].

O interpretare extensivă a noţiunii de răspundere 
constituţională poate fi atestată şi în lucrările din pe-
rioada contemporană. Astfel, E. I. Koliuşin recunoaş-
te existenţa în dreptul constituţional a două tipuri de 
răspundere: pozitivă şi negativă. Răspunderea pozitivă 
survine în lipsa vinovăţiei şi presupune „răspunderea 
reciprocă a organelor de stat”. În acest sens, este vorba 
de comportamentul activ al organelor de stat „în cadrul 
statutului lor şi a mecanismului de stat”. Drept răs-
pundere constituţională negativă domnia sa consideră 
răspunderea pentru comiterea ilicitului (de exemplu, 
revocarea deputatului organului legislativ a subiectului 
federaţiei sau a organului administraţiei publice locale 
de către alegători, procedura jurisdicţiei constituţiona-
le) [14, p. 22-28].

La rândul său, V. O. Lucin consideră că, în sens 
larg, răspunderea constituţională reprezintă o nece-

sitate/obligaţie a subiecţilor determinată de normele 
Constituţiei de a răspunde pentru comportamentul său 
juridic potrivit ordinii stabilite şi să acţioneze în cores-
pundere cu obligaţiile ce i-au fost conferite, iar în caz 
de abatere – să suporte anumite restrângeri. În gene-
ral, în viziunea sa, răspunderea constituţională poate 
fi înţeleasă în trei sensuri: comportament responsabil, 
a suporta răspunderea faţă de cineva pentru ceva şi re-
zultatul comportamentului şi a procesului de suporta-
re a răspunderii. Şi totuşi răspunderea constituţională 
se manifestă în principal sub aspectul său pozitiv ca o 
atitudine responsabilă a subiectului faţă de obligaţiile 
sale constituţionale, executarea acestora eficientă şi cu 
bună-credinţă [19, p. 36].

Expunându-se asupra subiectului în discuţie, V. 
A. Vinogradov susţine că importanţa răspunderii po-
zitive nu trebuie nicidecum redusă, deoarece aceasta 
este strâns legată de răspunderea retrospectivă, uneori 
constituind o condiţie obligatorie pentru survenirea 
ei, astfel prelungindu-se în aceasta. Totodată, anume 
răspunderea retrospectivă dispune de toate carac-
teristicile necesare pentru a fi recunoscută ca formă 
de răspundere juridică. Natura retrospectivă sporeşte 
menirea educativă şi preventivă a răspunderii con-
stituţionale, rolul stimulator al acesteia în formarea 
comportamentului legal şi a activismului social al 
subiecţilor raporturilor juridice constituţionale. Prin 
urmare, răspunderea pozitivă necesită a fi studiată şi 
dezvoltată, dar în mod separat ca o formă distinctă a 
răspunderii nejuridice [9, p. 56]. 

În viziunea noastră, cercetătorul are perfectă drep-
tate. În acest sens, putem constata că constituţionaliştii, 
chiar şi cei care susţin accepţiunea extensivă a răspun-
derii juridice, sunt interesaţi în mod deosebit anume 
de aspectul retrospectiv al răspunderii constituţionale, 
care de fapt la vremea sa a şi pus în literatură întrebarea 
existenţei de sine stătătoare a acestei instituţii ca formă 
distinctă de răspundere juridică.

În context, considerăm importantă şi opinia lui I. A. 
Kraveţ [15, p. 402-405], potrivit căruia utilizarea cate-
goriilor de răspundere pozitivă şi negativă în dreptul 
constituţional este puţin rezultativă (iar potrivit autoa-
rei I. A. Uspenskaia – nu este corectă [29, p. 86-87]). 
Aceasta deoarece, în primul rând, răspunderea pozitivă 
a fost preluată în jurisprudenţă din literatura filosofi-
că. Ea presupune că subiectul de drept până la încăl-
carea normelor de drept îşi asumă răspunderea pentru 
un comportament legal, iar existenţa sancţiunii pen-
tru comiterea faptelor ilicite dispune de un important 
potenţial educativ şi preventiv. Prin urmare, termenul 
„răspundere” în cazul dat este echivalent noţiunii de 
obligaţie, adică organele de stat sau persoanele sunt 
obligate să execute atribuţiile cu care au fost învestite.

Cu toate acestea, în cadrul dreptului statal sovietic 
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răspunderea pozitivă a căpătat o nuanţă distinctă drept 
rezultat al preluării mecanice a terminologiei filoso-
fice. Prin aceasta se înţelegea răspunderea organelor 
executive şi a funcţionarilor publici faţă de organele 
reprezentative ale puterii (sovietele deputaţilor norod-
nici) şi răspunderea deputatului Sovietului faţă de ale-
gători. Prin esenţă, în viziunea cercetătorului, denumi-
rea acestei răspunderi – pozitive (prospective), nu este 
corectă, deoarece ea survenea pentru rezultatele activi-
tăţii organelor de stat sau a deputaţilor în mod separat. 
Evident, spre deosebire de răspunderea pentru fapta 
ilicită, această răspundere avea o cu totul altă natură.

În al treilea rând, în dreptul statal sovietic prin răs-
pundere pozitivă era numită instituţia care amintea 
destul de confuz de răspunderea politică a Guvernului 
faţă de Parlament, caracteristică statelor democratice 
– republică parlamentară, monarhie parlamentară. În 
pofida rolului diferit al acestor instituţii în mecanismul 
de guvernare, ele aveau o natură comună – un caracter 
politic şi nu juridic, chiar dacă erau reglementate de 
constituţii. Prin esenţă, răspunderea din dreptul statal 
sovietic, numită pozitivă, reprezenta răspunderea po-
litică în condiţiile sistemului unipartidist şi a acţiunii 
principiului centralismului democratic.

Pornind de la aceste momente, cercetătorul susţine 
că e corect a vorbi în dreptul constituţional contempo-
ran despre răspunderea politică şi răspunderea juridică. 
Termenii „pozitivă” şi „negativă” utilizaţi în prezent 
necesită a fi substituiţi cu o terminologie adecvată ce 
reflectă procesul real de realizare a normelor consti-
tuţionale şi corespunzătoare standardelor dezvoltării 
constituţionale internaţionale [15, p. 402-405]. 

Prin urmare, utilizarea noţiunii de răspundere po-
litică şi juridică în dreptul constituţional şi înţelegerea 
diferenţei dintre acestea (în ceea ce priveşte temeiuri, 
procedura de realizare, consecinţe) este de natură să 
contribuie la elaborarea unei doctrine consecvente a 
răspunderii constituţionale. De aceea, în viziunea noas-
tră, este salutabil efortul multor specialişti de a demar-
ca concret şi clar răspunderea juridică de cea politică.

O idee similară este susţinută şi de O. E. Kutafin, 
care consideră că noţiunea de răspundere pozitivă ar 
trebui exclusă, dat fiind faptul că utilizarea acesteia 
duce la aceea că unul şi acelaşi fenomen este numit 
atât obligaţie, cât şi răspundere, precum şi la denatu-
rarea menirii reale a răspunderii ca unul din regulatorii 
efectivi ai comportamentului [16, p. 400].

Concluzii. În ceea ce ne priveşte, considerăm că 
autorii citaţi au dreptate, în special, în ceea ce priveşte 
necesitatea de a delimita în cadrul dreptului constituţi-
onal răspunderea juridică de cea politică. Anume por-
nind de aici poate fi înţeleasă şi argumentată esenţa răs-
punderii constituţionale şi statutul ei de formă distinctă 
de răspundere juridică.
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Introducere. Accesul liber la justiţie în prezent 
este recunoscut a fi un drept fundamental [15, 

p. 117], care face parte din ordinea publică internaţi-
onală, sau cel puţin europeană, principala consecinţă 
a acestui fapt fiind aceea că marja de apreciere lăsa-
tă statelor pentru a regla modalităţile de exercitare a 
acestui drept este foarte restrînsă [3, p. 177].

Ideea că abuzul puterii executive sau legislative 
poate fi limitat în cadrul procedurilor judiciare, care 
permit persoanelor interesate să fie audiate, este una 
dintre vechile victorii ale gîndirii juridice. Însăşi Ma-
rea Cartă a Libertăţii din 1215 prescria monarhului 
englez să promită că „noi nimănui nu-i vom refuza la 
drept sau la justiţie şi pentru nimeni nu le vom amîna” 
şi că „nici un om liber nu va fi luat, închis în închisoa-
re sau lipsit de dreptul de a poseda bunurile imobile... 
sau declarat în afara legii sau deportat sau printr-un 
alt mod nimicit, şi noi nu-l vom pedepsi şi nu-l vom 
trimite la pedeapsă, decît printr-o hotărîre legală... 
[24, p. 36].

În perioada contemporană, asemenea momente au 
devenit un standard în materie de asigurare a accesu-
lui liber la justiție, garanții importante în acest sens 
fiind consacrate într-un șir de acte atît internaționale/
comunitare, cît și interne. Prin urmare, de aici devine 
clară necesitatea identificării garanțiilor concrete și și 
explicarea rolului lor în asigurarea accesului liber la 
justiție.

Scopul studiului. În lumina celor expuse, în cele 
ce urmează ne propunem trecerea în revistă a actelor 
internaționale/comunitare și interne ce consacră drep-
tul fundamental al omului de acces liber la justiție și 
analiza garanțiilor pe care le cuprind, menite să asigu-
re realizarea acestuia.

Rezultate obținute și discuții. Accesul liber la 
justiţie este consacrat cu prioritate în art. 8 din Decla-
raţia Universală a Drepturilor Omului, potrivit căru-
ia [13]: „Orice persoană are dreptul să se adreseze în 
mod efectiv instanţelor judiciare competente împotri-
va actelor care violează drepturile fundamentale ce îi 
sunt recunoscute prin constituţie sau lege”. Acest fapt 
denotă cu prisosinţă că dreptul în cauză are o vocaţie 
universală incontestabilă.

Ulterior, Pactul internaţional privind drepturile ci-
vile şi politice (art. 14), recunoscînd egalitatea tuturor 
oamenilor „în faţa tribunalelor şi curţilor de justiţie”, 
consacră dreptul fiecărei persoane „ca litigiul în care 
se află să fie examinat în mod echitabil şi public de 
către un tribunal competent, independent şi imparţial, 
stabilit prin lege, care să decidă fie asupra temeiniciei 
oricărei învinuiri penale îndreptate împotriva ei, fie 
asupra contestaţiilor privind drepturile şi obligaţiile 
sale cu caracter civil” [25].

Accesul liber la justiţie este considerat şi în drep-
tul european ca un principiu şi un drept fundamen-
tal. În acest sens, deşi Convenţia Europeană pentru 
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor funda-
mentale nu conţine expres noţiunea accesului liber 
la justiţie, în art. 6 alin. (1) statuează [10]: „Orice 
persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, 
în mod public şi într-un termen rezonabil a cauzei 
sale, de către o instanţă independentă şi imparţială, 
instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării 
drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil, fie 
asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie pena-
lă îndreptată împotriva sa”. Interpretînd această nor-
mă se poate deduce că ea cuprinde două momente 
importante, şi anume [18]: 
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a) enunţă principiul unui proces echitabil; 
b) circumscrie sfera de aplicare a dreptului la o 

justiţie echitabilă. 
Totodată, considerăm necesar a preciza că în con-

ţinutul art. 6 din Convenţie nu este formulată expres 
garanţia dreptului fundamental privind accesul liber 
la justiţie, dar Curtea Europeană pentru Apărarea 
Drepturilor Omului (în continuare CtEDO) a hotărît 
în acest sens că articolul menţionat asigură dreptul 
oricărui om de a se adresa instanţelor de judecată în 
cazurile în care au fost încălcate drepturile şi obliga-
ţiile sale cu caracter civil. Din acest punct de vedere 
susţinem că art. 6 din Convenţie conţine fundamentul 
dreptului privind liberul acces la justiţie.

În acelaşi timp, majoritatea cercetătorilor conside-
ră că art. 6 din Convenţie nu este singura garanţie pro-
cedurală a accesului la justiţie (cu toate că unele voci 
contestă acest punct de vedere [3, p. 179]). În opinie 
majoritară, cîmpul de aplicare a acestui drept este de-
terminat şi de art. 13, art. 5 parag. 4 din Convenţie, 
precum şi de art. 2 din Protocolul 7 al Convenţiei. 

Astfel, conform art. 13 din Convenţie: „Orice per-
soană, ale cărei drepturi şi libretăţi ... au fost încălcate 
are dreptul să se adreseze efectiv unei instanţe naţio-
nale, chiar şi atunci cînd încălcarea s-ar datora unor 
persoane care au acţionat în exercitarea atribuţiilor 
lor oficiale”. La rîndul său art. 5 parag. 4 din Con-
venţie dispune: „Orice persoană lipsită de libertatea 
sa prin arestare sau deţinere are dreptul să introducă 
un recurs în faţa unui tribunal, pentru ca acestea să 
statueze într-un termen scurt asupra legalităţii deţi-
nerii sale şi să dispună eliberarea sa dacă deţinerea 
este ilegală”. În cele din urmă, art. 2 din Protocolul 
7 al Convenţiei, dezvoltînd ideea accesului liber la 
justiţie în materie penală, prevede că: orice persoană 
declarată de un tribunal vinovată de o infracţiune este 
în drept să solicite examinarea declaraţiei de condam-
nare de către o jurisdicţie superioară.

Relaţiile de colaborare dintre aceste norme şi mo-
dul lor concret de aplicare rezultă din jurisprudenţa 
Curţii şi a Comisiei Europene. Astfel, în ceea ce pri-
veşte cîmpul lor de aplicare s-au conturat următoarele 
reguli: - art. 13 se aplică ori de cîte ori este invocată 
încălcarea unui drept recunoscut prin Convenţie; - în 
cazul în care dreptul din Convenţie care a fost încăl-
cat are caracter civil, va fi aplicabil art. 6, deoarece 
dispoziţiile acestuia oferă garanţiile cele mai largi; - 
articolul 5 parag. 4 cuprinde o normă specială care 
intervine doar în cazul contestării legalităţii măsurii 
arestării preventive. 

Privite în ansamblul lor, dispoziţiile menţionate 
ocupă un loc aparte în cadrul sistemului de norme cu 
privire la drepturile şi libertăţile omului din simplul 
motiv că în conţinutul lor se garantează cel mai sigur 

şi efectiv mecanismul de protecţie a drepturilor omu-
lui – cel judecătoresc.

Rezervîndu-ne dreptul de a reveni asupra normelor 
Convenţiei Europene, reiterăm că dreptul de a accede 
la o instanţă judecătorească nu are numai o valoare 
convenţională, ci reprezintă şi un drept fundamental 
consacrat în cele mai recente legi fundamentale şi în 
diferite acte legislative. 

Astfel, despre necesitatea asigurării unei proce-
duri judiciare echitabile se menţionează în constituţi-
ile mai multor state. Spre exemplu, Constituţia SUA 
(Amendamentul V) dispune că nici o persoană nu va 
putea „să fie privată de viaţă, libertate sau proprietate 
fără a urma cursul firesc al legii procesuale; nici o 
proprietate privată nu va putea fi luată pentru inte-
res public fără o justă despăgubire”. În acelaşi timp, 
Amendamentul XIV din aceeaşi Constituţie stabileşte 
că „nici un stat nu poate priva vreo persoană de viaţă, 
libertate sau proprietate fără a urma cursul firesc al 
procedurilor legale şi nici nu va refuza vreunei per-
soane aflate sub jurisdicţia sa protecţia egală a legii” 
[11, p. 101-102]. 

Constituţia Italiei (art. l24 alin. (1) cuprinde o 
dispoziţie normativă prin care se dispune că „oricine 
poate să se adreseze justiţiei pentru apărarea drepturi-
lor şi intereselor legitime proprii” [7, p. 23]. La rîndul 
său, Carta canadiană a drepturilor şi libertăţilor (Titlul 
7) garantează „dreptul la viaţă, libertate şi inviolabili-
tatea personală şi dreptul de a nu fi lipsit de ele, decît 
în conformitate cu principiile justiţiei fundamentale 
[30, p. 42].

În mod corespunzător şi legislaţia Republicii Mol-
dova consacră şi garantează accesul la justiţie ca prin-
cipiu al statului şi drept fundamental al persoanei. În 
acest sens, Constituţia RM stipulează în art. 20: „(1) 
Orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din 
partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva 
actelor care violează drepturile, libertăţile şi intere-
sele sale legitime. (2) Nici o lege nu poate îngrădi 
accesul la justiţie.” [8]. 

Prevederi asemănătoare celor din Constituţie con-
ţine şi art. 6 din Legea privind organizarea judecă-
torească, în temeiul căruia [22]: „Orice persoană are 
dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor 
judecătoreşti competente împotriva actelor care vio-
lează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime”. 
Mai mult, în alin. (2) al aceluiaşi articol se concreti-
zează că „Asociaţiile cetăţenilor, întreprinderile, in-
stituţiile şi organizaţiile au dreptul, în modul stabilit 
de lege, la acţiune în instanţă judecătorească pentru 
apărarea drepturilor şi intereselor legitime care le-au 
fost încălcate”.

La rîndul său, Codul de procedură civilă al Repu-
blicii Moldova în art. 5 stabileşte [5]: „(1) Orice per-
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soană interesată este în drept să se adreseze în instanţă 
judecătorească, în modul stabilit de lege, pentru a-şi 
apăra drepturile încălcate sau contestate, libertăţile şi 
interesele legitime. (2) Nici unei persoane nu i se poa-
te refuza apărarea judiciară din motiv de inexistenţă a 
legislaţiei, de imperfecţiune, coliziune sau obscurita-
te a legislaţiei în vigoare. (3) Renunţarea uneia dintre 
părţi de a se adresa în judecată prin încheierea în pre-
alabil a unei convenţii nu are efect juridic, cu excepţia 
cazurilor de încheiere a unei convenţii de strămutare, 
în condiţiile legii, a litigiului la judecata arbitrală”.

Referindu-ne la legislaţia procesual-penală naţio-
nală, accesul liber la justiţie îl regăsim în următoarea 
formulă: „Orice persoană are dreptul la examinarea şi 
soluţionarea cauzei sale în mod echitabil, în termen 
rezonabil, de către o instanţă independentă, imparţia-
lă, legal constituită, care va acţiona în conformitate cu 
Codul de procedură penală” (art. 19 – „Accesul liber la 
justiţie”) [6]. În acelaşi timp, în art. 20 se reglementea-
ză principiul desfăşurării procesului penal în termeni 
rezonabili, în care sînt consacrate direct unele condiţii 
preluate din jurisprudenţa CtEDO. Elemente ale aces-
tui drept pot fi atestate şi în alte articole ale Codului de 
procedură penală (în continuare CPP al RM). 

Aceasta este baza normativă a accesului liber la 
justiţie, însă de la proclamare şi pînă la aplicarea în 
practică a acestui principiu este o cale destul de ane-
voioasă [26, p. 48].

Exceptînd şi alte reglementări în materie, ţinem 
să subliniem că consacrarea legislativă a accesului 
liber la justiţie implică în mod necesar şi garantarea 
eficientă a acestui drept, or altfel spus, efectivitatea 
accesului liber la justiţie [29, p. 7]. Deci, pe lîngă 
consacrarea acestui drept fundamental în textul Con-
stituţiei, statul trebuie să instituie măsuri destinate să 
„garanteze acest important principiu de drept” [23, 
p. 59]. Totodată, este important că accesul la justiţie 
capătă un anumit sens numai în cazul în care instanţa 
de judecată este capabilă să restabilească în drepturi 
persoana ale cărei drepturi şi interese legitime au fost 
încălcate. În absenţa condiţiilor menţionate normele 
constituţionale care consacră acest drept vor rămâne 
literă moartă [17, p. 43]. 

Destul de tranşant s-a expus în acest sens Curtea 
Constituţională a Republicii Moldova, subliniind că 
pentru asigurarea protecţiei efective a drepturilor 
omului, nu este suficient a consacra drepturile mate-
riale şi a preciza pe cale constituţională condiţiile mi-
nime pentru realizarea unei justiţii echitabile, condiţii 
întregite cu legi organice cu privire la organizarea şi 
funcţionarea instanţelor judecătoreşti. Este necesar, 
de asemenea, a stabili unele garanţii procedurale de 
natură să consolideze mecanismele de protecţie a 
acestor drepturi [18]. 

În scopul evitării unor asemenea situaţii, comu-
nitatea internaţională a elaborat garanţiile unei pro-
ceduri juridice echitabile, care în acelaşi timp, pot fi 
numite şi garanţii fundamentale pentru accesul la jus-
tiţie. Chiar dacă asemenea garanţii au fost elaborate, 
mai întîi de toate în raport cu cazurile de examinare a 
posibilităţii privării sau limitării libertăţii persoanei, 
mai tîrziu ele au fost extinse şi asupra tuturor aspecte-
lor legate de încălcarea drepturilor civile şi de altă na-
tură a persoanei [31, p. 46-47]. Pe cale de consecinţă, 
ansamblul garanţiilor procedurale care permit valori-
ficarea celorlalte drepturi şi libertăţi fundamentale au 
fost generic denumite dreptul la un proces echitabil.

Avînd la bază bogata jurisprudenţă a CtEDO, în 
doctrină garanţiile ce alcătuiesc dreptul la un proces 
echitabil au fost clasificate în garanţii generale, apli-
cabile atît în materie civilă, cît şi penală, şi garanţii 
speciale, care se aplică doar în materie penală, adău-
gîndu-se garanţiilor generale [2, p. 150].

Dezvoltînd acest subiect, precizăm că garanţiile 
generale sunt de două tipuri: garanţii explicite, care 
figurează în textul instrumentelor conveniţonale in-
ternaţionale, şi garanţii implicite, deduse în jurispru-
denţa internaţională. Garanţiile generale privesc [2, 
p. 150]:

Dreptul la un tribunal independent, imparţial, a) 
stabilit prin lege. Prin „tribunal” se înţelege o juris-
dicţie, o formaţiune de judecată care, în urma unor 
proceduri, clarifică faptele şi aplică dreptul, pronun-
ţînd o hotărîre obligatorie şi cu autoritate de lucru ju-
decat. Acest tribunal trebuie să fie guvernat de princi-
piul legalităţii atît în organizarea sa cît şi în organiza-
rea procedurii după care se desfăşoară procesul.

Invocînd în context art. 20 din Constituţia RM, 
precizăm că chiar dacă acesta nu evidenţiază in ter-
minis şi dreptul justiţiabilului la un tribunal, posibi-
litatea recunoscută acestuia de a se adresa justiţiei 
pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi a intere-
selor sale legitime implică, a fortiori, şi acest drept 
[28, p. 54-55].

Independenţa tribunalului urmează a fi asigurată 
în raport cu puterea publică şi a membrilor tribunalu-
lui între ei, nu şi faţă de lege. La nivel naţional, acest 
aspect este reflectat în art. 114 din Constituţie [8], în 
care se stipulează: „Justiţia se înfăptuieşte în nume-
le legii numai de instanţele judecătoreşti”, dispoziţii 
preluate şi în Legea-cadru din domeniu, art. 1 alin. 
(2): „Justiţia se înfăptuieşte în numele legii” [22].

Curtea Constituţională a Republicii Moldova a 
subliniat în acest sens: „puterea judecătorească, în sis-
temul organelor de stat, ocupă un loc distinct şi deţine 
o parte de putere, care nu poate fi nici limitată, nici 
înlocuită.În mecanismul statal de apărare a drepturi-
lor şi libertăţilor fundamentale ale omului un factor 
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de primă importanţă constituie buna funcţionare a au-
torităţii judecătoreşti... Însă protecţia judiciară efecti-
vă şi completă se poate realiza doar în condiţiile unei 
adevărate independenţe a autorităţii judecătoreşti, în 
special, a judecătorilor. Acest fapt impune asigurarea 
autonomiei şi independenţei puterii judecătoreşti, re-
glementarea constituţională a limitelor şi principiilor 
activităţii sale”[19]. Cu o altă ocazie, această instan-
ţă a subliniat că [20]: „[...] principiul independenţei 
judecătorului, [...], reprezintă o garanţie a eficienţei 
justiţiei, [...]”; „[…] calitatea actului justiţiei, ca act 
emanat de la puterea judecătorească, este direct pro-
porţională cu nivelul independenţei puterii judecă-
toreşti şi cu sprijinul acordat acesteia atît de puterea 
legislativă, cît şi de puterea executivă”.

O garanţie importantă oferită magistraţilor de na-
tură să asigure independenţa acestora este inamovi-
bilitatea, care presupune faptul că orice avansare sau 
transferare nu se poate face decît cu consimţămîntul 
judecătorilor. În legislaţia în vigoare inamovibilitatea 
judecătorilor este reglementată la nivel constituţional 
şi la nivelul legii-cadru a statutului judecătorilor, în 
conformitate cu recomandările documentelor cadru 
adoptate de Consiliul Europei potrivit cărora inamo-
vibilitatea ,,ca element expres al independenţei jude-
cătorilor trebuie să fie consacrată în legislaţia internă 
la un nivel cît mai inalt posibil” [2, p. 151]. Astfel, 
în Constituţia RM, inamovibilitatea judecătorilor 
este garantată atît de alin. (1), cît şi de alin. (5) al art. 
116, în care este stipulat: „Promovarea şi transferarea 
judecătorilor se fac numai cu acordul acestora”, dis-
poziţie reluată şi în textul Legii cu privire la statutul 
judecătorului [21].

Inamovibilitatea nu trebuie confundată cu puterea 
discreţionară a magistraţilor în activitatea lor. În acest 
sens, inamovibilitatea nu este consacrată în interesul 
judecătorului, ci în al justiţiei. Iată de ce inamovibi-
litatea nu poate fi absolută şi respectiv ,,garanţia in-
amovibilităţii urmăreşte să nu-l lase pe judecător la 
discreţia guvernelor şi să-l protejeze de influenţa oa-
menilor politici, iar nu să ingăduie ca incapacitatea 
şi abuzul să se adapostească sub aripile sale. Deci, 
,,inamovibilitatea îl apără pe judecător cîtă vreme do-
vedeşte muncă, pricepere, spirit de dreptate şi purtare 
demnă, dar nu exclude răspunderea sa disciplinară 
atunci cînd se abate de la aceste reguli şi nici contro-
lul prin supraveghere”.

Imparţialitatea, ca element al unui proces echi-
tabil, reprezintă garanţia încrederii justiţiabililor în 
magistraţii şi instituţiile în care aceştia îşi desfăşoară 
activitatea, prin care se realizează actul de justiţie. În 
esenţa sa, imparţialitatea defineşte situaţia judecăto-
rului care trebuie să fie plasat la egală distanţă faţă de 
părţi. Este atît obiectivă, cît şi subiectivă.

Importanţa acestui aspect este recunoscută prin 
consacrarea în Codul de procedură civilă (art. 49-51) 
a cazurilor concrete în care un magistrat şi celelalte 
persoane implicate în actul de justiţie sunt incompa-
tibili, precum şi procedurile de urmat în cazul inter-
venirii acestora. 

Reţinem în ordinea dată de idei faptul că imparţi-
alitatea judecătorului este o îndatorire constituţională 
care presupune că judecătorul nu este interesat, direct 
sau indirect, în cauza transmisă pentru examinare. 
Orice judecător, care are anumite dubii privind impar-
ţialitatea sa, este obligat să se abţină de la judecarea 
cauzei. Atitudinea judecătorului faţă de cauza supusă 
examinării trebuie să se formeze numai în baza in-
formaţiilor obţinute din materialele dosarului cauzei 
respective, în caz contrar el nu este în drept să parti-
cipe la examinarea acestei cauze. Aşadar, una dintre 
garanţiile capabile să asigure funcţionarea imparţială 
a instanţei judecătoreşti este instituţia recuzării.

În fine, stabilirea prin lege a tribunalului, ca ele-
ment al unui proces echitabil, are în vedere compe-
tenţa de soluţionare a cauzei, atît din punct de vedere 
material, cît şi teritorial. În acest context, în legislaţia 
internă dispoziţiile legale trebuie să fie clare şi preci-
se, delimitînd foarte clar competenţele instanţelor de 
judecată implicate în realizarea actului de justiţie.

Dreptul ca procesul să fie echitabil. b) Potrivit 
Dicţionarul explicativ al limbii române, cuvîntul 
„echitabil” este explicat ca fiind „întemeiat pe drep-
tate, pe adevăr, just, drept, nepărtinitor” [14, p. 105]. 
În Dicţionarul de procedură penală se consideră că 
„în reglementarea procesuală, „echitatea” presupune 
o deplină egalitate a tuturor participanţilor la procesul 
penal, iar în realizarea acestuia echitatea nu poate fi 
separată de ideea fundamentală potrivit căreia toate 
persoanele care au încălcat legea trebuie să fie sanc-
ţionate şi nici un nevinovat să nu fie pedepsit” [1, p. 
97]. În acest mod se exprimă cerinţa unui echilibru 
între apărarea interesului general al societaţii, de pe-
depsire a tuturor infractorilor şi interesul legitim al 
fiecărei persoane nevinovate de a nu fi supusă ilegal 
constrîngerii penale [16]. 

Cerinţa ca procesul să fie echitabil se referă la ega-
litatea armelor între părţi şi nu se confundă cu impar-
ţialitatea judecătorului. Egalitatea armelor implică ca 
o parte a unei proceduri, indiferent dacă e vorba de 
materie civilă sau penală, trebuie să aibă posibilitatea 
de a-şi prezenta punctul de vedere în faţa tribunalului, 
în condiţii care să nu o dezavantajeze faţă de celelalte 
părţi în proces, inclusiv acuzarea [2, p. 151]. 

Se poate susţine că cerinţa procesului echitabil 
priveşte în general necesitatea ca orice cauză să fie 
examinată de instanţă cu respectarea principiilor fun-
damentale ale procesului judiciar. În concret, această 
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cerinţă priveşte respectarea principiului contradicto-
rialităţii, care presupune ca orice element susceptibil 
să influenţeze soluţia într-o cauză să facă obiectul unei 
dezbateri contradictorii între părţi, astfel încît fiecare 
parte să poată lua cunoştinţă şi discuta orice probă sau 
argument prezentate de o altă parte instanţei.

Dreptul la un proces echitabil înseamnă şi posibi-
litatea rezonabilă a oricărei părţi de a expune cauza sa 
instanţei de judecată, în condiţii în care să nu o deza-
vantajeze faţă de partea adversă, ceea ce se realizează 
prin asigurarea dreptului său la apărare (garantat prin 
art. 26 alin. (1) din Constituţia RM). În sens material, 
dreptul la apărare include toate drepturile şi garanţiile 
procesuale, care asigură părţilor posibilitatea de a-şi 
apăra interesele, iar în sens formal, el include dreptul 
părţilor de a-şi angaja un avocat. Realizarea dreptului 
la apărare este asigurată şi prin modul de organizare 
şi funcţionare a instanţelor judecătoreşti, la baza că-
ruia stau principiile legalităţii, egalităţii părţilor, gra-
tuităţii, colegialităţii, publicităţii, controlului judiciar, 
imutabilităţii şi rolului activ al instanţei.

Reamintim că legalitatea semnifică înfăptuirea 
justiţiei în numele legii de către instanţele judecăto-
reşti prevăzute de lege, în limita competenţelor ce le-
au fost conferite de legiuitor, precum şi supunerea ju-
decătorilor numai legii; egalitatea părţilor semnifică 
egalitatea acestora în raporturile procesuale cu instan-
ţa, dar şi în raporturile dintre ele, prin recunoaşterea 
aceloraşi drepturi procesuale şi impunerea aceloraşi 
obligaţii; gratuitatea înseamnă obţinerea unei rezol-
vări judiciare necondiţionat de plata vreunei taxe; 
controlul judiciar înseamnă posibilitatea verificării, 
de către o instanţa superioară în grad, a legalităţii şi 
temeiniciei hotărîrii pronunţate de instanţa inferioară; 
imutabilitatea semnifică imposibilitatea, de principiu, 
a modificării cadrului litigiului, sub aspectul părţilor, 
obiectului şi temeiului de drept; rolul activ al instan-
ţei reprezintă nu o ingerinţă în interesele părţilor, ci o 
garanţie a respectării drepturilor şi realizării interese-
lor acestora, deoarece are ca unic scop aflarea adevă-
rului în cauză.

De asemenea, pentru ca un proces să fie echita-
bil, instanţa judecătorească este obligată să motiveze 
hotărîrea prin care se finalizează procesul, fie el civil 
sau penal. Motivarea hotărîrilor este esenţială pentru 
ca părţile să evalueze şansele de succes într-o cale de 
atac şi pentru a înţelege modul în care argumentele 
le-au fost examinate şi acceptate sau respinse de către 
instanţă. Cerinţa motivării obligă instanţa de judecată 
(cît şi alţi subiecţi ai procesului judiciar, precum: pro-
curorul, ofiţerul de urmărire penală etc.) să justifice în 
scris necesitatea luării deciziei. Motivarea serveşte ca 
un autocontrol al subiecţilor nominalizaţi, prevenind 
astfel luarea unor decizii pripite şi ilegale, asigurînd 

supravegherea legalităţii şi temeiniciei în cadrul pro-
cesului. Motivarea deciziei procesuale contribuie la 
protecţia drepturilor constituţionale în cazul încălcă-
rii acestora şi la restabilirea lor [32, p. 303]

Publicitatea procesului. c) Această garanţie func-
ţionează ca apărare împotriva unei justiţii oculte. Ce-
rinţa examinării publice a cauzei înseamnă publici-
tatea dezbaterilor, care se realizează, pe de o parte, 
prin asigurarea accesului părţilor la dezbateri, aceasta 
fiind o condiţie inerentă a exercitării drepturilor lor 
procesuale, constând în dreptul la apărare şi dreptul 
la dezbateri contradictorii, iar pe de altă parte, prin 
asigurarea accesului la dezbateri al oricăror persoane. 
În acelaşi mod este înţeleasă noţiunea de publicitate şi 
în dreptul intern. Astfel, art. 117 din Constituţia RM, 
art.10 din Legea cu privire la organizarea judecăto-
rească, art. 23 alin. (1) din Codul de procedură civi-
lă şi art. 18 alin. (1) din Codul de procedură penală 
proclamă şedinţele de judecată ca fiind publice, afară 
de cazurile prevăzute de lege. Cazurile de excepţie 
de la regula publicităţii sunt nominalizate în lege prin 
indicarea unor criterii de apreciere, pe baza cărora in-
stanţa de judecată poate interzice accesul publicului. 

Publicitatea este o garanţie a corectitudinii şi im-
parţialităţii judecătorilor, a independenţei acestora [9, 
p. 1240]. În acest sens, pe bună dreptate se susţine că 
justiţia nu trebuie doar să fie înfăptuită, dar trebuie în 
mod manifest şi indubitabil să se vadă că este înfăp-
tuită [12]. Acest principiu constituie nucleul justiţiei 
transparente [27, p. 112]. 

În contextul dat este destul de relevant Al. Cocîrţă, 
cînd susţine că „justiţia care se desfăşoară în condiţii 
de netransparenţă şi este apatică la realizarea prin-
cipiului publicităţii, devine, la un moment dat, sus-
ceptibilă de abuzuri, limitînd posibilitatea societăţii 
să contribuie la menţinerea exigenţelor etice faţă de 
comportamentul judecătorilor. În acelaşi timp, atunci 
cînd magistraţii prestează un comportament contrar 
normelor eticii judiciare, ei tind să se „adapteze” unui 
sistem în care să se expună cît mai puţin atenţiei pu-
blice. Atunci cînd justiţia se înfăptuieşte într-un cadru 
opac, deseori în spatele ei se ascunde o deontologie 
judiciară compromisă” [4, p. 65-67].

Termenul rezonabil.d)  Pentru a fi în prezenţa unui 
proces echitabil acesta trebuie să se desfăşoare într-un 
termen rezonabil, apreciat în funcţie de complexita-
tea cauzei (spre exemplu obiectul cauzei, numărul de 
părţi, de martori), comportamentul părţilor, conduita 
autorităţilor, durata procedurii, natura pretenţiilor, di-
ficultatea dezbaterilor, aglomerarea rolului instanţei 
şi exercitarea căilor de atac etc. [2, p. 152].

Vom preciza în context că judecarea procesului 
într-un termen rezonabil are ca scop înlăturarea in-
certitudinii în care se găsesc părţile prin restabilirea, 
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cât mai curând posibil, a drepturilor încălcate şi prin 
reinstaurarea legalităţii, care trebuie să guverneze 
toate raporturile juridice într-un stat de drept, ceea ce 
constituie o garanţie a unui proces echitabil.

Definind dreptul cetăţenilor de acces la înfăptuirea 
justiţiei, art. 6 al Convenţiei europene a drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamentale, indică la rezol-
varea cauzei în „termen raţional”. Respectiv, CtEDO 
a reţinut în context că, art. 6 paragraful 1 din Conven-
ţie cuprinde timpul din momentul aducerii acuzării 
şi pînă la intrarea în vigoare a hotărîrii judecătoreşti. 
Dispoziţia invocată se consideră încălcată, dacă pro-
cesul se amînă sau întîrzie peste măsură pregătirii tex-
telor hotărîrilor din cauza supraîncărcării judecători-
lor, cînd întîrzierea este cauzată de acţiunile experţi-
lor etc. [Cauza Pini şi Bertani şi Manera şi Atripaldi 
împotriva României, Hotarîrea din 22 iunie 2004].

În acelaşi timp, Se consideră că neajunsurile struc-
turale (de exemplu, insuficienţa judecătorilor) nu tre-
buie să se considere drept o justificare, deoarece Con-
venţia europeană „impune opbligaţia asupra părţilor 
contractante să-şi organizeze sistemele de drept în 
aşa fel, încît instanţele lor judecătoreşti să corespundă 
dispoziţiilor art. 6 din Convenţie, inclunzînd şi cerin-
ţa de a examina cauza în termenele raţionale”. 

Dintre garanţiile implicite ale dreptului la un 
proces echitabil (deduse de CtEDO) fac parte [2, p. 
151]:

Dreptul de acces la un tribunal. a) Reiterăm că 
asigurarea accesului la justiţie este inerent tuturor 
garanţiilor procedurale, deoarece doar o posibilitate 
efectivă de a iniţia o procedură permite activarea ga-
ranţiilor care o însoţesc. 

Dreptul la executarea hotărîrii. b) Aceasta se re-
feră fie la executarea voluntară a hotărîrii, dacă debi-
torul obligaţiei de a executa este statul, prin organele 
sale, fie la punerea la dispoziţie a unui „arsenal juridic 
adecvat şi suficient”, de către stat în calitate de depo-
zitar al puterii publice, pentru a permite ca hotărîrea 
judecătorească să fie executată, prin recursul la exe-
cutare silită.

Dreptul la securitatea raporturilor juridice ci-c) 
vile născute sau confirmate prin hotărîri judecătoreşti, 
ceea ce implică interdicţia pentru organele statului de 
a anula o hotărîre judecătorească sau de a o pune în 
discuţie odată ce a devenit definitivă şi irevocabilă.

Dreptul părţilor de a fi prezente la desfăşura-d) 
rea procesului. Acest aspect implică dreptul de a fi 
notificat cu privire la data audierilor cu un termen 
rezonabil înainte de momentul fixat şi obligaţia sta-
tului de a depune diligenţe pentru a verifica motivele 
absenţei inculpatului (problema judecării în contu-
macie). 

Administrarea probelor şi folosirea mijloacelor e) 

ilegale în administrarea probelor. Dacă tribunalele 
naţionale au în principiu toată libertatea de apreciere 
cu privire la mijloacele de probă, modul lor de cu-
legere şi administrare, totuşi organele jurisdicţionale 
internaţionale verifică dacă mijloacele de probă au 
fost administrate echitabil, prin aprecierea procedu-
rii în ansamblul său. Astfel, întemeierea unei decizii 
judiciare în mod esenţial pe o probă obţinută ilegal 
sau care nu a fost niciodată la cunoştinţa inculpatului 
reprezintă o încălcare a dreptului la un proces echi-
tabil.

Oralitatea procedurii f) este o altă garanţie impli-
cită, ce intervine în orice stadiu procesual, atunci cînd 
sunt discutate aspecte de fapt. Dacă în faţa instanţe-
lor de recurs se discută doar aspecte de drept, fără 
ca aceste instanţe să poată repune în discuţie situaţia 
de fapt, sunt permise derogări de la caracterul oral al 
procedurii.

Limba de desfăşurare a procedurii. g) Nu este 
necesar ca limba de desfăşurare a procesului să fie 
limba oficială a părţii; trebuie însă ca partea să aibă 
timp pentru traducerea documentelor de la dosar sau 
ca avocatul său sau soţul/soţia să înţeleagă limba de 
desfăşurare.

Privite în ansamblu, garanţiile enunţate au o im-
portanţă crucială pentru asigurarea accesului efectiv 
al persoanei la justiţie, cît şi în general pentru asigu-
rarea apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale omului în statul de drept. În acest sens, jurispru-
denţa naţională nu o dată a menţionat locul important 
pe care îl ocupă în cadrul statului de drept dreptul la 
judecarea în mod echitabil a cauzei de către o instanţă 
de judecată. Cu această ocazie precizăm că cel mai 
mare număr de cereri adresate CtEDO sunt legate de 
încălcarea art. 6 din Convenţie. Aceasta se explică şi 
prin faptul că cererile privind încălcarea altor drepturi 
garantate de Convenţie sunt determinate în cea mai 
mare parte de faptul că justiţia nu asigură examinarea 
cauzelor în mod echitabil. 
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Introducere. Atît în dreptul comparat, cît şi în 
dreptul intern, nu există o definiţie a conceptului 

de imunitate în general şi, cu atît mai puţin, a instituţi-
ei imunităţii şefului de stat, deşi noţiunea este regăsită 
în textele Constituţiilor din majoritatea sistemelor de 
drept, iar numeroase instrumente internaţionale utili-
zează termenul [13, p. 28-29]. Uşor superficial, imuni-
tatea a fost considerată atît la nivelul dreptului naţional, 
cît şi al celui internaţional, ca o excepţie sau excludere 
de la exercitarea jurisdicţiei, în considerarea statutului 
entităţii, fie el statul sau o persoană anume desemnată 
[18, p. 10]. Pe aceeaşi linie de idei, catalogînd institu-
ţia ca o barieră sau ca un obstacol în calea exercitării 
jurisdicţiei, doctrina este divergentă în raport de natura 
juridică a instituţiei – excepţie procesuală, o apărare pe 
fond, un drept intuitu persoanei sau o relaţie juridică 
etc. [16, p. 8].

Scopul studiului (ținînd cont de cele expuse) con-
stă în argumentarea ideii că imunitatea Șefului de stat 
nu reprezintă în niciun caz o imunitate absolută (care 
să-l absolvească definitv de răspundere pentru fapte-
le comise), ci o excepție procedurală, menită să asi-
gure protecția mandatului înaltului demnitar față de 
ingerințe ilegale și abuzuri din exterior. 

Rezultate obținute și discuții. Potrivit cercetători-
lor, la ora actuală, în dreptul internaţional nu există un 
instrument internaţional în vigoare care să reglemen-
teze instituţia imunităţii şefului de stat. Pornind de la 
realitatea juridică, constînd în faptul că imunitatea şe-
fului de stat nu a fost niciodată codificată, în literatura 
de specialitate s-a arătat ca izvorul legal al instituţiei 
este reprezentat de prevederile dreptului cutumiar, de-
rivat din istoria europeană, cînd suveranitatea statului 

şi conducătorul acestuia (de regulă, un monarh) erau 
considerate două noţiuni indivizibile, astfel că imunita-
tea acordată şefului de stat era considerată o extindere 
a imunităţii acordate statului per se [16, p. 8].

Chiar dacă iniţial statul şi conducătorul său, de 
regulă, la acel moment în istorie, un monarh pe via-
ţă reprezentau două elemente indisolubil legate [12, 
p. 136] și care nu păreau să poată avea o autonomie 
proprie nici măcar conceptuală, în timp, odată cu 
conturarea principiilor răspunderii individuale, răs-
punderea şefului statului a început să se contureze. În 
condiţiile posibilei angajări a răspunderii şefului de 
stat, imunitatea acestuia a început să devină un con-
cept autonom [16, p. 8].

În trecut, şeful statului se identifica cu monarhul, 
o persoană care ajungea să ocupe această poziţie în 
considerarea legăturilor sale de filiaţie, urmînd să 
conducă statul pentru tot restul vieţii. Datorită sta-
tutului special ce nu permitea să ajungă să ocupă 
funcţia, monarhul era considerat per se investit cu 
atributul suveranităţii,fiind identificat cu statul [11, 
p. 11], pe care se considera că îl personifică: acte-
le suveranului erau considerate actele statului, fiind 
direct imputabil în sarcina acestuia. În consecinţă, 
toate atributele de imunitate conferite statului se răs-
frîngeau, în mod firesc, asupra suveranului, repre-
zentînd sursa imunităţii sale absolute [16, p. 8]. 

Cea mai ilustrativă pentru descrierea acestui status-
quo este celebra declaraţie a regelui Ludovic al XlV-
lea al Franţei: L’Etat, c’est: moi!, sugerînd identitatea 
dintre stat şi suveran. Desigur, în prezent, pentru ma-
joritatea statelor lumii o asemenea situaţie deja nu mai 
este caracteristică, imunitatea şefului de stat (mai ales 
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în formele de guvernănînt republicane) nefiind absolu-
tă [21, p. 52].

Vorbind nemijlocit de termenul „imunitate”, preci-
zăm că, provenind din limba latină („immunitas), aces-
ta se traduce ca „liberare”, „absolvire”, „independent”, 
„nesusceptibil”. În context juridic, în cel mai larg sens, 
imunitatea înseamnă scoaterea unui anumit cerc de su-
biecţi de drept de sub acţiunea regulilor general obliga-
torii. În literatura de specialitate românească, imunita-
tea, ca instituţie juridică, este privită ca o modalitate de 
ocrotire acordată reprezentanţilor cetăţenilor, menită 
a-i proteja pe aceştia de presiuni, abuzuri ori procese 
şi şicanatorii îndreptate împotriva lor, în cadrul exerci-
tării mandatului pe care îl au de îndeplinit, avînd drept 
scop asigurarea libertăţii şi independenţei exercitării 
drepturilor şi obligaţiilor constituţionale şi legale [10, 
p. 23-24; 15, p. 329].

Sub aspect comparativ, în doctrina rusă, imunitatea 
este înţeleasă ca un tip distinct de privilegii, legate de 
absolvirea unor persoane (expres prevăzute de normele 
dreptului internaţional, Constituţie sau legi), de anumi-
te obligaţii şi răspundere, în vederea exercitării de către 
acestea a funcţiilor cu care sunt învestite [28, p. 12]. 
În acest sens, C.Ю. Суменков concretizează că spe-
cificul imunităţii ca tip distinct de privilegii constă în 
faptul că ea oferă drepturi suplimentare sau eliberează 
de anumite obligaţii doar în sfera realizării răspunderii 
juridice. Respectiv, nu presupune niciun fel de alte be-
neficii sociale sau materiale [33, p. 9]. 

În viziunea lui Д. Потапов [30, p. 112], imunitatea 
juridică ca categorie generală reprezintă o excepţie în 
sfera răspunderii juridice, stabilită în norme speciale 
cu scopul de a spori protecţia juridică a unui anumit 
cerc de subiecţi pentru asigurarea eficienţei activităţii 
lor desfăşurate în vederea exercitării unor importante 
funcţii statale şi sociale. Acordarea anumitor privilegii 
unor subiecţi distincţi inevitabil ridică întrebarea cora-
portului dintre imunitate şi principiul constituţional al 
egalității juridice [20, p. 128].

În doctrină, pe marginea acestei întrebări pot fi ates-
tate două puncte de vedere diferite:  

unii autori presupun că imunităţile consoli-~ 
dează inegalitatea, care se manifestă, în special, prin 
soluţionarea cazurilor de atragere la răspundere juridi-
că a persoanelor în cauză. O asemenea situaţie, în vi-
ziunea lor, este periculoasă din punct, de vedere social 
[23, p. 194; 32, p. 108-114].

alţi autori, dimpotrivă, consideră că imuni-~ 
tăţile nu încalcă acest principiu, deoarece egalitatea 
juridică caracterizează statutul general al cetăţeanului, 
şi nu cuprinde în sine diferenţele pe care le implică si-
tuaţia juridică a subiecţilor raporturilor juridice [24, p. 
148-149; 29, p. 7-8; 33, p. 26].

Desigur, unele explicaţii în acest sens se impun 

de la sine. Astlel, М.И. Баглай afirmă că conţinutul 
egalității şi al egalităţii în drepturi presupune absenţa 
privilegiilor nelegalizate, acest principiu nu înseamnă 
că dreptul nu poate stabili privilegii şi beneficii [22, p. 
173-177]. Adică principiul constituţional al egalităţii 
este o regulă generală, o parte componentă a căreia pot 
fi şi excepţiile juridice. Deoarece adesea participanţi ai 
raporturilor juridice devin subiecţii care dispun conco-
mitent atît de un statut general (comun), cît şi de un 
statut profesional (de serviciu). De aceea legiuitorul 
poate să prevadă pentru unii subiecţi anumite privile-
gii, în special, să stabilească excepţii de la ordinea pro-
cesuală comună (de ex. pentru Preşedintele Republicii, 
deputaţi, judecători, procurori etc.), în dependenţă de 
prerogativele cu care sînt învestiţi aceştia, a interesului 
pe care îl promovează şi apără, precum şi alţi factori. 
Imunitatea, confirmă В.A. Четвернин, constituie acel 
privilegiu care asigură securitatea juridică şi indepen-
denţa acestor demnitari de stat [25, p. 109].

Respectiv, imunitatea reprezintă un privilegiu spe-
cial, menirea socială principală căruia constă în ga-
rantarea protecţiei subiecţilor speciali faţă de atentate 
nejustificate (ilegale), independenţa lor şi exercitarea 
funcţiilor sociale şi statale de către aceştia. Statul, în 
scopul realizării corespunzătoare a competenţelor sale 
este cointeresat în instituirea imunităţii ca un element 
necesar al statutului juridic al anumitor subiecţi de 
drept [20, p. 129]. 

Concomitent cu noţiunea de „imunitate” în doctrină 
mai este folosită şi cea de „inviolabilitate”. Potrivit vi-
ziunii dominante, aceste două noţiuni sînt identice, deci 
sinonime [26, p. 476]. La rîndul său, O.K. Кутафин 
susţine că „imunitatea” este un termen mai larg, în-
globînd în sine pe cel de „inviolabilităţi” [27, p. 19]. 
Aceeaşi idee poate fi atestată şi la Н.С. Сопельцева, 
potrivit căreia „imunitatea”, fiind o instituţie juridică 
de sine stătătoare, care cuprinde două elemente nece-
sare: „inviolabilitatea” şi „lipsa răspunderii”. „Invio-
labilitatea” ca element al imunităţii reprezintă ordinea 
mai complicată de atragere la răspundere [31, p. 11]. 
În acest sens, B.A. Tepexин precizează că „inviolabili-
tatea” este, în cea mai mare parte o instituţie juridico-
procesuală, normele căreia cuprind proceduri speciale, 
deosebite de cele comune, pentru atragerea subiecţilor 
la răspundere juridică [34, p. 34-39].

În ce priveşte „lipsa răspunderii”, aceasta presu-
pune absolvirea anumitor persoane de realizarea unor 
obligaţii juridice şi interdicţia de a-i atrage la răspun-
dere [31, p. 11].

Ţinînd cont de aceste subtilităţi terminologice, unii 
cercetători autohtoni susţin necesitatea completării art. 
81 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova cu in-
dicarea faptului că şeful de stat se bucură nu doar de 
imunitate, ci şi de „inviolabilitate”, prin care se înţele-
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ge că persoana se află în mod legal la adăpost de orice 
urmărire, de orice atingere, de orice încălcare sau de 
orice pedepsire [1, p. 334]. 

În general, protecţia mandatului şefului de stat prin 
reglementarea imunităţii îşi găseşte justificarea pe con-
siderente de oportunitate politică. Potrivit cercetători-
lor, persoana şefului de stat se identifică cu instituţia 
prezidenţială, Preşedintele fiind un organ unipersonal 
al puterii executive. În acest sens, pentru ocrotirea au-
torităţii se impune cu necesitate protejarea persoanei 
care reprezintă instituţia publică [10, p. 26], însă aceas-
tă garanţie de care se bucură demnitarul trebuie pri-
vită şi înţeleasă ca o prerogativă a funcţiei în vederea 
îndeplinirii normale a mandatului şi sub nici o formă 
aceasta nu trebuie să se transforme într-un privilegiu de 
care Preşedintele să se folosească pentru satisfacerea 
ori atingerea unor interese personale, exterioare man-
datului şi care ar nesocoti implicit prevederile Consti-
tuţiei [17, p. 133].

Imunitatea Preşedintelui Republicii Moldova. 
Imunitatea şefului statului în Republica Moldova, după 
cum am enunţat, este stabilită prin normă constituţio-
nală în art.81 alin. (2) din Constituţia Republicii Mol-
dova [3], text care prevede că: Preşedintele Republicii 
Moldova se bucură de imunitate, în sensul că acesta nu 
poate fi tras la răspundere juridică pentru opiniile sale 
exprimate în exercitarea mandatului.

Imunitatea şefului statului, potrivit unor voci, se 
concretizează în imposibilitatea instanţelor judecă-
toreşti de a atrage la răspundere juridică pe persoana 
fizică care îndeplineşte această înaltă demnitate publi-
că [7, p. 180-181]. În realitate, imunitatea este acorda-
tă şefului statului pentru ca acest înalt demnitar să-şi 
poată îndeplini mandatul încredinţat de către poporul 
Republicii Moldova. Ea se referă numai la opiniile 
exprimate în exercitarea acestei demnităţi publice şi 
priveşte exclusiv perioada de timp aferentă exercitării 
mandatului prezidenţial. Toate opiniile şi actele care 
nu prezintă relevanţă sub aspect juridico-penal nu pot 
constitui temeiuri pentru promovarea unor acţiuni în 
instanţă. Dacă şeful statului savîrşeşte o infracţiune 
atunci Parlamentul poate ridica imunitatea cu votul de 
două treimi din numărul deputaţilor aleşi. Punerea sub 
acuzare în această situaţie este echivalentă practic cu 
ridicarea imunităţii Preşedintelui [7, p. 181-182].

În interpretarea extinctivă a cercetătorilor autoh-
toni, alin. (2) al art. 81 din Constituţie acordă persoanei 
ce exercită funcţia de Preşedinte al Republicii imunita-
te împotriva oricărui abuz exercitat împotriva sa sau a 
familiei sale de alte persoane, inclusiv de cele publice. 
Reglementarea constituţională a imunităţii Preşedinte-
lui este justificată de necesitatea protecţiei mandatului 
acestuia, ca o garanţie a înfăptuirii prerogativelor con-
stituţionale şi, totodată, o condiţie a funcţionării statu-

lui de drept [4, p. 310].
Potrivit lui V. Zaporojan, imunitatea Preşedintelui 

se exprimă sub două forme [4, p. 310]:
individuală, ce-i asigură Preşedintelui şi fa-~ 

miliei sale securitatea fizică şi psihică;
dccizională, cei asigură Preşedintelui invi-~ 

olabilitatea față de orice acţiuni prezente sau viitoare 
pentru opiniile expuse şi deciziile asumate în exercita-
rea mandatului.

Imunitatea individuală este o garanţie acordată de 
constituantă Preşedintelui pentru ca acesta să slujeas-
că interesului public cu imparţialitate şi obiectivitate, 
întru exercitarea cu bună credinţă, fără griji şi implica-
ţii externe în viaţa sa şi a familiei sale. În acest scop, 
Legea privind asigurarea activităţii Preşedintelui Re-
publicii Moldova [14] obligă serviciile abilitate (Ser-
viciul de Protecţie şi Pază de Stat, aflat în subordinea 
Preşedintelui) să asigure securitatea Preşedintelui şi a 
membrilor familiei sale.

Al doilea aspect al imunităţii ţine de garantarea li-
bertăţii decizionale şi de exprimare a Preşedintelui în 
exercitarea atribuţiilor constituţionale. În activitatea sa, 
Preşedintele trebuie să se bucure de o reală libertate de 
gîndire, expresie şi acţiune, astfel încît să-şi exercite 
mandatul în mod eficient. Dacă pentru unele demni-
tăţi de stat prima formă a imunităţii este supusă cri-
ticii, fiind considerată ca un privilegiu, cea de a doua 
formă este menţinută în toate sistemele democratice. 
Imunitatea, în cele două forme, protejează Preşedintele 
Republicii de eventualele presiuni sau abuzuri ce s-ar 
comite împotriva persoanei sale, fiindu-i astfel asigu-
rată independenţa, libertatea şi siguranţa în exercitarea 
drepturilor şi a obligaţiilor care-i revin potrivit Consti-
tuţiei şi legislaţiei în vigoare [4, p. 310].

Dincolo de aceste forme ale imunităţii proprii Pre-
şedintelui Republicii Moldova, trebuie să menţionăm 
că mai există şi o a treia imunitate – cea diplomatică, 
stipulată în Legea privind asigurarea activităţii Pre-
şedintelui Republicii Moldova [14] şi alte legi, care 
vizează în mod special protecţia Preşedintelui dincolo 
de hotarele ţării. Important este că în caz de expirare a 
mandatului, de demisie sau de imposibilitate definitivă 
de exercitare a atribuţiilor, potrivit legii citate, Preşe-
dintele Republicii Moldova îşi păstrează în continuare 
imunitatea individuală (prin continuarea asigurării se-
curităţii acestuia) (art. 12) şi pe cea diplomatică (art. 
16). Dreptul la aceste imunităţi şi alte garanţii acordate 
de lege este privat în cazul în care Preşedintele Repu-
blicii Moldova este demis în condiţiile art.89 din Con-
stituţia RM (art. 17 din Legea citată). 

Un moment însemnat asupra căruia ne vom reţine 
atenţia în cele ce urmează, vizează faptul că dispozi-
ţii similare celor din Constituţia Republicii Moldova 
se conţin şi în art. 84 alin. (2) şi art. 72 alin. (1) din 
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Constituţia României [5], doar că acestea concreti-
zează că este vorba de „voturile şi opiniile politice” 
ale Preşedintelui României. Respectiv, în doctrina ro-
mânească s-a pus întrebarea: în ce constau aceste opi-
nii politice exprimate de către Preşedinte şi care ar fi 
limitele pînă la care protecţia operează? [19, p. 215]. 
Ca răspuns, cercetătorul C.G. Pupăzan menţionează 
că opiniile politice exprimate de Preşedintele statului 
vizează dezbaterea, discutarea şi soluţionarea într-un 
cadru instituţional adecvat a treburilor publice ale 
statului care intră în sfera atribuţiilor prezidenţiale, 
relaţiile, orientările şi manifestările între Preşedinte, 
pe de o parte, şi partidele politice, autorităţi publice, 
categorii şi grupuri sociale în legătură cu promova-
rea intereselor lor, pe de altă parte. Se au în vedere 
şi opiniile exprimate de şeful statului care au însem-
nătate pe plan social, economic sau cultural şi care 
sunt exprimate sub orice formă: scrisă ori orală şi in-
diferent de locaţie: la tribuna Parlamentului, la sediul 
administraţiei prezidenţiale, la posturile de radio-tv, 
în cadrul conferinţelor de presă etc. [19, p. 215].

Cît priveşte limitele libertăţii de exprimare a opini-
ilor politice de către Preşedinte, Curtea Constituţională 
a României a considerat că anumite excese în exprima-
rea şefului statului şi care ar putea pune într-o lumină 
negativă anumite instituţii publice [9] sau care ar lăsa 
să se înţeleagă că favorizează alte organisme publice 
[8] rămîn în cadrul limitelor libertăţii de exprimare 
protejate de prevederile art. 4 alin. (7) din Constituţia 
României. Expunîndu-se în acest sens, C.G. Pupăzan 
subliniază că imunitatea stabilită de legiuitor în norma 
constituţională nu are caracter absolut. Ar constitui un 
exces de putere din partea Preşedintelui României ex-
primarea unor opinii politice care ar atinge, direct sau 
indirect demnitatea, onoarea, viaţa particulară şi drep-
tul la imagine; al unei persoane, valori apărate de însăşi 
Constituţia României [19, p. 215].

Desigur, cercetătorul are dreptate, indiferent de na-
tura opiniilor expuse, este indiscutabil faptul că şeful 
stalului nu trebuie să admită atingerea unor asemenea 
valori constituţionale, precum: demnitatea, onoarea, 
viaţa particulară şi dreptul la imagine al unei persoane. 
În cazul în care a admis totuşi lezarea acestora, trebuie 
inevitabil să intervină răspunderea juridică corespun-
zătoare a acestuia [21, p. 56-57].

Concluzionînd, cercetătorul citat [19, p. 216] afir-
mă că, ţinînd seama de rolul pe care îl are Preşedin-
tele, de specificul şi însemnătatea atribuţiilor sale, se 
impune ca funcţia prezidenţială să fie ocupată de o 
persoană cu o reputaţie neştirbită, care să se bucure de 
încrederea publică şi care să-şi desfăşoare activitatea 
în mod transparent şi cu bună-credinţă. Tocmai pentru 
a veghea la îndeplinirea unor asemenea deziderate se 
impune instituirea unui regim juridic specific care să 

ocrotească funcţia supremă în stat şi pe titularul aceste-
ia, dar, în acelaşi timp, să sancţioneze şi orice încerca-
re de a deturna scopul activităţii Preşedintelui în sfera 
ilicitului.

Vom sublinia în acest context relevanţa jurispruden-
ţei Curţii Eurnpene a Drepturilor Omului (în continua-
re „Curtea Europeană”), care la 02.12.2014 a pronunţat 
hotărîrea în cauza Urechean și Pavlicenco v. Republi-
ca Moldava (cererile nr. 27756/05 şi nr. 41219/07) [2], 
prin care a constatat încălcarea Convenţiei pentru apă-
rarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamenta-
le. Speţa se referă la aspectul imunităţii prezidenţiale 
într-o cauză cu privire la defăimare. Reclamanţii, care 
la momentul evenimentelor erau politicieni ai partide-
lor de opoziţie, au depus cereri de chemare în judecată 
împotriva Preşedintelui Republicii Moldova, Vladimir 
Voronin, pentru declaraţiile pretinse ca fiind defăimă-
toare, făcute în cadrul unor emisiuni TV în anul 2004 
şi 2007. În cadrul acestor emisiuni, Vladimir Voronin 
ar fi acuzat-o pe dna V. Pavlicenco că a fost membră 
KGB, iar pe S. Urechean, care era primar de Chişnău 
în acel moment, de faptul că ar fi instituit un sistem 
corupt în stil mafiot.

Instanţele judecătoreşti de primă instanţă au în-
cetat procesul în cauzele de defăimare iniţiate de re-
clamanţi, pe motiv că, în conformitate cu prevederile 
Constituţiei, Preşedintele Republicii Moldova se bu-
cură de imunitate şi nu poate fi tras la răspundere civi-
lă pentru opiniile exprimate în exercitarea mandatului 
său. În februarie 2005 şi iunie 2007, recursurile decla-
rate de către reclamanţi au fost respinse ca nefondate, 
iar încheierile instanţelor judecătoreşti de primă in-
stanţă au fost menţinute ca fiind legale şi întemeiate. 
Reclamanţii, invocînd dreptul de acces la un tribunal, 
prevăzut de art. 6 §1 din Convenţie [6], s-au plîns că 
nu au putut intenta o acţiune în defăimare împotriva 
Preşedintelui Republicii Moldova în perioada exerci-
tării mandatului.

In speţă, pentru prima dată Curtea Europeană a tre-
buit să examineze aspectul privind imunitatea prezi-
denţială în cauze civile. Prin urmare, Curtea a constatat 
că, avînd în vedere circumstanţele cauzei, nu a existat 
un echilibru echitabil între interesele părţilor implicate, 
şi anume interesul public de a proteja libertatea de ex-
primare a Preşedintelui în exercitarea mandatului său 
şi interesul reclamanţilor de a avea acces la un tribunal 
şi obţinerea unei decizii motivate asupra pretenţiilor 
lor. În consecinţă, Curtea a hotărît că au fost încălca-
te drepturile reclamanţilor garantate de art. 6 § 1 din 
Convenţie. În temeiul art. 41 din Convenţie, Curtea a 
decis să acorde V. Pavlicenco suma de 3600 euro cu ti-
tlu de prejudiciu moral şi suma de 5289,60 euro pentru 
costuri şi cheltuieli. S. Urechean nu a prezentat nicio 
pretenţie cu titlu de reparaţie echitabilă.



46 ApRilie 2017

JURNALUL  JURIDIC  NAȚIONAL:  TEORIE  ȘI  PRACTICĂ • НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ЮРИДИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ: ТЕОРИЯ  И  ПРАКТИКА •  NATIONAL  LAW  JOURNAL:  TEORY  AND  PRACTICE

Concluziv, menţionăm că oficial, la nivel comuni-
tar, prin jurisprudenţa Curţii Europene s-a confirmat 
faptul că Preşedintele Republicii Moldova nu dispune 
de o imunitate absolută şi, ori de cîte ori, îşi va permi-
te prin opiniile sale să atenteze la valorile protejate de 
Constituţie, urmează a fi atras la răspundere juridică 
potrivit legii. Prin atestarea existenţei limitelor imuni-
tăţii şefului de stat a fost consolidată în mod substanţial 
egalitatea cetăţenilor în faţa legii ca principiu funda-
mental într-un stat de drept [21, p. 56-57]. Mai mult, în 
opinia noastră, jurisprudența Curții Europene vine încă 
o dată să confirme faptul că la nivel național, instanțele 
de judecată adeseori interpretează subiectiv legea apli-
cabilă la soluționarea litigiilor, protejînd astfel demni-
tarii cu ajutorul imunității recunoscute de lege, uitînd 
că aceasta nici într-un caz nu este una absolută.
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Introducere. Drepturile omului implică corelația 
dintre putere și individ. [1, p.36] În acest sens, 

apare pentru prima dată noțiunea de drept fundamen-
tal al omului, care sunt definite ca drepturi consa-
crate în Constituție, adică drepturi constituționale.
[2, p.272] Observăm că anumite drepturi subiective, 
datorită importanței lor sunt selectate pe criteriul va-
loric și sunt înscrise în drepturile fundamentale ale 
omului. Vom reține că ele sunt drepturi esențiale 
pentru cetățeni, pentru viață, pentru libertate, pentru 
personalitatea lor. [2, p.272] Astfel, vom defini drep-
turile omului ca acele prerogative naturale ale fiinţei 
umane, în temeiul cărora omul, conform voinţei sale 
subiective, poate desfăşura sau refuza o acţiune, pen-
tru exercitarea unei valori umane, în scopul coexis-
tenţei sale în societate. Definind în acest mod drep-
turile omului, constatăm sinonimia acestui termen cu 
termenii de: drepturi naturale, care poate fi utilizat 
de jurişti numai pentru a remarca originea lor natura-
lă; drepturi subiective, pentru a sublinia dependenţa 
exercitării drepturilor omului de voinţa lui subiecti-
vă. [3, p. 442-448].

Luând în considerație caracteristicile drepturilor 
omului în literatura de specialitate, prin drepturi fun-
damentale ale omului înțelegem totalitatea prerogati-

velor inalienabile, esențiale pentru libera dezvoltare 
a ființei umane și subiective care datorită importanței 
lor sunt prevăzute în norme imperative naționale - 
Constituții, internaționale - Declarații, Convenții, 
Pacte. În această ordine de idei, pilonul de bază al 
progresului și reformării învăţământului constituie 
învățătura, care capătă caracterul esențial și funda-
mental după importanța valorică pe care o ocupă în 
societate.

Trebuie de precizat faptul că în epocile prece-
dente, cum ar fi cea antică sau medievală, învăţă-
mântul nu poate fi numit în sensul modern pe care îl 
cunoaștem astăzi, acela al învăţământului organizat 
de stat, dar poate fi văzut ca o prerogativă morală a 
fiecărui om. Din aceste considerente, Aristotel con-
sidera că educatorul este asemenea sculptorului care 
cioplește blocul de marmură, deci, educația s-ar pu-
tea asemăna cu o ,,cioplire”. Erasmus din Rotterdam 
o consideră pe aceasta o modelare, educatorul mode-
lând sufletul copilului ca pe o pastă [4, p.17].

Este de menționat că în perioada antică, model de 
educație era cea spartană care cuprindea într-o măsu-
ră mai mică, aspecte intelectual - estetice (însușirea 
scrisului, cititului, arta vorbirii ,,laconice” etc.), dar 
se punea un mare accent pe formarea unor deprinderi 
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practice (pregătirea așternutului pentru noapte, rupe-
rea trestiei cu mâna).

Odată cu dinamismul raporturilor sociale și 
evoluției istorice, epoca medievală, a avut un aport 
direct asupra învăţământului, chiar dacă lipseau re-
glementările juridice, pedagogii din acea perioa-
dă, puneau bazele conținutului dreptului pe care îl 
cunoaștem în zilele noastre. Așadar Comenius, fi-
lozof, gramatician și pedagog ceh, care s-a ocupat 
toată viața de perfecționarea metodelor pedagogice a 
propus în secolul al XVII-lea un model de educație 
considerat, la vremea respectivă, perfect și com-
plet (,,Didactica Magna”) [5, p.68]. Pedagogul ceh 
susținea: posibilitatea și necesitatea educării tuturor 
copiilor; copiii de aceeași vârstă să formeze o cla-
să, iar mai multe clase, o școală; profesorul, pentru 
a avea succes, trebuie să respecte anumite principii 
filozofice și psihologice; anul de învățământ să în-
ceapă toamna (1 septembrie) și să se finalizeze vara, 
înaintea secerișului (au apărut trimestrele-vacanțele). 
Cu toate criticele și ameliorările propuse, modelul de 
educație gândit de Comenius se menține și astăzi în 
unele țări, mai ales în învăţământul de stat, protejat 
de legislațiile din domeniul educației.

Punctul de referință în cazul dat îl prezintă două 
aspecte (1) conştientizarea semnificaţiilor de natu-
ră teoretică a importanţei dreptului fundamental la 
învățătură ca mecanism de transmitere a experienței, 
cunoștințelor și principiilor morale din generație în 
generație, și (2) reglementarea dreptului fundamen-
tal la învățătură ca garanție juridică a continuității și 
calității dezvoltării sociale. Ca şi alte drepturi uma-
ne, dreptul fundamental la învățătură reprezintă un 
fenomen social-istoric, esența căruia s-a manifestat 
în timp, pe măsura dezvoltării și desăvârșirii drep-
tului fundamental la învățătură ca un tip special de 
reglementare socială, fapt care s-a reflectat atât în 
înțelegerea ideologică și teoretică a esenței dreptului 
fundamental la învăţătură, precum și în încercările de 
reglementare normativă a acestuia. 

Deja în filosofia greacă antică găsim argumente 
privind necesitatea învățământului obligatoriu gene-
ral și educării copiilor [6, p.268]. Socrate menţiona că 
,,orice om, indiferent de faptul dacă este talentat sau 
nu, ar trebui să învețe și să practice domeniul în care 
ar dori să obţină succes”.[7, p.57] Platon a explicat 
că, în cazul unei organizări sociale dorite ,,va merge 
la şcoală nu numai cel, tatăl căruia doreşte acest fapt 
acel, tatăl căruia nu doreşte acest fapt, chipurile, se 
poate abţine de la educație - dar, cum se spune, fie 
că eşti tânăr, fie că eşti bătrân, ar trebui, pe cât po-
sibil, să obţii educaţie, deoarece copiii aparţin mai 
mult statului decât părinților acestora”. Astfel, Platon 
stabilește caracterul obligatoriu al învățământului 

pentru toți cetățenii liberi ai statului, indiferent de 
gen. În lucrările filosofilor greci pentru prima data 
a fost formulată ideea importanței accesului egal la 
educație, precum și a necesităţii participării statului 
în cadrul organizării educaţiei. Acest fapt era necesar 
pentru a atinge obiectivele educației - posibilitățile 
fiecărui cetățean liber de a participa ,,în mod util” la 
treburile de stat.

Aceste idei erau reflectate în practica statelor Gre-
ciei Antice, unde pentru prima dată au fost deschise 
instituţii de învăţământ de înaltă calitate la diferite 
niveluri și învăţământul a devenit un atribut obliga-
toriu al educației în scopuri politice în Atena sau mi-
litare în Sparta. Anume în orașele-state din Grecia 
Antică au fost puse pentru prima dată bazele sistemu-
lui de învăţământ, definite prin formele sale de bază 
învăţământ individual sau colectiv. Aceste opinii au 
fost dezvoltate în lucrările filozofilor antici romani, 
care acordau deosebită atenție pedagogiei teoretice și 
practice. Seneca, Cicero, Caton, Plutarh, Quintilian 
au subliniat necesitatea învăţământului care are drept 
scop educarea unei persoane independente, cu valori 
morale ridicate, au introdus mai multe obiecte obli-
gatorii, au propus noi metode și forme de învățământ. 
Astfel de idei au stat la baza dezvoltării în acea peri-
oadă a dreptului natural și contractului social, și toate 
împreună au format temelia conceptului drepturilor 
omului, inclusiv dreptul fundamental la învățătură. 
[6, p.268]

Ideile cu referire la educația și formarea 
cetățenilor liberi propuse în antichitate nu formulau 
esența dreptului fundamental la învățătură în sensul 
actual– acestea constituiau primele încercări de for-
mulare a noţiunii de principii a dreptului fundamen-
tal la învățătură, de proces educațional și importanța 
acestuia în viața fiecărui individ, stat și societate.

În Evul Mediu, caracterizat preponderent de con-
cepţii religioase, dogmatice, abordările ce ţin de 
educație formulate în antichitate au căpătat careva 
schimbări. Cu toate acestea, anume în societatea me-
dievală în secolele XIII-XIV a fost proclamat princi-
piul ,,oportunități educaționale pentru toți”, indife-
rent de gen sau situaţia materială, au apărut primele 
universități. Astfel, la începutul epocii Renașterii a 
fost creată o bază socială și teoretică pentru dezvol-
tarea drepturilor omului, inclusiv a dreptului funda-
mental la învățătură.

În epoca Renașterii au început să apară instituții de 
învăţământ separate, bazate pe principiile libertății și 
accesului la educație. Una dintre aceste școli a deve-
nit ,,Școala bucuriei” Vittorino da Feltre în Mantua, 
principiul de bază al căreia a fost declarat principiul 
libertății elevului: ,,în cazul în care elevii studiază în 
libertate, acest fapt îţi oferă posibilitatea de a vedea 
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destul de ușor, în ce domeniu are preponderent ta-
lent şi înclinaţie fiecare elev” [8, p.158]. La această 
școală a visat și Thomas More în lucrarea sa ,,Uto-
pia”, dar totuşi, pentru acesta, valoarea de bază nu o 
reprezenta libertatea, ci universalitatea: participarea 
obligatorie a cetățenilor de ambele genuri în munca 
socială, după opinia lui T. More [9], se asocia cu în-
văţământul general obligatoriu.

Anume în perioada Renașterii problema garantă-
rii educaţiei cetățenilor a început să fie abordată ca o 
preocupare de stat. Necesităţile dezvoltării industri-
ale au constrâns statele din Europa să-și asume res-
ponsabilitatea de a oferi educaţie cetățenilor acesto-
ra. Acest fapt a fost reflectat în actele normative co-
respunzătoare. În anul 1560, în cadrul unei reuniuni a 
Statelor Generale ale Franței a fost adoptat un proiect 
de lege privind învățământul general. În anul 1571, 
regina Navarrei Ioana III a adoptat un regulament 
privind învățământul obligatoriu, în același timp, 
regatul suedez a depus eforturi pentru a îndeplini o 
sarcină aproape de neîndeplinit pentru acea perioadă 
- garantarea alfabetizării universale a populaţiei.

În anul 1616, Legea cu privire la înființarea şcoli-
lor în Scoția prevedea ca în cadrul fiecărei parohii să 
fie înfiinţată o școală, finanţată de enoriași și moni-
torizată de biserică. [10, p. 261-262] În anul 1636, în 
Colonia Massachusetts Bay (în prezent - Massachu-
setts) a fost deschisă Universitatea Harvard, iar 9 ani 
mai târziu, în anul 1647, Curtea Supremă a acestei 
colonii a stabilit necesitatea învățământului obligato-
riu. În conformitate cu decizia Curții, fiecare oraș era 
obligat să deschidă după modelul britanic o școala 
de gramatică, iar părinților care interzic copiilor să 
meargă la școală, le erau aplicate amenzi. În con-
formitate cu normele în vigoare din acea perioadă, 
dacă instanța constata faptul că părinții nu pot oferi 
educație copiilor lor, atunci autoritățile aveau dreptul 
să-i decadă din drepturi părinteşti și să-i dea în îngri-
jirea unei alte familii.

Termenul ,,educație” a început să fie utilizat pe 
scară largă în secolul XVIII. Filosofii din Antichi-
tate, Evul Mediu, Renaștere și Începutul Iluminis-
mului preferau să vorbească doar despre ,,educarea” 
sau ,,formarea” copiilor și adolescenților. Numai din 
secolul al XVIII-lea, cuvântul ,,educație”, a început 
să fie aplicat la toate nivelurile de educație - primar, 
secundar și superior, obiectivele prioritare ale cărora 
erau numite educarea morală și dezvoltarea anumitor 
abilități și cunoștințe. Până recent principiile drep-
tului fundamental la învățătură se dezvoltau prepon-
derent prin prisma pedagogiei și nu erau considerate 
ca o manifestare a drepturilor subiective ale omului. 
Acestea s-au format din metodele de educare și for-
mare profesională, se asociau cu anumite priorități 

în domeniul învăţământului. Pentru prima dată aces-
te principii au căpătat reglementare normativă la 
sfârșitul secolului XVIII- începutul secolului XIX, 
iar însuşi dreptul fundamental la învățătură a apărut 
în actele constituționale şi legislative în prima jumă-
tate a secolului al XIX-lea.

Problema formării dreptului fundamental la 
învățătură este direct legată de problema apariției și 
stabilirii conceptului de drepturi ale omului. Unii au-
tori consideră că formarea instituţiei de drepturi ale 
omului a devenit posibilă în contextul apariției unui 
aparat conceptual special, în primul rând, a terme-
nului de ,,drept”, în sensul subiectiv. Astfel, filozo-
ful britanic A.Macintyre constată că, până în secolul 
XIV-XV, în nici o limbă din lume nu exista un echi-
valent al termenului de ,,drept” care există în peri-
oada actuală [11, p.66-67]. Cu acest punct de vedere 
nu sunt de acord, alţi cercetători-juriști. E. Anners a 
arătat în mod convingător că ,,popoarele care locuiau 
în zona Mării Mediteraneene, și care cu multe mii de 
ani au pus bazele culturii, pe care astăzi noi o numim 
occidentală, deja aveau un sistem de norme juridice 
ale unei comunităţi tribale, chiar înainte de epoca cea 
mai apropiată de epoca dezvoltării culturilor urbane 
mai superioare cu autoritate centrală de stat organi-
zată în mod sigur.” [6, p.268]

Opinia academicianului V.S. Nersesyanț reprezin-
tă o justificare teoretică a cercetării originilor drep-
tului fundamental la învățătură în istoria doctrinelor 
politice și juridice, care a remarcat că ,,orice sistem 
de drept, la orice etapă istorică, a inclus și include în 
mod vădit sau ascuns o anumită noțiune juridică a 
fiinţei umane ca subiect de drept și o reprezentare co-
respunzătoare a drepturilor și responsabilităților, li-
bertăţilor și restricţiilor acesteia. În acest sens, istoria 
dreptului și doctrinelor juridice- este în același timp 
și istoria formării și evoluției conceptului de drepturi 
ale omului...” [12, p.57]

Schimbările majore în abordarea educației au 
fost legate de înțelegerea rolului statului în garanta-
rea acesteia: în această perioadă problema educației 
cetățenilor a ajuns să fie privită ca o chestiune publi-
că, asociată cu necesitatea muncitorilor calificați în 
cadrul unei societăți industriale în dezvoltare. Este 
semnificativ faptul că acest proces a fost însoțit de 
apariția treptată a obligațiilor de reglementare a sta-
tului, a angajatorului în formarea specialiștilor, ceea 
ce a dus ulterior către secolul al XX-lea la apariția 
dreptului de creanță valorificat faţă de stat cu privire 
la acordarea dreptului la învățătură și acordarea aces-
tui drept tuturor subiectelor de drept.

O contribuție majoră la dezvoltarea în continuare 
a ideii de educație egală și accesibilă a avut filozo-
ful ceh Jan Amos Kamensky. Acesta a apărat ideile 
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progresiste ale învățământul obligatoriu universal și 
accesului egal la educație, indiferent de gen, statut 
social și situaţie materială. Filozoful scria: ,,La şcoa-
lă ar trebui să meargă nu numai copiii celor bogaţi 
sau nobili, dar toate păturile în general: nobili și oa-
menii obișnuiți, bogați și săraci, băieți și fete, în toate 
orașele și localităţile, sate și comunităţi” [13, p.47]. 
Astfel, J.A. Kamensky a sugerat că educația ar trebui 
să fie continuă și universală.

Astfel, filosofii din epoca Iluminismului, dezvol-
tând teoria dreptului natural și originii contractuale a 
statului, considerau învăţământul ca o condiție nece-
sară pentru formarea unui om liber cu drepturi depli-
ne, care înțelege ,,legile naturale.” Anume în această 
perioadă, termenii în sens restrâns ,,educare” și ,,in-
struire” au obţinut sens larg - ,,educație”. Chiar denu-
mirea epocii Iluminismului relevă faptul că valoarea 
educației și fiinţei umane educate multilateral a fost 
subliniată în lucrările filozofilor acelei perioade mult 
mai mult decât în alte perioade.

În epoca modernă, educaţia continua să fie privită 
ca o obligaţie a statului stabilită în actele normati-
ve, pe de o parte, și a cetăţeanului, pe de altă parte. 
De exemplu, Thomas Hobbes în lucrarea sa ,,Levia-
than: Materia, forma şi autoritatea statului ecleziastic 
și civil”, subliniază faptul că educația reprezintă în 
primul rând o chestiune de stat și este direct legată 
de bunăstarea acestuia. Acesta defineşte conceptul 
,,educare”, pe care o consideră ca o responsabilita-
te comună a părinților și a statului, și ,,învățământul 
universitar”, pe care îl consideră ,,o băutură subțire, 
care le este oferită de către societatea civilă” elevilor. 
[13, p.47]. În opinia sa, ,,suveranul” este obligat să 
aibă grijă ca oamenii să fie învățați ce este justiția. Ca 
oamenii să fie învăţaţi să nu ia de la vecinii săi prin 
violență și viclenie ceea ce nu le aparține.” [13, p.47] 
Este necesar ca statul să asigure un nivel minim de 
educație pentru fiecare persoană, iar aceasta ar trebui 
să fie complet subordonată voinței statului, și nu poa-
te fi prevăzută nici o libertate a educaţiei.

Filozoful John Locke a contribuit în domeniul 
educației cu lucrarea ,,Gânduri privind educaţia”, 
care mai târziu a devenit o operă clasică a pedago-
giei europene. În această lucrare, filosoful englez a 
relevat noţiunea de educație, susținând că ,,nouă ze-
cimi din oamenii pe care îi întâlnim în cale, sunt ceea 
ce sunt - buni sau răi, utili sau inutili - toate datorită 
educației lor” [14, p. 201] În opinia lui toate ființele 
umane se nasc cu abilităţi egale, prin urmare, sunt 
egali în procesul de învăţământ. Locke considera că, 
atâta timp cât copilul nu a învățat încă să acționeze la 
discreția sa, în conformitate cu principiile morale”, 
acesta nu are libertate și nu poate acționa de sine stă-
tător” [15, p. 232], anume educația este cel mai im-

portant factor în formarea omului din ,,tabula rasa” 
[15, p. 232] cu drepturi depline.

Spre deosebire de Locke, Jean-Jacques Rousseau 
recunoştea principiul libertății ca principiu de bază 
în educația și formarea omului. Conceptul definit de 
către acesta de ,,educaţie naturală” presupune, în pri-
mul rând, dezvoltarea individualităţii fiecărui elev. 
În cartea sa ,,Emile sau despre educaţie” Rousseau a 
subliniat că individul are libertate și opinie proprie, 
cum și ce să studieze, sarcina profesorului în acest 
caz este de a ajuta elevul” [16, p.808]. Filozoful ve-
dea esenţa educației în ,,oferirea a mai multă libertate 
și mai puțină autoritate copiilor, oferirea posibilităţii 
de a întreprinde acțiuni în mod independent și de a 
solicita mai puține lucruri de la ceilalți.”[17, p.450] 
Evident că Rousseau definește ,,libertatea care îi este 
oferită omului de la natură”[18, p.249] nu numai ca 
pe un principiu al educației, dar şi ca obiectivul său 
primar.

Problemele învățământului au fost elucidate cu 
preponderentă şi în lucrările altor filozofi francezi 
din perioada Iluminismului. D. Diderot menţiona că 
,,educația oferă omului demnitate, dar şi sclavul înce-
pe să realizeze ca nu a fost născut pentru sclavie.”[18, 
p.249] ,,Planul universităţii sau școlii de predare pu-
blică a tuturor ştiinţelor pentru statul rus”, întocmit de 
Diderot, îndeplinit la ordinul împărătesei Ecaterina a 
II-a, propunea modalități de creare a unui sistem de 
învățământ modern în Imperiul Rus. Omul de ştiinţă 
insista asupra necesităţii învățământului obligatoriu 
gratuit primar pentru toate clasele, precum și asupra 
formării abilităților practice -,,care sunt utile pentru 
fiecare”, la școală și studierii ,,acelor discipline care 
sunt necesare pentru profesia aleasă”, la universita-
te. Putem spune că ideile propagate de către Diderot 
sunt utilizate în organizarea sistemului de învățământ 
și în prezent.

Opiniile filosofilor din epoca Iluminismului pri-
vind educația au avut un impact extraordinar asupra 
Constituției Franţei din anul 1791. Anume în acest 
document, pentru prima dată, la nivel constituțional 
au fost stabilite principiile participării statului la 
educație și accesul egal la educație și s-a constatat 
că ,,va fi garantat şi organizat învăţământul public, 
universal pentru toți cetățenii, gratuit în măsura ne-
cesară pentru toată populaţia.” [19, p.602]

În conformitate cu aceste prevederi, deja în anul 
1792, Comitetul pentru Educație al Adunării Le-
gislative din Franța, condus de către Marchizul de 
Condorcet, a propus un proiect de lege privind cre-
area unui sistem de învățământ. Proiectul prevedea 
egalitatea dintre bărbați și femei privind accesul la 
educație, învăţământul gratuit, finanțarea de către 
stat a sistemului de învățământ și crearea condițiilor 
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cât mai favorabile pentru dezvoltarea acestuia. [20, 
p.303] Marquis a jucat un rol important în mișcarea 
Girondins, şi proiectul noii Constituții propus de 
acesta în anul 1793, în prima sa parte Declarația 
Drepturilor Omului și ale Cetățeanului din 1789, 
prevedea că ,,educația - este necesitatea tuturor, iar 
societatea este obligată să satisfacă această necesita-
te tuturor membrilor săi, ,,întreprinzând” primul pas 
spre egalitatea ideală” [21, p.107] 

Fondatorii teoriei drepturilor naturale ale omului 
din America, de asemenea, au acordat o deosebită 
atenție problemelor educației. De exemplu, Tho-
mas Jefferson într-o scrisoare adresată lui George 
Washington a subliniat legătura dintre educație și 
exercitarea drepturilor și libertăților: ,,Pentru mine, 
reprezintă o axiomă faptul că libertatea noastră poate 
fi menținută doar în mâinile poporului, dotat cu un 
anumit grad de educație ... doar educația va permite 
cetățenilor să înțeleagă drepturile lor, să le menţină 
și să-şi îndeplinească în mod rezonabil rolul său în 
treburile de autoguvernare”.[22, p.84-85] Jefferson 
considera că doar drepturile juridice egale în cone-
xiune cu educaţia universală va crea poporului har-
nic condiții pentru fericirea umană. Totuși, acesta nu 
considera educaţia ca un drept pe care omul îl poate 
solicita din partea statului, ci o garanție a realizării 
depline a drepturilor inalienabile la viață, libertate și 
căutare a fericirii.

Thomas Paine, într-o lucrare bine cunoscută 
,,Drepturile Omului” descria obligația statului de a 
acorda sprijin familiilor tinere și sărace, precum şi 
,,de a achita anual patru lire sterline pentru fiecare 
copil care nu a împlinit vârsta de 14 ani, oferind posi-
bilitate părinților să-și trimită copiii la școală pentru 
a învăţa să citească, să scrie și elementele de bază ale 
aritmeticii.” [23, p.338] În aşa mod poate fi depășită 
ignoranţa generațiilor viitoare, sărăcia părinților și, 
prin urmare, sărăcia în general, deoarece educația 
sporeşte șansele de a realiza capacitatea fiecăruia. 
Paine subliniază că ,,guvernul care îşi îndeplineşte 
atribuţiile în mod corespunzător nu poate permite ca 
cineva să rămână incult.” [24, p.21]

Problemele educației au fost relevate şi în filoso-
fia germană în operele lui Kant, Hegel, Fichte, Hum-
boldt, Shleymaher și alţi filozofi. I. Kant în lucrarea 
sa ,,Despre pedagogie” a definit în mod larg acest 
domeniu de activitate ca educare -,,îngrijire (grijă, 
întreținere), disciplină și formare împreună cu educa-
ţie”.[25, p.35] Filozoful considera că educaţia este un 
lucru în care pentru dezvoltarea abilităților naturale 
ale fiecărui cetățean al țării este necesară participarea 
din partea statului, pentru ca persoana să-şi atingă 
scopul, de aceea guvernatorii trebuie să faciliteze 
procesul de educație și formare profesională.

Hegel considera educația ca o ,,eliberare și o ac-
tivitate de eliberare supremă, punctul de trecere ab-
solută la moralitate nu numai directă, naturală, ci și 
spirituală, de asemenea, universală, substanțială din 
punct de vedere subiectiv”. [26, p.56] Acesta a subli-
niat faptul că educația creează o oportunitate pentru 
fiecare persoană să fie originală, dar în acelaşi timp 
să nu încalce normele sociale și juridice existente de 
comportament. În opinia lui Hegel, dreptul copilului 
la educație valorificat de fiecare om reprezintă un 
drept natural la educaţie, deoarece ,,omul, nu deţine, 
din punct de vedere instinctiv, calităţile pe care ar 
trebui să le deţină, acesta ar trebui să le obţină.” [27, 
p.200] Hegel considera că numai prin educarea și 
instruirea fiecărei persoane apare societatea civilă.
[28]

Astfel, în filosofia germană clasică s-au dezvoltat 
ideile filozofilor despre educație ca un instrument de 
obţinere a libertăţii, și a fost, de asemenea, susținută 
idea cu privire la necesitatea activității comune a 
instituțiilor de stat și a societății civile din acest do-
meniu.[28] Filosofii germani au descris condițiile 
și obiectivele procesului de învățământ și acele re-
zultate pozitive care pot fi obținute în cazul în care 
va fi ridicat nivelul de instruire al fiecăruia. Ideile 
progresiste propagate de aceştia despre necesitatea 
învățământului primar obligatoriu egal pentru toate 
clasele, au fost utilizate în legislația germană cu pri-
vire la educaţie la sfârșitul secolelor XVIII - începu-
tul secolului XIX.

În anul 1763 (cu 30 de ani înainte de apariţia 
Constituției franceze), în Prusia a fost adoptată o 
lege privind învățământul primar obligatoriu. În anul 
1794, toate instituţiile de învăţământ germane au de-
venit publice, în anul 1808 a fost organizat primul or-
gan executiv care răspundea de educație - Consiliul 
Superior pentru Educație. În anul 1774, învățământul 
primar obligatoriu a fost introdus în Austria.

Lucrările filosofilor ruși abordau, de asemenea, 
probleme ce ţin de educație. Astfel, scriitorul rus 
A.P. Sumarokov vedea cauza inegalităţii oamenilor 
în nivelul diferit de instruire [29, p.278], acesta con-
sidera că educația și egalitatea sunt interdependente 
și presupun o diferențiere socială. Aceste idei erau 
propagate și de către M. M. Speransky, care vedea o 
legătură directă între educație și provenienţa de clasă 
menționând că doar noblețea educată poate să admi-
nistreze proprietatea, inclusiv şi să dispună de iobagi, 
care, la rândul lor, nu pot avea drepturi politice, iar 
,,Cei care nu au nici un bun în proprietate, după nive-
lul de educație şi viață nu au abilitățile necesare pen-
tru întocmirea legilor”. T.N. Granovsky, dimpotrivă, 
considera că scopul dezvoltării istorice îl reprezintă 
crearea unui individ moral și educat. În timpul pre-



52 ApRilie 2017

JURNALUL  JURIDIC  NAȚIONAL:  TEORIE  ȘI  PRACTICĂ • НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ЮРИДИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ: ТЕОРИЯ  И  ПРАКТИКА •  NATIONAL  LAW  JOURNAL:  TEORY  AND  PRACTICE

legerilor ţinute în Universitatea din Moscova, profe-
sorul T.N. Granovsky discuta în mod deschis despre 
sistemul feudal din Rusia ca fiind contrar egalităţii şi 
conceptului de drepturi naturale. [30, 573] M.A. Ba-
kunin considera instruirea tineretului ca o condiție 
obligatorie a revoluţiei şi formării unei societăţi ne-
părtinitoare.

B.N. Cicerin a propus ,,stimularea artificială” 
a instruirii specialiștilor necesari statului: ,,Atunci 
când guvernul are nevoie de funcționari instruiţi, iar 
societatea nu îi oferă în cantitatea necesară, sistemul 
de stimulare poate fi recunoscut ca fiind bine venit. 
Locurile sunt gata, există cerințe; pentru îndeplini-
rea acestuia se stabilesc privilegii, se aprobă burse, 
guvernul îşi asumă cheltuiala pentru instruire.” [31] 
Totuşi, liberalul Cicerin nu considera că instruirea ar 
trebui să fie doar publică – aceasta poate fi şi privată, 
inclusiv şi religioasă. Toate instituțiile de învățământ 
trebuie să asigure libertatea de administrare, alege-
rea cadrelor didactice, libertatea de predare, ceea ce 
presupune nu numai libertatea de exprimare în pro-
cesul de învăţământ, dar, de asemenea şi libertatea 
financiară a profesorilor.

P. I. Novgorodtsev considera educația ca un fel 
de ,,punte” care duce de la punctul de vedere de-
modat cu privire la relaţia dintre om și stat la unul 
modern, deoarece ,,democrația este imposibilă fără 
educația poporului, fără a-i ridica nivelul moral.” 
[32] ,,Ideea despre unitatea perfectă a voinței gene-
rale trebuie să fie considerată ca de neatins. Acesta 
trebuie să fie înlocuită cu idealul unei instruiri libere 
și expresia voinței individuale, interacțiunea cărora 
reprezintă cea mai bună garanție a căutării adevăru-
lui de către aceştia. Centrul de greutate cade, deci, 
de pe armonia socială pe libertatea personală”, scria 
P.I. Novgorodtsev. Acesta considera educația ca fi-
ind un instrument de dezvoltare în fiinţa umană a 
ideilor despre propria libertate și libertatea celor din 
jur, natura puterii și dreptului.

Prevederile care se referă la anumite principii ale 
dreptul fundamental la învățătură au fost stabilite în 
constituțiile statelor la începutul secolului trecut: în 
Constituția iraniană din 1906, Carta Constituțională 
a Republicii Cehoslovacia din 1920, Constituția Re-
gatului Sârbilor, Croaților și Slovenilor (Iugoslavia) 
în 1921, care proclama ,,libertatea predării la uni-
versitate” [33, p. 296], Constituția Republicii Polo-
ne din 1921, care stabilea că ,,fiecare cetățean are 
dreptul de a preda,” [33, p. 296] Constituția Regatu-
lui Român în 1923, și altele. O astfel de atenție faţă 
de problemele educaţionale se explică prin necesi-
tatea de a dezvolta sistemele naționale respective și 
extinderea conexă a planificării de stat și finanțării 
învățământului. Pe lângă aceasta, necesitatea de a 

reglementa problemele educației din Europa erau 
legate de manifestaţiile minorităților naționale, so-
licitând ca predarea să aibă loc în limba maternă și 
în conformitate cu tradițiile naționale, de exemplu, 
acest fapt este reglementat direct de articolul 16 din 
Constituția Iugoslaviei, 1921.

Constituția URSS din 1936 prevede în artico-
lul 121, dreptul tuturor cetățenilor din URSS la 
învățătură. Constituția din 1936 pentru prima dată 
proclama dreptul cetățenilor RSSM la învățătură 
și stabilea principiile sale de bază: ,,Cetățenii din 
URSS au dreptul la învățătură. Acest drept este ga-
rantat prin învățământ universal obligatoriu de opt 
ani, dezvoltarea extensivă a învățământului secun-
dar politehnic, învățământului profesional, liceal și 
învățământul superior, pe baza legăturii învăţămân-
tului cu viaţa de toate zilele, cu procesul de produce-
re, dezvoltarea multilaterală a învăţământului seral 
și învățământului la distanță, caracterul gratuit al în-
văţământului, sistemul de burse de stat, școlarizarea 
în limba maternă, organizarea la fabrici, sovhozuri 
de stat și colhozuri a instruirii industriale, profesio-
nal- tehnice și agronomice, gratuite pentru oamenii 
muncii.”

Această formulare dezvoltase deja principiile 
dreptului fundamental la învățătură recunoscute de 
practica internațională: (1) accesul egal la educație 
de orice nivel și formă pentru toți cetățenii (inclu-
siv minoritățile naţionale); (2) obligația statului de 
a finanța integral sistemul de învățământ. Pe lângă 
aceasta, pentru prima dată, a fost stabilită în acte-
le normative continuitatea învățământului (adică 
învăţământul de orice nivel poate fi obținut de-a 
lungul vieții, fără a te distrage de la muncă, etc.). 
În Constituția din 1936 nu a fost inclus principiul 
libertății educației, fapt ce corespundea directive-
lor ideologice ale statului sovietic. Putem spune că 
acest act constituțional a elaborat formula de regle-
mentare a dreptului fundamental la învățătură, care 
includea dispoziții care erau separate anterior și, 
cel mai important, din această prevedere rezulta că 
educația reprezintă nu numai responsabilitatea sta-
tului, ci şi un drept al omului. Așa că opinia unor 
jurişti străini, precum că ,,scopul asigurării dreptului 
fundamental la învățătură în Constituția sovietică era 
subordonarea tuturor locuitorilor dreptului sovietic 
și ideologiei în acest domeniu, iar în țările liberale, 
cetățenii pot alege ce fel de educație să obțină” [34, 
p.11] reflectă doar o abordare comparativă a studiul 
istoric al dreptului fundamental la învățătură în Re-
publica Moldova. Formula dreptului fundamental la 
învățătură prevăzută în Constituția din 1936 a avut 
un impact enorm asupra dezvoltării în continuare a 
acestui drept în întreaga lume.
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Dreptul penal, criminologie

Introducere. Cercetările noastre criminologice au 
arătat că prognozarea criminologică prin metoda 

extrapolării poate folosi serii statistice temporale com-
puse din mărimi atît absolute, cît și relative. Ca urmare, 
am elaborat un șir de tehnici și procedee de extrapola-
re criminologică a seriilor statistice temporale formate 
din mărimi absolute, a căror metodologie de aplicare 
desfășurată o înfățișăm în acest articol științific.

Metodele aplicate şi materialele utilizate. Cer-
cetările criminologice, ale căror produse sînt prezen-
tate în acest articol, au fost desfășurate cu ajutorul 
metodei construcției abstracte, metodei statistice și 
metodei experimentului. Metoda construcției abs-
tracte a servit la născocirea unor tehnici și proce-
dee de prognozare prin metoda extrapolării. Meto-
da statistică ne-a folosit la cercetarea unor mulțimi 
de conduite criminale, dat fiind faptul că acestea se 
supun legilor statistice de existență. Metoda expe-
rimentului a constat în desfășurarea unor progno-
zări criminologice prin tehnicile și procedeele pe 
care noi le-am gîndit. În timpul cercetării, au fost 

întrebuințate date statistice din Canada, deoarece 
acestea au o corectitudine sporită față de cele din 
Republica Moldova. Am verificat tehnicile și pro-
cedeele pe care le-am elaborat prin metoda practică 
și metoda statistică. Mai precis, am folosit datele 
statistice despre starea criminalității din anii din tre-
cut și am prognozat, în baza acestora, criminalitatea 
dintr-un alt an din trecut și din viitor, astfel încît să 
putem verifica corectitudinea tehnicilor și procedee-
lor noastre, adică corespunderea prognozei obținute 
cu starea de lucruri din realitate.

Rezultatele obţinute şi discuţii. Tehnica extrapo-
lării cantitative mecanice prin procedeul sporului 
mediu anual absolut, aplicat în cazul unei tendin-
ţe neîntreruptă de fluctuaţii. Să cercetăm o situaţie 
simplă, în care criminologul nu se lovește de mari 
greutăți. Vom folosi un caz desprins din practica 
noastră criminologică de analist în domeniul infor-
maţiei strategice al SPVG (Canada), în care am apli-
cat metodologia de prognozare criminologică prin 
metoda extrapolării elaborată de către noi [1]. 
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UNELE TEHNICI ȘI PROCEDEE DE PROGNOZARE CRIMINOLOGICĂ 
PRIN METODA EXTRAPOLĂRII (MĂRIMI ABSOLUTE)

Octavian BEJAN,
doctor în drept, criminolog, Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată

RÉSUMÉ
La méthodologie de la prévision criminologique par la méthode d’extrapolation dont les analystes utilisent actuellement 

est sans puissance aux quelques regards. Pour l’améliorer, nous avons effectué une série de recherches scientifiques, les 
résultats desquelles on communique à tous à l’aide de cet article scientifique. Nous avons déployé ces recherches en uti-
lisant la méthode de construction abstraite, la méthode statistique et la méthode d’expérience. En conséquent, nous avons 
élaboré quelques techniques et procédées de prévision criminologique par la méthode d’extrapolation qui utilise des valeurs 
absolues. Les techniques et les procédées que nous proposons amplifient la précisions des prévisions et fons possible la 
prévision criminologique par la méthode d’extrapolation par ceux qui n’ont pas une formation analytique et la possibilité 
de créer des postes d’analyste. Nos vérifications ont confirmé également la vérité de notre théorie concernant la tendance 
et la fluctuation.

Mots-clés: criminologie, prévision, méthode, procédée, technique, extrapolation, méthodologie, criminalité.

REZUMAT
Metodologia de prognozare criminologică prin metoda extrapolării pe care analiștii o folosesc acum este neputincioa-

să în unele privințe. Pentru a o îmbunătăți, am desfășurat o serie de cercetări științifice, ale căror rezultate le aducem la 
cunoștința tuturor cu ajutorul acestui articol științific. Am desfășurat aceste cercetări, folosind metoda construcției abstracte, 
metoda statistică și metoda experimentului. Ca urmare, am elaborat cîteva tehnici și procedee de prognozare criminologică 
prin metoda extrapolării, care folosesc mărimi absolute. Tehnicile și procedeele pe care le propunem sporesc precizia pro-
gnozelor și fac cu putință prognozarea criminologică prin metoda extrapolării de către cei care nu au o pregătire analitică 
aprofundată și nici posibilități de a crea posturi de analiști. Verificările noastre au confirmat totodată adevărul teoriei noastre 
despre tendință și fluctuație. 

Cuvinte-cheie: criminologie, prognozare, metodă, procedeu, tehnică, extrapolare, metodologie, criminalitate.
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Sarcina noastră consta în efectuarea unei progno-
zări criminologice privind evoluţia furturilor de ve-
hicule în anul 2011 în mun. Gatineau. 

Teoretic vorbind, adică în mod general, o astfel 
de prognozare putea fi înfăptuită prin metoda extra-
polării, metoda corelării unicaracteriale şi metoda 
estimării experţilor. Deoarece noi nu dispuneam nici 
de un model de prognozare criminologică a acestui 
tip de crime, nici de timp pentru a încerca elaborarea 
unui astfel de model, fără a mai spune că se mai ce-
rea şi verificarea disponibilităţii şi facilităţii strînge-
rii datelor pentru aplicarea acestui model, am optat 
pentru metoda extrapolării, în primul rînd pentru că 
ea putea fi aplicată într-un timp mai scurt decît cele-
lalte metode, în condiţiile în care noi nu dispuneam 
de cunoştinţele necesare pentru utilizarea metodei 
corelării unicaracteriale sau estimării experţilor (in-
dividuale), iar apelarea la alţi experţi ar fi fost mai 
anevoioasă. 

Pasul nr. 1. Mai întîi de toate, am strîns datele 
despre numărul evenimentelor care țin de furturile 
de vehicule [2] pentru o serie de ani. Datele necesare 
le-am găsit într-un raport statistic despre acest tip de 
crime, pe care noi l-am elaborat anterior. Iată aceste 
date (tabelul nr. 1): 

Tabelul nr. 1: Numărul evenimentelor de furt de 
vehicule înregistrate în anii 2004-2010 de către 

Serviciul de Poliţie al mun. Gatineau 

Anul 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Numărul 
evenimentelor 
de furt de 
vehicul 814 744 723 722 631 493 465

Pasul nr. 2. Ca urmare a analizei datelor statis-
tice, am constatat că ele învederează destul de bine 
starea tipului dat de crime şi nu se impune culegerea 
datelor statistice pentru o perioadă mai lungă. 

De asemenea, am constatat că există o tendinţă 
de descreştere şi că ea nu a fost niciodată întrerup-
tă de fluctuaţii. Putem presupune că niște fluctuaţii 
au intervenit în anul 2006 şi 2007, dar puterea lor 
nu a fost îndeajuns pentru a întrerupe tendinţa de 
micșorare, aceasta sau acestea numai au atenuat-o. 
În ceea ce priveşte anul 2010, este posibilă fie o 
atenuare (eventual epuizare) a puterii de acţiune a 
factorilor care au determinat această tendinţă des-
crescătoare, fie intervenţia unei fluctuaţii mai slabe, 
incapabile de a schimba cursul tendinţei.

Pe ce ne bazăm atunci cînd interpretăm astfel da-
tele statistice? Pe cunoştinţele despre determinismul 
criminologic. Orice criminolog-analist are obligaţia 
de a cunoaşte profund teoria determinismului crimi-
nologic, pentru a deveni un bun specialist şi pentru a 
nu se mărgini la nişte calcule statistice (matematice) 
elementare [3]. 

Astfel, în cazul în care un factor acţionează cu o 
putere constantă, în condiţii neschimbătoare, efectul 
este acelaşi. Prin urmare, dacă trendul tendinţei de 
reducere a furturilor de vehicule nu este uniform, 
atunci condiţiile în care acţionează acest factor su-
feră modificări. Un factor determinant poate fi in-
fluenţat în diverse feluri: factorul ori factorii care 
îl determină pe el cunosc ei înşişi modificări, sub 
impactul altor factori, sau acţiunea factorului deter-
minant este atenuată sau accentuată de acţiunea altui 
sau altor factori, cu care el interacţionează în cursul 
acţiunii sale.

Pasul nr. 3. În temeiul seriei constant descrescă-
toare a numărului evenimentelor de furturi de vehi-
cule din anii 2004-2010, am formulat prima parte 
a prognozei noastre criminologice, şi anume: există 
o mare probabilitate ca în anul 2011 să se vădeas-
că această tendinţă, adică să se producă o scădere 
a numărului evenimentelor de furturi de vehicule 
față de anul 2010. De remarcat că orice sporire sau 
micșorare, ca şi rămînerea neschimbată a număru-
lui crimelor este în raport cu o anumită perioadă, 
care trebuie să fie neapărat arătată. În cazul dat, este 
vorba despre anul 2010, care a servit drept bază de 
comparare pentru prognoza noastră criminologică. 
Desigur, în cazul unei tendinţe lipsită de întreru-
peri provocate de fluctuaţii, putem vorbi despre o 
micșorare în raport cu toţi anii precedenţi care se ca-
racterizează prin aceeaşi tendinţă, dar pentru bene-
ficiar afirmaţiile criminologului sînt mult mai clare 
dacă ne raportăm la un singur an. 

Pasul nr. 4. Apoi, am trecut la calcularea numă-
rului aproximativ al evenimentelor de furturi de ve-
hicule previzibil în anul 2011. Pentru aceasta, noi 
am calculat sporul [4] (în cazul nostru, el exprimă o 
descreștere) numărului evenimentelor în cauză în fi-
ecare an al perioadei pe care am luat-o drept bază de 
prognozare (tabelul nr. 2). Precizăm că sporul anual 
absolut nu se calculează în raport cu anul de început 
al perioadei care serveşte drept bază de prognozare, 
ci în raport cu anul precedent (pentru anul 2005 el se 
calculează în raport cu anul 2004, pentru anul 2006 
el se calculează în raport cu anul 2005 etc.), adică 
sporurile absolute cu bază în lanţ. 
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Tabelul nr. 2: Sporul anual absolut al numărului 
evenimentelor de furt de vehicule înregistrate în 

anii 2004-2010 de către Serviciul de Poliţie al mun. 
Gatineau

Anul 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Numărul 
eveni-
mentelor 814 744 723 722 631 493 465

Sporul 
anual 
absolut

înce-
put -70 -21 -1 -91 -138 -28

Pasul nr. 5. După cum putem vedea din cifrele ob-
ţinute, sporul anual al numărului evenimentelor de furt 
de vehicule nu este uniform, el variind puternic de la 
-1 în anul 2007, pînă la -138 în anul 2009. Din această 
încurcătură putem ieși prin calcularea sporului mediu, 
după cum am procedat şi noi, el fiind de 58 de eveni-
mente. 

Sporul mediu obţinut reprezintă, de fapt, cea mai 
mare probabilitate de scădere a numărului evenimen-
telor de furturi de vehicule în anul 2011, față de anul 
2010. 

Pasul nr. 6. Odată obţinută cifra sporului mediu 
anual (media perioadei pe care am luat-o drept bază de 
prognozare), am putut calcula numărul aproximativ al 
evenimentelor de furturi de vehicule care vor fi înre-
gistrate, cel mai probabil, în anul 2011. Mai exact, am 
scăzut 58 din 465 şi am obţinut numărul previzibil al 
evenimentelor de furt de vehicule care vor fi înregistra-
te în anul 2011 în localitatea respectivă, şi anume: 407. 
Astfel, şi a doua parte a prognozei a fost elaborată. 

Noi am formulat prognoza criminologică obţinută 
în felul următor: 

Este previzibilă înregistrarea a aproximativ 407 
evenimente de furt de vehicule în anul 2011 pe terito-
riul SPVG, ceea ce înseamnă o scădere cu aproximativ 
12 % în raport cu anul 2010.

Pasul nr. 7. Prognoza criminologică elaborată a fost 
ilustrată printr-un grafic, cu scopul de a ușura percepţia 
evoluţiei probabile a furturilor de vehicule în anul 2011 
de către beneficiar (graficul nr. 1). 

Graficul nr. 1: Evoluţia posibilă a furturilor de 
vehicule în anul 2011 pe teritoriul Serviciului de 

Poliţie al mun. Gatineau

După cum se poate vedea, evoluţia anuală a fost 
reprezentată prin diferite culori, pentru a pune mai 
bine în evidenţă evoluţia prognozabilă a furturilor de 
vehicule în anul 2011 în localitate. 

Tehnica extrapolării cantitative euristice prin pro-
cedeul sporului mediu anual absolut, aplicat în cazul 
unei tendinţe întreruptă de fluctuaţii.

Să examinăm aplicarea metodei extrapolării de 
prognozare criminologică într-un caz mai complicat, 
în care tendinţa este fragmentată din cauza fluctua-
ţiilor care intervin, în conformitate cu metodologia 
elaborată de către noi [5]. 

În primele luni ale anului 2011, se constata o 
descreștere considerabilă a furturilor din şi de pe 
vehicule, care depăşea chiar 50 %. Din aceste con-
siderente, conducerea Serviciului de Poliţie al mun. 
Gatineau ne-a cerut o elucidare a situaţiei, dat fiind 
calitatea noastră de criminolog-analist al acestui ser-
viciu de poliţie. Ca răspuns, noi am desfășurat o ana-
liză statistico-criminologică a situaţiei, care a cuprins 
şi o prognozare criminologică a evoluţiei numărului 
evenimentelor de furt din şi de pe vehicule în anul 
2011 în acea localitate. 

Pasul nr. 1. Am plecat de la strîngerea datelor sta-
tistice despre furturile din şi de pe vehicule în ultimii 
ani în municipiu (compus din 5 oraşe), pe care le-am 
pus într-un tabel (tabelul nr. 3).

Tabelul nr. 3: Numărul evenimentelor de furt din şi de pe vehicule  înregistrate în anii 2002-2010 de către 
Serviciul de Poliţie al mu. Gatineau 

Anul 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Numărul evenimentelor de furturi din şi de pe 
vehicule 1889 1633 1554 1337 1214 1311 1337 1067 1179
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Pasul nr. 2. Ca urmare a analizei datelor statis-
tice obţinute, am constatat că există o tendinţă de 
micșorare a numărului furturilor din şi de pe vehicule, 
care este însă întreruptă de fluctuaţii (în anii 2007-
2008 şi, probabil, în anul 2010). 

Încîlcitura se află în faptul că în ultimul an din se-
rie, 2010, se vădește o sporire a acestui tip de crime, 
care poate fi interpretată în două feluri: 1) a avut loc o 
fluctuaţie şi 2) s-a sfîrşit tendinţa de descreştere şi s-a 
născut o nouă tendinţă, de stabilitate sau de sporire. 
Deoarece (a) este vorba despre un singur an şi (b) îna-
inte tendinţa a mai fost întreruptă de o fluctuaţie care 
a ținut chiar 2 ani (2007-2008), probabilitatea era mai 
mare ca în anul 2010 să se fi ivit o fluctuaţie. 

Pentru mai multă siguranţă, am verificat (în acest 
caz a fost cu putință, căci prognozarea noastră cri-
minologică a fost desfășurată în luna aprilie) situaţia 
de la începutul anului 2011, constatînd că tendinţa de 
micșorare pare să se fi vădit din nou, existînd o scă-
dere a numărului evenimentelor de furt din şi de pe 
vehicule nu numai față de anul 2010 (precedent), ci 

şi în raport cu anul 2009 (ultimul an de manifestare a 
tendinţei).

Criminologul-analist trebuie, totuşi, să fie precaut, 
din motiv că unele tipuri de crime se caracterizează 
printr-o variabilitate considerabilă în funcţie de luna 
anului, ceea ce am făcut şi noi. Convingerea noastră 
a fost întărită de următoarele fapte, luate împreună: 
a) descreşterea se vădise în toate cele 3 luni (ianua-
rie-martie) ale începutului de an, b) descreșterea era 
nu numai în raport cu anul precedent (2010), marcat 
de fluctuaţie, ci şi în raport cu ultimul an al tendinţei 
(2009) şi c) micșorarea din primele 3 luni era îndea-
juns de puternică pentru a influenţa situaţia din între-
gul an 2011. Altfel spus, toate datele arătau o proba-
bilitate mai mare de păstrare în anul 2011 a tendinţei 
dinainte, înregistrată pe parcursul anilor 2002-2009, 
deşi cu o întrerupere. 

Pasul nr. 3. A urmat calcularea ritmului de sporire 
[6] anuală a numărului evenimentelor de furt din şi 
de pe vehicul, încifrat de numerele din ultimul rînd al 
tabelului nr. 4.

Tabelul nr. 4: Sporul anual al numărului evenimentelor de furt din şi de pe vehicul înregistrat 
în anii 2002-2010 de către SPVG

Anul 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Numărul evenimentelor 1889 1633 1554 1337 1214 1311 1337 1067 1179

Sporul anual, în % început -256 -79 -217 -123 fluct. fluct. -147 fluct.

Sporul din anii atinși de fluctuaţii nu a fost cal-
culat, deoarece aceștia nu sunt reprezentativi pentru 
tendinţa de reducere a acestui tip de crime din anii 
2002-2009. 

Pasul nr. 4. Dinspunînd de sporul anual, am putut 
calcula sporul mediu anual, care a fost -164. La calcu-
larea mediei, nu au fost luaţi în calcul anii 2002, 2007, 
2008 şi 2010 (vezi tabelul nr. 4), adică media a fost cal-
culată în temeiul cifrelor care arătau sporul anual din 
anii 2003, 2004, 2005, 2006 şi 2009. Vom spune încă 
o dată că media sporului anual din perioada care ne-a 
servit drept bază de prognozare reprezintă probabilita-
tea cea mai mare de descreștere a numărului evenimen-
telor de furt din şi de pe vehicule în anul 2011, față de 
anul 2009 (ultimul an reprezentativ pentru tendinţă).

Pasul nr. 5. Acest pas a consistat în calcularea nu-
mărului aproximativ al evenimentelor de furt din şi 
de pe vehicule în anul 2011, adică am scăzut cifra 164 
(sporul mediu anual absolut) din cifra 1067 (numă-
rul evenimentelor înregistrate în ultimul an de vădire 
a tendinței). Astfel, am obţinut numărul estimativ al 
evenimentelor de furt din şi de pe vehicul care vor 
fi înregistrate în anul 2011 în localitatea servită de 
SPVG, şi anume: 903 evenimente de acest tip. 

Pasul nr. 6. Datele căpătate făceau cu putință for-
mularea deplină a prognozei. Noi însă doream să o 
aducem la o mai mare precizie, de aceea am hotărît să 
o întărim cu metoda estimării experţilor (această teh-
nică mai este denumită şi extrapolare euristică, spre 
deosebire de cea simplă, care este denumită extrapo-
lare mecanică). În cazul dat, în calitate de expert am 
fost noi înşine. La începutul anului 2011 (după cum 
am subliniat, prognozarea a fost înfăptuită în luna 
aprilie), se arăta o puternică micșorare a criminali-
tăţii, mai exact 22 % în luna martie şi 17 % în lunile 
ianuarie-martie, față de aceleași perioade ale anului 
dinainte, în special a crimelor contra proprietăţii: 32 
% în luna martie şi 24 % în lunile ianuarie-martie. În 
temeiul cunoştinţelor şi experienţei noastre, am consi-
derat că tendinţa generală a crimelor contra proprietă-
ţii îşi va lăsa amprenta şi asupra furturilor din şi de pe 
vehicule, ceea ce înseamnă că tendinţa de diminuare 
a acestora din urmă ar putea fi mai pronunţată decît 
media din perioada luată drept bază de prognozare. 
Altfel zis, noi am presupus că factorii care determi-
nau o astfel de scădere a crimelor contra proprietăţii 
vor influenţa şi asupra furturilor din şi de pe vehicule, 
plecînd de la ideea că există factori determinanţi co-
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muni pentru majoritatea crimelor contra proprietăţii. 
Pasul nr. 7. A urmat formularea deplină a progno-

zei noastre criminologice, iată cum arată ea: 
Este previzibilă înregistrarea a mai puţin de 903 

evenimente de furt din și de pe vehicul în anul 2011 
pe teritoriul SPVG, ceea ce constituie o micșorare cu 
aproximativ 15 % în comparație cu anul 2010. 

Pasul nr. 8. Pentru mai multă claritate, am repre-
zentat prognoza noastră criminologică printr-un gra-
fic (graficul nr. 2).

Graficul nr. 2: Evoluţia previzibilă a furturilor din şi 
de pe vehicul în anul 2011 pe teritoriul Serviciului 

de Poliţie al mun. Gatineau

Am evidenţiat dinamica furturilor din şi de pe ve-
hicule din diferiţi ani prin diverse culori, astfel încît 
să fie mai uşoară distingerea ei anuală.

Tehnica extrapolării mecanice prin procedeul 
sporului mediu anual absolut, aplicat în cazul unei 
tendințe de stabilitate.

Dacă criminalitatea cunoaște o tendință de stabili-
tate, atunci formulele folosite în cazul tendințelor de 
creștere sau descreștere nu pot fi aplicate, impunîn-
du-se aplicarea unor formule specifice. De aceea, 
propunem, în rîndurile următoare, o modalitate de 
prognozare criminologică prin metoda extrapolării, 
aplicabilă în cazul unei tendințe de stabilitate, folo-
sind metodologia elaborată de către noi [7].

Vom folosi, cu acest scop, datele statistice despre 
evoluția criminalității din mun. Gatineau (Canada).

Pasul nr. 1. Ordonăm datele statistice despre di-
namica criminalității din perioada luată drept bază 
de prognozare într-un tabel (tabelul nr. 5).

Tabelul nr. 5: Criminalitatea înregistrată în mun. Gatineau de către serviciul municipal 
de poliție în anii 2002-2009

Anul 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Criminalitate 14417 14259 14336 14514 14602 14981 14575 14485

Pasul nr. 2. Din analiza preliminară, care are un 
caracter teoretic, reiese că criminalitatea a cunoscut o 
stabilitate sporită, avînd o tendință de creștere ușoară 
pe termen lung. 

Conform analizei noastre statistico-criminologică, 
această tendință de creștere ușoară a criminalității pe 
termen lung a fost determinată de factorul demografic, 
mai exact de sporirea treptată a numărului populației 
din municipiu. La rîndul ei, sporirea populației din 
localitate a fost favorizată, în cea mai mare parte, de 
oportunitățile de angajare în cîmpul muncii din mu-
nicipiul Ottawa și de politica guvernului federal de 
a instala diverse ministere în municipiul Gatineau, 
care forma, împreună cu municipiul Ottawa, capi-
tala Canadei, Regiunea capitalei naționale. Totuși, 
sporirea populației a cunoscut un ritm superior celui 
al criminalității. Noi explicăm această diferență prin 
faptul că populația din municipiul Gatineau se mă-
rea din contul imigranților, după cum o demonstrează 
datele statistice demografice, grup social format din 

persoane alese inclusiv după criteriul moralității de 
către autoritățile provinciale canadiene. 

Mai mult decît atît, dacă comparăm tendința 
criminalității din municipiul Gatineau cu tendința 
criminalității din Québec sau din Canada, atunci des-
coperim o deosebire esențială: în timp ce la Gatineau 
criminalitatea rămînea neschimbată, ba chiar creștea 
ușor pe termen lung, în Québec și în Canada, crimi-
nalitatea se afla în descreștere semnificativă de peste 
10 ani. Analiza statistico-criminologică a acestor date 
statistice ne-a lăsat să stabilim că factorii care deter-
minau situația din Gatineau aveau un caracter local și 
erau îndeajuns de puternici pentru a înăbuși acțiunea 
factorilor provinciali sau canadieni ai criminalității.

În consecință, am aprofundat analiza noastră 
statistico-criminologică a situației criminogene 
din municipiu, am stabilit factorii care provocau 
menținerea în creștere a criminalității, precum și 
am gîndit două strategii de schimbare a stării de lu-
cruri, calculînd chiar și posibilitățile cantitative de 
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micșorare a numărului crimelor (în jur de 8-10 %). 
Una dintre aceste strategii ofereau o schimbare mare 
pe termen scurt, iar cealaltă pe termen mediu. Con-
ducerea Serviciului de poliție din mun. Gatineau a 
optat pentru prima strategie și a pus-o în aplicare în 
mod competent, obținînd o reducere majoră (peste 
zece la sută) a criminalității din teritoriul deservit în 
perioada 2010-2011. 

Acest fapt demonstrează caracterul indispensabil, 
rolul și însemnătatea analizei criminologice pentru 

activitatea anticrimă, inclusiv pentru activitatea ser-
viciilor de poliție.

Pasul nr. 3. Analiza preliminară ne dă voie să for-
mulăm o prognoză calitativă, și anume: în anul 2009, 
este de așteptat un nivel al criminalității comparabil 
cu cel din anii dinainte. 

Pasul nr. 4. Pentru a fi siguri de concluziile noastre 
preliminare, putem calcula sporul absolut anual pen-
tru perioada luată drept bază de prognozare (tabelul 
nr. 6).

Tabelul nr. 6: Sporul absolut anual al criminalității înregistrate în mun. Gatineau de către serviciul municipal de 
poliție în anii 2002-2009

Anul 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Numărul crimelor 14417 14259 14336 14514 14602 14981 14575 14485
Sporul anual absolut început -158 77 178 88 379 -406 -90

La analiza tendințelor, este bine să avem în vedere 
faptul că, în virtutea naturii statistice a criminalității, 
sporul nu este aproape niciodată la fel sub aspect can-
titativ. Pentru a interpreta corect, este nevoie să luăm 
în considerare o serie de aspecte, în primul rînd mări-
mea variației în raport cu întregul (altfel spus, modifi-
carea verticală) și mărimea variației în raport cu cele-
lalte variații (cu alte cuvinte, modificarea orizontală). 

Dacă privim separat anii 2003-2007, atunci se cre-
ează impresia că este vorba de o tendință de creștere 
a criminalității, activă pe durata a patru ani. Dacă însă 
luăm în calcul datele statistice pentru anul 2002, atunci 
constatăm că, în anul 2003, a avut loc o ușoară scăde-
re în comparație cu anul precedent, iar în anii 2004-
2005, a avut loc o revenire la nivelul anului 2002, în 
timp ce în anul 2006 diferența în raport cu anul 2002 
nu este semnificativă, mai precis, este vorba despre 
o variație de 1 % (exact: 1,2832 %). Numai în anul 
2007 s-a înregistrat o variație ceva mai sensibilă. În 
schimb, în anii 2008-2009, nivelul criminalității este 
comparabil cu cel din anul 2002, existînd, totuși, o 
ușoară sporire, care răsare printre mărimile absolute. 

Oricum, chiar dacă nu ar fi dispus de datele pentru 
anul 2002, atunci criminologul-analist ar fi tras conclu-
zia că este vorba despre o ușoară tendință de sporire, 
ceea ce nu ar fi schimbat în mod esențial lucrurile.

Iată de ce, o interpretare corectă a datelor statistice 
necesită, după părerea noastră, bazată în principal pe 
experiența criminologică practică, nu atît cunoștințe 
matematice, cît criminologice, adică o cunoaștere 
profundă a fenomenelor criminale: natura, manifes-
tările, regularitățile, însușirile etc.

Pasul nr. 5. Din datele statistice exprimate prin in-
dici absoluți desprindem valoarea minimă și maximă, 
pe care le adunăm și le împărțim la doi. În exemplul 
nostru, adunăm 14259 cu 14981, iar suma de 29240 

o împărțim la 2. Obținem cifra 14620, care reprezintă 
numărul cel mai probabil al crimelor care va fi înre-
gistrat în anul 2010 de către Serviciul de Poliție al 
municipiului Gatineau. 

În acest context, se impune o precizare fundamen-
tală. Dacă în anul 2011 sau în anii următori cineva 
va citi raportul de prognoză, atunci el va constata că 
există o diferență semnificativă între prognoza ela-
borată de noi și realitate. În cazul în care dispune 
de insuficiente cunoștințe în domeniul prognozării 
criminologice, această persoană ar putea să se gră-
bească și să tragă concluzia că prognoza noastră este 
greșită ori că metoda extrapolării suferă de mare ine-
xactitate, greșind în mod inconștient. De fapt, în anul 
2009, noi am propus o strategie de reducere majoră a 
criminalității, bazată pe o analiză statistico-crimino-
logică a stării criminalității, înfăptuită tot de către noi. 
Punînd-o în aplicare în mod competent, conducerea 
și, bineînțeles, întreg efectivul serviciului de poliție 
au modificat condițiile sociale, din care a reieșit pro-
gnoza noastră criminologică. De aceea, este nevoie a 
verifica dacă au fost întreprinse acțiuni de modificare 
a condițiilor sociale care determină manifestările cri-
minale, înainte de a judeca exactitatea unei prognoze 
criminologice. Or, prognoza criminologică este vala-
bilă numai în condițiile în care activitatea de preveni-
re și contracarare a criminalității nu suferă modificări 
semnificative, căci ea constituie un factor puternic de 
determinare a criminalității. 

Pasul nr. 6. Acum putem formula prognoza noas-
tră criminologică, și anume:

Este de așteptat că, în anul 2010, vor fi înregis-
trate aproximativ 14620 de crime de către Serviciul 
de Poliție al municipiului Gatineau, ceea ce înseamnă 
că nivelul criminalității înregistrate în anul 2010 va fi 
comparabil cu cel din anii precedenți.
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Pasul nr. 7. Ilustrăm prognoza noastră crimino-
logică cu ajutorul unui grafic (histogramă, diagramă 
etc.) [8]. 

Tehnica extrapolării mecanice a situației proxime 
prin procedeul sporului anual absolut.

După cum am spus-o înainte, noi propunem aplica-
rea unei noi tehnici de prognozare criminologică prin 
metoda extrapolării, și anume: tehnica extrapolării 
situației proxime. Am elaborat această tehnică pentru 
a ușura activitatea anticrimă din localitățile mici, care 

nu dispun de mijloace destule pentru a se bucura de 
expertiza criminologului-analist. Deci, această tehni-
că de aplicare a metodei extrapolării în prognozarea 
criminologică strălucește prin simplitate. 

Vom folosi și de această dată, din aceleași conside-
rente, date statistice despre criminalitatea înregistrată 
de Serviciul de Poliție din mun. Gatineau (Canada).

Pasul nr. 1. Punem datele despre numărul crimelor 
înregistrat în anii dinainte într-un tabel, pentru a le 
analiza mai ușor (tabelul nr. 7).

Tabelul nr. 7: Criminalitatea înregistrată în mun. Gatineau de către serviciul municipal de poliție 
în anii 2002-2009

Anul 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Criminalitate 14417 14259 14336 14514 14602 14981 14575 14485

În general, cu cît seria statistică este mai lungă, cu 
atît posibilitățile de prognozare se lărgesc, deoarece 
apar mai multe șanse să distingem tendințele și să le 
calculăm regularitățile de evoluție. Tehnica extrapo-
lării situației proxime, pe care noi o propunem, face 
cu putință însă desfășurarea unei prognozări crimino-
logice chiar și în cazul în care dispunem numai de 
datele despre situația criminală din ultimul an, spre 
deosebire de celelalte tehnici, care cer cunoașterea 
situației criminale din cel puțin ultimii doi ani.

Pasul nr. 2. Stabilim nivelul criminalității din ulti-
mul an. În cazul nostru, este vorba despre cifra 14485 
de evenimente criminale, care indică probabilitatea 
cea mai mare a nivelului criminalității din anul viitor, 
cel pe care îl ochește prognozarea noastră criminolo-
gică. 

Pasul nr. 3. Formulăm prognoza noastră crimino-
logică, bunăoară astfel:

Este de așteptat că numărul crimelor (evenimente-
lor criminale) înregistrate în anul 2010 de către Servi-
ciul de Poliție al mun. Gatineau va fi în jur de 14485.

Ținem să reamintim că această tehnică este mai 
puțin precisă decît celelalte tehnici de prognozare cri-
minologică prin metoda extrapolării. 

Noi am adus un șir de exemple de prognozare cri-
minologică prin metoda extrapolării a criminalității 
în anul viitor. Desigur, este posibilă prognozarea stă-
rii criminalității și peste 2, 3, 4, 5 ș.a.m.d. ani. Noi 
recomandăm totuși folosirea metodei extrapolării 
pentru prognozările criminologice pe termen scurt, 
adică cam 1-3 ani, dat fiind faptul că aceasta ia în cal-
cul acțiunea premergătoare a factorilor determinanți, 
după cum am argumentat în lucrările noastre [9].

Concluzii. Metoda extrapolării de prognozare cri-
minologică poate fi aplicată printr-un șir de tehnici și 
procedee noi, pe care noi le-am elaborat. Aceste teh-
nici și procedee au fost verificate, fiind adeverită pu-
terea lor de prevedere și precizia prevederii. Tehnicile 
și procedeele pe care le propunem sporesc precizia 

prognozelor și fac cu putință prognozarea criminolo-
gică prin metoda extrapolării de către cei care nu au o 
pregătire analitică aprofundată și nici posibilități de a 
crea posturi de analist. Verificările noastre au confir-
mat totodată adevărul teoriei noastre despre tendință 
și fluctuație [10], avînd în vedere faptul că noi am 
folosit-o în desfășurarea prognozelor criminologice 
prin aceste tehnici și procedee. 
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Introducere. Securitatea criminologică a între-
prinderii reprezintă o stare obiectivă de protecție 

a intereselor economice ale întreprinderii de pericole 
și amenințări criminale (atentate infracționale, intere-
se criminale, fenomene și procese criminogene) [20,p. 
197], iar asigurarea securității criminologice – o 
condiție-cheie pentru existența și activitatea eficientă 
a oricărei întreprinderi. Această activitate complexă 
trebuie să se bazeze de o politică clară a întreprinde-
rii în domeniul asigurării securității criminologice, 
precum și să implice o ajustare continuă a cadrului 
normativ, metodic, tehnico-științific și organizatoric 
la cerințele actuale. Pe cale de consecință, este evi-
dentă necesitatea elaborării unei concepții clare de 
asigurare criminologică a securității economice a 
întreprinderii. În această ordine de idei, ne-am propus 
formularea unor repere teoretice care ar sta la baza 
unei asemenea concepții.

Rezultate obținute și discuții. Odată cu dezvol-
tarea relaţiilor economice de piaţă, una din cele mai 
esenţiale trăsături ale bussinesului contemporan con-
stă în capacitatea acestuia de a funcţiona în condiţii 
de riscuri şi ameninţări la adresa securităţii sale eco-
nomice [20,p. 76]. Mai mult, nivelul redus de dezvol-
tare al asigurărilor, relaţiile concurenţiale neciviliza-
te, imperfecţiunea legislaţiei în vigoare, samovolnicia 
organelor fiscale, lipsa unei culturi antreprenoriale 
etc. impun întreprinzătorii de astăzi să dispună de ca-
pacităţi inedite, decizionale şi manageriale, mai ales 
în probleme ce ţin de securitatea afacerilor lor. 

Vorbind nemijlocit despre asigurarea securităţii 
întreprinderii, reiterăm că majoritatea cercetătorilor 
în domeniu invocă în acest sens necesitatea creă-
rii unui sistem de securitate (sistem de asigurare a 
securităţii [28,p. 43]) cu un conţinut distinct, dar şi 

complex. Bunăoară, în opinia lui В.С. Гусев, siste-
mul securităţii întreprinderii cuprinde un complex de 
măsuri efective (decizii manageriale) orientate spre 
localizarea ameninţărilor potenţiale şi reale, interne 
sau externe [12, p. 85]. O definiție similară poate fi 
atestată și la А.Г. Шаваев, potrivit căruia sistemul 
asigurării criminologice a securităţii întreprinderii 
cuprinde un complex de măsuri organizaţional-mana-
geriale, juridice, speciale, social-psihologice, tehnice, 
profilactice şi propagandistice, orientate spre realiza-
rea calitativă a protecţiei obiectului securităţii faţă de 
ameninţările interne şi externe [28,p. 43]. 

O asemenea abordare a conceptului, după cum 
se poate observa, este destul de îngustă și nu reflec-
tă în deplină măsură conținutul acestuia. Iată de ce, 
considerăm mai reușite definițiile formulate de alți 
cercetători, care susțin că sistemul securităţii între-
prinderii presupune: „totalitatea organelor şi servi-
ciilor specializate, metodelor şi măsurilor speciale 
care asigură protecţia intereselor vitale ale acesteia de 
ameninţările interne şi externe” [29,p. 9]; or „totalita-
tea organizată a structurilor, mijloacelor, metodelor şi 
măsurilor speciale care asigură securitatea activităţii 
de antreprenoriat faţă de ameninţările interne şi ex-
terne” [23,p. 19-20; p. 237].

Cu mult mai amplu se expun în acest sens auto-
rii О.А Грунина şi С.О. Грунина, care consideră că 
sistemul securităţii întreprinderii trebuie să asigure 
protecţia acesteia, a bunurilor,a personalului, a infor-
maţiei, a diferitor sfere de activitate faţă de toate po-
sibilele pericole, ameninţări şi cazuri de forţă majoră 
[11,p. 41]. În esenţă, acest sistem reprezintă o totali-
tate limitată de elemente interdependente ce asigură 
securitatea întreprinderii şi atingerea de către aceasta 
a scopului urmărit în afaceri. Cel mai important este 
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că autorii identifică şi elementele componente ale 
sistemului în cauză şi anume [11,p. 44]: obiectul, su-
biectul, mecanismul asigurării securităţii, precum şi 
activitatea practică de asigurare a securităţii.

O viziune inedită expune în acest context В.П. 
Мак-Мак, potrivit căruia sistemul de securitate al 
întreprinderii trebuie să cuprindă: teoria securităţii, 
politica şi strategia de securitate, mijloacele şi meto-
dele de asigurare a securităţii, precum şi concepţia 
securităţii întreprinderii [18,p. 16]. 

Pornind de la această poziţie, ne propunem în cele 
ce urmează să analizăm şi să expunem unele repere 
teoretice importante prin care să conturăm concepţia 
asigurării criminologice a securităţii economice a în-
treprinderii şi să reliefăm rolul acesteia în activitatea 
practică de asigurare a securităţii întreprinderii.

În context, considerăm necesar a preciza că po-
trivit specialiştilor unul din principalele documente 
care stau la baza activităţii unei întreprinderi trebuie 
să conţină date concrete despre principalele amenin-
ţări şi pericole la adresa acesteia, sarcinile strategice 
şi operative de prevenire şi contracarare a acestora, 
priorităţile şi competenţele în organizarea şi execu-
tarea activităţii de asigurare a securităţii întreprin-
derii [20,p. 27]. Acest document trebuie să dirijeze 
întregul proces de asigurare a securităţii, reprezen-
tând în esenţă Concepţia securităţii întreprinderii (în 
viziunea noastră, o variantă prescurtată a Concepţiei 
asigurării criminologice a securităţii economice a în-
treprinderii). Sub aspect conceptual, aceasta este de-
finită ca un document ce reflectă un sistem de viziuni 
ale conducerii întreprinderii asupra problemelor de 
securitate la diferite etape, nivele şi sfere de activitate 
ale întreprinderii şi care determină principalele căi de 
soluţionare a acestora, principiile, direcţiile şi etapele 
de realizare a măsurilor de securitate [20,p. 27].

În termeni similari, concepţia securităţii între-
prinderii este definită şi în literatura de specialitate 
autohtonă, precizându-se că aceasta determină scopu-
rile şi sarcinile sistemului de securitate, principiile de 
organizare şi funcţionare, bazele ei juridice, tipurile 
de ameninţări la adresa securităţii economice şi re-
sursele ce urmează a fi protejate, inclusiv protecţia 
juridică, organizatorică şi tehnico-inginerească [7,p. 
161]. Astfel, concepţia securităţii întreprinderii pre-
zintă în sine un sistem ştiinţific fundamentat de opinii 
asupra determinării principalelor direcţii, condiţii şi 
ordini de transpunere în viaţă a sarcinilor privind pro-
tecţia activităţii de antreprenoriat împotriva acţiunilor 
ilegale şi a concurenţei neoneste [7,p. 160].

În opinia noastră, însăși concepția de securitate 
criminologică a întreprinderii ar putea fi definită ca un 
sistem de idei asupra scopului, sarcinilor, principiilor, 
direcțiilor prioritare și metodelor privind protecția în-

treprinderii împotriva acțiunilor infracționale, intere-
selor criminale, a concurenței neloiale și a factorilor 
criminogeni de diversă natură [3,p. 197]. 

O atenţie distinctă în context, merită opinia specia-
liştilor care susţin că elaborarea Concepţiei securităţii 
întreprinderii ca document trebuie să se realizeze în 
baza unui model conceptual de securitate [20,p. 27], 
care în esenţă denotă fundamentarea sa pe elaborările 
teoretice ale doctrinei. Acest model conceptual trebu-
ie să reflecte esenţa securităţii pentru întreprindere, să 
determine ameninţările, subiecţii şi obiectele securi-
tăţii, sarcinile (sau funcţiile speciale) ale securităţii şi 
principalele căi de realizare a acestora [20,p. 27]. Prin 
urmare, vorbind în continuare despre Concepţia se-
curităţii întreprinderii, de fapt vom dezvolta modelul 
conceptual (teoretic) al acesteia.

Un aspect deosebit de important pentru demara-
rea cercetărilor în acest sens, considerăm că priveşte 
însăşi momentul creării sistemului de securitate a în-
treprinderii, în funcţie de care cercetătorii identifică 
două situaţii distincte [9,p. 158-159]:

prima – crearea acestui sistem (sau luarea de mă-- 
suri în acest sens) pe parcursul funcţionării întreprin-
derii în funcţie de momentul survenirii eventualelor 
pericole şi ameninţări;

a doua – crearea - sistemului de securitate odată 
cu înfiinţarea întreprinderii însăşi, activitatea de bază 
a acesteia înglobând şi segmentul asigurării securi-
tăţii. 

Considerăm că momentul cel mai potrivit pentru 
elaborarea Concepţiei securităţii întreprinderii este 
la etapa creării însăşi a întreprinderii, concomitent cu 
perfectarea tuturor actelor necesare pentru organiza-
rea şi înregistrarea acesteia (mai ales pentru întreprin-
derile care desfăşoară o activitate complexă), întrucât 
doar astfel asigurarea securităţii ar constitui o par-
te componentă integrantă a activităţii întreprinderii 
(moment subliniat și de către specialiști [7,p. 160]). 

De rând cu momentul elaborării concepției, o 
semnificație distinctă prezintă și caracterul securității 
pe care aceasta urmează să o asigure. În opinia noas-
tră, indiferent de denumire, concepția trebuie să se 
refere la securitatea complexă a activităţii antrepre-
noriale, care potrivit cercetătorilor presupune un sis-
tem de măsuri de protecţie personală, comercială şi 
materială a subiecţilor acestei activităţi (firmă, antre-
prenor) faţă de diferite atentate şi crearea condiţiilor 
pentru o activitate eficientă [23,p. 7]. 

În esență, abordarea complexă a securității între-
prinderii este practic inevitabilă întrucât sistemul de 
securitate al întreprinderii cuprinde cumulativ mai 
multe subsisteme, precum: securitatea economică, se-
curitatea tehnogenă, securitatea ecologică, securitatea 
informaţională, securitatea psihologică, securitatea 
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fizică, securitatea ştiinţifico-tehnică, securitatea anti-
incendiară [18,p. 11-12], care după cum precizasem 
anterior sunt interdependente. 

Reiterăm în context că din aceste subsisteme cea 
mai importantă (superioară) totuşi se consideră a fi 
securitatea economică, din câteva motive. În primul 
rând, toate aceste tipuri de securitate pot fi caracteri-
zate ca fiind stări ale diferitor parametri sau aspecte ale 
activităţii întreprinderii, în timp ce securitatea econo-
mică caracterizează situaţia generală a întreprinderii, 
fiind astfel o caracteristică integrativă a acesteia. În al 
doilea rând, neasigurarea majorităţii tipurilor de se-
curitate a întreprinderii (din cele enunţate), cum ar fi 
cea informaţională, antiincendiară etc. se poate solda 
cu grave prejudicii economice, căpătând astfel un ca-
racter economic – valoarea prejudiciului. În al treilea 
rând, asigurarea tuturor tipurilor de securitate impli-
că anumite costuri, ceea ce iarăşi reliefează categorii 
economice. În fine, securitatea economică reprezintă 
principalul tip de securitate, şi din simplul motiv că 
întreprinderea este un subiect al relaţiilor economice 
[9,p. 158].

Cu toate acestea, subliniem o dată în plus, necesita-
tea înțelegerii largi a conceptului de securitate econo-
mică, mai ales luând în considerație și scopurile aceste-
ia care, potrivit cercetătorilor, includ [14,p. 76-77] atât 
asigurarea unei înalte eficienţe a activităţii desfăşurate, 
stabilitatea financiară şi independenţa întreprinderii; 
asigurarea independenţei tehnologice şi atingerea unui 
nivel înalt de competitivitate al potenţialului tehnic 
al întreprinderii; atingerea unui management eficient, 
o structură organizaţională eficientă de conducere a 
întreprinderii; atingerea unui nivel înalt de calificare 
a personalului şi a potenţialului lui intelectual; mini-
mizarea influenţei distructive a rezultatelor activităţii 
desfăşurate asupra stării mediului înconjurător, cât 
și protecţia juridică a tuturor domeniilor de activita-
te ale întreprinderii; asigurarea protecţiei informaţiei, 
a secretului comercial şi atingerea unui nivel necesar 
de asigurare informaţională a activităţii tuturor struc-
turilor întreprinderii; organizarea eficientă a securităţii 
personalului întreprinderii, capitalului şi proprietăţii 
acesteia, precum şi a intereselor comerciale.

Pornind de la aceste scopuri putem deduce că 
securitatea complexă a întreprinderii practic se 
identifică cu securitatea economică a acesteia, care 
astfel cuprinde totalitatea subsistemelor de securita-
te ale întreprinderii. Desigur, acest moment însă nu 
exclude necesitatea și utilitatea abordării separate a 
securității criminologice a întreprinderii. În același 
timp însă, considerăm important a reitera că asigura-
rea securității întreprinderii (indiferent de denumi-
rea acesteia – economică, complexă sau pur și simplu 
securitate) va fi întotdeauna criminologică, întrucât 

însăși sistemul securității criminologice, în esența 
sa, reprezintă un instrument, un mecanism de asigu-
rare a securității tuturor structurilor organizaționale 
și domeniilor de activitate ale întreprinderii. Prin 
urmare, este incontestabil faptul că atât securitatea 
întreprinderii în ansamblu, cât și securitatea subsis-
temelor acesteia pot fi asigurate, în primul rând, prin 
mijloace și metode criminologice.

Referindu-ne în continuare la conținutul 
Concepției de asigurare criminologică a securității 
economice a întreprinderii, precizăm că acesta tre-
buie să cuprindă, în principal, referințe la: obiectul 
securității, scopul și sarcinile, subiecții activității de 
asigurare a securității, principiile ce stau la baza aces-
teia, precum și pericolele care ar putea eventual să 
amenințe securitatea întreprinderii. Cu alte cuvinte, 
Concepția trebuie să reflecte destul de clar și complet 
sistemul de asigurare criminologică a securității 
întreprinderii, care poate fi definit ca totalitatea 
subiecților securității criminologice, a măsurilor și 
metodelor orientate spre menținerea nivelului de se-
curitate maxim posibil în condiții concrete, preveni-
rea, înlăturarea și minimizarea consecințelor atentate-
lor criminale [3,p. 199].

În concret, concepția trebuie să conțină răspun-
suri la următoarele întrebări [20,p. 28]: 

cine și ce trebuie protejat (obiectul securității); - 
de cine sau de ce trebuie protejat (pericolul); - 
cine, cu ce și cum să protejeze (subiecții asigu-- 

rării securității); 
ce sisteme/structuri trebuie create sau modificate - 

pentru a asigura o protecție eficientă.
Obiectul securității întreprinderii. În general, 

obiectul securității este întreprinderea și interesele 
acesteia ce necesită a fi protejate de eventualele pe-
ricole şi ameninţări. Unii cercetători, precizează că 
în cazul întreprinderilor o protecţie distinctă necesită 
resursele acesteia [16,p. 53]. 

În opinia noastră, drept obiecte ale protecției cri-
minologice pot fi [3,p. 197]:

 - personalul întreprinderii;
 - interesele întreprinderii și a clientelei;
 - resursele materiale, financiare și mijloacele de 

producție; 
- resursele informaționale;
 - resursele normative;
 - autoritatea și reputația întreprinderii etc. 
În funcţie de specificul fiecărui obiect urmează să 

fie elaborate strategii și măsuri distincte de asigurare 
a securităţii. În acest caz trebuie să se țină cont de 
faptul că fiecare obiect dispune de un anumit nivel de 
vulnerabilitate, poate fi amenințat de tipuri concrete 
de pericole și în caz de atentare poate genera anumite 
pagube materiale și morale.
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Unii specialişti susţin că identificarea principale-
lor sectoare ale funcţionării în siguranţă a întreprin-
derii dă posibilitatea determinării principalelor forme 
şi moduri de apărare a intereselor întreprinderii. Re-
spectiv, sunt identificate următoarele sectoare ce ne-
cesită a fi protejate [21,p. 8]:

sectorul de producţie şi tehnologic-  (securitatea 
procesului tehnologic şi al valorilor materiale);

sectorul juridic şi comercial-  (analiza şi aprecie-
rea partenerilor, protecţia juridică a intereselor între-
prinderii, asigurarea securităţii dinamicii resurselor 
financiare şi materiale ale întreprinderii);

sectorul informaţional-  (evaluarea importanţei 
infomaţiei; asigurarea contracarării ameninţărilor la 
adresa informaţiilor întreprinderii, exprimate prin 
atentarea la integritatea, confidenţialitatea, completi-
tudinea şi accesibilitatea acesteia);

sectorul cadrelor-  (selectarea şi repartizarea ca-
drelor în corespundere cu capacitatea de a asigura se-
curitatea unei activităţi eficiente a întreprinderii).

Astfel, în funcție de obiectul securității și ținând 
cont de tipul întreprinderii, de posibilitățile tehnico-
materiale și administrative ale acesteia, în cadrul sis-
temului de asigurare criminologică a securității pot 
fi prevăzute diverse subsisteme cum ar fi [3,p. 199]: 

– subsistemul de dirijare (coordonare); 
– subsistemul de analiză și prognozare a riscurilor; 
– subsistemul de asigurare juridică și 

organizațională; 
– subsistemul de securitate a teritoriului, edificii-

lor, transportului și comunicațiilor; 
– subsistemul de securitate a personalului; 
– subsistemul de securitate informatică; 
– subsistemul de securitate tehnică și incendiară. 
O astfel de organizare și planificare a activității 

de asigurare a securității este de natură să determine 
substanțial eficiența acesteia în practică.

Scopul și sarcinile asigurării securităţii între-
prinderii. Pornind de la accepţiunea largă a securităţii 
întreprinderii, diferiţi cercetători abordează în mod 
diferit scopul asigurării acesteia. Unii se limitează 
doar la definirea acestuia, în timp ce alții îl dezvoltă 
destul de detaliat. 

În cel mai larg sens, se consideră că scopul asi-
gurării securității criminologice constă în atingerea 
unei securități maxim posibile cu resursele disponi-
bile (umane, financiare, materiale, tehnice etc.) ale 
întreprinderii [2,p. 25]. Mai concret, unii cercetători 
precizează că scopul asigurării criminologice a secu-
rităţii întreprinderii presupune protecţia proprietăţii 
şi personalului acesteia faţă de factorii de ameninţare 
interni şi externi, prevenirea şi contracararea încălcă-
rilor de lege, a cauzelor şi condiţiilor care le generea-
ză, precum şi a situaţiilor excepţionale [28,p. 43].

Cu mult mai complex privește problema A. Rus-
nac, care identifică o serie de scopuri ale sistemului 
de securitate precum [7,p. 161-162]:

asigurarea funcţionării stabile a întreprinderii şi - 
prevenirea ameninţărilor la adresa securităţii ei, pro-
tecţia intereselor legitime ale organizaţiei împotriva 
atentatelor ilegale, protecţia vieţii şi sănătăţii perso-
nalului, neadmiterea furtului de mijloace financiare şi 
tehnico-materiale, nimicirii sau deteriorării bunurilor 
şi valorilor, divulgării şi scurgerii informaţiei de ser-
viciu, nepermiterea accesului nesancţionat la acest fel 
de informaţie, prevenirea cazurilor de deteriorare a 
mijloacelor tehnice ce asigură activitatea de produc-
ţie, inclusiv a mijloacelor de informatizare;

formarea unei idei integrative despre - sistemul de 
securitate al întreprinderii şi punerii în concordanţă 
reciprocă a diferitor elemente ale acestui sistem, de-
terminarea căilor de realizare a măsurilor ce asigură 
nivelul necesar al gradului de protecţie a obiectelor;

creşterea prestigiului întreprinderii şi sporirea - 
veniturilor ei din contul asigurării unei calităţi înalte 
a serviciilor prestate şi al garanţiei securităţii dreptu-
rilor şi intereselor proprietarului.

În opinia noastră, scopul, adică finalitatea punerii 
în aplicare a Concepției (pe care o dezvoltăm), rezidă 
în asigurarea funcționării și dezvoltării stabile a între-
prinderii, protecția eficientă a intereselor legitime ale 
întreprinderii prin prevenirea amenințărilor la adresa 
securității acesteia, înlăturarea riscurilor și curmarea 
atentatelor criminale [3,p. 198]. Desigur, acest scop 
de asigurare a maximei securități posibile în condiții 
concrete, urmează a fi atins în limitele resurselor dis-
ponibile ale întreprinderii. 

În opinia specialiştilor criminologi, sarcinile 
asigurării securităţii criminologice includ [1,p. 33-
34; 2,p. 25-26]: - a releva pericolele și amenințările 
criminale care vizează întreprinderea; - a explica 
conducerii însemnătatea securității criminologice și 
necesitățile curente în resurse ale activității de asigu-
rare a securității criminologice; - a studia angajații, 
partenerii, clienții, concurenții și candidații la aceste 
poziții; - a educa și instrui întregul personal cum poa-
te să contribuie la asigurarea securității criminologice 
fiecare dintre angajați; - a proteja secretul comercial și 
altă informație secretă sau de serviciu (documentație, 
corespondență etc.); - a depista angajații corupți, hoți 
sau neglijenți cu bunurile materiale și ideale; - a pro-
teja bunurile mobile și imobile de furt, deteriorare 
sau distrugere; - a nu admite pătrunderea pe teritoriu 
și în edificii a răufăcătorilor, indiferent de intențiile 
criminale ale acestora; - a-i apăra pe conducători, 
salariații deosebit de prețioși (inventatori, posesori 
de informație secretă etc.), clienți, vizitatori, dar și 
pe ceilalți angajați de atacuri criminale; - a contri-
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bui conceptual și informațional-analitic la asigurarea 
securității mijloacelor de comunicație; - a suprave-
ghea vizitatorii pe durata aflării acestora pe terito-
riu sau în edificii; - a depista spionii și trădătorii sau 
acțiunile de spionare a întreprinderii; - a coordona și 
facilita evacuarea de urgență a imobililor în caz de 
atac criminal, avarie sau calamitate naturală; - a con-
tribui la desfășurarea anchetelor de serviciu și la co-
lectarea informației importante pentru activitatea în-
treprinderii, prin metode speciale; - a elabora metode 
și mijloace de asigurare a securității criminologice, a 
implementa recentele descoperiri și experiența avan-
sată în domeniu, precum și a perfecționa permanent 
activitatea de asigurare a securității criminologice; - a 
asigura buna desfășurare a activității întreprinderii.

În opinia noastră, sarcinile primordiale ale asi-
gurării securității criminologice a întreprinderii ar 
putea fi sintetic formulate după cum urmează [3,p. 
197]: 

– identificarea și caracterizarea vulnerabilităților în 
activitatea întreprinderii și a amenințărilor criminale 
la adresa obiectelor securității criminologice, precum 
și prognozarea factorilor care pot prejudicia și aduce 
la perturbarea funcționării normale a întreprinderii; 

– cunoașterea și înlăturarea cauzelor și condițiilor 
care aduc la prejudicierea materială și morală a în-
treprinderii și personalului sau la dezorganizarea 
funcționării întreprinderii; 

– crearea mecanismelor și a condițiilor de 
reacționare imediată la amenințările intervenite la 
adresa securității întreprinderii; 

– perfecționarea continuă a sistemului de asigura-
re a securității criminologice a întreprinderii, instru-
irea personalului implicat în activități de asigurare a 
securității și crearea mecanismelor de interacțiune cu 
organele anticrimă; 

– curmarea eficientă a amenințărilor la adresa 
securității întreprinderii, crearea mecanismelor de re-
cuperare a prejudiciilor și diminuarea consecințelor 
negative ale atentatelor la interesele întreprinderii și 
personalului. 

Subiecții asigurării criminologice a securității 
întreprinderii. Cercetătorii identifică două categorii 
de subiecţi ce asigură securitatea economică a între-
prinderii: externi şi interni. Din categoria subiecţilor 
externi fac parte organele puterii legislative, executi-
ve şi judecătoreşti, care creează fundamentul legisla-
tiv al funcţionării şi protecţiei activităţii antrepreno-
riale în diferite sfere şi asigură executarea acestuia. 
Subiecţii interni sunt persoanele ce nemijlocit reali-
zează activitatea de asigurare a securităţii economice 
a întreprinderii concrete. În această calitate pot fi atât 
colaboratorii propriului serviciu/structură de securita-
te al întreprinderii, cât şi persoane invitate din organi-

zaţii speciale ce prestează servicii de protecţie şi pază 
a activităţii antreprenoriale [16,p. 54].

Deci, strict vorbind, securitatea criminologică 
privată este asigurată fie de însuşi beneficiarul, fie de 
către profesionişti particulari sau agenţii specializate 
[2,p. 7].

În cadrul întreprinderilor adeseori activează struc-
turi speciale axate pe asigurarea securității eco-
nomice a acesteia, ele având următoarele denumiri: 
„serviciul protecție”; „serviciul pază”; „serviciul 
securitate a întreprinderii”; „serviciul securitate eco-
nomică a întreprinderii” etc. Potrivit cercetătorilor, 
o asemenea structură din cadrul întrepinderii este un 
subiect al „activității particulare de detectivi și pază” 
ce funcționează în baza Legii privind activitatea par-
ticulară de detectivi şi de pază [6]. 

În esență, problema asigurării securității econo-
mice practic privește toate întreprinderile, indiferent 
de faptul dacă dispun sau nu de asemenea structuri 
interne. În cazul în care nu dispun, întreprinderile pot 
contracta serviciile unei structuri licențiate în presta-
rea unor asemenea servicii.

Cel mai important este că atât propriul serviciu de 
securitate, cât și cel contractat pot să soluționeze ches-
tiuni separate în materie de asigurare a securității, 
întrucât problema asigurării securității economice a 
întreprinderii nu poate fi soluționată exclusiv prin ac-
tivitatea de investigare și pază. Este necesară în acest 
sens și realizarea altor funcții importante prcum: con-
trolul, monitorizarea, coordonarea acțiunilor diferi-
tor subdiviziuni, prognozarea, influențarea activității 
întreprinderii. Respectiv, realizarea acestor funcții 
este şi de competența unor asemenea structuri pre-
cum: serviciul control intern, serviciul audit intern, 
serviciul control și revizie, serviciul control finan-
ciar, secția juridică, contabilitatea, secția tehnologii 
informaționale, secția cadre etc. [10,p. 29-30]. De 
aici, se poate deduce, că pentru o asigurare eficientă a 
securităţii criminologice a întreprinderii este necesa-
ră o colaborare strânsă a tuturor subdiviziunilor aces-
teia, cât și o abordare complexă a acestei activități 
ținând cont de obiectele, scopul și sarcinile sistemului 
de securitate.

În fine, suntem de părerea că eficiența activității 
de asigurare criminologică a securității întreprin-
derii ar fi cu mult mai pronunțată doar în condițiile în 
care aceasta se va desfășura prin colaborarea strânsă 
între [3,p. 198]: organele statale anticrimă, conducă-
torii și angajații întreprinderii, serviciile de securi-
tate și pază ale întreprinderii și agențiile private de 
protecție, pază și detectivi particulari.

Principiile asigurării securității întreprinderii. 
Importante sunt în context şi principiile care stau la 
baza sistemului de asigurare a securităţii întreprin-
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derii. În doctrină nu poate fi atestată o viziune unică 
asupra acestora. Astfel, unii cercetători enunţă urmă-
toarele principii [19,p. 10-11]: prioritatea măsurilor 
de prevenire; legalitatea; folosirea complexă a forţe-
lor şi mijloacelor; coordonarea şi interacţiunea în in-
teriorul întreprinderii şi în exteriorul acesteia; combi-
narea transparenţei cu confidenţialitatea; competenţa; 
oportunitatea economică; planificarea activităţii; con-
tinuitatea. 

Într-o altă viziune, sistemul asigurării securităţii 
economice trebuie să se bazeze pe: principiul legali-
tăţii, principiul raţionalităţii şi eficienţei economice, 
principiul coerenţei şi exhaustivităţii; principiul con-
tinuităţii [17,p. 60-61].

Cercetătorii criminologi pun accept pe următoarele 
principii [2,p. 27;1,p. 35; 28,p. 45]: legalității, respec-
tării drepturilor și libertăților omului, dirijării centrali-
zate, coordonării și conlucrării cu organele anticrimă, 
suficienței rezonabile, corespunderii pericolelor și 
amenințărilor, perfecționării, stimulării progresive a 
subiecților sistemului, competenței, confidențialității, 
folosirii complexe a forțelor și mijloacelor, justificării 
măsurilor de securitate, corespunderii nivelului de se-
curitate resurselor alocate, absolutului imposibil.

Dincolo de viziunea doctrinară asupra problemei, 
vom atrage atenţia şi asupra cadrului normativ în do-
meniu, care stipulează următoarele principii ce stau la 
baza activităţii particulare de detectiv şi pază: princi-
piul legalităţii, umanismului, echităţii sociale, respec-
tării drepturilor şi libertăţilor persoanei, interacţiunii 
cu autorităţile publice şi asociaţiile obşteşti în vede-
rea asigurării ordinii de drept [6,art. 4].

În opinia noastră, principiile specifice unui sis-
tem eficient de asigurare a securității criminologi-
ce a întreprinderii ar putea fi [3,p. 197]: principiul 
legalității; principiul corespunderii mijloacelor de 
asigurare a securității pericolelor și amenințărilor; 
principiul competenței și perfecționării; principiul 
dirijării centralizate; principiul conlucrării cu orga-
nele de drept; principiul folosirii complexe a forțelor 
și mijloacelor; principiul confidențialității; principiul 
suficienței rezonabile și justificării economice; prin-
cipiul îmbinării măsurilor preventive cu cele reactive 
(de curmare, de intervenție). 

Pericolele și amenințările la adresa securității 
întreprinderii. În fine, un ultim moment ce trebuie 
reflectat în conținutul concepției de asigurare cri-
minologică a securității economice a întreprinderii 
(dar în nici un caz ultim după importanță) privește 
riscurile, pericolele și amenințările criminogene la 
adresa securității întreprinderii.

După cum susțin cercetătorii, pentru asigurarea 
funcţionării efective a întreprinderii este necesar a re-
aliza o prognoză a eventualilor factori de risc, pericol 

şi ameninţări la adresa securităţii economice a aces-
teia, precum şi luarea de măsuri urgente pentru neu-
tralizarea acestora sau reducerea impactului lor asu-
pra întreprinderii [24,p. 194]. Pe cale de consecință, 
pentru realizarea eficientă a sarcinilor securităţii în-
treprinderii este necesar a identifica cât mai complet 
şi amplu sistemul de pericole şi ameninţări la adresa 
acesteia [21,p. 10].

Chiar dacă pentru subiecţii activităţii antrepre-
noriale adeseori, în loc de noţiunea de „pericol” sau 
„ameninţare”, este utilizată noţiunea de „risc” [8,p. 
11], noi totuși le vom folosi pe toate, cu unele preci-
zări de rigoare.

În sens uzual, între noţiunile de risc, pericol şi 
ameninţare nu există nici o diferenţă. În schimb, pri-
vindu-le prin prisma securităţii economice, putem 
constata că ele reprezintă categorii distincte. Astfel, 
riscul presupune posibilitatea survenirii unor conse-
cinţe adverse în activitatea întreprinderii. Ca principal 
factor de risc se prezintă o anumită cauză ce poate de-
termina apariţia unui pericol, care la rândul său poate 
prejudicia activitatea întreprinderii. Pericolul poate fi 
înţeles ca posibilitatea unor influenţe negative asupra 
întreprinderii care pot fi soldate cu cauzarea de anu-
mite prejudicii, ce pot duce într-un final la înrăutăţi-
rea situaţiei înteprinderii. La categoria principalelor 
surse de pericol pot fi atribuite condiţiile, în prezenţa 
cărora este posibilă depistarea unor intenţii ostile de 
natură să influenţeze negativ întreprinderea. Amenin-
ţarea, la rândul ei, este cea mai concretă formă a pe-
ricolului, care poate influenţa negativ întreprinderea 
[25,p. 26]. 

Urmărind procesul de apariţie al ameninţării, se 
poate constata că pentru început apare riscul, adică o 
anumită cauză care poate determina apariţia unor in-
fluenţe negative asupra întreprinderii. După risc, apare 
pericolul care indică posibilitatea efectivă a influen-
ţei negative. După pericol, se conturează ameninţarea 
care poate direct determina survenirea unor consecin-
ţe negative. Respectiv, ameninţarea constituie treapta 
superioară a pericolului de survenire a consecinţelor 
negative, care apare după ce întreprinderea a depăşit 
etapa riscului şi a pericolului [13,p. 89].

Reiterăm în context că ameniţarea la adresa secu-
rităţii economice a organizaţiei constituie un factor 
(totalitate de factori) ce creează pericol pentru inte-
resele vitale ale acesteia [15; p. 193], putând cauza 
prejudicii morale sau materiale [7,p. 161]. Într-o altă 
opinie, ameninţările la adresa securităţii sunt totali-
tatea factorilor şi condiţiilor ce creează pericol pen-
tru funcţionarea normală a subiecţilor activităţii an-
treprenoriale în corespundere cu scopul şi sarcinilor 
prestabilite [23,p. 10; 28,p. 7].

Prin urmare, în opinia noastră, cunoaşterea şi de-
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limitarea clară între riscuri, pericole şi amninţări pre-
zintă o importanţă deosebită pentru elaborarea unor 
măsuri corespunzătoare eficiente de prevenire, evita-
re şi contracarare a acestora. De asemenea, în acest 
sens, este importantă şi clasificarea pericolelor şi 
ameninţărilor. 

În literatura de specialitate, există o multitudine de 
clasificări a amenințărilor la adresa securității eco-
nomice a întreprinderii. Dintre acestea menționăm 
următoarele [1,p. 28]:

după sursă (interne și externe);- 
după natura apariției (politice, criminale, - 

concurențiale etc.);
după probabilitatea realizării (reale și - 

potențiale);
după obiectul atentării (informația, personalul, - 

finanțele, valorile materiale, reputația profesională);
după posibilitatea prognozării (prognozabile și - 

neprognozabile);
după mărimea prejudiciului cauzat (catastrofale, - 

considerabile, generatoare de dificultăți etc.);
după caracter (permanente sau temporare, direc-- 

te sau indirecte, localizabile complet sau parţial etc. 
[23,p. 12]);

după sfera activității vitale (economică, socială, - 
ecologică, politică, socială, de asigurare a ordinii de 
drept) [2,p. 13-18; 5; 7,p. 27-29].

Toate aceste criterii contribuie substanțial la eva-
luarea gradului și tipului de pericol și amenințare, 
cunoașterea cărora fiind absolut necesară pentru tra-
sarea strategiei de asigurare a securității crimino-
logice.

Cea mai larg recunoscută clasificare a amenin-
ţărilor este cea care face distincţie între ameninţă-
rile interne şi externe [14,p. 77]. În funcţie de sfera 
de manifestare, ameninţările mai sunt clasificate în: 
ameninţări cu caracter social-economic; ameninţări 
cu caracter tehnogen; ameninţări cu caracter natural. 
O dezvoltare detaliată a acestora poate fi atestată la 
cercetătorii С.И. Пучков și С.А. Кузнецов[23, p. 
10-11].

În cadrul identificării, analizei și prognozării 
potențialelor amenințări la adresa intereselor între-
prinderii în cadrul concepției trebuie să se țină cont 
de condițiile externe și interne obiectiv existente ce 
influențează securitatea acesteia. Printre acestea pot fi 
menționate [7,p. 64]: 

instabilitatea situației politice și social-economi-- 
ce, agravarea situației criminogene;

nerespectarea legislației, nihilismul juridic, lipsa - 
unor legi și norme juridice în probleme vitale;

nivelul redus al responsabilității morale, psiho-- 
logice și de producție a cetățenilor.

Pentru orice afacere, un pericol grav prezintă ame-

ninţările ascunse, dintre care cele mai răspândite fi-
ind acţiunile concurenţilor neloiali, activitatea ilegală 
a reprezentanților organelor de stat sau de control, 
precum şi acţiunile infracționale ale grupărilor crimi-
nale, a propriului personal etc. [14,p. 77].

Astfel, din punctul nostru de vedere, pentru o 
mai bună organizare a activității de asigurare a 
securității criminologice, este necesară atât instrui-
rea personalului – specialiști în administrarea riscuri-
lor, cât şi întocmirea unei liste a pericolelor concrete 
care ar viza întreprinderea [3,p. 197]. În concret, în 
listă, printre altele urmează a fi incluse: – spionajul; 
– trădarea intereselor întreprinderii; – concurența ne-
loială; – reiderismul criminal; – corupția; – atentate 
asupra personalului întreprinderii; – atentate la pro-
prietate, resursele financiare și informaționale (împie-
dicarea activităţii); – abuzuri din partea personalului 
întreprinderii; – neglijență și imprudența personalu-
lui; – defăimarea; – dezinformarea. 

Majoritatea cercetătorilor susţin că cea mai rele-
vantă ameninţare la adresa securităţii economice a 
întreprinderii în perioada contemporană este atacul 
raider (noţiunea de „atac raider” lipseşte cu desă-
vârşire în actele legislative ale Republicii Moldova, 
însuşi cuvântul, provenind de la cuvintul englez „rei-
der” sau „raid” [26,p. 5], care în traducere ar înseam-
na o incursiune, un atac subit, o invazie [4]) sau pira-
teria economică care presupune preluarea controlului 
asupra întreprinderii şi obţinerea de profituri colosale 
din distrugerea acesteia [2,p. 23].

În dependenţă de ameninţare şi etapa de dezvolta-
re a acesteia sistemul securităţii întreprinderii trebuie 
să activeze în regim de aşteptare şi pregătire de a con-
tracara ameninţările survenite, în regim de intervenţie 
urgentă [23,p. 12].

Măsurile de asigurarea securității criminolo-
gice trebuie orientate în principal spre neadmiterea 
transformării pericolelor criminale în amenințări 
criminale (măsuri preventive), iar în caz de necesi-
tate – spre curmarea, anihilarea amenințărilor crimi-
nale, acestea fiind selectate în funcţie de eficacitate, 
eficiență şi resursele disponibile. În acelaşi timp, în-
treaga activitate de asigurare a securității crimino-
logice a întreprinderii trebuie să implice aplicarea 
unor astfel de metode importante precum [3,p. 197]: 
– selectarea, instruirea și promovarea personalului; 
– pază, îngrădiri și limitarea accesului; – observare; 
– ascultare; – verificare; – investigare; – expertiza-
re criminologică și juridică a proiectelor de decizii 
strategice și a contractelor; – conlucrarea cu organe-
le anticrimă. 

În fine, chiar dacă o securitate economică com-
pletă şi absolută a întreprinderii nu poate fi atinsă, 
totuşi măsurile necesare luate la momentul oportun 
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pot preveni şi evita ameninţările distructive şi insol-
vabilitatea acesteia. 

Încheiere. Studiul întreprins ne permite a conclu-
ziona că o concepţie clară şi concretă de asigurare 
criminologică a securităţii economice a întreprinderii 
realizată responsabil şi eficient de către subiecţi bine 
pregătiţi în domeniu ar fi în măsură să determine atin-
gerea cu succes a acestui obiectiv. Reperele teoretice 
promovate în acest studiu pot servi drept bază meto-
dologică pentru asigurarea criminologică a securității 
economice a întreprinderii.

Recenzent: 
Mihail LAȘCU, 

doctor în drept
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Introducere. După cum menționează autorul 
I. M. Brainin: „Subiectul infracțiunii nu poa-

te fi exclus din numărul elementelor constitutive ale 
componenței de infracțiune, deoarece nici acțiunea 
prejudiciabilă ca semn obligatoriu al laturii obiec-
tive, nici vinovăția ca element constitutiv al la-
turii subiective, nu pot fi concepute fără existența 
subiectului, adică a persoanei fizice concrete care 
săvârșește fapta infracțională. Acțiunea prejudici-
abilă și vinovăția sunt două elemente inseparabile 
de personalitatea infractorului, deoarece anume prin 
intermediul acestuia ele obțin posibilitatea de a se 
materializa și a se exprima sub formă de infracțiune. 
Prin urmare, subiectul infracțiunii alături de celelal-
te elemente constitutive și alcătuiesc componența 
oricărei infracțiuni” [6, p. 219].

În acest context, conform art. 21 CP, sunt pasibile 
de răspundere penală persoanele fizice responsabile 
care în momentul săvârșirii infracțiunii au împlinit o 
anumită vârstă cerută de lege (16 ani, 14-16 ani) și 
persoanele juridice (cu excepția autorităților publi-
ce) care desfășoară activitatea de întreprinzător, dacă 
există condițiile cerute de lege pentru acestea.

Rolul și importanța subiectului infracțiunii este re-
marcată nu numai de doctrina dreptului penal, dar și 
de știința criminalisticii.

În acest sens, majoritatea infracțiunilor presupun 
prezența subiectului la locul săvârșirii faptei și comi-
terea de către acesta a unor acțiuni ce produc modifi-
cări în ambianța existentă. Aceste modificări sunt cu-

noscute sub denumirea generică de urme. Examinarea 
urmelor permite determinarea pătrunderii „în câmpul 
infracțiunii”, a acțiunilor întreprinse și a succesiunii 
acestora, a instrumentelor folosite și a deprinderilor 
de mânuire a lor, a identității autorului etc. [5, p. 4].

Prin urmare, subiect al tuturor infracțiunilor de-
scrise de legea penală, inclusiv și a infracțiunii de 
vandalism, poate fi omul ca persoană fizică responsa-
bilă, care a atins o vârstă anumită [4, p. 189]. De aici 
rezultă că, numai persoana fizică poate fi recunoscută 
în calitate de subiect al infracțiunii specificate la art. 
288 CP.

Metode aplicate și materiale utilizate. În vede-
rea realizării scopului trasat, în prezentul articol au 
fost aplicate o serie de metode, printre care se enumă-
ră: metoda logică (bazată pe analiza deductivă şi cea 
inductivă, generalizare și nu în ultimul rând specifica-
re), metoda sistemică şi metoda comparativă.

Pentru elaborarea articolului științific au fost con-
sultate Codul penal al Republicii Moldova, Hotărârea 
Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Mol-
dova cu privire la practica judiciară în cauzele privind 
minorii nr. 39 din 22.11.2004, precum și lucrările 
științifice a autorilor A. Borodac, I. M. Brainin, N. 
A. Șirokov, A. E. Doncenko, N. A. Ceremnova, V. F. 
Pirojkov etc.

Rezultate obținute și discuții. Analizând su-
biectul ca unul dintre elementele constitutive ale 
componenței infracțiunii de vandalism, considerăm a 
fi oportun să purcedem la o descriere succintă a sem-
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nelor și proprietăților subiectului infracțiunii, care 
convențional pot fi divizate în două grupe și anume: 
semnele criminologice și semnele juridico-penale.

Semne criminologice (aspectul moral, social-poli-
tic al infractorului, particularitățile lui psihologice și 
psihice etc.) au o mare importanță pentru determina-
rea cauzelor infracționalității și a condițiilor care con-
tribuie la săvârșirea infracțiunilor, precum și pentru 
elaborarea măsurilor de prevenire a lor [4, p. 189].

Din punct de vedere juridico-penal, subiectul 
infracțiunii este persoana care săvârșește nemijlocit 
infracțiunea sau participă la săvârșirea ei, sau utilizea-
ză fenomenele naturale, animalele, ființe iresponsabi-
le etc., producătoare de daune colosale, prejudiciabile 
în scopul comiterii infracțiunii. Sub aspectul juridico-
penal, subiectul infracțiunii trebuie să întrunească trei 
condiții indicate de legea penală: să aibă o anumită 
vârstă, să fie responsabil și să posede o anumită sau 
anumite calități, dacă aceasta este prevăzut direct de 
norma penală [4, p. 189].

Deci, pentru atribuirea unei persoanei a calității de 
subiect al infracțiunii, în primul rând, urmează să fie 
demonstrat că anume ea a comis fapta ilicită, fie de 
sine stătător bazându-se pe propriile puteri, fie cu aju-
torul unor mijloace, mecanisme, utilaje, animale sau 
persoane iresponsabile sau minore.

În cel de al doilea rând, urmează să fie determi-
nată starea de responsabilitate a persoanei bănuite de 
comiterea unei infracțiuni, adică facultatea acesteia 
de a aprecia caracterul prejudiciabil al acțiunilor sau 
inacțiunilor sale și aptitudinea de a le dirija, și po-
sibilitatea de a prevedea survenirea anumitor urmări 
negative în rezultatul faptei comise.

Fiind înzestrată cu asemenea capacități, persoana 
pe bună dreptate poate fi considerată drept responsa-
bilă. Conducându-ne de prevederile art. 22 CP, putem 
defini responsabilitatea ca starea psihologică a per-
soanei care are capacitatea de a înţelege caracterul 
prejudiciabil al faptei, precum şi capacitatea de a-şi 
manifesta voinţa şi a-şi dirija acţiunile [1].

Aptitudinea persoanei de a conștientiza și de 
a evalua gradul prejudiciabil al propriilor acțiuni 
săvârșite, de obicei se formează sub influența directă 
și nemijlocită a condițiilor sociale în care persoana 
trăiește și apare puțin mai târziu decât capacitatea 
de a conștientiza latura faptică a evenimentului sau 
acțiunii.

În acest sens, în conformitate cu prevederile art. 
23 alin. (1) CP „Nu este pasibilă de răspundere penală 
persoana care, în timpul săvârşirii unei fapte prejudi-
ciabile, se afla în stare de iresponsabilitate, adică nu 
putea să-şi dea seama de acţiunile ori inacţiunile sale 
sau nu putea să le dirijeze din cauza unei boli psihice 
cronice, a unei tulburări psihice temporare sau a altei 

stări patologice. Faţă de o asemenea persoană, în baza 
hotărârii instanţei de judecată, pot fi aplicate măsuri 
de constrângere cu caracter medical, prevăzute de 
prezentul cod” [1].

Din definiția legală reiese că starea de iresponsabi-
litate a persoanei se caracterizează prin două criterii: 
criteriul juridic (psihologic) și criteriul medical (bio-
logic).

Criteriul juridic (psihologic) constă în incapaci-
tatea persoanei, în momentul săvârșirii infracțiunii, 
de a conștientiza (a-și da seama, a realiza) caracterul 
de fapt și pericolul social ale comportamentului său 
(semnul intelectiv) și de a-l dirija (semnul volitiv). 
Pentru recunoașterea persoanei ca fiind iresponsabilă 
este suficientă prezența doar a unuia dintre semnele 
respective – fie intelectiv, fie volitiv, dar cu condiția 
ca acesta din urmă să fie determinat de criteriul me-
dical [3, p. 183].

Criteriul medical (biologic) al iresponsabilității la 
rândul său, scoate în evidență cauzele ce pot duce la 
o astfel de stare, în lista cărora se includ trei categorii 
de boli psihice:

boli psihice cronice (de ex.: epilepsia, schizo-•	
frenia, psihoza maniacal depresivă, agorafobia (tea-
ma de spațiile deschise) etc.);

tulburări psihice temporare (de ex.: starea de •	
ebrietate patologică, psihozele alcoolice, afectul pa-
tologic, tulburarea obsesiv-compulsivă etc.);

alte stări patologice (de ex.: psihopatia, oligo-•	
frenia – debilitatea, imbecilitatea, idiotismul etc.).

Așadar, pentru a recunoaște o persoană drept ires-
ponsabilă, este strict necesar să fie luate în conside-
rare și apreciate ambele criterii constitutive ale stării 
de iresponsabilitate (criteriul juridic (psihologic) și 
criteriul medical (biologic)).

Criteriile de apreciere a stării de responsabilitate a 
subiectului infracțiunii de vandalism, nu se deosebesc 
de cele unanim recunoscute în doctrina penală (crite-
riul juridic și cel medical).

Practica judiciară în cauzele referitoare la 
infracțiunea specificată la art. 288 CP, ne demon-
strează că pentru realizarea laturii obiective a vanda-
lismului, precum și transpunerea în realitate a a sco-
purilor trasate, este necesar ca potențialul subiect al 
infracțiunii să fie înzestrat cu aptitudini intelectuale 
dezvoltate și capacitatea de a-și concentra eforturile 
spre realizarea unui anumit scop, care reieșind din 
specificul infracțiunii analizate, constă în pângărirea 
edificiilor, încăperilor, nimicirea bunurilor din trans-
portul public sau din alte locuri publice.

În al treilea rând, este strict necesar să fie stabilită 
cu maximă precizie vârsta persoanei, adică exact data, 
luna și anul nașterii acesteia. Practica judiciară ne de-
monstrează faptul că, după vârsta infractorului se poa-
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te de stabilit gradul de dezvoltare a capacităților sale 
intelectuale, a gândirii logice, a comportamentului 
său, precum și nivelul activității acestuia la săvârșirea 
faptelor ilicite.

De obicei, vârsta subiectului infracțiunii este con-
statată după anumite documente, cum sunt: certifi-
catul de naștere, buletinul de identitate, buletinul de 
identitate provizoriu, pașaportul, permisul de condu-
cere, legitimația de serviciu, mențiunile în cartea de 
înregistrare a actelor stării civile etc.

Se consideră că persoana atinge o anumită vârstă 
la ora 00.00 a zilei următoare după cea de naștere. 
În situația în care documentele care ar indica vârsta 
persoanei lipsesc, aceasta poate fi stabilită prin inter-
mediul expertizei medico-legale.

Astfel, în conformitate cu pct. 2 al Hotărârii Ple-
nului Curții Supreme de Justiție a Republicii Mol-
dova nr. 39 din 22.11.2004 „Cu privire la practica 
judiciară în cauzele privind minorii”, Instanţa de 
judecată este obligată să constate exact vârsta mino-
rului (ziua, luna, anul naşterii). Se consideră că per-
soana a atins vârsta respectivă nu în ziua naşterii, ci 
începând cu ziua următoare acesteia. La constatarea 
vârstei de către expertiza medico-legală ziua naşterii 
inculpatului urmează să fie considerată ultima zi a 
acelui an, care este stabilit de experţi, iar în cazul 
constatării vârstei printr-un număr minimal şi un nu-
măr maximal de ani, instanţa de judecată urmează să 
reiasă din vârsta minimală a acestei persoane, presu-
pusă de expertiză [2].

Potrivit prevederilor art. 21 alin. (1) CP, poate fi 
subiect al infracțiunii de vandalism persoana fizică 
responsabilă (fără deosebire de cetățenie sau lipsă a 
acesteia, rasă, naționalitate, origine etnică, sex, reli-
gie, apartenență politică, avere sau origine socială) 
care în momentul săvârșirii infracțiunii a împlinit 
vârsta de 16 ani (în ipoteza consemnată la art. 288 
alin. (1)), sau reieșind din prevederile art. 21 alin. (2) 
– persoana fizică responsabilă care în momentul co-
miterii faptei infracționale a atins vârsta de 14 ani (în 
ipoteza specificată la art. 288 alin. (2)).

Stabilirea vârstei minime de 14 ani pentru 
săvârșirea infracțiunii specificate la art. 288 CP în 
condițiile existenței circumstanțelor agravante prevă-
zute la alin. (2) lit. b) (de două sau mai multe persoa-
ne) și c) (asupra bunurilor care au o valoare istorică, 
culturală sau religioasă) al aceluiași articol, a provo-
cat în literatura de specialitate numeroase discuții, 
soldate cu apariția diverselor opinii controversate.

Unii autori precum N.A. Șirokov, sunt convinși că 
stabilirea de către legiuitor a vârstei minimale de 14 
ani de atragere la răspunderea penală pentru săvârșirea 
infracțiunii de vandalism, atrage după sine și nece-
sitatea rectificării sancțiunii prevăzute în dispoziția 

articolului ce reglementează această faptă, deoarece 
măsurile sancționatorii existente în respectiva normă 
juridico-penală se aplică destul de rar în practică și 
astfel se dovedesc a fi neefective [10, p. 15].

Alți autori precum A.E. Doncenko, consideră că ar 
fi oportun ca vârsta minimă de atragere la răspundere 
penală pentru vandalism să fie majorată până la 16 ani 
și în cazul existenței circumstanțelor agravante. Opi-
nia respectivă este motivată prin faptul că în funcție 
de caracterul și gradul prejudiciabil, infracțiunea de 
vandalism fiind atribuită categoriei de infracțiuni 
ușoare (în ipoteza consemnată la art. 288 alin. (1)) și 
mai puțin grave (în ipoteza specificată la art. 288 alin. 
(2)), nu creează pericol social de proporții, astfel, în 
asemenea circumstanțe, specifică autorul menționat, 
nu este cazul ca pentru comiterea unei astfel de fapte 
penale atât de „neânsemnate” după părerea lui, să fie 
atrași la răspundere penală minorii sub vârsta de 16 
ani [7, p. 22].

Iar autorul N. A. Ceremnova în general afirmă 
că, în contextul ultimelor decenii de dezvoltare a 
societății, comportamentul bizar și aberant al tine-
rilor devine un lucru obișnuit, care este legitimat de 
cultura dominantă și corespunde mentalității unei 
societăți aflate la etapa de degradare morală și spiritu-
ală. În acest context, autorul citat specifică că marea 
majoritate a tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14-18 
ani (circa 66,6%), datorită mediului ambiant în care 
cresc și se educă, nu sunt în stare să conștientizeze 
și să perceapă pericolul social sporit al actelor de 
vandalism pe care le săvârșesc asupra bunurilor din 
domeniul public, precum și asupra celora ce prezintă 
valoare istorică, culturală sau religioasă pentru soci-
etate. Aceștia, în viziunea autorului sunt convinși că 
comportamentul lor nu deviază de la normele mora-
le și etice general recunoscute și respectate în cadrul 
societății [9, p. 32].

Așadar, din puntul de vedere al autorului sus 
menționat, reiese că comiterea actelor de vandalism 
prezintă un lucru obișnuit și normal pentru minori cu 
vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani.

Analizând opiniile diferitor autori referitoare la 
vârsta minimă de atragere la răspundere penală pen-
tru săvârșirea infracțiunii de vandalism, nu putem fi 
de acord cu unele afirmații expuse în favoarea majo-
rării acesteia de la 14 la 16 ani. În susținerea poziției 
respective aducem și unele argumente pe care le con-
siderăm a fi oportune.

Deci, în procesul de stabilire a vârstei de 14 ani 
care ar permite atragerea minorului la răspundere 
penală pentru comiterea vandalismului săvârșit cu 
circumstanțe agravante enumerate la art. 288 alin. (2) 
lit. b) și c), legiuitorul a luat în considerare o serie de 
factori, care ne permit să acceptăm și să împărtășim 
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opinia lui. Printre factorii primordiali, care au stat 
la baza stabilirii vârstei minime de 14 ani de atra-
gere la răspundere penală pentru săvârșirea faptei 
infracționale specificate la art. 288 CP, au fost indicii 
ridicați în ultimele decenii ai sec. al XX-lea de comi-
tere a acestei infracțiuni de către minori. În susținerea 
poziției legiuitorului autohton se alătură și practica 
judiciară, care ne demonstrează că în marea majorita-
te a cazurilor infracțiunea de vandalism specificată la 
art. 288 CP, este comisă de copii a căror vârstă varia-
ză între 14 ani și 16 ani. În această ordine de idei, este 
evident faptul că anume minorii sunt cel mai frecvent 
tentați să comită infracțiunea de vandalism.

Numeroasele studii în domeniul psihologiei și pe-
dagogiei au demonstrat la nivel științific că anume 
adolescența constituie una dintre cele mai dificile pe-
rioade de dezvoltare a personalității umane. Anume 
la etapa respectivă a vieții are loc formarea caracte-
rului individului, care deseori se caracterizează prin 
incoerență, vulnerabilitate, sensibilitate, afectivitate, 
flexibilitate, emotivitate, lipsă de stăpânire de sine și 
încredere exagerată în propriile puteri.

Lipsa de cunoștințe în domeniul dreptului, lipsa 
de experiență, crearea unei imagini distorsionate pri-
vind normele morale, schimbarea frecventă și bruscă 
a dispoziției în situațiile de conflict, se pot manifesta 
în conduita adolescentului prin brutalitate, insolență, 
încăpățânare, infamie și sunt doar câțiva dintre factori 
ce îl pot determina pe acesta să purceadă la comiterea 
unor fapte interzise de lege, printre care se enumără 
și vandalismul.

În aceste împrejurări este important să fie luat în 
considerare și faptul că deseori anume infractorii mi-
nori pot deveni membrii unor grupuri criminale orga-
nizate sau organizații criminale, astfel sporind gradul 
de infracționalitate în societate.

De asemenea, este important să menționăm că 
din punct de vedere psihologic la vârsta de 14 ani, 
nivelul de dezvoltare mintală a minorului îi permi-
te să înțeleagă sensul și însemnătatea conținutului 
interdicției juridico-penale cuprinse în art. 288 CP 
și caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale. Datele 
comparative ale cercetărilor psihologice ale minori-
lor în vârsta de la 14 la 18 ani, care pe de o parte 
au săvârșit infracțiunea de vandalism, iar pe de altă 
parte infracțiuni din categoria celor grave, deosebit 
de grave sau excepțional de grave, ne demonstrează 
faptul că unui minor îi este mai simplu și accesibil 
să conștientizeze sensul și semnificația acțiunilor sale 
ilicite care au condus la comiterea vandalismului, de-
cât a acțiunilor sau inacțiunilor care au stat la baza 
comiterii altor infracțiuni [8, p. 56-59].

Totodată, subliniem că, pentru comiterea 
infracțiunii de vandalism, nu este necesar ca făp-
tuitorul să posede cunoștințe speciale, abilități sau 
experiență. În comparație cu alte fapte penale (de ex.: 
banditismul (art. 283 CP), traficul de ființe umane 
(art. 165), fabricarea sau punerea în circulație a sem-
nelor bănești false sau a titlurilor de valoare false (art. 
236), delapidarea averii străine (art. 191) etc.), pentru 
comiterea vandalismului, de asemenea, nu este nevo-
ie de o pregătire specială premeditată, în acest sens, 
posibilitatea comiterii infracțiunii respective devine 
accesibilă pentru persoanele ce fac parte din categoria 
de vârstă descrisă mai sus.

Concluzii
În această ordine de idei, constatăm că stabilirea 

de legiuitor al limitei minime de vârstă – 14 ani, de la 
care persoana poate fi trasă la răspundere penală pen-
tru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 288 CP, 
este una corectă și justificată, deoarece, la atingerea 
vârstei de 14 ani, minorul în deplină măsură este ca-
pabil să evalueze comportamentul său ca fiind ilicit și 
producător de prejudiciu.
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Introducere. Violența în familie într-adevăr este 
o problemă a societății contemporane la baza că-

reia sunt o serie de cauze și factori care o favorizează și 
o determină. Varietatea de cauze și factori ale violenței 
în familie determină necesitatea unei intervenții efici-
ente multidisciplinare în vederea prevenirii și comba-
terii acesteia.

O intervenție eficientă, orientată pe consolidarea 
raportului comunitar de rețea, necesită implicarea 
profesioniștilor cu competență din diferite domenii în 
vederea soluționării problemelor și sprijinirii familii-
lor vulnerabile.

Acest efort necesită o tratare multidisciplinară, 
coordonată, prin crearea unei culturi care nu tole-
rează violența în familie. Pentru o soluționare efici-
entă a cazurilor de violență în familie este necesară 
o abordare coordonată multidisciplinară, în cadrul 
căreia fiecărei părți a comunității îi revine un rol im-
portant. Prioritar, o tratare multidisciplinară a cazu-
rilor de violență în familie implică rudele, prietenii, 
vecinii și alte persoane apropiate în vederea aplană-
rii conflictelor iscate.

Un rol deosebit în vederea prevenirii violenței în 
familie îi revine sistemului educațional care trebu-
ie să contribuie în mod activ la educarea membrilor 

societății, încă de la frageda vârstă, în spiritul toleranței 
,,zero” a tuturor actelor de agresiune. 

Pornind de la premisa că, rolul principal în vede-
rea protejării familiei îi revine statului, și reieșind din 
faptul că legea fundamentală a statului consfințește 
familia ca element natural și fundamental al societății 
care are dreptul la ocrotire din partea comunității și a 
statului, se recunoaște că familia, căsătoria și nașterea 
copiilor nu reprezintă, în exclusivitate probleme de or-
din personal ale participanților la relațiile de familie, 
dar au totodată o mare importanță socială [1, art.48, 49 
și 50]. Prin urmare, un aport considerabil îl are statul 
în vederea soluționării cazurilor de violență în familie 
prin intermediul sistemelor de ocrotire a sănătății, de 
asistență socială și de justiție penală sau civilă.

În literatura de specialitate [2, p. 480] există opinia 
precum că în cazul modelului de intervenție socială 
multidisciplinară, rețelele se alcătuiesc din persoane 
exterioare sistemului de servicii și din serviciile sau 
profesioniștii implicați în intervenție. Astfel, distin-
gem două tipuri de rețele: primară și secundară.

Rețeaua primară constituie o unitate de viață 
socială care grupează persoane unite între ele prin 
legături de rudenie, prietenie, vecinătate sau muncă 
[2, p. 480].
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SUMMARY
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teams to prevent and combat it.
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Varietatea de cauze și factori a violenței în familie determină necesitatea unei intervenții eficiente în echipe multidisci-

plinare în vederea prevenirii și combaterii acesteia.
Echipa multidisciplinară teritorială comunitară este formată din primar sau viceprimar, asistent social, polițist, medicul 

de familie, alți reprezentanți ai autorităților publice sau ai societății civile cu atribuții în domeniu, în funcție de specificul 
cazului și necesitățile individuale ale beneficiarului Sistemului Național de Referire.

O astfel de abordare multilaterală, cu implicarea societății și a tuturor specialiștilor dintr-o comunitate, sporește semni-
ficativ eficiența intervenției în cazurile de violență în familie.
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Pe când, rețeaua secundară presupune acea formă 
de reprezentare a instituțiilor sociale care au o existență 
oficială, sunt structurate într-un anumit mod, îndepli-
nesc funcții specifice și oferă servicii în conformitate 
cu prevederile legale [2, p. 480].

Acest tip de rețea se caracterizează prin faptul că:
nu apare în mod natural; 	
membrii rețelei își stabilesc relațiile în funcție 	

de serviciile pe care le furnizează;
rolurile persoanelor implicate în rețea determi-	

nă natura relațiilor manifestate între ele;
factorii normativi și cei economici joacă un rol 	

mai important în acest domeniu decât relațiile de re-
ciprocitate. 

Specialiștii abilitați cu atribuții specifice prevenirii 
și combaterii violenței în familie, precum și servicii-
le pe care aceștia le oferă formează rețeaua secundară 
sau cea profesională [3, p. 23].

În general, echipa de profesioniști trebuie să fie 
alcătuită din medic, asistent social, psiholog, jurist și 
polițist. Legea [4, secț. 2, pct. 2] prevede o componență 
mai largă a echipelor multidisciplinare. Astfel, echipa 
multidisciplinară teritorială comunitară de pe lângă au-
toritatea administrației publice locale de nivelul întâi, 
constituită pe teritoriul satului, comunei sau orașului, 
este formată din: 

primar sau viceprimar;−	
asistent social; −	
polițist;−	
medicul de familie;−	
alți reprezentanţi ai autorităţilor publice sau ai −	

societăţii civile (pedagogi, preoţi, mediatori comuni-
tari, rude ale beneficiarilor etc.), ai asociaţiilor obștești 
cu atribuţii în domeniu, în funcție de specificul cazului 
și necesitățile individuale ale beneficiarului Sistemu-
lui Naţional de Referire.

Materiale și metode aplicate. În procesul studiu-
lui dat au fost utilizate următoarele metode de cerceta-
re științifică: analiza sistemică, analiza logică, analiza 
comparativă, sinteza și clasificarea. Materialele folo-
site sunt: actele legislative și normative în domeniu 
ale Republicii Moldova, doctrina juridică națională și 
alte studii. 

Rezultate obținute și discuții. O intervenție efici-
entă, centrată pe consolidarea raportului comunitar de 
rețea, necesită implicarea tuturor profesioniștilor în ve-
derea soluționării problemelor și a acordării asistenței 
necesare familiilor conflictuale, lucru care necesită o 
tratare multidisciplinară, coordonată, inclusiv crearea 
unei culturi care nu tolerează violența în familie. 

Pentru a soluționa eficient cazurile de violență în 
familie este necesară o abordare coordonată multidis-
ciplinară și comunitară, în cadrul căreia fiecărei părți a 
comunității îi revine un rol important.

Fiecare membru al echipei are sarcini concrete în 
funcție de specificul profesiei și al serviciului din care 
face parte, dar în același timp, anumite intervenții sunt 
mai puțin specifice și constituie sarcini comune pentru 
toți membrii echipei. 

Funcționarea echipei presupune desemnarea unei 
persoane-cheie, responsabilă, pentru caz. De regulă, 
aceasta este asistentul social, denumit și ,,manager de 
caz” [4, capit. I, pct. 2, alin. (10)], care are în această 
calitate următoarele sarcini:

să asigure corecta colectare și înregistrare în a. 
documente a informațiilor rezultate din intervențiile 
tuturor membrilor echipei;

să refere cazul la serviciile existente în comu-b. 
nitate; 

să fie persoana de legătură între membrii echi-c. 
pei;

să fie persoana de contact pentru profesionistul d. 
care intervine într-un anumit moment, legat de proble-
mele care pot apărea; 

să fie persoana de contact direct, permanent e. 
pentru caz;

să convoace și să organizeze întâlnirile pentru f. 
discuțiile de caz; 

să aibă în permanență o inventariere actualizată g. 
a nevoilor și resurselor existente la indivizii implicați, 
dar și a comunității, pentru cazul dat și 

să monitorizeze cazul. h. 
Managementul de caz este impus de necesitatea 

optimizării activității, ceea ce nu se poate obține fără 
impunerea unor reguli sau principii de proiectare, ad-
ministrare, conducere și control, fără o gestionare a 
tuturor activităților.

Criteriile de performanță care se așteaptă de la 
asistentul social ce pot fi specifice în cazul violenței în 
familie sunt [5, p. 124]:

evaluarea inițială a cazului și stabilirea caracte-a. 
risticilor cazului;

evaluarea factorilor de risc prezenți și elabora-b. 
rea unui plan pentru asigurarea siguranței victimelor;

evaluarea familiei din punctul de vedere al ris-c. 
curilor repetării abuzului;

identificarea necesităților psihice și fizice ale d. 
victimelor;

acordarea ajutorului de urgență pentru victime;e. 
identificarea nevoilor victimelor;f. 
identificarea modalităților de intervenție și a g. 

serviciilor ce pot interveni pentru reducerea factorilor 
de risc ai abuzului;

dezvoltarea, h. împreună cu familia, a planurilor 
de intervenție pentru reducerea efectelor abuzului și 
eliminarea sau diminuarea factorilor de risc;

stabilirea de acorduri cu familia pentru reduce-i. 
rea factorilor de risc;
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evaluarea permanentă a situației și a evoluției j. 
intervenției;

hotărârea momentului închiderii cazului. k. 
Ne confruntăm, de obicei, cu familii care sunt cu-

noscute de mai multe servicii. Posibilitățile pe care fi-
ecare profesie le are pentru observație variază datorită 
diferitelor roluri și servicii [3, p. 25]. 

O evaluare comprehensivă depinde de integra-
rea observațiilor sporadice. Acest proces necesită 
înțelegerea funcțiilor și obiectivelor principale ale 
diferitelor servicii, contextului legilor aplicate și 
posibilităților sau limitărilor pe care le oferă acestea. 

Asistenții sociali au nevoie adesea să coopereze cu 
alți profesioniști pentru evaluarea anumitor aspecte 
ale situației de violență în cadrul familiei. 

Tratamentul familiilor abuzive necesită o coopera-
re intermediară vastă. A trata, de către un singur speci-
alist, o familie în afara cadrului oferit de instituții este 
greu realizabil. 

Cooperarea cu diferiți profesioniști în cadrul 
asistenței victimelor este foarte importantă. Apare ne-
cesitatea de o gamă largă de abordări terapeutice la 
care pot contribui multe grupuri profesioniste. 

Cooperarea între servicii are o funcție importantă 
în faza preocupării, a evaluării și în faza soluționării. 
Cooperarea va fi diferită în faze diferite ale tratamen-
tului [3, p. 25]. 

Nici un profesionist în mod individual nu-și poa-
te asuma responsabilitatea soluționării unui caz de 
violență în familie. 

Fiecare membru al echipei este în același timp re-
prezentantul unui serviciu, astfel încât funcționarea 
echipei multidisciplinare implică o intervenție la nivel 
interinstituțional [3, p. 26]. 

Întâlnirile echipei se planifică prin planul de 
intervenție care este un document al intervenției pro-
dus de echipă. Întâlnirile au rolul de completare re-
ciprocă a informației asupra intervenției și în același 
timp de armonizare a acțiunilor și de concentrare 
a lor. Aceste întâlniri, și mai ales concluziile lor cu 
privire la procesul de intervenție, sunt consemnate în 
procese-verbale care vor rămâne în dosarul cazului, la 
dispoziția membrilor echipei care doresc să își verifice 
informațiile [6, p. 154]. 

Gestionarea informațiilor este mai grea atunci când 
ele sunt împărtășite unui grup – lipsa discreției este o 
traumă pentru victimă sau copilul abuzat, iar discer-
nământul actorului social în stabilirea circumstanțelor 
în care el va transmite și discuta date despre cazul 
respectiv reprezintă măsura profesionalismului și a 
competenței sale.

Confidențialitatea este o cerință expresă pentru 
echipa în cadrul căreia se discută cazul. 

Încă de la începutul intervenției, familia va fi pregă-

tită asupra demersului de discutare a cazului în echipă, 
explicându-li-se scopul și avantajele acestei proceduri. 
Ei au nevoie să aibă încredere în membrii echipei, să 
se simtă liberi de a le încredința informații și preocu-
pări și să se simtă confortabil discutând anumite su-
biecte. Explicarea diferitor forme de confidențialitate 
(exemple: doctor sau pacient, preot sau enoriaș) co-
piilor și părinților contribuie la înțelegerea scopului 
intervenției. 

Decizia în echipă cere ca rivalitățile și orgoliile să 
fie depășite, iar în activitatea lor, profesioniștii au mare 
nevoie să fie înțeleși, motivați și susținuți pentru a pu-
tea duce povara grea și plină de încercări emoționale 
reprezentată de situația de abuz creată. 

Principiile de lucru ale echipei de intervenție, alcă-
tuită din profesioniști cu autoritate, sunt deschiderea, 
acceptarea și toleranța, iar respectarea acestor princi-
pii de lucru între membrii echipei și între aceștia și be-
neficiari va condiționa eficiența intervenției [3, p. 27]. 

Cooperarea între cele două rețele ale familiei, re-
spectiv rețeaua primară, adică relațiile sociale ale fa-
miliei cu comunitatea și rețeaua secundară formată din 
profesioniștii care intervin și serviciile specializate, 
prezintă o importanță deosebită, fără această coope-
rare nefiind asigurată eficiența intervenției în cazul 
violenței în familie. În astfel de cazuri este necesară o 
colaborare strictă cu societatea.

Asistenții sociali care răspund de caz trebuie să 
cunoască bine resursele comunitare, astfel încât aces-
tea să fie utilizate în scopul culegerii de informații și 
reducerii riscurilor de abuz și să susțină familia [5, p. 
123].

În Republica Moldova cooperarea multidisciplina-
ră la soluționarea cazurilor de violență în familie se re-
alizează de către echipele multidisciplinare teritoriale 
create în cadrul Sistemului național de referire. Astfel, 
echipa multidisciplinară constituie un grup creat pe 
lângă administrația publică locală de nivelul întâi sau 
de nivelul al doilea, format din specialiști desemnați 
din cadrul organizațiilor participante la Sistemul 
național de referire, cu scopul asigurării unei abordări 
sistemice a protecției și asistenței victimelor traficu-
lui de ființe umane și a violenței în familie [4, capit.I, 
art.2, alin.(7)].

Echipa multidisciplinară teritorială comunitară de 
pe lângă autoritatea administrației publice locale de 
nivelul întâi, constituită pe teritoriul satului, comunei 
sau a orașului, este formată din:

1) primar sau viceprimar;
2) asistent social;
3) polițist;
4) medicul de familie;
5) alți reprezentanți ai autorităților publice sau ai 

societății civile (pedagogi, preoți, mediatori comuni-
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tari, rude ale beneficiarilor etc.), ai asociațiilor obștești 
cu atribuții în domeniu, în funcție de specificul cazului 
și de necesitățile individuale ale beneficiarului Siste-
mului național de referire [4, capit.II, art.8].

Poliția fiind instituția de bază care are sarcina de a 
preveni și a curma realizarea faptelor ilegale, în cazu-
rile instrumentării infracțiunilor și contravențiilor de 
violență în familie practic sunt obligați să colaboreze 
cu celelalte organe responsabile în vederea soluționării 
efective a cazurilor de violență în familie.

În calitate de membri ai echipelor multidisciplina-
re, din cadrul poliției, pot fi desemnați:

a) la nivel de municipiu – șeful sau șeful adjunct al 
secției securitate publică a Inspectoratului de poliție;

b) la nivelul orașului – șeful secției poliției 
orășenești;

c) la nivelul localității rurale – șeful sectorului 
(postului) de poliție sau ofițerul de sector. 

În cazurile în care se constată un act de violență în 
familie, polițiștii au obligația de a informa de urgență 
în scris, printr-o sesizare, asistentul social, dat fiind 
faptul că el este actorul care coordonează soluționarea 
multidisciplinară a cazurilor înregistrate de violență în 
familie, exercitând rolul de manager de caz, în confor-
mitate cu managementul de caz, aprobat prin ordinul 
MMPSF nr. 71 din 03.10.2008 [7]. 

Aceeași procedură de sesizare necesită a fi urmată 
și în cazul sesizării altor organe competente în rezol-
varea cazurilor de violență în familie.

În soluționarea cazurilor de violență în familie, 
polițiștii trebuie să lucreze doar în cadrul echipelor 
multidisciplinare fiind membri, abordând problemele 
de caz la ședințele convocate de către managerul de caz 
în vederea stabilirii serviciilor pe care le necesită sau de 
care beneficiază victimele [8, capit. IV, secţ. E].

Despre comiterea actelor de violență în familie, 
poliția poate fi sesizată și de către medicii de familie și 
de alți lucrători medicali fără consimțământul pacien-
tului - victimă [9, art. 13, alin (4), lit.e) și 11, art. 12, 
alin.(4), lit.e)].

În scopul prevenirii cazurilor de violență în familie, 
asistentul social comunitar identifică și ține evidența 
familiilor vulnerabile în care apar diferite conflicte 
care ulterior se pot transforma în acte de agresiune în 
privința membrilor de familie. 

Astfel, în procesul de monitorizare a potențialelor 
victime, asistentul social efectuează vizite inopinate în 
familiile respective. 

Atât în cazul familiilor în care apar conflicte fami-
liale, cât și în cele presupuse a fi afectate de violența în 
familie, asistentul social aplică metoda principală de 
lucru – managementul de caz prin intermediul căreia 
identifică problemele care afectează membrii familiei 
și stabilește necesitățile pentru depășirea situațiilor de 

dificultate. Elaborează și realizează planuri individu-
alizate de asistență de comun acord cu beneficiarii și 
familiile acestora, oferă servicii sociale primare, toto-
dată, mobilizează comunitatea în scopul soluționării 
cazurilor de violență în familie. 

Prin urmare, în cazurile în care în urma efectuării 
anchetei sociale s-a constatat producerea unor acte de 
violență în familie, asistentul social va informa vic-
tima despre drepturile de care dispune în baza legii, 
inclusiv dreptul de a beneficia de servicii de protecție, 
asistență și reabilitare [12, capit. III].

O importanță deosebită îi revine activității de iden-
tificare a copiilor aflați în situație de risc. În cazul în 
care se constată acte de violență în familie împotriva 
copiilor, asistentul social va acționa în conformitate 
cu Instrucțiunile interministeriale privind prevenirea, 
identificarea și intervenția în cazurile de violență, ne-
glijare, exploatare împotriva copilului, care abordează 
cazurile de neglijare și abuz față de copil nu numai în 
mediul familial, ci și în instituțiile educaționale, me-
dicale, cele de asistență socială, inclusiv în instituțiile 
rezidențiale, serviciile de tip familial și altele. 

În urma evaluării cazului de violență în fami-
lie, asistentul social elaborează planul individualizat 
de asistență în comun cu victima. Ulterior îl pune în 
discuție împreună cu membrii echipei multidiscipli-
nare, asigurând astfel colaborarea tuturor actorilor 
identificați în soluționarea cazului și respectiv identi-
ficând serviciile de care are nevoie victima în vederea 
protecției și reabilitării ei [13].

Evidența serviciilor specializate existente la nivel 
local, raional și național este realizată, la fel, de către 
asistentul social care are datoria de a informa victi-
mele violenței în familie despre aceasta. În cazul în 
care victima este de acord se întreprind măsuri pentru 
plasarea ei și a copiilor ei, după caz, într-un centru de 
plasament specializat.

În aceeași ordine de idei, asistentul social are da-
toria de a ține evidența serviciilor specializate pentru 
agresori, existente la nivel local, raional și național. 
După posibilitate, agresorii sunt informați despre 
acestea și cu acordul lor sunt referiți la serviciile rele-
vante existente în vederea reabilitării, reducerii com-
portamentului violent și resocializării.

Este regretabil faptul că practic lipsesc serviciile 
de reabilitare, resocializare și reintegrare a agresorilor 
în comunitate. În Republica Moldova există doar două 
centre în toată țara, Centrul de Asistență și Consilie-
re pentru Agresorii Familiali din Drochia și Centrul 
privind programul de nonviolență pentru bărbații care 
aplică acte de violență în familie din Chișinău. 

Observăm că de facto, statul duce o politică bazată 
pe interesul superior al victimelor, dar interesele agre-
sorilor sunt lăsate în umbră. 
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Ca finalitate, asistentul social monitorizează im-
plementarea planului individualizat de asistență și 
veghează asupra respectării drepturilor persoanelor 
beneficiare ale serviciilor centrelor de reabilitare [14, 
capit.II, secţ.1, pct. 3].

Un rol important în organizarea activității echipe-
lor multidisciplinare îl are și autoritatea publică loca-
lă. În acest sens, președintele raionului sau pretorul 
de sector, trebuie să-și aducă contribuția în asigurarea 
desfășurării de către direcția sau secția teritorială de 
asistență socială și protecție a familiei, a campaniei 
de încheiere a acordurilor de colaborare între organele 
de asistență socială și protecție a familiei, învățământ, 
ocrotire a sănătății și inpectorate de poliție din unita-
tea administrativ-teritorială respectivă. Acordurile de 
colaborare prevăd desemnarea, de către părți, a unor 
persoane din cele responsabile din cadrul instituției 
sale, pentru colaborare la desfășurarea activităților 
comune de prevenire și combatere a violenței în fa-
milie. De asemenea acordurile încadrează segmentele 
de interacțiune și obligații reciproce ale părților parti-
cipante, inclusiv:

a) asigură conlucrarea multilaterală și efectivă în-
tre persoanele desemnate – asistenți sociali, medici, 
pedagogi și polițiști la depistarea și instrumentarea ne-
mijlocită a cazurilor de violență luând în considerare 
specificul fiecărui caz;

b) gestionează situațiile de violență în familie, prin 
efort comun al persoanelor desemnate; 

c) asigură accesul și schimbul de informații în-
tre persoanele desemnate să examineze cazurile de 
violență în familie;

d) organizează acțiuni comune de promovare a 
comportamentului nonviolent, de difuzare a materia-
lelor privind cauzele și consecințele violenței în fami-
lie, realizarea programelor educative pentru agresori 
și victime, părinți și copii etc. [15, art.53, alin.(1), 
lit.d)]. 

În baza acordurilor de colaborare încheiate, 
autoritățile și instituțiile abilitate cu funcții de preve-
nire și combatere a violenței în familie numesc candi-
daturile lor pentru echipele multidisciplinare, care se 
formează în fiecare unitate administrativ-teritorială de 
nivelul întâi pentru realizarea activităților planificate. 
Candidaturile membrilor echipelor multidisciplinare se 
prezintă prin intermediul direcției sau secției teritoriale 
de asistență socială și protecție a familiei, primăriilor 
locale. În afară de reprezentanții autorităților publice 
abilitate prin lege cu funcții de prevenire și de comba-
tere a violenței în familie, primăriile locale pot solicita 
participarea în componența echipelor multidisciplinare 
a psihologilor, mediatorilor atestați, reprezentanților 
societății civile, reprezentanților Departamentului 
instituțiilor penitenciare, voluntarilor etc.

Componența nominală a echipelor multidisciplina-
re se aprobă prin decizia primarului sau a pretorului 
de sector, fiind reînnoită odată cu modificările care 
survin. 

Echipa multidisciplinară se constituie de regulă pe 
o perioadă nedeterminată, fapt ce nu exclude posibi-
litatea constituirii echipei pentru o anumită perioadă 
sau pentru exercitarea unor anumite activități.

Comisia pentru problemele sociale monitorizează 
activitatea echipelor multidisciplinare care activează 
în localitate, calitatea serviciilor prestate, coordonează 
activitățile realizate de către membrii echipei multidis-
ciplinare, inclusiv ridicarea nivelului de conștientizare 
a populației asupra pericolului stării de violență în fa-
milie. 

Echipa multidisciplinară prezintă trimestrial comi-
siei pentru problemele sociale informație despre acti-
vitatea de combatere a consumului abuziv de băuturi 
alcoolice, consumului de droguri sau altor substanțe 
psihotrope și măsurile aplicate în privința persoanelor, 
care în acest fel crează familiei greutăți materiale sau 
provoacă, în stare de ebrietate ori fără discernământ, 
situații conflictuale în familie. În caz de necesitate co-
misiei pentru problemele sociale i se solicită inițierea 
procedurii judiciare privind supunerea la tratament 
obligatoriu în instituțiile narcologice a persoanelor 
dependente de alcool, de droguri sau de alte substanțe 
psihotrope. 

În aceeași ordine de idei, echipa multidisciplinară 
prezintă semestrial comisiei informație despre rezul-
tatele activității în domeniul prevenirii și combaterii 
violenței în familie [16, pct. 36-39].

Alți membri ai echipelor multidisciplinare, care de 
asemenea au un rol important, sunt lucrătorii medi-
cali.

Identificarea victimelor violenței în familie poa-
te fi efectuată și de către lucrătorii medicali la ni-
velul asistenței medicale de urgență prespitaliceas-
că, asistenței medicale primare, asistenței medicale 
specializate de ambulatoriu și asistenței medicale 
spitalicești.

Identificarea victimelor violenței în familie se 
efectuează în cadrul controlului medical profilactic, 
prin vizita activă la domiciliu a medicului de familie 
sau a asistentului medicului de familie, prin adresa-
rea directă a victimei către instituția medicală, iar în 
cazul urgențelor medico-chirurgicale, prin solicitarea 
asistenței medicale de urgență prespitalicești.

Indicii comportamentali sau anumite simptome 
care indică o potențială agresiune la fel poate contri-
bui la identificarea victimelor violenței în familie. 

După identificarea victimei violenței în familie, 
examinarea fizică este următorul pas în evaluarea pa-
cientului întocmindu-se documentația medicală către 
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medicul de familie sau asistentul medicului de familie, 
medicul din staționar, medicul de la asistența medicală 
de urgență prespitalicească.

Lucrătorul medical, de comun cu membrii echipei 
multidisciplinare, participă la soluționarea cazului de 
violență în familie.

În obligațiunea lucrătorului medical se notifică in-
formarea victimei despre serviciile existente ale medi-
cini legale, cu ulterioara obținere a raportului medico-
legal, necesar pentru pornirea urmăririi penale.

La cererea expresă a victimei lucrătorul medical 
poate să sesizeze poliția despre cazul de violență în 
familie identificat, luând în formă scrisă acordul infor-
mat al victimei, care se înregistrează în documentația 
medicală.

În acest sens există și anumite excepții, când lucră-
torul medical este obligat să informeze poliția chiar și 
fără consimțămîntul victimei în cazul constatării unui 
prejudiciu cauzat sănătății persoanei în consecință a 
unei acțiuni ilegale [9, art. 13, alin. (4), lit. e)].

În afară de specialiștii menționați supra, la preve-
nirea și combaterea violenței în familie pot și trebu-
ie să contribuie și alți specialiști sau reprezentanți ai 
socității civile. Această datorie este mai mult una de 
ordin moral care ar trebui să fie onorată de fiecare dată 
când se află despre un act de violență în familie dacă 
dorim să trăim într-o comunitate modernă, prosperă și 
civilizată.

În concluzie, abordarea multidiscilinară a cazurilor 
de violență în familie sporește semnificativ eficiența 
intervenției în cazurile de violență în familie. Doar 
printr-o astfel de abordare, cu implicarea societății și 
a tuturor specialiștilor dintr-o comunitate, poate fi pre-
venită, curmată și soluționată violența în familie. 

Deși există un cadru legal în acest sens, totuși op-
tăm pentru înlăturarea problemelor identificate[17] 
care împiedică activitatea echipelor multidisciplinare, 
și anume:

1. fluctuaţia dinamică a angajaților din cadrul 
asistenței sociale comunitare din cauza motivației ma-
teriale slabe;

2. activitatea formală a echipelor multidisciplinare;
3. conlucrarea slabă între membri sau chiar lipsa 

totală a conlucrării, activitatea echipei bazându-se 
doar pe acțiunile întreprinse de către asistentul social;

4. dotarea tehnico-materială necorespunzătoare, 
fapt ce afectează calitatea lucrului cu beneficiarii, co-
municării în cadrul sistemului, a colectării și procesă-
rii datelor, fiind legat de responsabilitatea acestora de 
colectare a datelor în cadrul Sistemului Național de 
Referință, dar și de respectarea principiului confiden-
ţialităţii datelor personale ale beneficiarilor;

5. lipsa unui spaţiu de muncă ce ar permite 
desfășurarea ședinţelor echipei, precum și lucrul cu 

beneficiarii în conformitate cu principiile și standar-
dele din domeniu etc.

Recenzent:
Albert ANTOCI, 

doctor în drept
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Dreptul civil

Introducere. În lucrare am abordat aspectele 
juridice ale problemei, acestea având importan-

ţă nu doar pentru analiza şi înţelegerea fenomenului 
din punct de vedere macrosocial, la nivel judeţean şi 
naţional, ci şi ca bază de analiză şi explicaţie a ati-
tudinilor şi comportamentelor individuale, deoarece 
cu deosebire în domeniul conduitelor cu potenţial in-
fracţional, oamenii sunt puternic marcaţi de percepţia 
consecinţelor legale, şi chiar dacă nu ajung la pedep-
se, teama de pedeapsă este un factor inhibator pentru 
comportamente agresive.

Materiale și metode aplicate. Contribuţiile teo-
retice, sintetizate în partea teoretică a lucrării, au fost 
selectate atât pentru a oferi necesara substanţă ştiin-
ţifică, cât şi pentru a clarifica noţiunile şi teoriile an-
gajate în demersul de cercetare a infracţiunii de vio-
lenţă domestică. Acolo unde am considerat necesar, 
am apelat şi la date statistice naţionale şi judeţene, cu 
relevanţă ilustrativă şi analitică.

Rezultate obținute și discuții. Infracţiunea este 
prevăzută într-o singură variantă tip în art. 199 C. 
pen. român şi constă în săvârşirea faptelor prevăzu-
te în art. 188 (omor), art. 189 (omor calificat) şi art. 
193-195 (lovire sau alte violenţe, vătămare corporală, 
loviri sau vătămări cauzatoare de moarte) asupra unui 
membru de familie [1, pg.76 ] .

În conformitate cu Legea Republicii Moldova 
pentru modificarea şi completarea unor acte legisla-
tive, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova, la 
09.07.2010, Codul penal al Republicii Moldova a fost 
completat cu art. 2011 „Violenţa în familie”. Com-
pletarea constituie o prevedere specială, care a fost 
făcută tocmai pentru a incrimina faptele săvârşite în 

cadrul aceleiaşi familii. Caracterul special al prevede-
rii respective este dat, tocmai de calitatea specială, a 
subiectului infracţiunii în raport cu victima infracţiu-
nii: este membru al familiei victimei [2, pg.1].

Obiectul juridic special al infracţiunilor împrici-
nate în legislaţia penală românească, îl înfăţişează 
totalitatea relaţiilor sociale, care se referă la ocrotirea 
vieţii, integrităţii corporale sau sănătăţii membrilor de 
familie împotriva faptelor care aduc atingere acestor 
atribute ale persoanei. 

Reputatul profesor de drept penal român, Mihail 
Udroiu, consideră că obiectul infracţiunii, are la bază 
atât, obiectul juridic special principal, ce constă în 
viaţa persoanei şi relaţiile sociale în legătură cu drep-
tul la viaţă al membrului de familie, respectiv inte-
gritatea fizică sau sănătatea membrului de familie şi 
relaţiile sociale în legătură cu acestea, cât şi obiectul 
juridic secundar, ce îl constituie relaţiile sociale pri-
vind buna convieţuire în cadrul familiei [3, pg.69 ].

Obiectul juridic generic al infracţiunii de violenţă 
în familie, conform C. p. R. M., îl constituie relaţii-
le sociale cu privire la convieţuirea în cadrul familiei 
şi dezvoltarea minorului [4, pg.82]. Obiectul juridic 
special al infracţiunii, prevăzute în art. 2011 C. p. R. 
M., are un caracter complex. Astfel, obiectul juridic 
principal îl formează relaţiile sociale cu privire la 
solidaritatea familială. La rândul său, obiectul juri-
dic secundar îl constituie relaţiile sociale cu privire 
la integritatea corporală, sănătatea, integritatea fizică 
sau psihică, onoarea, demnitatea persoanei, substan-
ţa, integritatea sau potenţialul de utilizare a bunurilor, 
posesia asupra bunurilor [2, pg.2] . În cazul modalită-
ţilor agravate prevăzute la lit. b) şi c) alin. 3 art. 2011 
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C. p. R. M., în plan secundar, se aduce atingere relaţi-
ilor sociale cu privire la viaţa persoanei. Precizăm că 
integritatea fizică sau psihică a persoanei presupune 
obligaţia negativă a tuturor celorlalţi de a nu-i cau-
za suferinţe fizice sau psihice. Nu trebuie confundate 
noţiunile „integritate corporală”, „sănătate”, „liberta-
te psihică /morală”, pe de o parte, şi „integritate fizică 
sau psihică”, pe de altă parte. Integritatea corporală 
este lezată ca urmare a producerii leziunilor corporale 
(fără cauzarea prejudiciului sănătăţii). Sănătatea este 
lezată ca urmare a cauzării vătămării intenţionate a 
integrităţii corporale sau a sănătăţii. Libertatea psihi-
că suferă atingere în urma aplicării violenţei psihice. 
În opoziţie, integritatea fizică sau psihică este lezată 
ca urmare a producerii suferinţelor fizice ori psihice.

Obiectul material, în cazul acestei infracţiuni îl 
reprezintă corpul persoanei asupra căreia acţionează 
făptuitorul [1, pg.76]. În opinia profesorului Mihail 
Udroiu, obiectul material al infracţiunii de violenţă 
domestică, îl înfăţişează corpul persoanei vătămate 
care are calitatea de membru de familie în viaţă [3, 
pg.69 ] .

Obiect material al infracţiunii prevăzute la art. 
2011 C. p. R. M., este corpul persoanei (în acele ca-
zuri când săvârşirea violenţei în familie presupune 
influenţarea nemijlocită infracţională asupra corpului 
victimei). De asemenea, ca obiect material al infracţi-
unii de violenţă în familie, pot să fie şi bunuri mobile 
sau imobile aparţinând victimei, care sunt sustrase, 
distruse, deteriorate etc.

În continuare, în vederea stabilizării corecţiei po-
ziţionării normei penale, care specifică responsabili-
tatea pentru făptuirea acestor infracţiuni (reţinerea şi 
arestarea ilegală), este important să evaluăm conţinu-
tul termenului „justiţie” şi de a îndeplini o digresiune 
istorică a evoluţiei acestei instituţii de drept penal. 
„Justiţia constituie o pârghie importantă cu ajutorul 
căreia statul realizează funcţia de întărire a legali-
tăţii, asigurând protecţia drepturilor şi intereselor 
legale ale persoanelor, a ordinii constituţionale şi a 
proprietăţii de la atentatele infracţionale, garantând 
securitatea publică şi realizarea ordinii de drept în 
stat”. [5, pg.3]. Justiţia este o formă fundamentală de 
realizare a puterii de stat, constând în soluţionarea 
pricinilor civile, penale şi altele prin aplicarea legii la 
cazurile concrete. Justiţia reprezintă o valoare socială 
deosebit de importantă, de a cărei nestingherită înfăp-
tuire depinde întreaga ordine de drept [6, p. 487].

Legea penală nu caracterizează desluşit conceptul 
de „justiţie”, circumstanţă care a stârnit multiple pole-
mici în literatura de specialitate, referitor la percepe-
rea justiţiei în calitate de obiect al protecţiei juridico-
penale. În doctrina de drept penal termenul „justiţie” 
este utilizat pentru constituirea unui grup monolitic 

de relaţii sociale care se află sub protecţia legii pena-
le. În condiţiile caracterizării esenţei acestui termen 
s-a impus perceperea dublă a justiţiei – în sens îngust 
şi în sens larg [7, pg. 12-13]. În sens îngust, justiţia 
este determinată ca o formă a activităţii statale orien-
tată spre examinarea şi clarificarea cauzelor penale şi 
civile de instanţa de judecată, realizată cu implicarea 
părţilor şi a participanţilor la proces [8, pg.34]. Din 
punct de vedere al oblăduirii juridico-penale, după 
opinia savanţilor I. S. Vlasov şi I. M. Teajkova, con-
ceptul de „justiţie” înglobează „organele a căror ac-
tivitate este apărată prin lege de atentatele împotriva 
justiţiei” [9, pg.27]. Din punct de vedere al învăţatului 
C. N. Harisov [10, pg.13], justiţia este definită ca fi-
ind o activitate procesual reglementată a tuturor in-
stanţelor de judecată care reprezintă puterea judiciară 
în stat, în vederea cercetării obiective şi imparţiale a 
cauzelor penale, civile, administrative, constituţiona-
le, orientată spre pronunţarea unei hotărâri legale şi 
echitabile (sentinţe, încheieri, decizii etc.).

După cum consemnează, în viziunea noastră ab-
solut corect, învăţata E. Iu. Hlopţeva [11, pg.12-13], 
justiţiei îi sunt definitorii multiple însuşiri, care fac 
realizabilă deosebirea varietăţii date, a activităţii sta-
tale de alte modalităţi ale acesteia. În primul rând, 
justiţia este un mecanism deosebit al statului, în legă-
tură cu care fapt necesită o protecţie juridico-penală 
specifică; în cel de-al doilea rând, ea poate fi realizată 
numai prin metode şi varietăţi fixate în lege, dar nu 
într-un mod samavolnic, după bunul plac al anumi-
tor persoane cu funcţii de răspundere sau a anumitor 
organe statale. În al treilea rând, realizarea actului de 
justiţie este pus în graviditatea anumitor organe (per-
soane) special desemnate în acest sens – judecător, 
instanţă de judecată. Mai mult decât atât, pentru unele 
infracţiuni din categoria dată este specifică prezenţa 
unui subiect special. Aşadar, în situaţia reţinerii sau 
a arestării ilegale – aceasta este persoana abilitată cu 
împuterniciri speciale în vederea cercetării şi desco-
peririi infracţiunilor. Aceste calităţi au constituit te-
meiul pentru evidenţierea unei componenţe speciale 
de infracţiune – reţinerea sau arestarea ilegală.

Universalizând punctele de vedere expuse în te-
oria dreptului penal putem vorbi despre prezenţa a 
două concepţii de bază referitoare la distingerea in-
tereselor justiţiei în calitate de obiect. Chintesenţa 
celei dintâi se limitează la momentul că „interesele 
justiţiei ca obiect generic al protecţiei juridico-pena-
le consistă în înfăptuirea corectă a justiţiei doar de 
către instanţa de judecată, îndepărtând organele de 
urmărire penală” [12, pg.9]. Părtaşii celei de-a doua 
chintesenţe consideră interesele justiţiei ca fiind drept 
o cumulare a activităţii legale a instanţei de judecată 
în vederea realizării sarcinilor justiţiei şi a activităţii 
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corecte a organelor care sprijină sau consolidează ac-
tivitatea instanţei de judecată [13, pg. 89].

Concluzii 
Abordarea sistemică a infracţiunii de violenţă în 

familie, pornind de la obiectul acesteia, latura obiecti-
vă şi subiectivă, subiectul şi agravantele, ne conduc la 
constatarea, dar şi la concluzia deosebit de importantă 
că Legea penală din toate timpurile şi din toate socie-
tăţile a recunoscut gradul de pericol social deosebit de 
ridicat al unui asemenea gen de infracţiune, de unde 
şi necesitatea de a se acţiona pe multiple planuri, nu 
numai la nivel naţional, ci şi concret între state, având 
în vedere migraţia familiilor pentru un loc de muncă, 
iar unele dintre acestea nu-şi „lasă viciile acasă”. Toa-
te dezechilibrele generate de acest gen de infracţiune 
nu pot fi atenuate decât prin combatere eficientă fo-
losind mijloace judiciare, prin educaţie pe tot parcur-
sul vieţii individului, consiliere familiară şi o acţiune 
conjugată a tuturor instituţiilor responsabile din acest 
punct de vedere.

Recenzent:
Dan vOINEA,

doctor, conferențiar universitar
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Introducere. Evaziunea fiscală este un fenomen 
des studiat  atât de teoreticieni, cât şi de tehnici-

eni  în materia fiscală. Cu toate acestea, în pofida a tot 
ce se scrie  despre cauzele apariţiei fenomenului de 
evaziune fiscală considerăm că apariţia fenomenului 
îşi are izvorul într-un sistem fiscal excesiv, ambiguu 
și lacunar şi că favorizator al apariției și dezvoltarii 
evaziunii fiscale este chiar statul care prin normele 
fiscale excesive determină contribuabilii să recurgă la 
căi de ocolire. 

Actualitatea studierii problemei constă în im-
portanţa pe care o are fiscalitatea, precum şi refor-
mele fiscale pentru dezvoltarea economică a oricărui 
stat. Identificarea cauzelor apariţiei fenomenului de 
evaziune fiscală constituie subiectul unor studii şi 
analize ale specialiştilor în domeniu, fiind justificate 
de necesitatea cunoaşterii dimensiunilor şi implicaţi-
ilor acestui fenomen la nivel naţional, european şi in-
ternaţional, precum şi stabilirii şi întreprinderii unor 
măsuri eficiente de prevenire şi combatere.

Scopul studiului constă în cercetarea aspectelor 
care se referă la apariţia fenomenului de evaziune fis-
cală ştiut fiind faptul că pentru a combate un fenomen 
este esenţial să cunoşti cauzele ce determină fenome-
nul.

Rezultatele obţinute şi discuţii.
Cunoașterea în profunzime a unui fenomen poa-

te fi realizată doar după identificarea și evidențierea 
cauzelor ce îl generează. Cunoașterea cauzelor feno-
menului de evaziune fiscală prezintă în mod indiscu-
tabil o importanță deosebită sub aspectul identificării 

acestora și astfel, lichidării fenomenului de evaziune 
fiscală. O primă clasificare a cauzelor ce determină 
apariţia fenomenului de evaziune fiscală este aceea a 
cauzelor de natură subiectivă, respective a cauzelor 
de natură obiectivă.

Printre cauzele de natură subiectivă a evaziunii 
fiscale evidențiem:

Psihologia contribuabilului-	  care încearcă prin 
diferite metode să se eschiveze de la plata impozitelor 
sau încearcă în diferite moduri să le reducă;

Pentru o personă obișnuită, a înșela organele fis-
cale este o probă nu de onoare, ci una de abilitate, iar 
plata obligațiilor fiscale este privită ca o probă de nai-
vitate, nu de integritate.[1] Astfel, putem concluziona 
că psihologia contribuabilului care cuprinde în esența 
sa totalitatea factorilor morali și psihici generează la 
contribuabil dorința de a se eschiva de la plata impo-
zitelor.

Curtea Supremă de Justiție a S.U.A a sintetizat, 
într-un considerent extrem de corect poziția normală 
care ar trebui adoptată față de dorința firească a con-
tribuabililor de a achita cît mai puține sume la buget 
demonstrînd că: “ Oricine are dreptul de a-și orga-
niza afacerile în așa fel încît să reducă la minimum 
plata impozitelor corespunzătoare: nimeni nu trebuie 
să își planifice cheltuielile și veniturile în funcție de 
exigențele maxime ale Ministerului de Finanțe: nici 
un cetățean nu are datoria patriotică de a plăti maxi-
mum de taxe.” [2]

Insuficiența educației fiscale	  – fapt care se re-
feră la lipsa unui complex de factori printre care fac-

CAUZELE APARIŢIEI EvAZIUNII FISCALE

Costin MĂNESCU,
doctorand ULIM

SUMMARY
In-depth knowledge of a phenomenon can only be achieved by identifying and highlighting the causes that generates 

it. Knowing the causes of tax evasion shows indisputably great importance in terms of identification and thus winding tax 
evasion. It should be emphasized that the large number of tasks is the primary factor that determines tax evasion tax evasion. 
Through this article we intend to make an analysis of the causes of the phenomenon of tax evasion, identification of these 
causes, their identification is useful to policy and strategies to combat the phenomenon.
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REZUMAT
Cunoașterea în profunzime a unui fenomen poate fi realizată doar după identificarea și evidențierea cauzelor ce îl ge-

nerează. Cunoașterea cauzelor fenomenului de evaziune fiscală prezintă în mod indiscutabil o importanță deosebită sub 
aspectul identificării acestora și astfel, lichidării fenomenului de evaziune fiscală. Este necesar de evidențiat că numărul im-
punător de sarcini fiscale este factorul primordial care determină eschivarea de la evaziunea fiscală. Prin prezentul articol ne 
propunem a face o analiză a cauzelor ce determină apariţia fenomenului de evaziune fiscală, o identificare a acestor cause, 
identificarea lor fiind utilă elaborării de politici şi strategii de combatere a fenomenului.
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torii culturali, sociali-educativi în ansamblu, care ar 
permite crearea unei mentalități a populației favora-
bile oentru a onora obligațiile fiscale.

 În acest sens nu putem neglija necesitatea de 
înțelegere a contribuabilului a scopului și rolul 
pe care îl ocupă impozitele în economia unui stat. 
Așadar, pentru a considera că impozitul este cea mai 
importantă sursă de creare a bugetului public, ur-
mează să ținem cont de obiectivele oricărui sistem 
fiscal. Totuși, ținem să evidențiem că educația con-
tribuabilului în sensul onorării obligațiilor care le are 
față de stat reprezintă la fel un aspect dificil, pentru 
că presupune o instruire, cultivare și implementare a 
unor calități, abilități psihologice care au drept scop 
dezvoltarea educației fiscale a contribabilului. Consi-
derăm oportune seminarele care au fost organizate de 
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat pentru studenți, 
în cadrul diferitor instituţii de învăţămînt, cu temati-
ca „Neadmiterea cazurilor de racolare a tineretului în 
scheme de evaziune fiscală”.[3]

Considerentele de ordin subiectiv, prin prisma 
celor expuse mai sus, sunt factori și cauze care sunt 
inerente subiectului fiscal – și anume, contribuabilul. 
Factorii psihologici, educativi și culturali, reprezintă 
cauzele care conduc la apariția evaziuneii fiscală, ca 
rezultat al neachitării impozitelor.

Cauzele obiective care determină dezvoltarea 
evaziunii fiscale sunt condițiile de natură obiectivă 
care derivă din factorii sociali, economici din cadrul 
societății și care nu au o legătură inerentă cu contri-
buabilul.

 Drept exemple de cauze obiective pot servi ur-
mătoarele:

Sistemul legislativ fiscal - care cuprinde unele 	
aspecte lacunare, imprecizii și norme pasibile de di-
ferite interpretări. Acest fapt permite contribuabilului 
evazionist să aibă un spațiu larg de manevră în încer-
carea sa de sustragere de la plata obligațiilor fiscale 
legale.[4] În această ordine de idei menționăm, că sta-
tul prin intermediul autorităților sale trebuie să creeze 
o bază normativă care să înlăture interpretările ambi-
guie, neclaritățile și în special, să interzică existența 
lacunelor care să genereze evaziunea fiscală.

O altă cauză care derivă din prima este:
Lipsa unei reglementări clare, precise și uni-	

tare care să limiteze și să ducă la dispariția acestui 
fenomen. Uneori, o anumită parte din venituri ale 
contribuabililor scapă impunerii datorită modului în 
care legea dispune stabilirea obiectului impozabil. 
Posibilitățile de eludare a autorității fiscale diferă de 
la o categorie socială la alta, în funcție de natura și 
proveniența veniturilor sau averii supuse impunerii, 
de modul concret de stabilire a materiei impozabi-
le, de modul de organizare a controlului fiscal și de 

alți factori specifici. Dintre toate categoriile sociale, 
salariații sunt acele persoane care dispun de cele mai 
reduse posibilități de eludare fiscală, fiindcă impune-
rea acestora se bazează pe declarațiile întreprinzătoru-
lui sau a agentului economic. În schimb, industriașii, 
comercianții liber profesioniști sunt cei care benefici-
ază din plin de posibilități de eschivare de la impozit, 
pe care le oferă impunerea pe bază de declarație. În 
S.U.A., referindu-se la impunerea federală pe venitul 
persoanelor fizice profesorul A.Samuelson scria: “Pe 
hîrtie, volumul impunerii americane lasă impresia că 
este progresiv. Cu toate acestea multe elemente de ve-
nit scapă impunerii.”[5]

 Astfel, putem atesta lipsa unei reglementări clare, 
precise și unitare care să limiteze fenomenul de evazi-
une fiscală, ceea reprezintă în realitate o concretizare 
a primei cauze de ordin obiectiv descrise mai sus și 
anume aspectele lacunare privind sistemul legislativ 
fiscal. Prin prisma acestui fapt, putem invoca că nu 
există în mod independent, fiecare cauză a fenomenu-
lui evazionist, însă acestea se află într-o strînsă cone-
xiune și interdependență una de cealaltă.

Multitudinea și calitatea dispozițiilor fiscale;	
Evaziunea fiscală constituie, într-o măsură mai 

mare sau mai mică - o opțiune a contribuabilului față 
de agresiunea fiscală a statului, oricare ar fi acesta, 
agresiunea pe care o descoperim în nivelul impune-
rii, în modul impunerii și în comportamentul acelor 
care te impun, te încasează și decid utilizarea banului 
public.[6] Respectiv, inexistența unor reglementări 
concrete privind fenomenul de evaziune fiscală, fie 
dimpotrivă multitudinea acestor reglementări creează 
premise pentru apariția fenomenului de eschivare de 
la plățile fiscale.

Existență sarcinilor fiscale excesive – datorită 	
acestei cauze contribuabilul este obligat să dea cea 
mai mare parte a venitului său pe impozite, fapt care 
îl și determină să recurgă la utilizarea diverselor me-
tode de reducere a sarcinilor fiscale, și implicit recur-
gerea la fenomenul de evaziune fiscală;

Frecventa încălcare a principiilor de echitate și 	
de universalitate în impunerea aceleiași materii, prin-
cipiii în conformitate cu care toți contribuabilii trebu-
ie să achite la fel un impozit sau o taxa pentru același 
element de avere, de venit sau activitate.[7]

Obligațiile fiscale multiple lovesc contribuabilii 
în interesele cele mai sensibile: interesele bănești. 
Cînd sarcinile fiscale apasă prea greu asupra materi-
ei impozabile, aceasta are tendința de a evada spre a 
fi salvate. Impozitele excesive afectează într-un final 
substanța averii contribuabililor, și din aceste motive 
ele creează un reflex care face să dispară capitalurile 
și veniturile pe care autoritatea fiscală vrea să le im-
pună prea mult.[8]
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 Cu aproape 200 de ani în urmă s-a afirmat prin-
cipiul că “un impozit nu trebuie să pună niciodată pe 
fugă materia pe care el o lovește. Impozitul trebuie să 
fie cu atît mai modern cu cît această bogăție este mai 
fugitivă.”[9]

  Fiscalitatea excesivă impusă de legiuitori la fel 
este cauza fenomenului evaziunii ca și cei pe care, 
prin acest exces, îi provoacă la evaziune.[10]

Astfel, putem concluziona că presiunea fiscală 
îi afectează atît pe contribuabilii cu o stare materia-
lă bună cît și mai puțin bună, ultimii fiind afectați în 
mod devastator de gradul de fiscalitate mare. 

Evaziunea fiscală aduce prejudicii atît statului cît 
și contribuabilului. În primul rînd, statului pentru că îl 
lipsește de veniturile necesare îndeplinirii atribuțiilor 
sale esențiale. În al doilea rînd, aduce prejudicii con-
tribuabilului prin faptul că totalitatea impozitelor este 
distribuită pe o masă de venituri mai mică.[11]

Lipsa de operativitate sau chiar refuzul orga-	
nelor vamale de a coopera în furnizarea de informații 
legate de operațiunile de vămuire în vederea identifi-
cării operative a cazurilor de contrabandă și implicit 
de evaziune fiscală. În acest sens putem evidenția că 
lipsa cooperării între organele statului este un semnal 
de alarmă al inefiecinței întregului sistem de drept. 
Structurile, și instituțiile statului nu pot exista în mod 
separat, activitatea lor presupune o conlucrare strînsă. 
Un exemplu, în definirea acestui sens ar fi infracțiunea 
de contrabandă, care pe lîngă sustragerea de la plata 
taxelor vamale presupune și frauda fiscală, adică eva-
ziunea fiscală.

Lipsa unor prevederi legale și a unor sancțiuni 	
mai severe pentru inexistența documentelor de însoțire 
a mărfurilor pe tot circuitul parcurs de acestea, în ve-
derea eliminării posibilităților de producere ulterioară 
a unor documente justificative în cazul operațiunilor 
surprinse de organul de control;[12]

Necunoașterea, ignorarea sau aplicarea abuzi-	
vă a legislației fiscale;

Rezistența contribuabililor la impozite ca un 	
aspect ce ține de civilismul fiscal;

Modificările intervenite în legislația fiscală, 	
complexitatea acesteia precum și unele imperfecțiuni 
în textele elaborate, care au determinat interpretări su-
biective și chiar abuzive în special în ceia ce privește 
avantajele fiscale în favoarea anumitor categorii de 
contribuabili;[13]

Intenția de eludare sau încălcare deliberate a 	
prevederilor legale în vederea sustragerii de la plata 
impozitelor, taxelor, contribuțiilor;

Exploararea la maximum a unor incoerențe sau 	
inconveniențe ale legislației fiscale sau interpretarea 
arbitrară a prevederilor acesteia în ceea ce privește 
facilitățile fiscale;

Multitudinea factorilor și cauzelor prezentate mai 
sus precum și dorința contribuabilului de a avea ve-
nituri cît mai mari generează fenomenul de evaziune 
fiscală și stimulează dezvoltarea de noi metode de 
evaziune fiscală.

 Gradul de fiscalitate, în Republica Moldova, 
s-a înscris în trendul specific ţărilor europene dez-
voltate, acesta a avut o tentă confiscătoare, pentru 
contribuabilul moldovean care are un venit mediu, 
în măsura în care sumele băneşti disponibile după 
impozitare nu-i asigurau decît mijloacele indispen-
sabile subzistenţei, şi nu acoperirea într -un grad 
satisfacător nevoile umane. Această stare de fapt a 
avut ca efect inhibarea motivaţiei de a muncii şi ori-
entarea contribubilului catreobţinerea unor venituri 
cu caracter ilicit.

 Conform opiniei juristului Viorel Rusu, cauzele 
de ordin economic care conduc la evaziune fiscală, 
s-ar putea clasifica asltfel:

 a)coraportul dintre cota impozitului și măsurile 
de răspundere- contribuabilul compară consecințele 
economice ale achitării impozitului și aplicării mă-
surilor de răspundere pentru neachitare. Respectiv, 
cu cît este mai mare cota impozitului iar măsurile de 
răspundere mai mici, cu atît mai mare va fi și efectul 
economic al evaziunii fiscale. 

b) starea economică contribuabilului- cu cît sta-
rea economică a contribuabilului este mai dificlă, cu 
atît tentația la evaziune fiscală este mai mare (în une-
le cazuri executarea de către contribuabil a tuturor 
obligațiilor fiscale poate agrava situația economică 
a acestuia pînă la nivelul critic și evaziunea fiscală 
poate deveni unica șansă de supraviețuire), iar peri-
colul aplicării masurilor de răspundere îl afectează 
mai puțin decît în cazul contribuabilului care se dez-
voltă dinamic și aplicarea unor astfel de măsuri îl 
poate lipsi de perspective evidente;

 c) descreștere criză economică- se înrăutățește 
starea materială atît a contribuabilului cît și a consu-
matorilor de mărfuri, lucrări și servicii, diminîndu-
se astfel posibilitatea de a transfera impozitul prin 
intermediul majorării prețurilor de livrare.[14]

 O alta cauză a evaziunii fiscale realizate la adă-
postul legii o constituie acordarea mult prea lejeră 
şi nefundamentată a facilităţilor fiscale care inclu-
de:

Existenţa unui aparat fiscal ineficient, sau 	
lipsa unui control fiscal bine organizat, care in-
clude metode și mijloace performante și un număr 
suficient de personal care trebuie să fie instruit și co-
rect în acțiuni(excesul de zel al autorităților fiscale, 
adică exagerări în procesul executării funcțiilor, de 
asemenea crează premize pentru evaziunea fiscală), 
acestea se mai numesc și cauze tehnice [15].
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Diversitatea categoriilor de contribuabili 	
reieșind din procedura impunerii care la rîndul ei, 
este determinată de domeniul și specificul activității 
contribuabilului (de exemplu salariații dispun de 
posibilități reduse de evaziune (eludare a fiscului), 
pentru că impunerea lor este asigurată de un terț 
prin reținerea la surs, în schimb persoanele caree 
desfășoară activitate de înreprinzător beneficiază de 
un volum considerabil de posibilități de evaziune 
fiscală prin intermediul modului de evidență, a sis-
temului de deduceri, de facilitate, de treceri în cont 
de restituiri etc. ).

Se pot menționa și cauze de ordin politic,	  
care țin de funcția de reglementare a impozitelor, 
adică statul prin intermediul fiscalității promovea-
ză un anumit gen de politică economică sau socială, 
iar contribuabilii împotriva cărora este îndreptată 
această politică opun o anumită rezistență, inclusiv 
prin intermediul evaziunii fiscale.[16] 

Evaziunea fiscală evident este foarte dăunătoa-
re atît statului și societății, lipsindu-l de veniturile 
necesare îndepinirii sarcinilor și atribuțiilor, cît și 
contribuabilului, pentru că în realitate totalitatea im-
pozitelor esteditribuită pe o măsură de venituri mai 
mică, fapt care creează distorsiuni în povara fiscală 
(adică în impunerea echitabilă și egală a acelorași 
categorii de contribuabili).

Pentru a distruge fenomenul de evaziune fiscală 
considerăm necesară aplicarea unor mijloace, cum 
ar fi:

Educația fiscală a contribuabililor;- 
Modificarea modalităților de impunere vicia-- 

te de fraudă de evaziune fiscală;
Un sistem fiscal ponderat;- 
Urmărirea fraudelor în scopul îndeplinirii - 

obligațiilor fiscale și a asigurării respectării legii.
[17]

Primele trei mijloace nu privesc aplicarea legii 
fiscale, ele ținînd de morala publică și de atribuțiile 
legiuitorului. Mijloacele de care dispun organele 
fiscale, în cadrul legislativ existent, sunt cele care 
privesc supravegherea contribuabililor și a materiei 
impozabile și sancțiunile care vor fi aplicate.[18]

Drept urmare, atestăm faptul că contribuabilul se 
află într-un cerc vicios, atît sub aspectul presiunii fis-
cale excesive concretizată prin numărul mare de im-
pozite și taxe precum și sub aspectul imperfecțiunii 
legislației care uneori facilitează fenomenul evazi-
onist prin existența unor reglementări lacunare, ne-
clare, interpretabile și chiar prin lipsa unor norme 
care ar reglementa acest fenomen.

În ceea ce privește fenomenul de fiscalitate, con-
siderăm că urmează a fi stimulată și consimțirea con-
tribuabilului la impozitele instituite. Din moment ce 

există consimțirea contribuabilului, adică el este ac-
ceptă regimul fiscal și este de acord cu acest regim, 
fiind conștient de necesitatea respectării obligațiilor 
fiscale, acesta se obligă să respecte obligațiile im-
puse. Însă, în cazul în care gradul de fiscalitate este 
mare, ne confruntăm cu încercarea contribuabililor 
de a utiliza toate mijloacele posibile și imposibile 
care ar permite eschivarea acestora de la achitarea 
plăților obligatorii la bugetul public. Considerăm că, 
consimțirea despre care unii autori[19] menționează 
în doctrină are un aspect mai mult filosofic decît 
real, pentru că persoana fizică sau juridică nu are 
dreptul de a alege de a fi sau nu plătitor de impozite. 
Or, contribuabilii sunt obligați să achite impozitele, 
obligație imperativă pentru toți cetățenii țării. Pre-
vederea cu privire la obligativitatea impozitelor in-
stituită în Constituția Republicii Moldova încă oda-
tă ne demonstrează imperativitatea aceste obligații.
[20]

Referitor la mediile în care fenomenul evaziu-
nii fiscale se manifestă, putem spune că acesta pare 
a fi lipsit de granițe ori preferințe speciale. Totuși, 
practica a demonstrat că evaziunea fiscală este mai 
puțin întîlnită în mediul sătesc, țăranii constituind o 
categorie de contribuabili cu un comportament, în 
general, onest.[21]

Probabil acest fapt este datorat culturii și educației 
fiscale înalte a țăranilor, aceștia constituind cea mai 
veche clasa socială.

Referindu-ne la o altă categorie - cea a salariaților, 
atragem atenția că eschivarea acestora de la plata im-
pozitelor este foarte dificilă, practic imposibilă deoa-
rece angajatorul este cel care completează declarația 
pe venit, salariatul neavînd nici o posibilitate de 
influență asupra acestuia. Totodată, comercianții și 
liberii profesioniști beneficiază de posibilități mai 
mari de a se sustrage de la plata impozitelor.

Astfel, nu putem contrazice că evaziunea fisca-
lă are cele mai mari repercusiuni asupra economiei 
unui stat. Neachitarea plăților obligatorii ale statului 
constituie nu doar lipsa de educație și a culturii fis-
cale, dar chiar și un abuz din partea contribuabililor, 
o beneficiere iscusită de reglementările lacunare și o 
expresie activă de voință (prin neplată) față de nu-
mărul mare de impozite.

Concluzii
Prin prisma celor expuse, am putea concluziona 

că fenomenul de evaziune fiscală cuprinde o serie de 
factori complexi care au drept urmare neachitarea 
plăților obligatorii și necrearea bugetului public. În 
acest sens, cel care suferă cel mai mult de pe urmă 
fenomenului evazionist este statul. Totodată, institu-
irea excesivă de impozite de către organele statului, 
sugerează ideea că statul este însăși subiectul care 
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permite extinderea acestui fenomen prin introducere 
excesivă de impozite, prin legislația care cuprinde la-
cune, dar și aspete imprecise și interpretabile.

Evaziunea fiscală reprezintă răspunsul pe care 
contribuabilii îl pot utiliza referitor la un sistem fiscal 
excesiv, ambiguu și lacunar. Nu putem să nu atragem 
atenția asupra faptului că favorizator al apariției și 
dezvoltarii evaziunii fiscale este chiar statul care prin 
normele fiscale excesive determină contribuabilii să 
recurgă la căi de ocolire. 

Este foarte important ca evaziunea fiscală sa nu fie 
doar combatută ci prevenită.

Generalizînd, evidențiem că cauzele evaziunii fis-
cale sunt de natură subiectivă (ex. psihologia, educația 
contribuabilui) și de natură obiectivă (ex.excesivita-
tea impozitelor). Totuși, cauzele evaziunii fiscale nu 
există în mod independent, acestea fiind într-o strînsă 
corelație, or, o cauză atrage dupa sine apariția alteia. 

Recenzent:
Mircea TUTUNARU,

dr. conf.univ.

Referinţe bibliografice

Roș V., Drept Financiar, Editua AllBeck, Bucureşti, 1. 
2005, p. 313.

Citat după: G.Caraiani, 2. Zonele libere și paradi-
surile fiscale, Decizie în dosarul Helvering v. Gregory. 
pag.7.

Informaţie preluată de pe Portalul Oficial al In-3. 
spectoratului Fiscal Principal de Stat, www.fisc.md.(http://
www.fisc.md/SearchResults.aspx?search=evaziune%20
fiscala&file=1055), în anul 2013.

Șaguna D.D, M.Tofan, Op.cit., p.2334. 
Șaguna D.D, M.Tofan, Drept financiar și fiscal Eu-5. 

ropean, Editura Allbeck, București 2010,.p.234.
Marian V., Evaziunea fiscală ca fenomen monetar 6. 

negativ, Institutul de Istorie “George Bari’”, Cluj Napoca, 
2005, pag.4.

Marian V., Evaziunea fiscală ca fenomen monetar 7. 
negativ, Institutul de Istorie “George Bari’”, Cluj Napoca, 
2005, pag.6.

Roș V., Op.cit.,pag 313.8. 
Sismondi J.C.L.S9. .,Noi principii de economie poli-

tică, 1819, citat de A.Lăzărescu în Finanțe Publice, Editura 
Național, București, pag.145.

Șaguna D.D., Drept fiscal şi financiar, Editura AL-10. 
LBeck, Bucureşti, 2006, pag.1056

Șaguna D.D, Rotaru P., Drept financiar şi bugetar, 11. 
Editura AllBeck, Bucureşti, 2003, pag. 233.

Șaguna D.D, Rotaru P., Drept financiar şi bugetar, 12. 
Editura AllBeck, Bucureşti, 2003, pag. 229.

Șaguna D.D., Tratat de drept financiar şi fiscal, Edi-13. 
tura AllBeck, Bucureşti, 2001, pag.1061.

Rusu V., Aspecte privind fenomenul evaziunii fis-14. 
cale, Materialele conferinţei privind evaziunea fiscală. 
ASEM, Chisinau, 2001, pag. 14.

Toacă A., Cauze și efecte ale evaziunii fiscale, În: 15. 
Analele științifice ale USM, seria: Științe socio-economi-
ce, 2005 vol.II. 

Toacă A.,Op. citată.16. 
Roș V., Op.cit., p.315.17. 
Roș V., Op.cit., p.315.18. 
Şaguna D.D., Drept fiscal şi financiar, Editura AL-19. 

LBeck, Bucureşti, 2006 pag.1061.
Art.58, Constituția Republicii Moldova, adoptată la 20. 

29 iulie 1994 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova 
nr.1 din 12.08.1994.

Roș V., Op.cit., pag.315.21. 



87

JURNALUL  JURIDIC  NAȚIONAL:  TEORIE  ȘI  PRACTICĂ • НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ЮРИДИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ: ТЕОРИЯ  И  ПРАКТИКА •  NATIONAL  LAW  JOURNAL:  TEORY  AND  PRACTICE

ApRilie 2017

Dreptul muncii

Tezele principale. Articolul 47 din Constitu-
ţia Republicii Moldova (în continuare -Con-

stituţia) [1], ce consfințește dreptul fundamental al 
persoanei la asistenţă şi protecţie socială, prevede în 
mod expres că statul este obligat să ia măsuri pentru 
ca orice om să aibă un nivel de trai decent, care să-i 
asigure sănătatea şi bunăstarea sa şi a familiei sale, 
cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngriji-
rea medicală, precum şi serviciile sociale necesare. 
Cetăţenii au dreptul la asigurare în caz de: şomaj, 
boală, invaliditate, văduvie, bătrâneţe sau în celelal-
te cazuri de pierdere a mijloacelor de subexistenţă, 
în urma unor împrejurări independente de voinţa 
lor.

În scopul realizării dreptului amplu constituţional 
precitat al cetățeanului la securitatea socială, în Re-
publica Moldova a fost adoptat de către legiuitor pe 
parcursul ultimilor 25 de ani un set impunător de acte 
legislative importante aplicate de autoritățile publice 
naționale abilitate și anume:

Legea privind protecţia socială a cetăţenilor 1) 
care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la 
Cernobîl nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992;[2]

Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a 2) 
persoanelor din corpul de comandă şi din trupele or-
ganelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 
1993;[3]

Legea cu privire la asigurarea obligatorie 3) 
de asistenţă medicală nr.1585-XIII din 27 februarie 
1998;[4]

Legea cu privire la capitalizarea plăţilor perio-4) 
dice nr. 123-XIV din 30 iulie 1998;[5]

Legea privind sistemul public de pensii nr. 156-5) 
XIV din 14 octombrie 1998;[6]

Legea privind modul de recalculare a sumei de 6) 
compensare a pagubei cauzate angajaţilor în urma 
mutilării sau a altor vătămări ale sănătăţii în timpul 
exercitării obligaţiunilor de serviciu nr. 278 din 11 fe-
bruarie 1999;[7]

Legea cu privire la adaptarea socială a persoa-7) 
nelor eliberate din locurile de detenţie nr. 297-XIV din 
24 februarie 1999;[8]

Legea privind sistemul public de asigurări soci-8) 
ale nr. 489-XIV din 8 iulie 1999; [9]

Legea privind alocaţiile sociale de stat pentru 9) 
unele categorii de cetăţeni nr. 499-XIV din 14 iulie 
1999;[10]

Legea asigurării pentru accidente de mun-10) 
că şi boli profesionale nr. 756-XIV din 24 decembrie 
1999;[11]

Legea Fondului republican şi a fondurilor loca-11) 
le de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 
februarie 2000;[12]

Legea cu privire la protecţia socială suplimen-12) 
tară a unor categorii de populaţie nr. 121-XV din 3 mai 
2001;[13]

Legea privind protecţia socială suplimentară a 13) 
unor beneficiari de pensii, stabilite în sistemul public 
de asigurări sociale nr. 1591-XV din 26 decembrie 
2002;[14]

Legea cu privire la mărimea, modul şi terme-14) 
nele de achitare a primelor de asigurare obligatorie 
de asistenţă medicală nr. 1593-XV din 26 decembrie 
2002;[15]
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Legea privind cantinele de ajutor social nr. 81-15) 
XV din 28 februarie 2003;[16]

Legea privind ocuparea forţei de muncă şi pro-16) 
tecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc 
de muncă nr. 102-XV din 13 martie 2003;[17]

Legea cu privire la veterani nr. 190-XV din 8 17) 
mai 2003;[18]

Legea asistenţei sociale nr. 547-XV din 25 de-18) 
cembrie 2003;[19]

Legea privind indemnizaţiile pentru incapacita-19) 
te temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări 
sociale nr. 289-XV din 22 iulie 2004;[20]

Legea cu privire la ajutorul social nr. 133-XVI 20) 
din 13 iunie 2008;[21]

Lege voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 2010; 21) 
[22]

Legea cu privire la serviciile sociale nr.123 din 22) 
18 iunie 2010;[23]

Legea privind incluziunea socială a persoane-23) 
lor cu dizabilități nr. 60 din 30 martie 2012;[24]

Legea privind protecţia specială a copiilor aflaţi 24) 
în situaţii de risc şi a copiilor separaţi de părinţi nr.140 
din 14 iunie 2013;[25]

Legea fondurilor asigurării obligatorii de asis-25) 
tenţă medicală pe anul 2017 nr. 285 din 16 decembrie 
2016; [26]

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 26) 
anul 2017 nr. 286 din 16 decembrie 2016; [27]

Legea privind prestaţiile sociale pentru copii nr. 27) 
315 din 23 decembrie 2016. [28]

Un act legislativ de importanță majoră ce vizează 
”perfecționarea bazei legislative de reformare a siste-
mului de pensii”[29, p.63] și contribuie nemijlocit la 
înfăptuirea dezideratului social cuprins în art.47 din 
Constituţie privind dreptul cetățeanului la asigurare în 
caz de invaliditate, văduvie sau bătrâneţe este Legea 
privind sistemul public de pensii nr. 156-XIV din 14 
octombrie 1998 (în continuare -Legea nr. 156/1998), 
revizuită esențial/radical prin Legea pentru modifica-
rea și completarea unor acte legislative nr. 290 din 16 
decembrie 2016 (în continuare - Legea nr. 290/2016)
[30] la care se referă următoarele, cele mai însemnate 
noi aspecte juridice:

1.Stabilirea pensiei anticipate pentru limită de 
vârstă. În conformitate cu art.151 alin. (1) din Legea 
nr. 156/1998 asiguratul/salariatul care a realizat stagiul 
complet de cotizare prevăzut la art. 42 alin. (1) din le-
gea vizată (30 de ani bărbaţii și tot 30 de ani femeile) 
poate solicita stabilirea anticipată a pensiei pentru limi-
tă de vârstă cu cel mult trei ani înaintea împlinirii vâr-
stei standard de pensionare de 63 de ani pentru bărbaţi 
şi femei (adică după atingerea de către ambele genuri 
a vîrstei de 60 de ani).

 Concomitent, art.151 alin. (2) din Legea nr. 

156/1998 precizează că la calcularea stagiului de co-
tizare necesar acordării pensiei anticipate pentru limită 
de vârstă nu se iau în calcul perioadele necontributive 
prevăzute la art. 5 alin. (2) și art. 50 alin. (1) lit. d) şi e) 
din prezenta lege (la care se referă perioada de: înde-
plinire a serviciului militar în termen sau cu termen re-
dus; perioada de îndeplinire a serviciului militar prin 
contract sau a altui serviciu asimilat acestuia, dacă 
nu este posibilă stabilirea pensiei în condiţiile Legii 
asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din 
corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor 
interne nr. 1544-XII din 23.06.1993; îngrijire a unui 
copil până la vârsta de 3 ani de către unul din părinţi 
sau de tutore în caz de deces al ambilor părinţi; în care 
asiguratul a beneficiat de indemnizaţie pentru inca-
pacitate temporară de muncă, de ajutor de şomaj, de 
alocaţie pentru integrare sau reintegrare profesională; 
îngrijire a unui copil cu dizabilitate severă sub vârsta 
de 18 ani de către unul dintre părinți, tutore, cura-
tor, până la angajarea în funcția de asistent personal; 
rezidențiat în învățămîntul postuniversitar obligato-
riu; de activitate necontributivă în funcția de judecă-
tor și procuror de până la 31.12.2005; îngrijirea unui 
invalid de gradul I, a unui copil invalid sub vârsta de 
16 ani sau a unei persoane care a depășit vârsta de 
75 de ani până la 01.01.1999; studiu în instituţiile de 
învăţământ superior de zi până la 01.01.1999).

 La rândul său, art.151 alin. (3) din Legea nr. 
156/1998 consacră că cuantumul pensiei anticipate 
se stabilește în aceleași condiții în care se stabilește 
cel al pensiei pentru limită de vârstă.Astfel, potrivit 
art. 16 alin.(1) din Legea nr. 156/1998 (care a intrat 
în vigoare din 01.04.2017) cuantumul pensiei pentru 
limită de vârstă se determină conform formulei de cal-
cul din anexa nr. 2 la prezenta lege (care nu se invocă 
în prezentul articol), reieșind din rata de acumulare de 
1,35%, venitul mediu lunar asigurat (VMLA), valori-
zat conform prevederilor art. 8 al prezentei legi, care au 
intrat în vigoare din 01.04.2017 (din cuprinsul cărora 
rezultă că baza de calcul al pensiei o constituie VMLA 
din toată perioada de activitate, valorizat la momentul 
stabilirii pensiei) și stagiul de cotizare realizat.

 Totodată, art. 16 alin.(2) din Legea nr. 156/1998 
statuează că în cazul în care cuantumul pensiei calcu-
late pentru un stagiu de cotizare prevăzut la art. 42 alin.
(1) din legea vizată (precitat supra) este mai mic decât 
cuantumul pensiei minime stabilite la art. 12 alin. (1) 
din prezenta lege (ce stipulează că cuantumul pensiei 
minime pentru limită de vârstă este echivalent cuantu-
mului venitului lunar minim garantat stabilit de lege) 
- se acordă pensia minimă respectivă. 

 În cazul când pensia calculată în condițiile unui 
stagiu de cotizare incomplet este sub nivelul pensiei 
minime - asiguratului i se acordă pensia calculată, care 
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nu poate fi mai mică decât pensia minimă diminuată 
proporțional stagiului de cotizare realizat (art. 16 alin.
(3) din Legea nr. 156/1998).

 Norma art.151 alin. (4) din Legea nr. 156/1998 sti-
pulează că la data îndeplinirii cumulative a condițiilor 
pentru acordarea pensiilor pentru limită de vârstă 
prevăzute la art.15 alin. (1) din prezenta lege (ce 
statornicește că pensia pentru limită de vârstă poate 
fi stabilită la împlinirea vârstelor standard de pensio-
nare prevăzute la art. 41 din Legea nr. 156/1998, cu 
condiția realizării stagiului minim de cotizare de 15 
ani) - se acordă, la cerere, pensie pentru limită de vâr-
stă prin adăugarea perioadelor necontributive asimilate 
(specificate mai sus) și a celor contributive.

2.Valorizarea pensiilor. Din cuprinsul prevederilor 
art. 8 al Legii nr. 156/1998 rezultă că baza de calcul al 
pensiei o constituie VMLA din toată perioada de activi-
tate, valorizat la momentul stabilirii pensiei. Valoriza-
rea reprezintă indexarea VMLA realizată începând cu 
1 ianuarie 1999, reieșind din coeficientul de creștere a 
salariului mediu pe economie din perioadele contribu-
tive până la anul precedent anului de stabilire a pensiei. 
Coeficienții de valorizare pentru fiecare an se aprobă 
de Guvern în fiecare an la 1 aprilie.VMLA se deter-
mină din suma contribuţiilor plătite în perioadele con-
tributive, cotele de contribuţii stabilite prin lege pentru 
aceste perioade şi numărul total de luni de cotizare. 
Formula de calcul al VMLA este redată în anexa nr.1 la 
Legea nr. 156/1998 (nu se invocă în prezentul studiu).

Pentru intervalele de timp specificate la art. 5 alin. 
(2) lit.a), b), d) și e) din Legea nr. 156/1998 (la care 
se atribuie perioadele de: îndeplinire a serviciului mi-
litar în termen sau cu termen redus; îngrijire a unui 
copil până la vârsta de 3 ani de către unul din părinţi 
sau de tutore în caz de deces al ambilor părinţi; în-
grijire a unui copil cu dizabilitate severă sub vârsta 
de 18 ani de către unul dintre părinți, tutore, curator, 
până la angajarea în funcția de asistent personal; 
rezidențiat în învățământul postuniversitar obliga-
toriu), la determinarea VMLA începând cu 1 ianuarie 
1999 se ia în considerare salariul minim lunar pe țară 
la data calculării pensiei. 

Pentru intervalele de timp specificate la art. 5 alin. 
(2) lit. a1) și f)din Legea nr. 156/1998 (ce cuprind 
perioadele de: îndeplinire a serviciului militar prin 
contract sau a altui serviciu asimilat acestuia, dacă 
nu este posibilă stabilirea pensiei în condiţiile Legii 
asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din 
corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor 
interne nr. 1544-XII din 23.06.1993;activitate necon-
tributivă în funcția de judecător și procuror de până 
la 31.12.2005), la determinarea venitului VMLA cu 1 
ianuarie 1999 se ia în considerare salariul mediu lunar 
pe țară la data calculării pensiei.

 E relevant de accentuat că valorizarea VMLA pen-
tru pensiile aflate actualmente în plată se efectuiea-
ză în corespundere cu cerințele art. 521 din Legea nr. 
156/1998 ce statornicesc că VMLA realizat începînd cu 
1 ianuarie 1999 și inclus în calculul pensiilor pentru li-
mită de vârstă și al pensiei de dizabilitate, stabilite până 
la 1 aprilie 2017, se valorizează reieșind din creșterea 
salariului mediu pe economie în anul precedent anului 
stabilirii pensiei față de anul realizării venitului asi-
gurat, cu determinarea diferenței în mărimea pensiei. 
Diferența în mărimea pensiei obținute se indexează 
cu coeficientul cumulativ de indexare a pensiilor de la 
anul stabilirii pensiei până la anul valorizării venitului 
asigurat, stabilit de Guvern, și se adaugă la cuantumul 
pensiei în plată la data valorizării. Valorizarea pensiei 
pentru limită de vârstă și a pensiei de dizabilitate sta-
bilite până la 1 aprilie 2017 se va efectua pe etape. În 
anul 2017, începând cu 1 aprilie, se vor valoriza pensi-
ile beneficiarilor de pensii stabilite în anii 2001–2008 
(mai exact în limitele de 8 ani calendaristici dintre: 
01.01.2001 - 31.12.2008).

La acest capitol se impune insistent clarificarea mo-
dului de stabilire a salariului mediu pe economie pen-
tru respectivii ani, în baza cărora va fi efectuată legi-
tim/corect valorizarea pensiilor pentru limită de vârstă 
și cele de dizabilitate, stabilite pînă la 1 aprilie 2017. 
La acest subiect se poate constata că în cazul dat e rele-
vant de luat ca bază cuantumul salariului mediu lunar 
pe economie, prognozat pentru fiecare prin Hotărâre de 
Guvern, inclusiv pentru anul 2016, ce constituie con-
form Hotărîrii Guvernului nr. 879 din 23 decembrie 
2015 mărimea de 5050 lei.[31]

De precizat că salariul mediu pe economie pentru 
respectivii ani stabilit de Guvern - nu trebuie de con-
fundat cu salariul mediu lunar pe ţară, calculat anual 
de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 
în conformitate cu dispozițiile Legii privind modul de 
recalculare a sumei de compensare a pagubei cauzate 
angajaţilor în urma mutilării sau a altor vătămări ale 
sănătăţii în timpul exercitării obligaţiunilor de serviciu 
nr. 278 din 11 februarie 1999 (invocată mai sus), ce re-
glementează condițiile de compensare  a pagubei  cau-
zate persoanelor care şi-au pierdut capacitatea de mun-
că  în urma  unui  accident  de muncă sau a unei boli 
profesionale,  precum  şi persoanelor  care  au dreptul 
la recuperarea pagubei în cazul  pierderii întreţinătoru-
lui, ca  meca-

nism  permanent de recuperare,  în   baza salariului 
mediu lunar pe ţară, a pierderilor suportate de acestea 
(ce se efectuează anual, începând cu 1 aprilie, în cazul 
când salariul mediu lunar pe ţară din anul precedent 
anului curent de plată depăşeşte cu cel puţin 5% sa-
lariul mediu lunar pe ţară luat în calculul anterior al 
sumei de compensare).
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De remarcat că noul mod de valorizare a pensiilor 
nu este echivalentul procedurii existente privitor la 
indexarea pensiilor prevăzută de art. 13 din Legea 
nr. 156/1998, conform căruia pensiile se indexează 
anual, la 1 aprilie. Coeficientul de indexare constitu-
ie creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum 
pentru anul precedent, determinate în modul stabilit 
de Guvern, indexării fiind supusă numai partea de 
pensii achitată din mijloacele bugetului asigurărilor 
sociale de stat. În cazul în care creșterea anuală a in-
dicelui prețurilor de consum este mai mică de 2%, in-
dexarea nu se efectuează. Indexarea următoare se va 
efectua în cazul în care creșterea indicelui prețurilor 
de consum cumulativ de la indexarea precedentă va 
constitui nu mai puțin de 2%. Diferenţa prevăzută la 
art.12 alin.(3)din Legea nr. 156/1998 (ce stipulează că 
în cazul în care cuantumul pensiei calculat conform 
prezentei legi este mai mic decât cuantumul pensiei 
minime pentru limită sau de dizabilitate - diferența 
dintre aceste cuantumuri se acoperă din mijloacele 
bugetului de stat) se indexează anual, suma rezultată 
din indexare fiind achitată din mijloacele bugetului 
de stat.

3.Vârsta de pensionare și stagiul de cotizare. Po-
trivit art.41 alin. (1) din Legea nr. 156/1998 începând 
cu 1 iulie 2019 se stabilește vârsta standard de pensio-
nare de 63 de ani pentru bărbați și, începînd cu 1 iulie 
2028 - vârsta standard de pensionare de 63 de ani pen-
tru femei. Atingerea acestor vârste se realizează prin 
creșterea anuală a vârstelor standard de pensionare, 
conform eșalonării prevăzute în tabelul nr. 2 la Legea 
nr. 156/1998 ce stabilește vârsta standard de pensiona-
re pentru bărbați de la 1 iulie 2017 - 62 ani 4 luni, de la 
1 iulie 2018 - 62 ani 8 luni, iar de la 1 iulie 2019 - 63 
ani; totodată vârsta standard de pensionare pentru fe-
mei cu începere de la 1 iulie 2017 și până la1 iulie 2028 
va crește treptat/anual cu 6 luni, ajungând astfel de la 
57 de ani – la 63 de ani.

 La cele invocate supra, e relevant de adăugat că în 
corespundere cu art.41 alin. (2) din Legea nr. 156/1998 
de la 1 iulie 2017, pentru femeile care au născut și edu-
cat până la vârsta de 8 ani cinci și mai mulți copii se 
aplică vârstele standard de pensionare conform tabelu-
lui nr. 2 la prezenta lege (expusă mai sus), diminuate cu 
3 ani (atingând la 1 iulie 2028 plafonul de 60 ani).

 Pe de altă parte, art.42 alin. (1) din Legea nr. 
156/1998 stabileşte stagiul complet de cotizare de 34 
de ani: pentru bărbaţi începând cu 1 iulie 2018, iar pen-
tru femei începând cu 1 iulie 2024, conform eşalonării 
prevăzute în tabelul nr. 5 la prezenta lege ce stipulează 
că pentru bărbați de la 1 iulie 2017 – respectivul stagiu 
constituie 33 ani 6 luni, iar de la 1 iulie 2018 și mai 
departe - 34 ani; totodată stagiul complet de cotizare 
pentru femei cu începere de la 1 iulie 2017 și până la1 

iulie 2024 va crește treptat anual cu 6 luni, ajungând 
astfel de la 30 ani 6 luni– la 34 de ani.

 Însă la acest capitol necesită de accentuat că stabi-
lirea de către legiuitor pentru femei cu începere de la 1 
iulie 2017 a stagiului de cotizare ce va depăși perioada 
de 30 ani (crescând treptat/anual cu 6 luni până la îm-
plinirea a 34 de ani) – în principiu intră în contradicție 
cu prevederile pct. 2 din Hotărârea Curții Constituţio-
nale nr. 27 din 20 decembrie 2011 ”Privind controlul 
constituţionalităţii unor legi de modificare a condiţiilor 
de asigurare cu pensii şi alte plaţi sociale pentru unele 
categorii de salariaţi”[32], conform căruia a fost decla-
rată neconstituţională dispoziția cuprinsă în art. III, pct. 
2 din Legea pentru modificarea şi completarea unor 
acte legislative nr.56 din 9 iunie 2011 [33] prin care 
era stability cu începere de la 1 iulie 2011 pentru femei 
stagiul de cotizare necesar obţinerii dreptului la pensie 
pentru limită de vârstă de 30 de ani şi 6 luni(crescând 
anual cu 6 luni până la împlinirea în 2020 a limitei de 
35 de ani), fapt ce impune obiectiv și juridic necesi-
tatea revenirii Parlamentului la acest subiect în sensul 
ajustării prevederilor legale precitate ce țin de dura-
ta stagiului de cotizare necesar obţinerii dreptului la 
pensie a femeiilor din țară - la cerințele imperative ale 
Curții Constituţionale.

 De menționat, că potrivit art.28 alin. (1) și (2) din 
Legea cu privire la Curtea Constituţională nr. 317-XIII 
din 13 decembrie 1994 [34] actele Curţii Constituţio-
nale sunt acte oficiale şi executorii, pe întreg teritoriul 
ţării, pentru toate autorităţile publice şi pentru toate 
persoanele juridice şi fizice. Actele normative sau une-
le părţi ale acestora declarate neconstituţionale devin 
nule şi nu se aplică din momentul adoptării hotărârii 
respective a Curţii Constituţionale.

 Obligativitatea actelor Curţii Constituţionale pen-
tru toate autorităţile publice din țară, inclusiv pentru 
organul legislativ, rezultă de asemenea din cuprinsul 
Hotărârii Curţii Constituţionale nr. 6 din 16 mai 2013 
„Privind controlul constituţionalităţii alineatului (4) al 
articolului 23 din Legea nr. 317-XIII din 13 decem-
brie 1994 cu privire la Curtea Constituțională”[35] și 
al Hotărârii Curţii Constituţionale nr. 9 din 14 februarie 
2014 „Pentru interpretarea articolului 135 alin. (1) lit. 
a) din Constituţia Republicii Moldova”.[36]

 În fine, face de remarcat că potrivit dispozițiilor art. 
42 alin. (2) și (3) din Legea nr. 156/1998 este stabilit 
stagiul special realizat la lucrări foarte nocive şi foar-
te grele, necesar obţinerii drepturilor la pensie pentru 
limită de vârstă persoanelor indicate la art.41 alin.(3) 
din prezenta lege cu condiţia că respectivele persoane 
au fost ocupate în aceste lucrări ziua completă de mun-
că - de 10 ani pentru bărbaţi şi de 7 ani şi 6 luni pentru 
femei.

Cât privește durata concretă a zilei complete de 
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muncă pentru persoanele menționate (ocupate la lu-
crări nocive şi foarte grele) e relevant de menționat că 
potrivit art. 96 alin. (2) lit. c) din Codul muncii [37] 
pentru salariaţii care activează în condiţii de muncă 
vătămătoare este stabilită durata redusă a timpului de 
muncă, conform nomenclatorului aprobat de Guvern. 
„Referitor la nomenclatorul salariaţilor care activează 
în condiţii de muncă vătămătoare, necesită de menţi-
onat că până în prezent un astfel de nomenclator nu 
este aprobat de Guvern. În legătură cu aceasta se apli-
că Lista unităţilor de producţie, secţiilor, profesiilor şi 
funcţiilor cu condiţii de muncă vătămătoare, activitatea 
cărora oferă dreptul la concediu suplimentar şi la du-
rata redusă a zilei de muncă (1974), act normativ în 
vigoare în țară…”.[38,p.110]

De precizat că respectiva Listă este un act normativ 
unional în vigoare aplicabil conform pct.1 din Hotărâ-
rea Guvernului nr.573 din 1 august 1994 [39] și art.10 
din Convenţia colectivă (nivel naţional) nr.2 din 9 iulie 
2004 ,,Timpul de muncă şi timpul de odihnă”.[40]

 La rândul său, art.41 alin. (3) din Legea nr. 156/1998 
statornicește că începând cu 1 ianuarie 2004 vârsta de 
pensionare a persoanelor ocupate la lucrări foarte noci-
ve şi foarte grele, prevăzute de Lista nr.1 a unităţilor de 
producţie, lucrărilor, profesiilor, funcţiilor şi indicilor 
ce acordă dreptul la pensie pentru limită de vîrstă în 
condiţii avantajoase, aprobată prin Hotărârea Guver-
nului nr.822 din 15 decembrie 1992[41]- constituie 54 
de ani pentru bărbaţi şi 49 de ani pentru femei.

4.Pensionarea funcţionarilor publici. Articolul 
VIII alin.(6) din Legea nr. 290/2016 stabilește expres 
că prevederile prezentei legi nu se aplică funcţionarilor 
publici (FP) care, la momentul intrării în vigoare a legii 
vizate (01.01.2017), au realizat stagiul de cotizare de 
33 de ani bărbaţii şi de 30 de ani femeile şi de cel puţin 
15 ani în serviciul public. FP menţionaţi vor exercita 
dreptul la pensie în conformitate cu prevederile în vi-
goare ale capitolului V (art.41 și 42) şi ale capitolului 
VI (art. 44, 45 și 47) din Legea nr. 156/1998, până la 
momentul adoptării prezentei leg i(mai precis: până 
la data adoptării Legii nr. 290/2016).

 În speță, art.44 alin.(1) din Legea nr. 156/1998 pre-
vede că asiguratul cu statut de FP care a realizat stagiul 
de cotizare prevăzut la art.42 alin.(1) și (11) din pre-
zenta lege (33 de ani - bărbaţii şi 30 de ani - femeile) 
şi confirmă un stagiu de cotizare în serviciul public de 
cel puţin 15 ani - beneficiază de dreptul la pensie la 
atingerea vârstei prevăzute de art.44 alin.(2) din Legea 
nr. 156/1998 (în 2017- 60 de ani 6 luni bărbaţii şi 55 de 
ani 6 luni femeile).Pensia se calculează în cuantum de 
75% din VMLA, determinat conform art.45 din Legea 
nr. 156/1998.

 La rândul său, art.45 din Legea nr. 156/1998 statu-
ează că pensiile stabilite în conformitate cu art.44 din 

prezenta lege se calculează din VMLA pentru ultimile 
60 de luni de activitate în serviciul public.

Venitul realizat în perioada de pînă la 1 ianuarie 
1999 se actualizează prin înmulţirea coeficientului indi-
vidual, determinat pentru perioada respectivă în modul 
prevăzut în anexa nr.4 la Legea nr. 156/1998 (ce invo-
că formula de calcul al pensiei pentru limită de vârstă), 
la valoarea ce constituie media salariilor medii pe ţară 
pentru toată perioada de după 1 ianuarie 1999, inclusiv 
pentru anul precedent anului de realizare (reexaminare) 
a drepturilor de pensie. Venitul realizat după 1 ianuarie 
1999 se ia în considerare în valoarea sa reală.

Articolul 47din Legea nr. 156/1998 stipulează că 
stagiul de cotizare în serviciul public include următoa-
rele perioade de activitate:

în funcţii publice în autorităţile publice centrale 	
şi locale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea serviciului 
public nr. 443-XIII din 4 mai 1995 (abrogată de la 1 
ianuarie 2009)[42] și în anexa nr. 1 la Legea cu privi-
re la funcția publică şi statutul funcționarului public 
nr. 158-XVI din 4 iulie 2008;[43]

în funcţii publice în autorităţile publice care, 	
până la data intrării în vigoare a Legii serviciului pu-
blic nr. 443-XIII din 4 mai 1995 (abrogată de la 1 ianu-
arie 2009), au activat pe teritoriul Republicii Moldova 
– în modul aprobat de Guvern;

în funcţii de conducere în autorităţile adminis-	
traţiei publice centrale şi locale, deţinute prin numire 
sau prin alegere (membru al Guvernului, preşedinte şi 
vicepreşedinte al raionului, preşedinte şi vicepreşedin-
te al consiliului judeţean sau al comitetului executiv 
raional, primar şi viceprimar al municipiului, oraşu-
lui, comunei, satului, preşedinte al sovietului orăşe-
nesc, sătesc, pretor);

în calitate de Preşedinte, vicepreşedinte al Adu-	
nării Populare a Găgăuziei în calitate de deputat, care 
deține o funcție remunerată în Adunarea Populară;

în calitate de deputat în Parlamentul permanent 	
sau în una din funcţiile remunerate în Parlamentul de 
legislatura a XII-a ori în Sovietul Suprem al R.S.S. 
Moldoveneşti;

de activitate în funcţie de judecător, procuror 	
anchetator al procuraturii sau ofiţer de informaţii şi 
securitate, dacă pentru perioadele respective au fost 
plătite contribuţii de asigurări sociale de stat obliga-
torii;

în organizaţiile şi instituţiile internaţionale în 	
calitate de reprezentant al autorităţilor publice ale 
Republicii Moldova în funcţii nelegate de deservirea 
tehnică a organizaţiilor şi instituţiilor respective, dacă 
pentru perioadele respective au fost plătite contribuţii 
de asigurări sociale de stat obligatorii;

înalte funcţii de demnitate publică invocate în 	
anexa la Legea cu privire la statutul persoanelor cu func-
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ţii de demnitate publică nr. 199 din 16 iulie 2010,[32] 
cu excepția funcțiilor de Preşedinte, vicepreşedinte, 
membru al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare; Gu-
vernator, prim-viceguvernator, viceguvernator al Băn-
cii Naţionale a Moldovei; Director general, director al 
Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică; 
Director, director adjunct al Agenţiei Naţionale pentru 
Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 
Informaţiei; Director general al Companiei Naţionale 
de Asigurări în Medicină;

în cabinetul demnitarilor conform Legii cu pri-	
vire la statutul personalului din cabinetul persoane-
lor cu funcții de demnitate public nr. 80 din 7 mai 
2010;[44]

în funcţii remunerate (inclusiv în funcţii electi-•	
ve) în aparatele Comitetului Central, comitetelor raio-
nale şi orăşeneşti ale Partidului Comunist al Moldovei 
pînă la 27 august 1991, în funcţii remunerate (inclusiv 
în funcţii elective) în aparatele organelor sindicale in-
terramurale şi ramurale de nivel republican până la 
30 mai 1993, cu excepţia funcţiilor legate de deservi-
rea tehnică.

La cele menționate (în privința pensionării FP) 
se cere totuși de atenționat că în conformitate cu 
dispozițiile art.III pct.32 din Legea nr. 290/2016 - capi-
tolul VI din Legea nr. 156/1998 (ce cuprinde inclusiv 
art. 44, 45 și 47) a fost abrogat integral de Parlament cu 
începere de la 1 ianuarie 2017. 

 Altfel spus, în virtutea art.III pct.32 din Legea nr. 
290/2016 - prevederile art. 44, 45 și 47 din Legea nr. 
156/1998 (precitate și explicate detaliat supra), ce re-
glementează condițiile de pensionare a FP, au fost abro-
gate totalmente de către legiuitor de la 01.01.2017, fapt 
ce la rândul său exclude, din punct de vedere juridic, 
temeiul legal privitor la aplicarea acestora după data 
de 01.01.2017, creându-se astfel o confuzie legislativă 
vădită greu, dacă nu imposibil, de ocolit.

 Respectiva concluzie/confuzie rezultă din cerințele 
imperative ale art. 46 din Legea privind actele legisla-
tive nr. 780-XV din 27 decembrie 2001[45], conform 
cărora actul legislativ (inclusiv prevederile art. 44, 45 
și 47 din Legea nr. 156/1998) produce efecte numai în 
timpul cât este în vigoare (adică în cazul dat doar până 
la 01.01.2017) şi nu poate fi (după abrogarea lui de la 
01.01.2017) retroactiv sau ultraactiv. Actul legislativ 
(inclusiv art. 44, 45 și 47 din Legea nr. 156/1998) are 
efect retroactiv doar în cazul în care se stabilesc sanc-
ţiuni mai blânde (în situația dată obiectul reglemen-
tării nu constituie vreo sancţiune juridică prevăzută de 
legislația în vigoare) și poate ultraactiva doar în mod 
exceptional (adică în situațiile exprese prevăzute de 
lege, ceea ce în cazul dat nu e stabilit de legiuitor).

 Mai mult ca atât: din sensul propoziției a doua a 
art. VIII alin. (6) din Legea nr. 290/2016 se rezumă că 

FP vor exercita dreptul la pensie în conformitate cu 
prevederile în vigoare ale capitolelor V şi VI din Le-
gea nr. 156/1998 până la momentul adoptării prezentei 
legi. Însă după cum s-a menționat deja, potrivit art.III 
pct.32 din Legea nr. 290/2016 - capitolul VI din Legea 
nr. 156/1998 a fost abrogat integral de la 01.01.2017, 
fiind astfel inaplicabil după această dată. Totodată ca-
pitolul V din Legea nr. 156/1998 nu a fost abrogat de 
legiuitor, rămînând a fi aplicabil în continuare după 
01.01.2017.

Prin urmare, logic privind, FP pot exercita dreptul 
la pensie doar în conformitate cu prevederile în vigoare 
ale capitolului V (art.41 și 42) din Legea nr. 156/1998. 
Prevederile capitolului VI (art. 44, 45 și 47) din Legea 
nr. 156/1998 în privința pensionării FP sunt juridic in-
aplicabile, deoarece respectivul capitol a fost abrogat 
integral de la 01.01.2017.

Așadar, se constată o stare legislativă incertă și de 
confuzie, care poate naște o practică de aplicare ori ne-
aplicare/blocare contradictorie și neuniformă din par-
tea autorităților publice competente, inclusiv din par-
tea Casei Naționale de Asigurări Sociale, instanțelor 
judecătorești sau, după caz, a organelor sindicale me-
nite să apere conform art.42 din Constituție drepturile 
și interesele sociale ale salariaților (FP).

O astfel de stare în cadrul legislativimpune obiectiv 
necesitatea în vederea restabilirii pentru anumită pe-
rioadă, necesară pensionării FP vizați (1 - 2 ani), de 
către Parlament a valabalității capitolului VI (art. 44, 
45 și 47) din Legea nr. 156/1998 (prin abrogarea art.
III pct.32 din Legea nr. 290/2016) sau adoptării altor 
noi dispoziții legale similare în schimbul acestora, cu 
punerea lor în vigoare de la 01.01.2017 (pentru evi-
tarea vacuumului/vidului de drept existent privitor la 
reglementarea respectivelor relații juridice).

Concluzie. Considerăm că lacunele, coliziile, 
neclaritățile și ambiguitățile de drept depistate/contura-
te în prezentul studiu științific necesită a fi supuse unei 
analize suplimentare minuțioase și profunde din partea 
autorităților publice competente/abilitate din țară im-
plicate în elaborarea, avizarea, consultarea publică, ex-
pertiza, redactarea, interpretarea, adoptarea/aprobarea 
și aplicarea actelor legislative/normative vizate ce fac 
parte integrantă din cadrul legal destinat reglementării 
eficiente a raporturilor juridice din sistemul public de 
pensii din Republica Moldova.
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Актуальность темы обусловлена её значени-
ем, а также её недостаточным освещением 

и недостатками отдельных норм, регулирующих 
время отдыха.

В частности, продолжительность дополнитель-
ных ежегодных отпусков за работу с вредными 
условиями труда регулируется пунктом 1 поста-
новления Правительства РМ № 573 от 01.08.1994 
года «О предоставлении ежегодных дополнитель-
ных отпусков», которым ранее установленная про-
должительность отпусков за работу с вредными 
условиями труда сокращена наполовину.

Подсчёт компенсации за неиспользованные от-
пуска работникам, проработавшим до увольнения 
неполный рабочий год, регулируется Правилами 
об очередных и дополнительных отпусках, утверж-
денными постановлением Народного комиссариа-
та труда СССР от 30.04.1930 года № 169 по согла-
сованию с ВЦСПС.

 Других нормативных актов по этому вопросу 
не имеется.

Изложение основного материала. Согласно 
части (2) ст. 43 Конституции Республики Молдова, 
принятой 29.07.1994 года, работники имеют право 
на защиту труда. Меры по защите касаются безо-
пасности и гигиены труда, режима труда женщин и 
молодежи, установления минимальной заработной 
платы в сфере экономики, еженедельного отдыха, 
оплачиваемого отпуска, труда в тяжелых условиях, 
а также других специфических ситуаций.

Право на отдых установлено ст. 107-122 Трудо-
вого кодекса Республики Молдова (далее – ТК РМ) 
№ 154-XV от 28.03.2003 года, другими законами и 
подзаконными нормативными актами.

Под временем отдыха некоторые учёные пони-
мают время, в течение которого работники осво-
бождены от исполнения своих трудовых обязанно-
стей и которое они вправе использовать по своему 
усмотрению. Время отдыха – это перерывы в рабо-
те, в течение которых работники не обязаны испол-
нять свои трудовые обязанности [1].

Отдельные учёные считают, что трудовым пра-
вом РМ предусмотрены следующие виды времени 
отдыха:

- перерывы для питания в течение рабочего дня 
(смены),

- перерывы для кормления детей,
- перерывы для отдыха и восстановления трудо-

способности, 
- ежедневный (междусменный) отдых,
- еженедельный отдых (выходные дни),
- нерабочие праздничные дни,
- ежегодные оплачиваемые отпуска [2].
Вывод. По нашему мнению, к видам времени 

отдыха следует отнести также социальные и учеб-
ные отпуска, т.к. в период нахождения в этих отпу-
сках работники освобождены от исполнения своих 
трудовых обязанностей.

Перерывы для питания предоставляются ра-
ботникам в соответствии с частями (1)-(3) ст. 107 
ТК РМ. 

По общему правилу в течение рабочего дня ра-
ботнику должен быть предоставлен перерыв для 
питания продолжительностью не менее 30 минут.

Конкретная продолжительность перерыва и 
время его предоставления устанавливаются кол-
лективным трудовым договором или правилами 
внутреннего распорядка предприятия. Перерывы 
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для питания не включаются в рабочее время, за ис-
ключением случаев, предусмотренных коллектив-
ным трудовым договором или правилами внутрен-
него распорядка предприятия.

На непрерывно действующих предприятиях 
работодатель обязан обеспечить работнику усло-
вия для приема пищи во время работы на рабо-
чем месте.

Согласно части (1) ст. 30 ТК РМ коллективный 
трудовой договор – правовой акт, регулирую-
щий трудовые и иные социальные отношения на 
предприятии, заключенный в письменной форме 
между работниками и работодателем в лице их 
представителей.

Минимальная продолжительность ежедневного 
отдыха установлена частью (4) ст. 107 ТК РМ, со-
гласно которой продолжительность ежедневного 
отдыха, охватывающего время между окончанием 
предыдущего рабочего дня и началом следующе-
го рабочего дня, должна быть не меньше двойной 
продолжительности ежедневной работы.

 Перерывы для кормления детей предоставля-
ются работающим женщинам, имеющим детей в 
возрасте до 3 лет. Дополнительные оплачиваемые 
перерывы для кормления детей предоставляются в 
соответствии с частями (1)-(3) ст. 108 ТК РМ.

Одному из родителей (опекуну), имеющих де-
тей в возрасте до трех лет, помимо перерыва для 
питания предоставляются дополнительные пере-
рывы для кормления детей.

Дополнительные перерывы продолжительно-
стью не менее 30 минут предоставляются не реже 
чем через каждые три часа. Продолжительность 
перерыва для кормления детей, предоставляемого 
одному из родителей (опекуну), имеющих двух и 
более детей в возрасте до трех лет, должна быть не 
менее одного часа.

Перерывы для кормления детей включаются в 
рабочее время и оплачиваются исходя из средней 
заработной платы.

Средняя заработная плата исчисляется в соот-
ветствии с постановлением Правительства РМ № 
426 от 26.04.2004 года «Об утверждении Порядка 
исчисления средней заработной платы» [3].

Согласно части (4) ст. 108 ТК РМ в случае, если 
работодатель выделяет на предприятии специаль-
ные помещения для кормления детей, в них долж-
ны соблюдаться гигиенические условия, соответ-
ствующие действующим санитарным нормам. 

Еженедельный отдых предоставляется в соот-
ветствии со ст. 109 ТК РМ.

Еженедельный отдых предоставляется в тече-
ние двух выходных дней подряд, как правило, в 
субботу и воскресенье.

 Если одновременное предоставление всем ра-
ботникам предприятия выходных дней в субботу 
и воскресенье может нанести вред общественным 

интересам или помешать нормальному функциони-
рованию предприятия, еженедельный отдых может 
быть предоставлен в другие дни недели, установ-
ленные коллективным трудовым договором или 
правилами внутреннего распорядка предприятия, 
при условии, что одним из выходных дней будет 
воскресенье.

На предприятиях, где специфика работы не по-
зволяет предоставлять выходные дни по воскресе-
ньям, работникам предоставляются два выходных 
дня в течение недели и надбавка к заработной пла-
те, установленная коллективным или индивиду-
альным трудовым договором.

 Продолжительность еженедельного отдыха в 
любом случае не может быть менее 42 часов, кроме 
случаев шестидневной рабочей недели.

Статья 109 ТК РМ ограничивает работу в вы-
ходные, допуская её только в отдельных случаях, 
запрещая привлекать к ней отдельные категории 
работников.

 Одним из видов времени отдыха являются не-
рабочие праздничные дни.

К видам времени отдыха относятся ежегодные 
оплачиваемые отпуска и ежегодные дополнитель-
ные оплачиваемые отпуска.

Право на ежегодный оплачиваемый отпуск га-
рантировано ст. 112 ТК РМ.

Право на ежегодный оплачиваемый отпуск га-
рантируется всем работникам.

Право на ежегодный оплачиваемый отпуск не 
может быть предметом уступки, отказа или ограни-
чения. Любое соглашение о полном или частичном 
отказе от этого права является недействительным.

 Правом на ежегодный оплачиваемый отпуск 
пользуется каждый работник, работающий на 
основании индивидуального трудового договора.

Легальное определение понятия «индивидуаль-
ный трудовой договор» дано в ст. 45 ТК РМ, со-
гласно которой индивидуальный трудовой договор 
– соглашение между работником и работодателем, 
на основании которого работник обязуется вы-
полнять работу, соответствующую определенной 
специальности, квалификации или должности, на 
которую он назначен, с соблюдением правил вну-
треннего распорядка предприятия, а работодатель 
обязуется обеспечить работнику условия труда, 
предусмотренные настоящим кодексом, иными 
нормативными актами, содержащими нормы тру-
дового права, коллективным трудовым договором, 
а также своевременно и в полном размере выпла-
чивать ему заработную плату.

Работодатель обязан заключить с лицом, приня-
тым на работу, индивидуальный трудовой договор 
в письменной форме.

Нарушение этой обязанности влечёт админи-
стративную ответственность, установленную ст. 
551 Кодекса о правонарушениях Республики Мол-



96 ApRilie 2017

JURNALUL  JURIDIC  NAȚIONAL:  TEORIE  ȘI  PRACTICĂ • НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ЮРИДИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ: ТЕОРИЯ  И  ПРАКТИКА •  NATIONAL  LAW  JOURNAL:  TEORY  AND  PRACTICE

дова (далее – КоП РМ) № 218-XVI от 24.10.2008 
года [4].

Продолжительность ежегодного оплачиваемого 
отпуска установлена ст. 113 ТК РМ и другими за-
конодательными актами.

Всем работникам ежегодно предоставляется 
оплачиваемый отпуск продолжительностью не 
менее 28 календарных дней без учета нерабочих 
праздничных дней.

Работникам отдельных отраслей национальной 
экономики (образование, здравоохранение, госу-
дарственная служба и др.) органическим законом 
может быть установлена иная продолжительность 
ежегодного оплачиваемого отпуска (исчисляемая в 
календарных днях).

Работники с ограниченными возможностями 
имеют право на ежегодные оплачиваемые отпуска 
продолжительностью, превышающей установлен-
ную частью (12) ст. 113 ТК РМ.

Согласно части (1) ст. 39 закона РМ «О соци-
альной интеграции лиц с ограниченными возмож-
ностями» № 60 от 30.03.2012 года для работающих 
лиц с тяжелыми ограничениями возможностей 
(если они не пользуются бóльшими льготами) уста-
навливается годовой отпуск продолжительностью 
40 календарных дней, а для лиц с выраженными 
ограничениями возможностей – продолжительно-
стью 32 календарных дня [5].

Согласно ст. 117 Трудового кодекса Российской 
Федерации от 30.12.2001 года минимальная про-
должительность ежегодного оплачиваемого от-
пуска работка, занятого на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, составляет 7 ка-
лендарных дней [6].

Определенные категории работников имеют 
право на ежегодные дополнительные оплачивае-
мые отпуска, установленные ст. 121 ТК РМ и дру-
гими законодательными актами, в том числе и кол-
лективными трудовыми договорами.

Согласно части (1) ст. 121 ТК РМ работники, 
занятые на работах с вредными условиями труда, 
лица с тяжелым ограничением возможностей по 
зрению и лица в возрасте до восемнадцати лет, 
пользуются правом на ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью не ме-
нее 4 календарных дней. 

Согласно части (4) ст. 121 ТК РМ одному из ро-
дителей, имеющих двух и более детей в возрасте 
до четырнадцати лет (или ребенка с ограниченны-
ми возможностями) предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью 4 календарных дня. 

Согласно части (2) ст. 121 ТК РМ конкретная 
продолжительность ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска для работников, занятых 
на работах с вредными условиями труда, устанав-
ливается коллективным трудовым договором на 

основании соответствующего перечня, утвержден-
ного Правительством. 

Пунктом 1 Постановления Правительства РМ 
№ 573 от 01.08.1994 года «О предоставлении еже-
годных дополнительных отпусков» предусмотре-
но, что: «продолжительность ежегодных дополни-
тельных отпусков за работу с вредными условиями 
труда определяется исходя из продолжительности 
отпуска, предусмотренного действующим Спи-
ском производств, цехов, профессий и должностей 
с вредными условиями труда, работа в которых 
дает право на дополнительный отпуск и сокращен-
ный рабочий день, сокращенного наполовину, за 
исключением случаев, когда это приводит к умень-
шению общей продолжительности ежегодного от-
пуска, предусмотренного законодательством до 
принятия настоящего Постановления;

продолжительность ежегодных дополнитель-
ных отпусков, устанавливаемых работникам с не-
нормированным рабочим днем, составляет 6 рабо-
чих дней;

продолжительность ежегодных дополнитель-
ных отпусков за стаж работы на одном предприя-
тии (в одной организации), а также в других случа-
ях, установленных законодательством, определяет-
ся исходя из продолжительности, установленной 
ранее принятым законодательством». 

Список производств, цехов, профессий и долж-
ностей с вредными условиями труда, работа в кото-
рых дает право на дополнительный отпуск и сокра-
щенный рабочий день, утвержден постановлением 
Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 25 октября 1974 
года № 298/П-22 [7].

Постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС 
от 21 ноября 1975 года № 273/П-20была утвержде-
на Инструкция о порядке применения этого Спи-
ска [8].

Предложение. По нашему мнению, пункт 
1 Постановления Правительства РМ № 573 от 
01.08.1994 года необоснованно уменьшивший про-
должительность ежегодного дополнительного от-
пуска за работу с вредными условиями труда, сле-
дует изменить, установив, что продолжительность 
данного дополнительного отпуска определяется 
в соответствии с вышеуказанным Списком и Ин-
струкцией по его применению. 

Согласно части (5) ст. 121 ТК РМ коллектив-
ными соглашениями, коллективными или инди-
видуальными трудовыми договорами могут быть 
предусмотрены и другие категории работников, ко-
торым предоставляются ежегодные дополнитель-
ные оплачиваемые отпуска, а также иная (большая) 
продолжительность отпусков, чем предусмотрен-
ная в частях (1), (3) и (4) ст. 121 ТК РМ.

Стаж работы, дающий право на ежегодный 
оплачиваемый отпуск, исчисляется в порядке, 
предусмотренном ст. 114 ТК РМ.
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Согласно пункту b) ст. 77 ТК РМ действие ин-
дивидуального трудового договора приостанавли-
вается при прохождение курса профессиональной 
подготовки или стажировки с отрывом от работы 
на срок более 60 календарных дней.

Периоды, указанные в пунктах a), b) и d) ст. 76 
и пункте b) ст. 77 ТК РМ, включаются в стаж, даю-
щий право на ежегодный оплачиваемый отпуск.

Порядок предоставления ежегодных оплачивае-
мых отпусков установлен ст. 115-118 ТК РМ.

Согласно части (1) ст. 115 ТК РМ ежегодный 
оплачиваемый отпуск за первый год работы предо-
ставляется работнику по истечении 6 месяцев его 
непрерывной работы на предприятии. 

Исключения из этого правила установлены ча-
стями (2) и (3) ст. 115 ТК РМ.

До истечения шести месяцев работы на пред-
приятии оплачиваемый отпуск за первый год ра-
боты предоставляется по письменному заявлению 
следующим категориям работников:

a) женщинам – перед отпуском по беременно-
сти и родам или непосредственно после него;

b) работникам в возрасте до 18 лет;
c) другим работникам в соответствии с действу-

ющим законодательством.
Работникам, переведенным с одного предпри-

ятия на другое, ежегодный оплачиваемый отпуск 
может быть предоставлен до истечения 6 месяцев 
работы после перевода.

Согласно части (4) ст. 115 ТК РМ отпуск за по-
следующие годы работы может предоставляться 
по письменному заявлению работника в любое 
время рабочего года в соответствии с графиком от-
пусков. 

График отпусков составляется в соответствии 
со ст. 116 ТК РМ.

График ежегодных оплачиваемых отпусков со-
ставляется на следующий год работодателем по 
согласованию с представителями работников не 
менее чем за две недели до наступления каждого 
календарного года.

При составлении графика отпусков учитывают-
ся как желание работников, так и необходимость 
обеспечения нормальной работы предприятия.

Работающим мужьям, жены которых находят-
ся в отпуске по беременности и родам, ежегодный 
оплачиваемый отпуск предоставляется по их пись-
менному заявлению в период нахождения в отпу-
ске их жен.

Работникам в возрасте до восемнадцати лет, 
родителям, имеющим двух или более детей в воз-
расте до шестнадцати лет или ребенка с ограни-
ченными возможностями, и одиноким родителям, 
имеющим ребенка в возрасте до шестнадцати лет, 
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 
в летнее время или по их письменному заявлению 
в любое другое время года.

График отпусков является обязательным как 
для работодателя, так и для работника. О времени 
начала отпуска работник должен быть письменно 
извещен не менее чем за две недели до его начала.

Работник вправе требовать разделения ежегод-
ного отпуска на части в соответствии с частью (5) 
ст. 115 ТК РМ, согласно которой ежегодный опла-
чиваемый отпуск может быть предоставлен полно-
стью или, по письменному заявлению работника, 
разделен на части, одна из которых должна быть не 
менее 14 календарных дней.

Согласно части (6) ст. 115 ТК РМ предоставле-
ние работнику ежегодного оплачиваемого отпуска 
осуществляется на основании приказа (распоряже-
ния, решения, постановления) работодателя. 

Согласно части (1) ст. 117 ТК РФ за период еже-
годного оплачиваемого отпуска работнику при-
читается отпускное пособие, размер которого не 
может быть меньше среднемесячной заработной 
платы за соответствующий период. 

Согласно части (2) ст. 117 ТК РМ порядок ис-
числения отпускного пособия устанавливается 
Правительством. 

Отпускное пособие исчисляется в соответствии 
с Порядком исчисления средней заработной платы, 
утвержденным постановлением Правительства РМ 
№ 426 от 26.04.2004 года [9].

 В соответствии с пунктом 2 указанного По-
рядка средняя заработная плата, установленная в 
соответствии с настоящим порядком исчисления, 
применяется при:

- выплате выходного пособия;
- оплате отпускного пособия;
- выплате компенсации за неиспользованные 

очередной отпуск и учебные отпуска.
Для исчисления пособия по безработице сред-

няя заработная плата определяется из расчета 12 
или 3 календарных месяцев работы, предшество-
вавших месяцу прекращения индивидуального 
трудового договора (с первого по первое число), 
с соблюдением положений абзаца 3 пункта 11 на-
стоящего Порядка исчисления.

Для выплаты выходного пособия и компенса-
ции за неиспользованный отпуск средняя заработ-
ная плата согласно подпункту 1) пункта 6 Порядка 
исчисления средней заработной платы исчисляется 
за календарный день. 

Согласно пункту 8 Порядка исчисления средней 
заработной платы средняя дневная заработная пла-
та при 12-месячном расчетном периоде определя-
ется делением суммы годовой заработной платы, 
включающей все виды заработка и компенсаций, 
указанные в пункте 3 настоящего Порядка исчис-
ления, отпускное пособие за период предыдущего 
отпуска, сохраненный заработок за время коман-
дировок, выполнения государственных и обще-
ственных обязанностей, на 12 месяцев и на среднее 
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число календарных дней (29,4) или рабочих дней в 
месяц (25,4; 21,1 или 16,9 дня - в зависимости от 
установленного вида рабочей недели). 

Согласно пункту 10 Порядка исчисления сред-
ней заработной платы в случае применения трех-
месячного расчетного периода средняя заработная 
плата исчисляется:

 1) за один рабочий день - путем деления зара-
ботной платы за 3 месяца, включающей все виды 
заработка и компенсаций, перечисленные в пункте 
3 настоящего порядка исчисления, а также сохра-
ненный заработок на время командировок на чис-
ло фактически отработанных дней за этот период 
(включая отработанные дни во время отдыха и 
праздников);

 2) за один календарный день - путем умноже-
ния средней заработной платы за один рабочий 
день, исчисленной в соответствии с подпунктом 1 
настоящего пункта, на коэффициент, равный соот-
ношению числа рабочих дней в расчетном периоде 
согласно календарю рабочей недели, установлен-
ной на предприятии, и числа календарных дней за 
тот же период без учета нерабочих праздничных 
дней, указанных в ст. 111 ТК РМ; 

 3) за один час - путем деления заработной пла-
ты за 3 месяца, указанной в подпункте 1 настояще-
го пункта, на число фактически отработанных за 
этот период часов (включая сверхурочные часы).

 При исчислении средней заработной платы в 
порядке, предусмотренном в подпунктах 1, 2 и 3 
настоящего пункта, не учитываются дни (часы), в 
которые работник не работал на предприятии, за 
исключением прогулов по вине работника, а также 
выплаченные за эти дни (часы) суммы.

 Если в одном из месяцев 3-месячного расчетно-
го периода работник не работал и не имел заработ-
ка, месяц (месяцы) этого периода не исключается 
из расчетов и не заменяется другим месяцем.

Согласно подпункту 1) пункта 14 Порядка ис-
числения средней заработной платы общая сумма 
средней заработной платы, причитающейся к вы-
плате работнику, для выплаты отпускного посо-
бия или компенсации за неиспользованный отпуск 
определяется путем умножения средней заработ-
ной платы за один календарный день, исчисленной 
в соответствии с пунктами 8, 9 и 10 настоящего по-
рядка исчисления, на количество дней отпуска (в 
календарных днях). В случае учебных отпусков по-
лученный результат корректируется в зависимости 
от уровня сохранения средней заработной платы 
- 75 %;

Согласно части (3) ст. 117 ТК РМ отпускное по-
собие выплачивается работодателем работнику не 
менее чем за 3 календарных дня до начала отпу-
ска. 

Нарушение этой обязанности влечёт ответ-
ственность, установленную частью (2) ст. 330 ТК 

РМ, согласно которой в случае задержки по вине 
работодателя выплаты заработной платы (ст. 142), 
отпускного пособия (ст. 117), выплат в связи с осво-
бождением (ст. 143) или других выплат (ст. 123, 
124, 127, 139, 186, пункт j) ст. 227, часть (8) ст. 228 
и др.), причитающихся работнику, ему выплачива-
ются дополнительно за каждый день просрочки 0,1 
% от суммы, не выплаченной в срок.

Если работодатель задерживает выплату работ-
нику отпускного пособия, работник имеет право 
обратиться к работодателю с заявлением о выпла-
те отпускного пособия и компенсации за задержку 
его выплаты в соответствии со ст.332 ТК РМ.

Согласно части (1) ст. 332 ТК РМ письменное 
заявление работника о возмещении материального 
и морального ущерба подается работодателю. Ра-
ботодатель обязан зарегистрировать заявление ра-
ботника, рассмотреть его, издать соответствующий 
приказ (распоряжение, решение, постановление) в 
течение 10 календарных дней со дня регистрации 
заявления и довести его до сведения работника под 
расписку.

Согласно части (2) ст. 332 ТК РМ если работник 
не согласен с приказом (распоряжением, решени-
ем, постановлением) работодателя либо если при-
каз (распоряжение, решение, постановление) не 
был издан в срок, предусмотренный частью (1), ра-
ботник вправе обратиться в судебную инстанцию 
для разрешения возникшего индивидуального тру-
дового спора (раздел XII). 

Отпуска предоставляются работникам ежегод-
но в соответствии с графиком. Ежегодный отпуск 
может быть продлён или перенесен в случае, если 
работник находится в медицинском отпуске или 
исполняет государственные обязанности, а также 
других случаях, предусмотренных законом.

Согласно части (3) ст. 118 ТК РМ в исключи-
тельных случаях, когда предоставление отпуска 
работнику в текущем рабочем году может небла-
гоприятно отразиться на работе предприятия, с 
письменного согласия работника и представителей 
работников отпуск может быть перенесен на сле-
дующий рабочий год. В этом случае в следующем 
году работник будет иметь право на два отпуска, 
которые могут быть cовмещены или разделены на 
части по его письменному заявлению.

Согласно части (4) ст. 118 ТК РМ запрещается 
непредоставление ежегодного оплачиваемого от-
пуска в течение двух лет подряд, а также непредо-
ставление ежегодного оплачиваемого отпуска ра-
ботникам в возрасте до восемнадцати лет и работ-
никам, имеющим право на дополнительный отпуск 
в связи с работой во вредных условиях. 

Согласно части (6) ст. 118 ТК РМ время меди-
цинских отпусков, отпусков по беременности и 
родам и учебных отпусков не включается в еже-
годный оплачиваемый отпуск. При совпадении 
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(полностью или частично) ежегодного оплачивае-
мого отпуска с одним из указанных отпусков на 
основании письменного заявления работника его 
ежегодный оплачиваемый отпуск, не использо-
ванный полностью или частично, переносится на 
период, оговоренный письменным соглашением 
сторон, либо продлевается на число дней, указан-
ных в документе о предоставлении соответствую-
щего отпуска, выданном в установленном порядке, 
в пределах того же календарного года. 

Компенсация за неиспользованный отпуск вы-
плачивается только в случаях приостановления 
или прекращения индивидуального трудового до-
говора в соответствии со ст. 119 ТК РМ.

Согласно части (1) ст. 119 ТК РМ в случае при-
остановления действия (пункты е) и m) ст. 76, пун-
кты d) и е) ст. 77, пункты а) и d) части (1) ст. 78) или 
прекращения индивидуального трудового договора 
работник имеет право на компенсацию за все неис-
пользованные ежегодные оплачиваемые отпуска.

Для того, чтобы определить размер компенса-
ции за неиспользованный отпуск (отпуска), необ-
ходимо определить продолжительность всех от-
пусков, не использованных работником на момент 
увольнения.

 В случае, если работник не отработал полный 
рабочий год, компенсация исчисляется в соответ-
ствии с Правилами об очередных и дополнитель-
ных отпусках, утвержденных Народным комисса-
риатом труда СССР 30.04.1930 года по согласова-
нию с ВЦСПС [10].

В соответствии с этими Правилами компенса-
ция за неиспользованный отпуск исчисляется про-
порционально отработанному времени.

Неполный месяц, составляющий менее поло-
вины месяца, исключается из подсчёта, а период, 
продолжительностью не менее половины месяца, 
учитывается как полный месяц.

Согласно части (2) ст. 119 ТК РМ работник мо-
жет использовать по его письменному заявлению 
ежегодный оплачиваемый отпуск за один год с по-
следующим приостановлением действия или пре-
кращением индивидуального трудового договора и 
получить компенсацию за остальные неиспользо-
ванные отпуска.

Отзыв из отпуска осуществляется в соответ-
ствии со ст. 120 ТК РМ.

По семейным обстоятельствам и другим уважи-
тельным причинам работнику по его письменному 
заявлению с согласия работодателя может быть 
предоставлен отпуск без сохранения заработной 
платы продолжительностью до 120 календарных 
дней, для чего работодателем издается приказ (рас-
поряжение, решение, постановление).

Одному из родителей, имеющих двух и более 
детей в возрасте до четырнадцати лет (или ребенка 
с ограниченными возможностями), одиноким ро-

дителям, не состоящим в браке, имеющим одного 
ребенка того же возраста, предоставляется ежегод-
но по их письменному заявлению отпуск без со-
хранения заработной платы продолжительностью 
не менее 14 календарных дней. Этот отпуск может 
быть присоединен к ежегодному оплачиваемому 
отпуску или использован отдельно (полностью или 
по частям) в периоды, установленные по согласо-
ванию с работодателем.

Часть (4) ст. 148 ТК РМ даёт работодателю 
право удержать из заработной платы увольняемого 
работника сумму, выплаченную за неотработанные 
дни ежегодного оплачиваемого отпуска.

Согласно части (4) ст. 148 ТК РМ при освобож-
дении работника до истечения того рабочего года, в 
счет которого он уже получил отпуск, работодатель 
может удержать из его заработной платы сумму, вы-
плаченную за неотработанные дни отпуска. Удер-
жания за эти дни не производятся, если работник 
прекратил или приостановил свою деятельность по 
основаниям, указанным в пункте е) ст. 76, пункте d) 
части (1) ст. 78, пунктах а) и i) ст. 82, пунктах b) – e) 
и u) части (1) ст. 86, в случае ухода на пенсию или 
зачисления в учебное заведение согласно части (2) 
ст. 85, а также в иных случаях, предусмотренных 
коллективным или индивидуальным трудовым до-
говором либо по письменному соглашению сторон 

Вывод По нашему мнению, если заработной 
платы, причитающейся работнику при увольнении, 
недостаточно для удержания суммы, выплаченной 
за неотработанные дни отпуска, работодатель не 
вправе взыскать недостающую сумму с работника 
в судебном порядке, т.к. законные основания для 
такого взыскания отсутствуют. Основанием для 
применения материальной ответственности работ-
ника является противоправное, виновное поведе-
ние, причинившее предприятию ущерб. Поэтому 
необходимо официальное толкование части (4) ст. 
148 ТК РМ.
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Dreptul contravențional

Introducere. Problema asigurării securităţii cir-
culaţiei rutiere devine tot mai acută, având o 

importanţă socială majoră odată cu intensificarea tra-
ficului rutier şi sporirea rolului acestuia în economia 
naţională. Fiind condiţionată de un şir de factori, cum 
ar fi disciplina participanţilor la circulaţia rutieră, ca-
litatea instruirii şi nivelul de disciplină al cadrelor de 
conducători auto, construcţia şi starea tehnică a uni-
tăţilor de transport, dotarea lor cu mijloace de securi-
tate pasivă, întreţinerea arterelor rutiere în starea co-
respunzătoare, amenajarea lor cu mijloace tehnice de 
reglare a circulaţiei etc., ea poate fi soluţionată numai 
prin aplicarea eficientă a unui complex de măsuri. 
Prin urmare, imperativul actual impune realizarea 
unei evidenţe calitativ noi a fenomenului accidentar, 
care ar oferi posibilităţile analizei multiaspectuale ale 
acestuia, evidenţierea cauzelor accidentelor rutiere şi 
a condiţiilor în care s-au produs, în vederea funda-
mentării activităţilor cu caracter preventiv.

Metode aplicate şi materiale utilizate. Studiul 
realizat se bazează pe materialul doctrinar teoretic 
al savanţilor autohtoni, români, ruşi şi nemijlocit pe 
practica judiciară din R. Moldova. Pentru obţinerea 
rezultatelor scontate ne-am focusat preponderent pe 
metode clasice de cercetare ştiinţifică: analiza com-
parativă, logică, deducţie, inducţie şi evident ne igno-
rând metoda analizei de conţinut.

Rezultate obţinute şi discuţii. Fiind un stat în 
proces de dezvoltare, Republica Moldova se con-

fruntă cu o multitudine de probleme de ordin politic, 
economic, precum şi social. Una dintre problemele 
destul de grave căreia ţara încearcă să-i facă faţă este 
cea a accidentelor rutiere. 

În contextul aderării Republicii Moldova la Uniu-
nea Europeană, un rol important îi revine modernizării 
sectorului transporturilor, în special sub aspectul spo-
ririi securităţii traficului rutier. În luna martie 2010, 
Republica Moldova a semnat rezoluţia Organizaţiei 
Naţiunilor Unite privind declararea anilor 2011-2020 
„Decada acţiunilor în domeniul siguranţei rutiere” şi 
asumarea responsabilităţilor ce decurg din aceasta, 
printre care şi obiectivul de a reduce cu 50% numărul 
accidentelor până în anul 2020. Totodată, pentru atin-
gerea obiectivelor a fost elaborat Planul global pentru 
decada de acţiune pentru siguranţa rutieră 2011-2020, 
care prevede un cadru general al activităţilor pe par-
cursul anilor, îmbunătăţirea siguranţei infrastructurii 
rutiere şi a reţelelor de transport, dezvoltarea siste-
melor de securitate a autovehiculelor, îmbunătăţirea 
comportamentului participanţilor la trafic, precum şi 
perfecţionarea sistemelor de îngrijire post-accident.

Pornind de la gravitatea problemelor cu care se 
confruntă Republica Moldova la acest capitol, Guver-
nul, prin Hotărârea nr.1214 din 27 decembrie 2010, 
a aprobat Strategia naţională pentru siguranţa rutie-
ră, care stabileşte drept obiectiv prioritar constituirea 
unei baze pentru o politică de siguranţă rutieră efi-
cientă şi durabilă, ce include organizarea domeniu-
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lui siguranţei rutiere din punct de vedere strategic şi 
instituţional, crearea unui sistem eficient de manage-
ment în domeniul siguranţei traficului rutier, precum 
şi creşterea gradului de conştientizare a siguranţei ru-
tiere la nivel naţional [1].

Este ştiut că transportul auto este cel mai pericu-
los mijloc de transport – pe seama lui se comit 98,8 
% din numărul total al accidentelor de transport. Tot-
odată, accidentele rutiere sunt principala cauză de 
mortalitate a persoanelor tinere în vârstă de 10 – 24 
ani. Potrivit datelor Comisiei Europene [2] copiii sunt 
extrem de vulnerabili. În fiecare an, accidentele de pe 
şoselele din UE sunt răspunzătoare pentru peste 800 
de decese şi 100 000 de cazuri de vătămări grave în 
rândul copiilor cu vârsta sub 15 ani.

Există şi un indice al frecvenţei producerii acci-
dentelor rutiere – cu cât ţara este mai slab dezvoltată, 
cu atât este mai mare numărul decedaţilor. De aseme-
nea este evident faptul că odată cu creşterea număru-
lui accidentelor rutiere se majorează şi consecinţele 
traumatismelor.

Prognozele dezvoltării reţelei de transport demon-
strează că creşterea bruscă a numărului de unităţi de 
transport sporeşte riscul creşterii numărului de acci-
dente, creând probleme majore de organizare a acor-
dării asistenţei în aceste cazuri. În această situaţie, 
Republica Moldova este caracterizată prin creşterea 
continuă a numărului de accidente, pe fondul unei 
creşteri alerte a parcului auto de la 367 987 de auto-
vehicule în 2004 la 780 433 în 2015 [3].

La nivel mondial s-a constatat că mortalitatea prin 
traumatism rutier este de 12 ori mai mare decât în 
cazul altor traume, traumatismul necesită spitalizare 
de 7 ori mai des şi survine invalidarea de 6 ori mai 
repede. Peste 70% din cei traumaţi în accidente rutie-
re necesită spitalizare şi tratament îndelungat, care în 
acest caz devine foarte costisitor.

O nelinişte deosebită prezintă traumatismul ru-
tier la copii, care are pe parcursul ultimilor ani o 
vădită tendinţă de creştere. Cel mai mult în aceste 
accidente sunt implicaţi copiii cu vârsta cuprinsă în-
tre 7 - 14 ani.

O parte importantă a prevenirii implicării minori-
lor în accidentele rutiere, a deceselor şi a traumatis-
melor rutiere constă în prevenirea acestor fenomene la 
copii. E necesar ca ei să fie nu numai instruiţi cum să 
se comporte în curte şi în stradă, ci să fie un exemplu 
în respectarea regulilor de circulaţie. În aceste sco-
puri MAI pe parcursul anului desfăşoară operaţiuni 
speciale, diverse acţiuni şi întruniri tematice cu par-
ticiparea societăţii civile. În cadrul acestor activităţi 
organizate de MAI un rol deosebit îl are şi Academia 
„Ştefan cel Mare” care participă nemijlocit la contra-
cararea acestui flagel prin diverse activităţi practice. 

În momentul de faţă una dintre aceste activităţi este 
dirijarea circulaţiei la trecerile de pietoni care se află 
în apropiere de instituţiile de învăţământ şcolar.

Cu toate aceste eforturi deosebite pentru stoparea 
accidentelor rutiere, respectiv din numărul total de 
accidente rutiere produse în perioada 2012-2016 cu 
implicarea nemijlocită a minorilor a fost de 2197 ac-
cidente ceea ce constituie 17,12%, iar accidentele ru-
tiere produse din culpa acestora a ajuns la cifra de 338 
sau 15,38% din numărul de accidente cu implicarea 
minorilor. Este de menţionat că, din numărul total de 
accidente înregistrate pe ţară în anul 2016, 387(a. p. 
357) s-au produs cu implicarea minorilor, soldate cu 
15 (a. p. 21) decedaţi şi alţii 406 (a.p.384 ) au primit 
diferite traumatisme, fiind atestată o creştere la com-
partimentul numărul de accidente, în comparaţie cu 
anul precedent. Statistica confirmă că toate cazurile 
de traumatism rutier la copii sunt rezultatul nerespec-
tării de către ei a regulilor de circulaţie:

traversarea străzii fără a se asigura în prealabil;•	
traversarea străzii în locuri interzise;•	
deplasarea ne regulamentară pe carosabil;•	
ieşirea pe neaşteptate în faţa mijloacelor de •	

transport în mişcare sau obstacole;
ne respectarea semnalelor de reglementare a se-•	

maforului;
jocurile organizate pe partea carosabilă a străzi-•	

lor şi şoselelor;
ieşirea şi urcarea în mijloacele de transport în •	

timpul mişcării acestora;
în zilele calde şi în timpul vacanţelor majorita-•	

tea copiilor se află în aer liber [4].
Reieşind din cele expuse mai sus, rezultă că efi-

cacitatea tuturor componentelor politicii de siguranţă 
rutieră depinde în cele din urmă de comportamentul 
participanţilor la trafic. Din acest motiv considerăm 
că este important să se acorde prioritate educaţiei şi 
formării continue, un accent deosebit punându-se pe 
formarea copiilor, tinerilor şi a conducătorilor auto 
începători, colectivelor pedagogice şi nu în ultimul 
rând a părinţilor.

Dintre cele mai stringente recomandări privind 
prevenirea accidentelor rutiere cu implicarea minori-
lor putem menţiona următoarele:

Lucrul metodico-ştiinţific – care va fi prioritar în 
formarea colectivelor pedagogice şi informarea lor în 
aspecte metodice de prevenire a accidentelor rutiere 
şi acordarea sprijinului organelor de drept în educarea 
tinerii generaţii. Formarea cadrelor didactice se va re-
aliza prin intermediul proiectelor parteneriale iniţiate 
de instituţii guvernamentale sau nonguvernamentale 
specializate în domeniul siguranţei rutiere.

Lucrul profilactic cu elevii – va include informa-
rea despre elementele de bază ale comportamentului 
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în condiţii de siguranţă pe arterele de circulaţie care 
va face parte integrantă din însuşi sistemul şcolar, la 
nivelul unităţilor de învăţământ urmând să fie promo-
vată elaborarea planurilor de mobilitate şcolară pro-
prii şi a programelor aplicative de siguranţă rutieră 
asociate acestor planuri, fiind asistate de autorităţile 
administraţiei publice locale responsabile de siguran-
ţa rutieră. De asemenea să fie recomandate forme ac-
tive de lucru extracurriculare: pregătirea şi protecţia 
de rute sigure pentru deplasarea elevilor, concursuri, 
jocuri etc. În acest context, poate fi avută în vedere 
elaborarea de materiale educaţionale moderne cum ar 
fi: soft-uri educaţionale, suporturi de curs interactive, 
materiale multimedia etc. Aceste acţiuni se vor efec-
tua în scopul de a forma elevilor abilităţile de com-
portament în condiţii de siguranţă, de a analiza situ-
aţiile în trafic şi de a înţelege consecinţele acţiunilor 
lor şi, totodată, de a-i responsabiliza pentru propriul, 
comportament.

Lucrul educativ cu părinţii – explicarea regulilor 
circulaţiei rutiere, problemelor ce ţin de securitatea 
comportamentului copiilor pe străzi şi drumuri atât în 
timpul orelor de şcoală, cât şi în timpul extraşcolar.

Asigurarea cu cadre şi a bazei tehnico-materi-
ale – presupune implicarea cadrelor pedagogice din 
cadrul şcolilor auto şi crearea birourilor de siguranţă 
rutieră.

Lucrul analitic – este bazat pe analiza cauzelor şi 
condiţiilor care duc la comiterea accidentelor cu im-
plicarea minorilor.

Conlucrarea organelor abilitate de siguranţa 
rutieră şi prevenirea accidentelor.

Referitor la ultima recomandare actualmente per-
sistă anumite situaţii neclare de ce nu se purcede la o 
conlucrare mai strânsă între organele abilitate. Deşi 
legea privind siguranţa traficului rutier stabileşte clar 
competenţa autorităţilor de resort în domeniul trafi-
cului rutier [5].

Pe lângă aceste recomandări este necesar să mo-

bilizăm toate eforturile pentru creşterea gradului de 
conştientizare a siguranţei rutiere la nivel naţional. 
Aceasta ar fi posibilă printr-o campanie de sensibili-
zare a siguranţei rutiere. Publicitatea din mass-media 
este adesea cea mai vizibilă componentă a unei cam-
panii. În orice caz, pentru a fi eficientă, aceasta trebu-
ie să aibă şi suportul Guvernului sau al comunităţii, 
în combinaţie cu existenţa şi aplicarea legilor speci-
fice. În unele cazuri, campaniile de siguranţă rutieră 
încearcă să convingă publicul să renunţe la anumite 
comportamente pe care acesta le consideră adecva-
te, cum ar fi renunţarea la consumul de alcool înainte 
de o deplasare cu autovehiculul sau în unele cazuri 
campaniile cer celor cărora se adresează să adopte 
anumite conduite considerate de unii inconvenienţe, 
cum ar fi conducerea cu viteză redusă. Campaniile de 
siguranţă rutieră ajută publicul să conştientizeze pro-
blemele şi adesea facilitează apariţia suportului poli-
tic pentru aplicarea soluţiilor tehnice. 

Concluzii. Aceste recomandări de siguranţă ru-
tieră pot deveni în final premisele unui spaţiu rutier 
sigur extins în toate zonele de deplasare a persoanelor 
implicate. Trebuie conştientizat că obiceiurile de de-
plasare din copilărie devin modele pentru viaţa adultă 
şi este important să nu existe generaţii de copii şi de 
tineri care consideră că doar deplasarea motorizată 
individuală este cea acceptabilă.
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