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Introducere. Responsabili-
tatea reciprocă a statului şi 

a personalităţii este un principiu 
independent al statului de drept. 
Încă Immanuel Kant a formulat 
această idee: fiecare cetăţean ar 
trebui să posede aceeaşi posibili-
tate de constrîngere cu privire la 
cel ce deţine influenţa la aplicarea 
precisă şi necondiţionată a legii, 
ca şi cel care deţine influenţa cu 
privire la cetăţean. Aceasta este o 
metodă specifică de limitare a pute-
rii politice, care exprimă începutul 
moral şi legal în relaţia dintre stat, 
ca purtător a puterii politice, şi ce-
tăţean, ca participant la punerea ei 
în aplicare. Stabilind libertatea sub 
forma legislativă între societate şi 
individ, statul în sine nu este liber 
de restricţiile propriilor decizii şi 
acţiuni. Prin intermediul legii, sta-
tul trebuie să-şi ia angajamente de 
a asigura echitatea şi egalitatea în 
relaţiile sale cu cetăţeanul, cu orga-
nizaţiile publice şi cu alte state.

Metode aplicate şi materia-
le utilizate. Baza metodologică a 
investigaţiilor include: metoda is-
torică, metoda sistematică, metoda 
comparativă, metoda logică (anali-
za deductivă, inductivă, generaliza-
rea, specificarea, clasificarea, defi-
nirea etc.) şi alte metode ştiinţifice 
generale. În procesul investigării 
ştiinţifice au fost analizate lucrări 
ale doctrinarilor jurişti, politologi, 
sociologi şi filosofi.

Rezultate şi discuţii. Articolul 
4 al Constituţiei Republicii Moldo-
va stipulează: „Dispoziţiile consti-
tuţionale privind drepturile şi liber-
tăţile omului se interpretează şi se 
aplică în concordanţă cu Declaraţia 
Universală a Drepturilor Omului, 
cu pactele şi cu celelalte tratate la 
care Republica Moldova este par-
te” [1].

Supunîndu-se legii, autorităţile 
publice nu pot încălca reglemen-
tările ei şi sînt responsabile pentru 
încălcarea sau nerespectarea aces-

tor obligaţii. Obligativitatea legii 
pentru autorităţile publice este asi-
gurată printr-un sistem de garanţii 
ce exclude samavolnicia adminis-
trativă. Acesta include:

responsabilitatea guvernului 1) 
faţă de organele reprezentative;

răspunderea disciplinară, ci-2) 
vilă şi penală a funcţionarilor pu-
blici de orice nivel pentru violarea 
drepturilor şi libertăţilor persoane-
lor concrete, pentru abuz de putere, 
depăşire a atribuţiilor de serviciu 
etc.; 

impeachment etc.3) 
Formele de control public asu-

pra punerii în aplicare a obligaţiilor 
structurilor de stat ar putea fi: refe-
rendumul, sondajul, raportul depu-
tatului în faţa alegătorilor.

Pe acelaşi temei juridic este 
construită şi responsabilitatea per-
soanei faţă de stat. Astfel, raportul 
dintre stat şi persoană trebuie să se 
bazeze pe responsabilitate recipro-
că.

RESPONSABILITATEA RECIPROCă A PERSONALITăŢII ŞI A STATULUI 
ÎN POLITICA JURIDICă A REPUBLICII MOLDOVA

Gheorghe AVORNIC, 
profesor universitar, doctor habilitat în drept

Anastasia CATAN, 
doctorandă USM

RéSUMé
Dans cet article l’auteur propose d’analyser la responsabilité mutuelle de l’Etat et de la personnalité. C’est un principe 

indépendant de l’Etat de droit. Ceci est une méthode spécifique de limiter le pouvoir politique, qui exprime le début moral 
et légal dans la relation entre l’Etat, en tant que porteur du pouvoir politique. L’essence de l’Etat de droit est de détruire le 
monopole d’Etat sur le pouvoir en changeant le rapport simultané de la liberté et de la société en faveur de la personnalité 
dernière et séparée. Un véritable Etat de droit crée des conditions pour que les citoyens se voient comme des participants 
actifs dans les procès politiques, renforcer les propriétés positives et à réduire les négatif.

Mots-clés: droit, liberté, la personnalité, l’Etat, relations, pouvoir, droits et libertés de la personnalité, la protection des 
droits et libertés de la personnalité, primauté du droit, les relations entre la personne et l’Etat, Etat du droit, le pouvoir d’Etat, 
la politique

REZUMAT
Articolul reflectă un studiu dedicat analizei responsabilităţii reciproce a statului şi a personalităţii. Acesta este un prin-

cipiu independent al statului de drept. Esenţa statului de drept constă în distrugerea monopolului statului asupra puterii, 
cu schimbarea simultană a raportului libertăţii statului şi a societăţii în favoarea celei din urmă şi a personalităţii separate. 
Adevăratul stat de drept creează condiţii pentru ca cetăţenii să se perceapă ca participanţi activi la procesul politic, să con-
solideze caracteristicile pozitive ale statalităţii şi să le reducă pe cele negative. Utilizarea coerciţiei de către stat ar trebui să 
poarte caracter legal, să nu încalce măsura libertăţii individuale, să corespundă gravităţii infracţiunii. 

Cuvinte-cheie: drept, libertate, personalitate, stat de drept, relaţii, putere, drepturi şi libertăţi ale persoanei, protecţia 
drepturilor şi libertăţilor, întîietatea dreptului, relaţii între persoane şi stat, politică
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Există şi alte principii care în-
tr-o măsură sau alta derivă din cele 
menţionate anterior şi creează pen-
tru ele fundalul asigurator, ce se ex-
primă prin nivelul ridicat de conşti-
entizare şi cultură juridică, prezen-
ţa societăţii civile şi monitorizarea 
din partea ei a îndeplinirii legilor 
de către toţi subiecţii de drept etc. 
În esenţă, toate principiile statului 
de drept sînt un tip de restricţii care 
consolidează poziţia puterii legale 
şi legitime. 

Esenţa statului de drept constă 
în distrugerea monopolului statu-
lui asupra puterii, cu schimbarea 
simultană a raportului libertăţii sta-
tului şi a societăţii în favoarea celei 
din urmă şi a personalităţii separa-
te. Adevăratul stat de drept creează 
condiţii pentru ca cetăţenii să se 
perceapă ca participanţi activi la 
procesul politic, să consolideze ca-
racteristicile pozitive ale statalităţii 
şi să le reducă pe cele negative. 

La începutul celui de al treilea 
mileniu, problema drepturilor şi 
obligaţiilor reciproce ale personali-
tăţii şi ale statului recapătă o sem-
nificaţie deosebită. Este evident că 
unui anumit tip de personalitate îi 
corespund (de dorit) şi anumite ti-
puri de organizare politică, regim, 
formă de guvernare. În opinia 
noastră, situaţiile în care toţi mem-
brii societăţii, toţi cetăţenii salută 
regimul politic existent în realitate 
sînt imposibile.

În relaţiile personalităţii cu pu-
terea politică cele mai importante 
sînt:

Atitudinea personalităţii 1. 
faţă de forma de guvernare. mo-
narhiile (absolută, constituţională) 
sau republicile sînt forme polare 
de organizare a puterii, însă fiecare 
dintre ele este adecvată, mai mult 
sau mai puţin, tipului sociopsiholo-
gic al personalităţii concrete.

Atitudinea personalităţii 2. 
faţă de obţinerea puterii de către 
conducător. Este vorba de alege-
rea, numirea, transmiterea prin 

moştenire etc. a drepturilor de ges-
tionare a statului persoanei oficiale 
supreme. Unor cetăţeni le este real 
mai uşor să se supună unui condu-
cător deja desemnat sau unuia ce a 
obţinut puterea prin moştenire. Al-
tora, dimpotrivă, le este necesar un 
proces de legitimare, o procedură 
legală de transmitere a puterii prin 
alegeri, la care există posibilitatea 
de a participa personal.

Atitudinea personalităţii3.  
faţă de metodele concrete de rea-
lizare a puterii. Metodele represive 
în conducere sau tendinţele liberale 
în procesul realizării funcţiilor de 
guvernare sînt, de asemenea, foarte 
diferit percepute de oameni. Există 
părtaşi deschişi ai disciplinei dure, 
ordinii civice asemănătoare unei 
organizaţii militare, ai pedepselor 
crude, uneori în mod disproporţio-
nat cu fapta. Altora mai acceptabile 
le sînt incertitudinea, permisivita-
tea, aşa-numita autoreglementare, 
în cazul unor situaţii ilegale. Cu 
toate acestea, orientarea spre statul 
de drept necesită nu cruzime, ci pe-
deapsă inevitabilă pentru comiterea 
unei culpe. În acelaşi timp, este in-
acceptabilă urmărirea persoanelor 
a căror vinovăţie nu a fost stabilită 
de instanţele judecătoreşti.

Respectarea deplină a revendi-
cărilor personalităţii şi a sistemu-
lui organizării puterii de stat poate 
avea loc doar în mod ideal. De ace-
ea, trebuie găsite modalităţi, forme 
şi mijloace de stabilire a relaţiilor 
armonioase între personalitate şi 
stat. Şi aici, cea mai eficientă bază 
este stabilirea responsabilităţii reci-
proce, luînd în calcul cerinţele peri-
oadei moderne de dezvoltare a sta-
tului moldovenesc. Mai mult decît 
atît, responsabilitatea reciprocă 
interpersonală, precum şi a perso-
nalităţii şi a statului, ca o categorie 
juridică, trebuie să fie unică pentru 
toţi. Anume astfel de abordări ale 
problemei responsabilităţii perso-
nalităţii şi a statului sînt actuale la 
desfăşurarea politicii juridice.

Politica juridică în domeniul 
protecţiei drepturilor şi libertăţilor 
personalităţii permite înlăturarea 
contradicţiei accentuate dintre po-
sibilele forme ale comportamen-
tului conducătorilor şi dificultăţile 
vieţii legale a societăţii. Această 
politică stabileşte parametri şi pune 
accentele în sistemul relaţiilor per-
sonalitate – putere, cetăţean – stat, 
conducători – conduşi, însă trebuie 
subliniat faptul că aceasta ar trebui 
să aibă loc în baza responsabilităţii 
reciproce. Este posibilă şi o altă si-
tuaţie, atunci cînd se lărgesc drep-
turile şi libertăţile personalităţii: se 
declară nu numai rolul secundar al 
drepturilor statului, ci chiar inutili-
tatea lor. 

Nu putem fi de acord cu aceas-
tă abordare, deoarece statul trebuie 
să posede un ansamblu definit şi 
stabil de drepturi. Mai mult decît 
atît, lipsa de drepturi ale statului 
poate însemna eficienţă scăzută de 
protecţie a drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor. Altceva este modul în 
care statul va utiliza acest ansam-
blu de drepturi existente şi dacă 
această utilizare nu va fi efectuată 
în detrimentul cetăţenilor. Drep-
turile ar trebui să fie distribuite în 
mod uniform între stat, prin diver-
sele sale organe, şi personalitate, 
asociaţii de cetăţeni în bază strict 
legală şi umanistă. Sînt necesare 
mecanisme de protecţie atît a per-
sonalităţii, cît şi a statului, existenţa 
unui control strict asupra menţine-
rii echilibrului acestor drepturi, ce 
scoate în evidenţă în mod inevitabil 
problema responsabilităţilor juridi-
ce şi politice ale diferiţilor actori ai 
activităţii juridice.

În literatura teoretico-juridică, 
chestiunea responsabilităţii juridi-
ce este bine dezvoltată. Există dife-
rite forme sau tipuri ale ei. Cu toate 
acestea, viaţa şi teoria nu stau pe 
loc. În unele cercetări apar opinii 
precum că definiţiile existente ale 
răspunderii juridice nu reflectă la-
turile sale, inclusiv responsabilita-
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tea statului faţă de om (şi cetăţean, 
şi societate), aspectele ei pozitive 
(pe termen lung) şi juridico-inter-
naţionale.

„Omul – scria Kant – este sin-
gura fiinţă capabilă să acţioneze ca 
o forţă morală pe deplin responsa-
bilă pentru propriile acţiuni”. Ter-
menul „răspundere”, astfel cum 
este utilizat în drept, este derivat 
din verbul latin respondere. Acest 
verb înseamnă „a răspunde”, dar în 
acelaşi timp şi „a plăti o îndatorire, 
o sarcină” [2, p. 119].

Profesorul englez H.L.A. Hait, 
cunoscut datorită analizei sale con-
ceptuale a dreptului, arată că noţi-
unii „răspundere” i se pot atribui 
următoarele semnificaţii distincte: 

„a) răspunderea care decurge 
dintr-o anumită funcţie;

b) răspunderea cauzată;
c) răspundere;
d) capacitatea de a răspunde”.
În primul caz, persoana răspun-

de pentru îndeplinirea îndatoririlor 
sale ce decurg din rolul şi funcţia 
pe care o deţine în cadrul unei anu-
mite organizaţii. De exemplu, pă-
rinţii sînt responsabili de creşterea 
copiilor lor. În acest sens se spune 
că o persoană este responsabilă sau 
că se comportă în mod responsabil, 
adică luîndu-şi îndatoririle în seri-
os şi fiind dispusă să depună toate 
eforturile pentru a le îndeplini. 

În al doilea caz, se poate por-
ni de la exemplu: „îngheţul a fost 
răspunzător de accidentul rutier 
produs”, în sensul că accidentul s-a 
produs din cauza alunecuşului. Se 
sugerează deci că în cazul răspun-
derii cauzate, aceasta poate fi atri-
buită nu numai fiinţelor umane, ci 
şi fenomenelor naturale. 

În al treilea caz, răspunderea 
este înţeleasă în felul următor: 
atunci cînd o persoană încalcă nor-
ma juridică ce o obligă la o anumită 
acţiune sau persoana este obligată 
de lege să suporte o pedeapsă sau 
să repare paguba pricinuită. Aşa-
dar, este vorba de faptul că o anu-

mită persoană poate fi trasă la răs-
pundere juridică, poate fi obligată 
să suporte pedeapsa sau să repare 
paguba pricinuită.

În sfîrşit, după profesorul Hart, 
cuvîntul „răspundere” poate în-
semna şi faptul că persoana are ca-
pacitatea de a înţelege ce i se cere 
să facă sau să nu facă, de a cîntări 
ceea ce face, de a decide ceea ce va 
face sau nu [2, p. 119].

Răspunderea juridică a fost de-
finită ca un complex de drepturi şi 
obligaţii conexe care, în confor-
mitate cu legea, se nasc ca urma-
re a săvîrşirii unei fapte ilicite şi 
care constituie cadrul de realizare 
a constrîngerii de stat, prin aplica-
rea sancţiunilor juridice, definiţie 
care poate fi, credem, considerată 
admisibilă şi nu numai ca obligaţie 
de a suporta sancţiunea sau şi de 
a raporta prejudiciul, care este un 
element necesar, dar nu suficient al 
răspunderii [2, p. 119].

În opinia noastră, răspunderea 
juridică ar trebui să fie înţeleasă ca 
un raport juridic determinat între 
stat şi alte entităţi juridice (cetă-
ţean, persoană oficială, organizaţie 
etc.), ce apare în baza obligaţiilor 
lor reciproce să suporte efectele 
negative ale încălcării normelor 
legale.

Într-adevăr, nu este încă pe de-
plin dezvoltată problema respon-
sabilităţii statului pentru acţiunile 
funcţionarilor săi, tipul responsa-
bilităţii juridice a statului pentru 
eventualele consecinţe negative în 
viitor. Aceasta ne permite să pro-
punem următoarele: pe perioada 
posibilelor reforme în stat, de cre-
at, vorbind relativ, zone de protec-
ţie pentru om şi cetăţean. Cu alte 
cuvinte, de determinat gradul de 
responsabilitate a statului pentru 
eventualele aspecte negative ale re-
formării. În legislaţie, în asemenea 
cazuri, urmează stabilirea coefici-
enţilor de indexare a stării patrimo-
niale a cetăţenilor; a compensaţiilor 
pentru pierderea locului de muncă; 

a măsurilor concrete de protecţie a 
copiilor, studenţilor, pensionarilor, 
persoanelor în vîrstă, la nivelul le-
gislaţiei existente, ce urmăreşte re-
glementarea unor astfel de situaţii.

În cercetările ştiinţifice se punc-
tează necesitatea înţelegerii corecte 
a conţinutului responsabilităţii re-
ciproce a personalităţii şi a statului. 
Un aspect important este faptul că 
responsabilitatea statului trebuie să 
includă şi responsabilitatea funcţio-
narilor. Mai mult decît atît, trebuie 
să distingem condiţiile de apariţie a 
acestei răspunderi: în cazul culpei 
şi în absenţa acesteia. 

În primul rînd, este vorba des-
pre relaţiile juridico-administrati-
ve, juridico-civile, juridico-penale, 
în funcţie de gravitatea consecinţe-
lor şi componenţa formală a acţiu-
nilor. 

Este recomandabilă comple-
tarea legislaţiei existente cu norme 
ce prevăd expres o aşa responsabi-
litate pentru funcţionari, paralel cu 
cea existentă. Deoarece, după cum 
arată practica, în condiţiile schim-
bărilor sociale, responsabilitatea 
funcţionarilor practic nu se obser-
vă.

În al doilea rînd, nu există moti-
ve să se creadă că un politician sau 
un grup de conducători, oferind un 
proiect social important sau altul, 
nu ar fi putut prevedea consecinţe-
le negative ale lui, sau nu au avut 
intenţie directă sau indirectă de 
a comite acte care au dus la con-
secinţe negative pentru un număr 
considerabil de persoane. În acest 
caz, există obiecţii, precum şi tri-
miteri la experienţa istoriei umane. 
Revoluţiile şi reformele se desfăşu-
rau cel mai des nu în baza deciziei 
politice pragmatic calculate şi ve-
rificate ştiinţific. Responsabilitatea 
pentru iniţiatori era diferită. Uneori 
îi pedepseau pe foştii conducători: 
îi executau pe regi, privau de liber-
tate tiranii, iar uneori pur şi simplu 
conducătorii aveau o voinţă slabă. 
Sînt cunoscute cazuri cînd răspun-



7FEBRUARIE 2017

derea survenea pentru revoluţionari 
şi reformatori. În orice variantă a 
evenimentelor, responsabilitatea 
poartă, într-un sens cunoscut, ca-
racter spontan, ce este dominat de 
voinţa politică, pasiune, motivaţia 
de a menţine puterea.

În legătură cu cele menţionate 
anterior, rezultă delimitarea res-
ponsabilităţii politice, morale, juri-
dice în diferitele sale forme.

Răspunderea juridică, după 
cum se cunoaşte, poate fi penală, 
civilă, administrativă, disciplinară. 
Uneori se disjungă şi răspunderea 
materială ca formă distinctă a răs-
punderii juridice.

Despre răspunderea penală se 
poate vorbi în cazul crimelor îm-
potriva ordinii constituţionale şi 
securităţii statului, împotriva inte-
reselor serviciului public etc.

Răspunderea civilă este utiliza-
tă mai rar în contextul interacţiunii 
personalităţii şi puterii, dar poate fi 
în cazul în care apar anumite tipuri 
de relaţii contractuale.

Răspunderea administrativă 
prevede pedepse, cum ar fi: avertis-
mentul, privarea temporară a drep-
tului special, arestul administrativ 
etc., de asemenea nu are utilizare 
semnificativă în practica juridică.

Răspunderea disciplinară este 
asociată cu activitatea de muncă. 
Însă, aplicarea acesteia în privinţa 
oficialilor de rang înalt, liderilor 
partidelor politice (în cazul relaţi-
ilor de muncă), practic nu se întîl-
neşte.

Istoria politică a Moldovei cu-
noaşte totuşi utilizarea răspunderii 
penale pentru înalţii funcţionari.

În cadrul politicii juridice în 
domeniul protecţiei drepturilor şi 
libertăţilor personalităţii este ne-
cesară aprobarea principiilor sale 
comune, abordărilor la crearea, 
punerea în aplicare a normelor 
constituţionale legale. Anume poli-
tică juridică în domeniul protecţiei 
drepturilor şi libertăţilor personali-
tăţii reuneşte într-un sistem norme-

le de drept constituţional, drept pe-
nal, drept civil, drept administrativ, 
precum şi normele din alte ramuri 
de drept. În lumina problematicii 
studiate, este important ca aceste 
norme să reflecte unitatea respon-
sabilităţii reciproce a statului şi a 
personalităţii. Cu ajutorul arsenalu-
lui de mijloace ale politicii juridice 
în domeniul protecţiei drepturilor 
şi libertăţilor personalităţii se for-
mează un spaţiu comun, în care se 
creează, se asigură şi se realizează 
dreptul.

Paralel cu răspunderea juridică, 
există şi răspundere morală. Aceas-
ta este responsabilitatea funcţiona-
rilor publici, cetăţenilor pentru acte 
care încalcă normele de moralitate 
şi nu implică răspundere juridică. 

Un loc aparte în realizarea poli-
ticii juridice în domeniul protecţiei 
drepturilor şi libertăţilor personali-
tăţii îi revine responsabilităţii poli-
tice. Ea are mai multe aspecte, dar 
trebuie să se bazeze pe responsabi-
litatea juridică. Responsabilitatea 
politică este o măsură de posibilă 
constrîngere, aplicată demnitarilor 
de stat – persoane în ale căror mîini 
este concentrată o parte conside-
rabilă a puterii. Anume demnitarii 
de stat, politicienii sînt capabili, ca 
nimeni altul în Moldova, să influ-
enţeze conţinutul şi natura politicii 
sociale, economice desfăşurate, 
precum şi ale politicii juridice în 
domeniul protecţiei drepturilor şi 
libertăţilor personalităţii. 

Noi considerăm că în acest tip 
de responsabilitate este necesară 
aplicarea principiului echilibrului. 
Este vorba despre excluderea ca 
măsură de persecuţie a represaliilor 
înalţilor funcţionari după pensiona-
rea lor, dar, în acelaşi timp, punerea 
în aplicare a legislaţiei existente, în 
cazul în care comit acte ilegale.

Concluzii. Cu privire la reali-
tatea moldovenească, deseori se 
observă o imagine diferită: sau are 
loc persecuţia deschisă din partea 
noilor oficiali de rang înalt veniţi 

la putere, un fel de negare a poli-
ticii anterioare şi respingerea altor 
acţiuni ale liderului pensionat, sau 
demisionarea, care elimină toate 
întrebările legate de acţiunile ile-
gale.

Responsabilitatea politică şi 
deficienţele în politica juridică în 
domeniul protecţiei drepturilor şi 
libertăţilor personalităţii sînt de 
asemenea interdependente. Uneori 
efectele negative ale activităţii au-
torităţii pot fi explicate prin lipsa de 
profesionalism, lipsa de cunoştinţe 
elementare în domeniul manage-
mentului, dreptului, construcţiei 
statale. În ultimii ani se conturea-
ză abordările de eliminare a feno-
menelor negative: există un sistem 
de formare şi certificare a funcţi-
onarilor, activează instituţii de în-
văţămînt superior care pregătesc 
specialişti pentru serviciul public. 
În toate timpurile, o problema acu-
tă a fost corespunderea personală 
postului ocupat. Dar de multe ori 
această problemă era soluţionată 
numai după ce a fost comisă acţiu-
nea, ale cărei consecinţe afectează 
majoritatea cetăţenilor.
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Accesul liber la justiție re-
prezintă o condiţie impor-

tantă și decisivă pentru funcţiona-
rea societăţii democratice, fondată 
pe ideea protecţiei egale şi unitare 
a justiţiabililor în procesul înde-
plinirii ansamblului de obligaţii 
ce revine statului faţă de persoa-
nele aflate sub jurisdicţia sa și, pe 
această linie de idei, reglementă-

rile actuale din domeniul materiei 
disciplinarului judecătorului im-
pun o analiză juridică sub aspectul 
respectării dreptului de acces al 
acestuia la o judecată efectivă și 
eficientă.

 Cu privire la dreptul judecăto-
rului de a contesta hotărârea Con-
siliului Superior al Magistraturii 
privind aplicarea sancțiunii dis-

ciplinare, propunem în rândurile 
ce urmează cercetarea practico-
științifică a reglementărilor ce vi-
zează această problemă de drept, 
din perspectiva respectării drep-
tului fundamental privind accesul 
liber la justiție consfințit în artico-
lul 21 din Constituție, care presu-
pune: orice persoană are dreptul la 
satisfacţie efectivă din partea in-

OPINIE CU PRIVIRE LA DREPTUL JUDECăTORULUI DE A CONTESTA 
HOTăRâREA CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII PRIVIND 

APLICAREA SANCțIUNII DISCIPLINARE 

Sergiu FURDUI,
 doctor în drept, conferențiar universitar, judecător la Curtea de Apel Chișinău

SUMMARY
Analyzing the text of article 40 of the Law no. 178 of 25.07.2014 on Disciplinary responsibility of judges in conjunction 

with the provisions in the articles 21, par. (5), 24 and 25 of the Superior Council of Magistracy Law, it has been observed 
that the appeal against the SCM judgment is the only procedure of judgment prescribed by the law and that this procedure 
of appeal does not ensure the judge on whom a disciplinary action is imposed only limited access to a lawsuit.

Judgment on applying disciplinary action to a judge is pronounced by the SCM and is not equivalent to a judicial pro-
cess, given that the examination of a disciplinary case by the authority exercising judicial self-administration does not repre-
sent a trial in court – this conclusion results from the requirements of the principle of separation of powers in a State, which 
in the relationship between the jurisdictional administrative authority and the judicial authority, rules out the possibility of 
SCM’s substitution for the work of the court.

Following the considerations revealed in this article, opting for compatibility of regulations subject to this analysis with 
the standards imposed by the Constitution and ECHR and Fundamental Freedoms, we advocate for developing and adopting 
a set of new modern guarantees and legislative tools, that would ensure that the restorative and sanctioning justice functions 
shall be exercised within a framework of legality and equality, thus removing the limitation of the right of a judge to a free 
access to justice if it the judgment on applying disciplinary action is contested. 

Keywords: Judicature, Judge, Constitution, European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, Liti-
gation, Free access to justice, Jurisprudence of the European Court of Justice, Disciplinary Liability of Judge, Decisions of 
the SCM ( Superior Council of Magistracy).

REZUMAT
 Analizând textul articolului 40 din Legea nr. 178 din 25.07.2014 „Cu privire la răspunderea disciplinară a judecători-

lor”, în conjuncție cu prevederile articolelor 21, alin.(5), 24 și 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 
observăm că contestația împotriva hotărârii CSM este unica cale de judecată, prevăzută de lege, și că această cale de atac nu 
asigură judecătorului sancționat disciplinar decât acces limitat la un proces de judecată, deoarece ce nu se încadrează într-un 
remediu efectiv, care să răspundă concret și real nevoii unei cercetări judecătorești de fapt și de drept a cauzei disciplinare 
privindu-l pe judecător. 

 În acest context, dispoziţiile prevăzute la articolele 6 și 13 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și a Libertăților 
Fundamentale și cele - la articolele 21 și 54 din Constituție, relative la dreptul privind accesul liber la justiție, dau expresie 
unei idei generale, potrivit căreia o protecţie eficace a judecătorului sancționat disciplinar nu poate fi realizată prin simpla 
consacrare a unor drepturi substanţiale, ci este necesar ca acest drept fundamental să fie însoţit de garanţii suficiente de ordin 
procedural, care să asigure mecanismele corespunzătoare de punere în valoare juridică cuvenită.

 Urmare a considerentelor relevate, optând pentru compatibilitatea reglementărilor supuse prezentei analize cu stan-
dardele impuse de Constituție și CEDO, pledăm pentru elaborarea și adoptarea unui complex de garanţii şi instrumente 
legislative noi, moderne, care să asigure că funcţiile reparatorie şi sancţionatorie ale justiţiei sunt exercitate într-un cadru de 
legalitate şi egalitate, înlăturându-se astfel limitarea dreptului judecătorului privind accesul liber la justiție în cazul în care 
este contestată hotărârea CSM cu privire la aplicarea sancțiunii disciplinare.

 Cuvinte cheie: instanța de judecată, judecător, răspunderea disciplinară a judecătorului, sancțiune disciplinară, hotă-
rârea CSM, contestație, accesul liber la justiție, Constituție, Convenția Europeană a Drepturilor Omului și a Libertăților 
Fundamentale, jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.
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stanţelor judecătoreşti competen-
te împotriva actelor care violează 
drepturile, libertăţile şi interesele 
sale legitime și nici o lege nu poa-
te îngrădi accesul la justiţie.

 Articolul 40 din Legea nr. 178 
din 25.07.2014 „Cu privire la răs-
punderea disciplinară a judecăto-
rilor” reglementează contestarea 
hotărârilor CSM privind aplicarea 
sancțiunii disciplinare judecători-
lor și, respectiv, prevede:

 (1) Hotărârile Consiliului Su-
perior al Magistraturi adoptate în 
condiţiile art. 39 pot fi contestate 
de către persoanele care au de-
pus sesizarea, inspecţia judiciară 
sau judecătorul vizat în hotărâre 
în termen de 20 de zile de la data 
recepţionării hotărârii motivate la 
CSJ.

 (2) Cererile de contestare sunt 
examinate de un complet format 
din 5 judecători. Cererile privind 
contestarea deciziilor CSM adop-
tate în condiţiile art. 39 se exami-
nează în mod prioritar. Termenul 
de examinare nu poate depăşi 30 
de zile.

 (3) Hotărârile CSJ adoptate în 
condiţiile alin. (2) al prezentului 
articol sunt irevocabile şi intră în 
vigoare la data adoptării.

Analizând textul normei cita-
te, în conjuncție cu prevederile 
articolelor 21, alin.(5), 24 și 25 
din Legea cu privire la CSM, se 
observă că contestația împotriva 
hotărârii CSM este unica cale de 
judecată, prevăzută de lege, și că 
această cale de atac nu asigură ju-
decătorului sancționat disciplinar 
decât acces limitat la un proces de 
judecată.

 Hotărârea cu privire la apli-
carea sancțiunii disciplinare jude-
cătorului este pronunțată de CSM 
și nu echivalează cu un proces de 
judecată, dat fiind că examinarea 
cazului disciplinar de către autori-
tatea care exercită autoadministra-

rea judecătorească nu corespunde 
unei judecăți în instanță – con-
cluzie ce rezultă din exigențele 
principiului separației puterilor 
în stat, care, în ce privește relația 
dintre autoritatea administrativ-
jurisdicțională și autoritatea jude-
cătorească, exclude posibilitatea 
ca CSM să substituie activitatea 
instanței de judecată.

 În atare situație, prin definiție, 
contestația împotriva hotărârii cu 
privire la sancționarea discipli-
nară a judecătorului exercitată în 
instanța judecătorească supremă 
nu poate să declanșeze procedura 
de verificare a legalității acestei 
hotărâri, de vreme ce nu este jude-
cat fondul cauzei, adică n-au fost 
examinate de către instanța de ju-
decată motivele de fapt și de drept 
invocate în susținerea drepturilor 
subiectiv-civile sub aspectele de 
fond și de procedură.

 Prin urmare, în cazul în care 
CSJ, potrivit prevederilor artico-
lului 10 din Legea contenciosului 
administrativ, verifică legalitatea 
hotărârii CSM cu privire la apli-
carea sancțiunii disciplinare jude-
cătorului, se constată că instanța 
judecătorească supremă este pri-
ma și ultima instanță de judecată 
competentă să se expună asupra 
legalității hotărârii. Totodată, nu 
este prevăzută o cale de atac de-
volutivă împotriva hotărârii CSM 
cu privire la aplicarea sancțiunii 
disciplinare judecătorului, motiv 
pentru care se produce o îngră-
dire a dreptului de acces liber la 
justiție, sub aspectul că nu se ju-
decă fondul cauzei.

 Analizând și din alt punct de 
vedere, apreciem că reglementări-
le privind examinarea contestației 
împotriva hotărârii CSM cu privire 
la aplicarea sancțiunii disciplinare 
judecătorului reprezintă o inegali-
tate în raport cu alte reglementări 
disciplinare în privința altor cate-

gorii de persoane, care asigură ac-
ces liber la justiție, fiind prevăzută 
judecata în fond și în calea de atac 
corespunzătoare a deciziei/hotărâ-
rii de sancționare disciplinară, atât 
sub aspectul netemeiniciei aceste-
ia, cât și din perspectiva motivelor 
de ilegalitate.

 Judecarea cauzei privindu-l 
pe judecătorul sancționat discipli-
nar numai în procedura de casație 
creează o situație de inegalitate în 
drepturi – din punct de vedere al 
drepturilor procesuale de acces la 
o instanță cu deplină jurisdicție – 
în raport cu persoanele sancționate 
disciplinar care nu îndeplinesc 
funcția de judecător, cum ar fi:

 – persoana angajată în muncă 
în baza unui contract de muncă, 
sancționată în cadrul unei proce-
duri disciplinare de către angajator 
– în baza articolului 251, alin.(5) 
din Codul muncii –, este în drept 
să conteste decizia la instanțele 
judecătorești competente în ter-
men de 30 zile de la data comu-
nicării;

 - persoana – inclusiv funcţi-
onarul public, militarul – care se 
consideră vătămată într-un drept 
al său, recunoscut de lege, de către 
o autoritate publică, printr-un act 
administrativ, inclusiv aplicarea 
sancțiunii disciplinare în baza ar-
ticolelor 5, lit. a), 14 și 16, alin.(1) 
din Legea contenciosului adminis-
trativ, este în drept să sesizeze in-
stanţa de contencios administrativ 
competentă;

 - persoana care exercită pro-
fesia de avocat și este sancționată 
disciplinar, în baza articolului 57, 
alin. (3) din Legea cu privire la 
avocatură, este în drept să con-
teste decizia Comisiei pentru eti-
că și disciplină privind aplicarea 
sancțiunii disciplinare în conten-
ciosul administrativ;

 - persoana care exercită funcția 
de notar și este sancționată disci-
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plinar, în baza articolului 24, alin. 
( 5) din Legea cu privire la notari-
at, este în drept să conteste ordinul 
privind aplicarea sancțiunii disci-
plinare în instanța de judecată;

 - persoana care exercită funcția 
de procuror și este sancționată dis-
ciplinar prin eliberare din funcție 
– în baza articolului 56 alin. ( 4) 
din Legea cu privire la procuratură 
– este în drept să conteste ordinul 
Procurorului General privind eli-
berarea sa în instanța de judecată 
în condițiile legii;

 - persoana care exercită 
funcția de judecător și care este 
sancționată disciplinar de CSM nu 
dispune decât de o singură forma 
de acțiune la instanța de judecată 
împotriva măsurii de sancționare 
disciplinară – direct în instanța ju-
decătorească supremă. 

 Efectuând o analiză comparativă 
a cazurilor enunțate, se evidențiază 
limitarea dreptului judecătorului 
sancționat disciplinar la un remediu 
judiciar efectiv, dat fiind că numai 
în cazul ce-l vizează cauza se ju-
decă într-o singură cale de atac în 
judecată, specifică celei în casație. 
Astfel, se constată o inegalitate ju-
ridică evidentă între situația persoa-
nelor menționate, care contestă o 
hotărâre/decizie emisă în urma unei 
proceduri disciplinare, și situația 
judecătorului, care contestă hotă-
rârea CSM cu privire la aplicarea 
sancțiunii disciplinare.

 Prin urmare, caracterul special 
al reglementărilor analizate, bazat 
pe limitarea judecării contestației 
împotriva hotărârii CSM, nu poate 
fi justificat, de vreme ce nu garan-
tează accesul liber la justiție ju-
decătorului sancționat disciplinar, 
sub aspectul valorificării reale și 
eficiente a dreptului la un proces 
echitabil și efectiv.

 Dreptul la un proces echitabil 
și efectiv, prin prisma respectării 
principiilor constituționale – uni-

versalitatea și egalitatea – presu-
pune instituirea unui tratament 
egal pentru toți justițiabilii și pen-
tru situații care, în funcție de sco-
pul urmărit, nu sunt diferite. Un 
tratament diferit nu poate fi doar 
expresia aprecierii exclusive a le-
giuitorului, ci trebuie să fie justifi-
cat rațional, în sensul respectului 
principiilor menționate, statuate în 
articolele15 și 16 din Constituție.

 Iată de ce, fiind acreditată ide-
ea că aceasta o fi fost voința legiu-
itorului, cu instituirea unui regim 
diferențiat pentru judecători față 
de orice altă categorie de persoa-
ne, considerăm, totuși, că voința 
respectivă, în virtutea marjei de 
apreciere bazate pe principiul su-
veranităţii statului, urmează a fi 
subordonată garanţiilor speciale 
inerente dreptului de acces liber la 
justiție, în absenţa cărora Conven-
ţia ar deveni un instrument „teore-
tic şi iluzoriu”, fără aplicabilitate 
„concretă şi efectivă” în ordinea 
juridică naţională (cauza Bellet 
c. Franţei, cauza Osman c. Marii 
Britanii, cauza Yagtzilar si altii c. 
Greciei).

 Analizând oportunitatea și 
necesitatea limitării dreptului pri-
vind accesul liber la justiție al ju-
decătorului sancționat disciplinar, 
pentru a stabili dacă ingerința în 
acest drept fundamental este con-
formă cu standardele Convenției, 
considerăm că noua viziune a le-
giuitorului cu privire la contestația 
împotriva hotărârii CSM urmea-
ză a fi apreciată sub aspectul 
proporționalității, prin prisma a 
cel puțin trei criterii:

– cauza care determină adopta-
rea măsurii restrictive;

– conținutul și semnificația mă-
surii restrictive;

– gradul de deviere a măsu-
rii restrictive de la standardul 
protecției generale privind accesul 
liber la justiție.

 Din perspectiva acestor cri-
terii, considerăm că nu există un 
raport de proporționalitate între 
limitarea dreptului judecătorului 
sancționat disciplinar la standar-
dul protecției generale privind ac-
cesul liber la justiție și cauza care 
ar fi determinat adoptarea unei ast-
fel de măsuri de limitare a acce-
sului liber la justiție, cauză ce nu 
poate fi justificată într-o societate 
care garantează dreptul tuturor 
persoanelor la un proces echitabil 
și efectiv, indiferent de funcția pe 
care o exercită, dar nici nu este 
proporțională cu situația care a 
determinat-o.

 În ipoteza analizată, restrân-
gerea dreptului de acces liber 
la justiție nu respectă condițiile 
reglementate de articolul 54 
din Constituție, care statuează 
condițiile privind restrângerea 
exerciţiului unor drepturi sau al 
unor libertăţi fundamentale. În 
ansamblul lor, aceste condiții de 
valoare constituțională exprimă 
natura excepțională a unei ast-
fel de măsuri, astfel restrângerea 
dreptului judecătorului sancționat 
disciplinar privind accesul liber la 
justiție afectează, într-o anumită 
măsură, acest drept fundamental.

 Cazul e și mai important, de-
oarece judecătorul îndeplinește o 
funcție de demnitate publică ce 
ține de exercițiul uneia dintre pu-
terile în stat – puterea judecăto-
rească, bazată pe independență și 
supunerea sa numai legii, situație 
de excepție care impune să i se 
asigure garanții sporite privind ac-
cesul său la justiție în cazul în care 
contestă sancțiunea disciplinară 
aplicată, astfel încât să nu fie în-
grădit într-o manieră în care acest 
drept este atins în substanța sa.

 Conform articolului 116, alin.
(1) din Constituție, judecătorii 
instanţelor judecătoreşti sunt in-
dependenţi, imparţiali şi inamo-
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vibili. Urmare a statutului special 
deținut de judecător, considerăm 
că principiul privind egalitatea 
părţilor în faţa legii şi a autorită-
ţilor judiciare devine nu mai puțin 
accentuat în cazul în care se jude-
că contestația împotriva hotărârii 
privind sancționarea disciplina-
ră a lui, dat fiind că, reieșind din 
consecințele juridice ale procedu-
rii respective, se impune acorda-
rea tuturor drepturilor procesuale 
și posibilităților egale de susținere 
a poziției procesuale, fără nici o 
deosebire, iar garantarea acestor 
drepturi și posibilități este con-
diţionată de înlăturarea oricăror 
impedimente, faptice sau juridice, 
susceptibile de a da naştere unor 
privilegii sau, după caz, unor dis-
criminări. 

 Convenţia Europeană, în arti-
colele 6 și 13, reglementează două 
drepturi procedurale, care se con-
cretizează în garanţii cu privire la 
punerea în valoare în faţa instan-
ţelor judecătorești a drepturilor 
ce sunt recunoscute persoanelor 
– dreptul la un proces echitabil și 
dreptul la un proces efectiv, care 
dau expresie unui principiu de 
bază al procesului de judecată, po-
trivit căruia orice persoană ale că-
rei drepturi şi libertăţi recunoscute 
de către Convenţie au fost încălca-
te are dreptul de a se adresa efec-
tiv unei instanţe naţionale, chiar 
şi atunci când încălcarea ar fi avut 
loc din cauza unor persoane ce au 
acţionat în exercitarea atribuţiilor 
lor oficiale.

 Semnificativă în acest sens 
este și jurisprudența Curții Eu-
ropene a Drepturilor Omului pe 
această dimensiune juridică. În 
cauza Ramos Nunes de Carvalho 
E SÁ vs. Portugalia se remarcă: 
„…Curtea Suprema de Justiție are 
o concepție restrictiva asupra în-
tinderii propriilor puteri de control 
a activității disciplinare a CSM… 

Prin urmare, considerațiile de mai 
sus indică în fapt că consecințele 
juridice care decurg din controlul 
efectuat de CSJ asupra acestor 
probleme sunt limitate si nu fac 
decât sa consolideze îndoiala asu-
pra capacității Curții de a aborda 
problema într-o manieră efectivă 
și de a efectua un control efectiv 
al cauzei…”.

 În atare situație, dreptul la un 
remediu judiciar efectiv, precum 
este consacrat de Convenție și 
Constituție și precum este reflectat 
în jurisprudența Curții Europene a 
Drepturilor Omului, obligă la in-
stituirea unei căi de atac a hotărâ-
rii CSM cu privire la sancționarea 
disciplinară a judecătorului, care 
să garanteze toate drepturile și 
garanțiile procesuale specifice 
judecății în fața instanței de fond, 
astfel încât să fie analizată cauza 
cu plenitudine de jurisdicție. Or, 
contestația în casație în materia 
răspunderii disciplinare a judecă-
torului nu poate constitui un ast-
fel de remediu efectiv, dat fiind că 
lipsește o procedură de judecare 
a fondului contestației împotriva 
hotărârii de sancționare discipli-
nară, astfel fiind limitat procesul 
de judecată propriu-zisă.

 În consecință, calea de atac 
a hotărârii CSM cu privire la 
sancționarea disciplinară a jude-
cătorului prevăzută la articolul 40 
din Legea „Cu privire la răspun-
derea disciplinară a judecătorilor” 
pare a fi incompletă și lipsită de 
efectivitate deplină, de vreme ce 
nu se încadrează într-un remediu 
efectiv, care să răspundă con-
cret și real nevoii unei cercetări 
judecătorești de fapt și de drept a 
cauzei disciplinare privindu-l pe 
judecător.

 În acest context, dispoziţii-
le prevăzute de articolul 21 din 
Constituție, relative la dreptul pri-
vind accesul liber la justiție, dau 

expresie unei idei generale, potri-
vit căreia o protecţie eficace a ju-
decătorului sancționat disciplinar 
nu poate fi realizată prin simpla 
consacrare a unor drepturi sub-
stanţiale, ci este necesar ca acest 
drept fundamental să fie însoţit de 
garanţii suficiente de ordin proce-
dural, care să asigure mecanisme-
le corespunzătoare de punere în 
valoare juridică cuvenită.

 Urmare a considerentelor re-
levate, optând pentru compati-
bilitatea reglementărilor supuse 
prezentei analize cu standardele 
impuse de Constituție și CEDO, 
pledăm pentru elaborarea și adop-
tarea unui complex de garanţii şi 
instrumente legislative noi, mo-
derne, care să asigure că funcţi-
ile reparatorie şi sancţionatorie 
ale justiţiei sunt exercitate într-un 
cadru de legalitate şi egalitate, în-
lăturându-se astfel limitarea drep-
tului judecătorului privind accesul 
liber la justiție în cazul în care este 
contestată hotărârea cu privire la 
aplicarea sancțiunii disciplinare.
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Actualitatea şi scopul pre-
zentului articol constă în 

efectuarea unei investigaţii com-
plexe a problemelor ce rezultă din 
practicarea elementelor contractu-
lui înstrăinării bunurilor cu condi-
ţia întreținerii pe viaţă, prin prisma 
analizei regulilor de drept ce guver-
nează această materie, valorificând 
în acest sens cadrul legal şi abordă-
rile doctrinare în domeniu, precum 
şi în formularea unor soluţii şi pro-
puneri vizând perfecţionarea legis-
laţiei ce reglementează elementele 
contractului înstrăinării bunurilor 
cu condiţia întreținerii pe viaţă. 

Părţile la contractul de înstrăi-
nare a unui bun cu condiţia întreţi-
nerii pe viaţă sunt beneficiarul în-
treţinerii – persoana care datorează 
predarea bunului în proprietate şi 
dobânditorul întreţinerii – cel care 
se obligă să presteze primului în-
treţinerea în natură [7, p. 95]. Se 
consideră că părţile pot fi doar per-
soane fizice cu capacitate deplină 
de exerciţiu la momentul încheierii 
contractului.

Contractul de înstrăinare a bu-

nurilor cu condiţia de întreţinere pe 
viaţă valabil încheiat, fiind în prin-
cipiu un contract sinalagmatic, dă 
naştere la obligaţii atât în sarcina 
beneficiarului, cât şi în sarcina do-
bânditorului [2].

Astfel, prevederea art. 839 
alin. (2) CCRM este analizată şi 
de punctul 17 al Hotărârii Plenu-
lui Curţii Supreme de Justiţie a 
Republicii Moldova cu privire la 
unele chestiuni apărute în practica 
aplicării de către instanţele judecă-
toreşti a legislaţiei la soluţionarea 
litigiilor ce ţin de contractele de 
donaţie şi de înstrăinare a bunului 
cu condiţia întreţinerii pe viaţă, nr. 
2 din 30.03.2009, care precizează 
că dacă există mai mulţi benefici-
ari, obligaţia de întreţinere nu este 
considerată îndeplinită, dacă nu s-a 
executat integral faţă de toţi aceş-
ti beneficiari, întinderea prestaţiei 
depinzând de necesităţile şi durata 
vieţii tuturor creditorilor obligaţi-
ei de întreţinere. Dacă pluralitatea 
se referă la debitorii obligaţiei de 
întreţinere, fiecare din ei poate fi 
obligat să execute obligaţia de în-

treţinere, în acelaşi timp, prestarea 
obligaţiei fiind obligatorie pentru 
ceilalţi debitori [19, p. 17]. 

a) Beneficiarul întreţinerii în 
contractul de înstrăinare a bunuri-
lor cu condiţia întreţinerii pe viaţă

În calitate de beneficiar al între-
ţinerii poate figura doar persoana 
fizică; or, legea limitează termenul 
contractului la durata vieţii bene-
ficiarului. Beneficiarul urmează să 
fie înzestrat cu capacitatea necesară 
de a efectua acte juridice de dispo-
ziţie, deoarece obligaţia lui constă 
în a transmite dreptul de proprieta-
te asupra unui bun. Codul civil din 
1964 prevedea posibilitatea înche-
ierii contractului de întreţinere în 
calitate de beneficiar, doar pentru 
persoanele inapte de muncă. Pen-
tru oferirea întreţinerii persoanelor 
care nu se pot întreţine sau au difi-
cultăţi în a se întreţine, în prezent, 
legea nu conţine restricţii referitoa-
re la persoana beneficiarului [9, p. 
75].

b) Dobânditorul, în contractul 
de înstrăinare a bunurilor cu con-
diţia întreţinerii pe viaţă

ELEMENTELE CONTRACTULUI DE ÎNSTRăINARE A BUNURILOR CU 
CONDIŢIA ÎNTREŢINERII PE VIAŢă

Angela TăLăMBUță,
doctor în drept

SUMMARY
To detect some theoretical and practical problems they generate contract on alienation of goods provided maintenance 

for life in practice and in national case law, it is necessary to start to explore the defining elements of the parties, subject, 
scope and term contract alienation of immovable provided maintenance for life and determination of limits of extension of 
civil legal effects of that act in relation to other similar legal documents by content.

Both literature both domestic and foreign doctrine there are not enough studies that have addressed elements of the 
contract alienation of immovable provided maintenance for life, so are not subject to a detailed analysis of the limits and 
how to achieve this freedom constitutional, which raises numerous practical discussions focused on the correct application 
of legislation on the alienation of goods provided maintenance for life.

REZUMAT
Pentru a putea depista unele probleme teoretice şi practice pe care le generează contractul privind înstrăinarea de bunuri 

cu condiția întreținerii pe viață, în practica şi în jurisprudenţa naţională, este necesar a se porni de la analiza elementelor 
definitorii ale părților: obiectul, scopul și termenul contractului de înstrăinare a unui bun cu condiția întreținerii pe viață, 
precum şi a determina limitele de extindere a efectelor juridice ale acestui act civil în raport cu alte acte juridice similare 
după conţinut.

Atât în literatura de specialitate naţională, cât şi în doctrina străină nu există suficiente studii în care ar fi abordate ele-
mentele contractului de înstrăinare a unui bun cu condiția întreținerii pe viață, la fel nu sunt supuse unei analize detaliate li-
mitele şi modul de realizare a acestei libertăţi constituţionale, fapt ce ridică în practică numeroase discuţii axate pe aplicarea 
corectă a legislaţiei în materie de înstrăinarea de bunuri cu condiția întreținerii pe viață.
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Dobânditorul în contractul de 
înstrăinare poate fi persoana fi-
zică cu capacitate civilă deplină. 
Deşi legea prevede doar efectele 
decesului dobânditorului (art. 846 
CCRM), considerăm că şi persoa-
nele juridice pot fi parte la contrac-
tul de întreţinere pe viaţă. Aceasta 
decurge şi din prevederea art. 839 
alin. (2) CCRM. Astfel, practica 
din perioada actuală ne arată că în 
societate ce creează instituţii de azi-
luri pentru bătrâni cu personalitate 
juridică, care sunt instituţii de stat. 
Reieşind din situaţia deficitului bu-
getar de stat, considerăm că astfel 
de instituţii pot fi create cu statut de 
persoană juridică de mai multe per-
soane fizice, iar la baza activităţii 
acestora trebuie să stea contractul 
privind înstrăinarea de bunuri cu 
condiţia întreţinerii pe viaţă. Por-
nind de la principiul libertăţii con-
tractuale, persoanele juridice care 
dispun de capacitatea necesară vor 
putea totuşi încheia astfel de con-
tracte, care vor cădea sub incidenţa 
normelor prevăzute de art. 839-846 
CCRM şi vor reprezenta contracte 
numite. În literatura de specialitate 
a altor state, de exemplu în Rusia, 
este expusă opinia că în calitate de 
dobânditor poate fi şi o persoană 
juridică.

Deşi legislaţia Republicii Mol-
dova nu admite posibilitatea partici-
pării la acest contract a persoanelor 
juridice, în Federația Rusă [30, p. 
54] și în Ucraina [21, p. 54] bună-
oară, această situație este posibilă 
și absolut legală. Cum se va rezolva 
această problem în Republica Mol-
dova e greu de presupus, însă, dacă 
problema va fi soluționată pozitiv, 
va fi necesar să se ia în considerație 
practica Federației Ruse, care nu în 
toate cazurile a fost pozitivă [10, p. 
54]

Așadar, ambele părţi trebuie să 
aibă capacitatea deplină de exer-
ciţiu, întrucât ambele fac acte de 
dispoziţie (întreţinutul transmite 
dreptul de proprietate – în caz de 
neexecutare a obligaţiei asumate 
poate fi obligat la plata de despăgu-

biri). Soţii nu pot încheia un con-
tract de întreţinere – de altfel, inutil 
– pentru că între ei există obligaţia 
legală de întreţinere, întrucât vân-
zarea-cumpărarea este interzisă în-
tre ei [28, p.58].

Dacă în contract există o plu-
ralitate de părţi (fie creditori, fie 
debitori, fie şi de creditori şi de de-
bitori), obligaţia de întreţinere este 
indivizibilă. În consecinţă, neexe-
cutarea obligaţiei de întreţinere faţă 
de unul dintre creditori determină 
rezoluţiunea întregului contract.

Consimțământul – în cadrul 
contractului de întreţinere trebu-
ie să fie liber exprimat şi neviciat 
prin eroare, dol sau violenţă [11, p. 
321].

Deşi dreptul la întreţinere este 
un drept personal netransmisibil, 
acţiunea de anulare a unui con-
tract de întreţinere pentru lipsa 
consimțământului este patrimonia-
lă, putând fi exercitată şi de moşte-
nitorii părţilor contractante.

Este necesar de accentuat că prin-
cipala obligație a întreținătorului 
este de a presta întreținerea în 
natură. Datorită caracterului pre-
ponderent alimentar al obligației 
de întreținere ea trebuie executată 
permanent, fiind o obligație care se 
execută zi cu zi [23, p. 333].

Pentru a analiza obiectul con-
tractului de înstrăinarea bunurilor 
cu condiția întreținerii pe viață, 
mai întâi, trebuie să dăm noțiunea 
obiectului juridic civil. Astfel, în 
conformitate cu art. 206 din Codul 
civil al RM, obiect al actului juri-
dic sunt acele acțiuni sau inacțiuni, 
la care se obligă persoana în virtu-
tea actului juridic încheiat. 

În doctrină se consideră că 
obiectul contractului de înstrăinare 
a bunurilor cu condiţia întreţinerii 
pe viaţă este unul complex, con-
stând, pe de o parte, din acţiunile 
beneficiarului de a transmite dreptul 
de proprietate asupra bunului (obli-
gaţia de a da) şi pe de altă parte, din 
acţiunile dobânditorului de a presta 
întreţinerea datorată (obligaţiei de a 
face). Contractul de întreţinere are 

un obiect material dublu reprezentat 
de bunul transmis dobânditorului şi 
întreţinerea propriu-zisă prestată 
de acesta. Spre deosebire de Codul 
civil din 1964, care prevedea posi-
bilitatea înstrăinării în schimbul în-
treţinerii doar a casei de locuit, po-
trivit reglementărilor actuale, bunul 
transmis de beneficiar poate fi atât 
mobil, cât şi imobil, adică este mult 
mai larg. În calitate de prestaţie a 
beneficiarului poate fi şi o sumă de 
bani. Ca şi în cazul altor contracte, 
bunul trebuie să fie în circuitul ci-
vil, să existe sau să poată exista cu 
certitudine în viitor [9, p. 76]. De 
aceeași părere sunt și specialiștii 
din alte state [23, p. 331].

Din noţiunea contractului rezul-
tă clar că întreţinerea datorată de 
dobânditor urmează a fi prestată în 
natură. Legea obligă dobânditorul 
să asigure beneficiarului locuinţă, 
hrană, îngrijire şi ajutorul necesar 
în timpul vieţii, precum şi înmor-
mântarea la deces. În sens larg no-
ţiunea de întreţinere cuprinde: pro-
curarea alimentelor şi prepararea 
hranei, cumpărarea îmbrăcămintei, 
medicamentelor, asigurarea îngri-
jirilor medicale, efectuarea curăţe-
niei etc. La decesul beneficiarului 
dobânditorul va organiza funerari-
ile şi va suporta cheltuielile de în-
mormântare.

Obiectul contractului analizat 
poate fi orice bun mobil sau imobil: 
în practică cel mai des acesta este 
o casă de locuit sau o parte din ea, 
la fel un apartament privatizat care 
aparține dobânditorului întreținerii 
cu drept de proprietate [29, p. 59].

Dobânditorul poate cere rezolu-
ţiunea contractului în cazul imposi-
bilităţii executării obligaţiilor con-
tractuale în virtutea unor circum-
stanţe independente de voinţa lui. 
Articolul 845 din CCRM, prevede 
că, în cazul rezoluţiunii contractu-
lui de către beneficiarul întreţinerii, 
aceasta are dreptul să ceară fie re-
stituirea bunului, fie plata valorii 
lui [6, p. 179].

Valoarea întreţinerii prestate de 
dobânditor nu trebuie restituită.
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Considerăm că prevederile art. 
845 (2) din Codul civil al RM con-
ţine prea multe favori doar pentru 
beneficiar, ceea ce încalcă poziţia 
de egalitate în cadrul acestui raport, 
motiv pentru care venim cu propu-
nere de lege ferenda că la această 
prevedere trebuie de adăugat: dacă 
va dovedi vinovăţia dobânditorului 
pentru rezoluţiune.

Deci, este important să evidenţi-
em particularitatea cea mai esenţi-
ală a acestui contract, că dreptul la 
proprietate asupra bunului înstrăi-
nat apare pentru dobânditor numai 
la momentul morţii beneficiarului. 
La decesul dobânditorului, dreptu-
rile şi obligaţiile lui trec la succe-
sorii lui.

De unde rezultă, că decesul do-
bânditorului întreținerii nu duce la 
stingerea obligațiilor, ci aceasta se 
transmite către moștenitori (dacă 
aceștia există), de aceia e nevoie 
de stabilit în contract, la momentul 
încheierii contractului, o persoană, 
care ca urmare a decesului dobân-
ditorului va prelua obligațiile și 
drepturile lui.

Contractul de înstrăinare a bu-
nului cu condiţia întreţinerii pe via-
ţă se aplică în modul corespunzător 
normelor cu privire la renta viagera 
dacă aceasta este stipulată în con-
tract [5].

Obiectul contractului constă din 
două părţi componente, în princi-
piu, echivalente: un bun imobil sau 
mobil şi întreţinerea dobânditorului 
în natură – locuinţă, hrană, îngrijire 
şi ajutor necesar. De regulă prima 
componentă reprezintă o casă de 
locuit, un apartament, o vilă, un te-
ren, un automobil sau un oarecare 
alt bun imobil sau mobil, care are o 
valoare impunătoare şi care permi-
te încheierea unui asemenea con-
tract [26, p. 74].

În contract urmează a fi indicate: 
bunul transmis beneficiarului prin 
descrierea particularităţilor, preţu-
lui, gradului de uzură, proprietarii 
anteriori, respectiv mărimea şi fe-
lurile prestaţiei, condiţiile şi modul 
de acordare [13, p. 11]. Unele state 

reglementează limitele prestaţiei 
lunare la care este dator întreţină-
torul. Spre exemplu, în legislaţia 
civilă a Belorusei [34, p. 29] cuan-
tumul prestaţiei lunare acordate 
întreţinutului nu poate fi mai mic 
de două salarii minime stabilite de 
lege. Majoritatea statelor, cum ar fi 
Federația Rusă, Georgia, Armenia, 
Ucraina printre care şi Republica 
Moldova, nu indică careva limi-
te ale volumului prestaţiei lunare 
acordate de întreţinător, lăsând la 
discreţia pârtilor asemenea clauze. 
Pentru comparaţie, menţionăm că 
în Codul civil al Federaţiei Ruse 
obiectul transmisiunii este circum-
scris doar la bunurile imobile. 

Considerăm foarte importantă 
prevederea din legislaţia Republi-
cii Belarus şi propunem ca şi în 
legislaţia Republicii Moldova să se 
adopte un act normativ prin care ar 
fi stabilită valoarea minimă a pre-
staţiei de întreţinere pentru con-
tractul de înstrăinare a bunurilor cu 
condiţia întreţinerii pe viaţă, deoa-
rece sunt frecvente cazurile când 
beneficiarii întreţinerii sunt foarte 
prost întreţinuţi. 

Obiectul obligaţiei întreţină-
torului îl constituie întreţinerea 
în sensul cel mai larg, cuprinzând 
un număr mare de prestaţii care se 
execută în natură, ca: procurarea 
şi prepararea hranei, cumpărarea 
îmbrăcămintei, încălţămintei, len-
jeriei de pat şi de corp,a medica-
mentelor, îngrijiri medicale, efec-
tuarea curăţeniei în locuinţă, plata 
cheltuielilor de întreţinere. Părţile 
pot conveni ca întreţinătorul să lo-
cuiască în imobilul întreţinutului 
sau în locuinţă separată. Obligaţia 
întreţinătorului se execută succesiv 
şi permanent până la sfârșitul vieţii 
întreţinătorului sau pe durata stipu-
lată în contract [18, p. 466].

De regulă, în practică, contrac-
tul de întreţinere se înfăţişează ca 
un contract de vânzare-cumpărare 
a imobilului întreţinutului în care 
acesta îşi rezervă dreptul de uzu-
fruct până la sfârşitul vieţii şi în 
care se stipulează, ca preţ întreţi-

nerea vânzătorului pe durata vieţii 
acestuia.

Obligaţia de întreţinere trebuie 
executată indiferent de starea ma-
terială a întreținutului. Întreţinerea 
trebuie să fie executată de către de-
bitor în natură, așa cum au convenit 
părţile prin contract [15, p. 246]. 

Cauza trebuie să fie licită şi mo-
rală, contrar, contractul este lovit 
de nulitate absolută.

Și în literatura de specialitate 
din România [25, p. 128] se expri-
mă opinia că un contract de întreţi-
nere are un dublu obiect:

obiectul prestaţiei întreţinu-a) 
tului; obiectul prestaţiei întreţinu-
tului îl constituie bunul transmis 
sau suma de bani plătită de între-
ţinut în schimbul întreţinerii. Pot fi 
transmise prin contract atât bunuri 
mobile, cât şi imobile (construcţii 
sau terenuri), cu condiţia ca bunu-
rile respective să se afle în circuitul 
civil;

obiectul prestaţiei întreţină-b) 
torului; obiectul prestaţiei întreţi-
nătorului îl reprezintă întreţinerea. 
Noţiunea de întreţinere are un sens 
larg, cuprinzând: procurarea şi 
prepararea hranei, efectuarea cu-
răţeniei, plata consumului de elec-
tricitate, apă, canal, combustibil, 
neavând nici o relevanţă faptul că 
beneficiarul întreţinerii are sufici-
ente mijloace materiale de întreţi-
nere [24, p. 332].

Întrucât întreţinerea se acordă în 
natură, de cele mai multe ori părţile 
locuiesc împreună, în acelaşi imo-
bil, dar pot conveni şi în sensul să 
aibă locuinţe separate.

În ceea ce priveşte cauza con-
tractului de înstrăinare a bunurilor 
cu condiţia întreţinerii pe viaţă, vor 
fi aplicabile regulile generale pre-
văzute de dreptul comun în mate-
rie.

În scopul protecţiei cât mai efi-
ciente a drepturilor beneficiarului 
întreţinerii, legea prescrie înche-
ierea contractului în formă scrisă 
(art. 840 CCRM). Nerespectarea 
formei simple scrise, decade părţile 
în posibilitatea dovedirii existenţei 
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contractului prin proba cu martori. 
În cazurile când pentru înstrăinarea 
bunului transmis de beneficiar se 
cere forma autentică, contractul ur-
mează a fi autentificat notarial, sub 
sancţiunea nulităţii absolute. Dacă 
pentru înstrăinarea bunului se cere 
respectarea formei autentice, con-
tractul se încheie în formă autenti-
că [19, p. 154]

Codul Civil al RM prin prisma 
art. 840 prevede că, contractul de 
înstrăinare a bunurilor cu condiţia 
întreţinerii se încheie în scris, dar 
dacă pentru înstrăinarea bunului 
se cere respectarea formei autenti-
ce, contractul se încheie în formă 
autentică.

În comentariul Codului civil al 
RM se stipulează că legislatorul 
a stabilit un criteriu faţă de forma 
contractului de înstrăinare a bunu-
rilor cu condiţia de întreţinere pe 
viaţă, luând în consideraţie obiec-
tul, scopurile părţilor, termenul 
contractului şi altele. Această nor-
mă este condiţionată, de asemenea, 
de necesitatea asigurării interese-
lor patrimoniale ale părţilor [9, p. 
470].

Forma scrisă a contractului se 
aplică indiferent de obiectul con-
tractului, însă dacă obiectul acestui 
contract este un bun pentru înstră-
inare căruia i se cere respectarea 
formei autentice, atunci contractul 
se încheie în formă autentică. Au-
tentificarea contractelor cu privire 
la înstrăinarea caselor de locuit, 
apartamente, terenuri fiind obiecte 
de o importanţă deosebită a drep-
tului de proprietate privată, dispun 
de o reglementare juridică specia-
lă privind înstrăinarea lor. Astfel, 
pe lângă faptul că înstrăinarea lor 
necesită oformarea în scris, aceste 
contracte trebuie să fie autentifica-
te notarial, iar unele categorii ale 
lor vor fi chiar înregistrate la or-
ganele cadastrale şi publice locale 
(CCRM, art. 212).

Legea cu privire la notariat 
[123] prevede un şir de reguli im-
portante la autentificarea contracte-
lor cu privire la înstrăinarea case-

lor de locuit, nerespectarea cărora 
duce la nulitatea lor.

Cerinţele referitoare la forma 
sau înregistrarea contractelor, pre-
cum şi regulile de nevalabilitate a 
contractelor, majoritatea dintre care 
sunt o reflectare a limitării publice 
a libertăţii individuale, sunt strâns 
corelate şi conţin un număr mare 
de norme juridice [6]. 

Considerăm că este important 
ca Codul civil al RM să se com-
pleteze cu o prevedere conform că-
reia: ”În cazul bunurilor imobile, 
contractul de întreţinere se încheie 
în forma autentica, sub sancţiunea 
nulităţii absolute”. Forma autenti-
că se impune datorită importanţei 
actului dată de efectele produse 
faţă de părţi ducând la ieșirea din 
obligaţiile creditorului a unor bu-
nuri de valoare mare şi la grevarea 
patrimoniului debitorului pentru 
viitor cu o obligaţie ce poate depăşi 
emolumentul cules.

Nu mai puțin important este și 
înregistrarea contractului de în-
străinare a bunurilor cu condiția 
întreținerii pe viață la Cadastrul bu-
nurilor imobile. Din ce consideren-
te, considerăm necesar de a com-
pleta Codul civil al RM cu o preve-
dere conform căreia contractele de 
înstrăinare a unui bun cu condiția 
întreținerii pe viață, al cărui obiect 
este un bun imobil, se înregistrează 
la OCT.

Aceste probleme sunt uşor so-
luţionate atunci când actele juri-
dice privind înstrăinarea bunurilor 
imobile se autentifică notarial. La 
autentificarea unor asemenea acte, 
notarul reţine în arhiva notarială 
actele care atestă dreptul de propri-
etate asupra bunului înstrăinat, ex-
cluzând posibilitatea înstrăinării ul-
terioare, iar în împrejurarea în care 
contractul se desface sau se declară 
nul, acestea se restituie transmiţăto-
rului. În cazul în care dobânditorul 
bunului imobil a pierdut contractul 
în temeiul căruia l-a dobândit, no-
tarul eliberează un duplicat identic 
cu originalul [3, p. 29].

Aparent, excluderea obligati-

vităţii autentificării notariale a ac-
telor juridice privind înstrăinarea 
bunurilor imobile este benefică, 
deoarece scuteşte părţile de chel-
tuieli suplimentare pe care trebuie 
să le suporte la încheierea lor. În 
calitate de model s-a luat sistemul 
anglo-saxon, unde actele juridice 
cu bunuri imobile nu se autentifică. 
Acest model are însă şi aspectele 
sale negative [33, p. 11]. 

Termenul este evenimentul vi-
itor și sigur în privința producerii 
până la care este amânată începerea 
sau stingerea exercitării drepturilor 
și executării obligațiilor [17, p. 
382].

Termenul contractului de înstră-
inare a bunurilor cu condiţia între-
ţinerii pe viaţă este determinat de 
natura contractului şi rezultă din 
denumirea lui. După cum se re-
marcă în literatura de specialitate, 
contractul de înstrăinare a unui bun 
cu condiţia întreţinerii pe viaţă sin-
gur îşi determină termenul lui, care 
este egal cu durata vieţii beneficia-
rului întreţinerii [13, p. 11]. 

În Codului civil al Republicii 
Moldova este prevăzut că termenul 
contractului de înstrăinare a bunu-
rilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă 
nu este determinat de părţi, deoa-
rece el depinde de durata vieţii be-
neficiarului întreţinerii şi încetează 
odată cu decesul acestuia.

 Studiind termenele în cadrul 
acestei instituții am putea concluzi-
ona că ele ar putea să fie importan-
te nu numai la durata contractului 
de întreținere, dar și la precizarea 
momentelor de acordare a servici-
ilor de întreținere.

În concluzie:
În Codul civil al RM nu se 	

face deosebire între forma contrac-
tului de înstrăinare cu condiția de 
întreţinere pe viață, când bunul în-
străinat este un bun imobil şi for-
ma contractului de întreţinere când 
bunul înstrăinat este un bun mobil. 
Astfel, în scopul prevenirii unor 
dificultăți de interpretare ale con-
tractului de înstrăinare a bunurilor 
cu condiția întreținerii pe viață și 
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înlăturării inadvertențelor ce pot 
genera în jurisprudența națională 
careva incidente de conținut, în 
cazul bunurilor imobile, contractul 
de întreţinere se încheie în forma 
autentica, sub sancţiunea nulităţii 
absolute. 

Studiind situațiile juridice 	
ce pot apărea în practică referitor la 
frecventele cazuri când beneficiarii 
întreținerii sunt foarte prost întreţi-
nuţi, ar fi corect de stabilit valoarea 
minimă a prestaţiei de întreţinere 
pentru contractul de înstrăinare a 
bunurilor cu condiţia întreţinerii pe 
viaţă.

Apreciind consecințele 	
juridice pe care le poate genera 
ignorarea prevederilor legale în 
privința valabilității contractelor de 
înstrăinare a bunurilor cu condiția 
întreținerii pe viață, trebuie să 
menționăm că dreptul de proprie-
tate a dobânditorului asupra bu-
nurilor imobile apare doar după 
decesul beneficiarului prin înregis-
trarea la OCT.
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Introducere. Organizarea 
administrativă a teritoriului 

reprezintă un element esențial în 
construcția și administrarea orică-
rui stat.

Buna administrare a colec-
tivităților locale depinde de prin-
cipiile puse la baza organizării 
teritoriului care, la rândul lor, con-
stituie obiectul discuțiilor axate pe 
formele și structurile de realizare 
eficientă a administrării teritoriu-
lui, iar rațiunea reorganizării aces-
tuia constă în eficiența realizării 
intereselor locale.

Rezultate obținute și discuții. 
O administrare efectivă presupune 
o delimitare a teritoriului statului în 
unități administrativ-teritoriale care 
să permită satisfacerea necesităților 
de interes general pretutindeni unde 
se manifestă [1, p. 330].

Prin urmare, delimitarea terito-
riului unui stat în unități teritoriale 
apare ca o necesitate a îndeplinirii 
eficiente de către organele din aces-
te unități a unei părți cât mai mare 
din ansamblul sarcinilor statului şi 
anume a acelora, legate de viața lo-
cală [2, p. 201].

Doctrina juridică subliniază un 
dublu sens al sintagmei „unitate 
administrativ-teritorială”, care se 

utilizează în funcție de natura re-
gimului administrativ al statului, 
adică fie un regim de desconcentra-
re, fie unul de descentralizare [3, p. 
32-33].

Într-un prim sens, unitățile ad-
ministrativ-teritoriale semnifică 
circumscripțiile administrative ale 
teritoriului de stat, adică sfera de 
competență teritorială ale organe-
lor desconcentrate ale statului.

Într-un al doilea sens, unitățile 
administrativ-teritoriale reprezintă 
colectivitățile teritoriale locale, adi-
că cetățenii, populația, care trăiește 
pe o anumită porțiune a teritoriului 
de stat, în condițiile existenței unei 
organizări juridice administrative 
şi interese publice locale proprii, 
distincte. Colectivitățile teritoriale 
locale definesc regimul de descen-
tralizare administrativă sau de au-
tonomie locală [4, p. 33].

Cu privire la recunoaşterea, de 
către stat, a colectivităţilor locale, 
este semnificativă opinia lui Anton 
Trăilescu, care subliniază faptul că 
ea reprezintă o garanţie în plus a 
respectării drepturilor cetăţenilor 
în raport cu autorităţile statului şi 
accentuează caracterul democratic 
al statului însuşi [5, p. 2].

În acest context, trebuie sub-

liniat faptul, că prin colectivitate 
(teritorială) locală se înţelege co-
muna, oraşul, municipiul, judeţul, 
departamentul, regiunea, provincia 
etc. [6] - ca formaţiuni politice ale 
totalităţii locuitorilor,aflați în limi-
tele lor teritoriale, definiţie care ca-
ută să dea expresie ambelor sensuri 
atribuite acestei noţiuni.

Trebuie observat în legătură cu 
această definiţie, că, în concepţia 
[7] Cartei Europene a Autonomiei 
Regionale, adoptată de Congresul 
Puterilor Locale şi Regionale din 
Europa la 5 iulie 1996, între colec-
tivităţile teritoriale locale de bază 
(comuna, oraşul, municipiul) şi 
colectivităţile teritoriale intermedi-
are (judeţul, regiunea, provincia), 
situate între stat şi colectivităţile 
de bază, urmează să se facă o dis-
tincţie, în sensul că cele din urmă 
sunt structuri mai vaste, organizate 
în sânul aceluiaşi stat şi dotate cu 
organe alese [8, p. 8].

Totodată, art. 13 [9] din Carta 
Europeană pentru Autonomia Lo-
cală, adoptată la Strasbourg la 15 
septembrie 1985, determină câm-
pul de aplicare a prevederilor ei la 
categoriile de colectivităţi locale 
sau regionale, în măsura în care 
statul semnatar acceptă şi aprobă 
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dimensiunea acestui câmp prin in-
termediul instrumentului de ratifi-
care.

Relaţiile dintre colectivităţile 
de bază şi colectivităţile regionale 
au ca fundament principiul subsi-
diarităţii [10, p. 33]. Aceste relaţii 
presupun că regiunile nu se pot 
substitui competenţei autorităţilor 
locale, iar orice conflict de com-
petenţă are la bază aplicarea prin-
cipiului autonomiei locale şi cel 
al subsidiarităţii, care presupun 
de plano prioritatea competenţei 
autorităţilor locale. Totodată, co-
lectivităţile regionale pot delega 
autorităţilor locale exerciţiul com-
petenţei lor, cu respectarea drep-
tului intern şi pot exercita unele 
competenţe privind coordonarea 
activităţii financiare a colectivită-
ţilor locale care se află pe teritoriul 
lor [11, p. 112].

Constituția din 1994 în articolul 
110 prevede:

„Teritoriul Republicii (1) 
Moldova este organizat, sub aspect 
administrativ, în sate, oraşe, raioa-
ne şi unitatea teritorială autonomă 
Găgăuzia. În condiţiile legii, unele 
oraşe pot fi declarate municipii.

Localităţilor din stânga (2) 
Nistrului le pot fi atribuite forme 
şi condiţii speciale de autonomie 
în conformitate cu statutul special 
adoptat prin lege organică.

Statutul capitalei Republi-(3) 
cii Moldova oraşul Chişinău se re-
glementează prin lege organică.”

Totodată, Constituția din 1994, 
în art. 111 prevede:

Găgăuzia este o unitate (1) 
teritorială autonomă cu un statut 
special care, fiind o formă de au-
todeterminare a găgăuzilor, este 
parte integrantă şi inalienabilă a 
Republicii Moldova şi soluţionea-
ză de sine stătător, în limitele com-
petenţei sale, potrivit prevederilor 
Constituţiei Republicii Moldova, 
în interesul întregii populaţii, pro-
blemele cu caracter politic, econo-
mic şi cultural.

Pe teritoriul unităţii terito-(2) 
riale autonome Găgăuzia sunt ga-
rantate toate drepturile şi libertăţile 
prevăzute de Constituţia şi legisla-
ţia Republicii Moldova.

În unitatea teritorială au-(3) 
tonomă Găgăuzia activează organe 
reprezentative şi executive potrivit 
legii.

Pământul, subsolul, apele, (4) 
regnul vegetal şi cel animal, alte 
resurse naturale aflate pe teritoriul 
unităţii teritoriale autonome Găgă-
uzia sunt proprietate a poporului 
Republicii Moldova şi constituie 
totodată baza economică a Găgă-
uziei.

Bugetul unităţii teritoriale (5) 
autonome Găgăuzia se formează 
în conformitate cu normele stabili-
te în legea care reglementează sta-
tutul special al Găgăuziei.

Controlul asupra respectă-(6) 
rii legislaţiei Republicii Moldova 
în unitatea teritorială autonomă 
Găgăuzia se exercită de Guvern, în 
condiţiile legii.

Legea organică care regle-(7) 
mentează statutul special al unităţii 
teritoriale autonome Găgăuzia poa-
te fi modificată cu votul a trei cin-
cimi din numărul deputaţilor aleşi 
în Parlament.

Trebuie menţionat că, potrivit 
art. 72 alin. 3 lit. (j) din aceeaşi 
Constituţie, organizarea adminis-
traţiei locale, a teritoriului, precum 
şi regimul general privind autono-
mia locală se reglementează prin 
lege organică şi este o atribuţie ce 
ţine de competenţa exclusivă a Par-
lamentului R. Moldova.

După intrarea în vigoare a Con-
stituţiei din 1994 şi până în prezent, 
delimitarea şi organizarea admi-
nistrativ-teritorială a R. Moldova 
a fost reglementată succesiv prin 
următoarele legi:

Legea nr. 306-XIII din 7 a) 
decembrie 1994 [12] cu modifică-
rile şi completările ulterioare (ab-
rogată);

Legea nr. 191-XIV din 12 b) 

noiembrie 1998 cu modificările şi 
completările ulterioare (abrogată);

Legea nr. 764-XV din 27 c) 
decembrie 2001 (M. O. al R. Mol-
dova, nr. 16/53, 2002).

Revenind la art. 111 din 
Constituția R. Moldova, putem 
sublinia faptul că datorită impor-
tanţei reglementărilor legilor or-
ganice menţionate la alin. (7) a art. 
111 din Constituţie, constituantul a 
specificat la alin (7), că ele pot fi 
modificate cu votul a 3/5 din nu-
mărul deputaţilor aleşi. Această 
prevedere este diferită de cea a art. 
74 alin. (1) din Constituţie, care sti-
pulează că legile organice se adop-
tă cu votul majorităţii deputaţilor 
aleşi, după cel puţin două lecturi, 
ea înclinând a fi neconstituţională. 
Aceasta pentru că prevederea ali-
niatului (7) din articolul 111 este 
adoptată ulterior celei din aliniatul 
(1) al articolului 74, de unde reiese 
că ea, potrivit principiului lex pos-
terior derogat priori, nu trebuie să 
contravină acestuia din urmă, în-
trucât se bucură de o forţă juridică 
inferioară ei. Tot ceea ce se poate 
de adăugat este faptul că reglemen-
tările legilor organice prevăzute la 
alin. (7) al art. 111 din Constituţia 
R. Moldova se modifică în condiţii 
similare cu cele ale legilor organice 
prevăzute la aliniatul (1) al artico-
lului 74 din aceeaşi Constituţie.

Statutul special de autonomie 
a localităţilor din stânga Nistrului 
(Transnistria) nu face obiectul de 
reglementare din partea unei legi 
organice nici până în prezent, dato-
rită diferendului [13] transnistrean 
existent între R. Moldova şi Rusia.

In ceea ce priveşte statutul spe-
cial de autonomie al localităţilor 
din sudul R. Moldova, el este re-
glementat prin legea privind sta-
tutul juridic special al Găgăuziei 
(Gagauz-Yari) nr. 344 - XXX din 
23 decembrie 1994 [14, p. 160].

Legea nr. 344 — XIII/1994 
consacră la baza organizării terito-
riale a unităţii administrativ-teri-
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toriale din Găgăuzia principiul et-
nic, potrivit căruia, în componenţa 
Găgăuziei întră localităţile în care 
grupul etnic găgăuz constituie mai 
mult de 50% din numărul popu-
laţiei din aceste localităţi, dar şi 
acele localităţi unde găgăuzii con-
stituie mai puţin de 50% din popu-
laţie, cu condiţia unui referendum 
local [15].

Instituirea principiului etnic, 
precum şi a principiului potrivit 
căruia în componenţa Găgăuziei 
pot intra şi acele localităţi, unde gă-
găuzii constituie mai puţin de 50% 
din populaţie, cu condiţia unui re-
ferendum local, principii ce stau la 
baza formării UTAG — constitu-
ie, în opinia noastră, un precedent 
juridic periculos nu atât pentru R. 
Moldova, cât pentru întreaga ordi-
ne juridică internaţională. Aceasta 
se explică prin faptul că, întrucât 
în R. Moldova populaţia este con-
stituită din: români - 64,5%, ucrai-
neni - 13,8%, ruşi - 13%, găgăuzi 
- 3,5%, bulgari - 2%, evrei - 1,5%, 
beloruşi - 0,5%, nemţi - 0,2%, ţi-
gani - 0,3%, polonezi - 0,1%, alte 
naţionalităţi - 0,6% [16, p. 144], în 
ipoteza în care principiile enunţate 
mai sus s-ar extinde şi la aceste mi-
norităţi [17], organizate în formaţi-
uni politice teritoriale, ar rezulta o 
organizare teritorială a R. Moldo-
va alcătuită dintr-o „constelaţie de 
arhipelaguri” pe un teritoriu omo-
gen. Mai mult, ţesătura prea com-
plicată rezultată din intersecţia şi 
încorsetarea serviciilor publice din 
cadrul „arhipelagurilor” ar pune în 
cumpănă buna organizare şi func-
ţionare a lor, ar deruta cetăţeanul 
de rând, supunându-1 la cheltuieli 
incompatibile cu buzunarul său. 

Prin adoptarea Legii nr. 764 — 
XV din 27 decembrie 2001 [18] 
privind organizarea administrativ-
teritorială a R. Moldova de către 
Parlament, care a abrogat Legea 
nr. 191 -XIV/1998 cu modificările 
ulterioare, delimitarea şi organiza-
rea administrativă a teritoriului se 

supune unei noi modificări, reve-
nindu-se la vechea împărţire admi-
nistrativă de tip sovietic: raioane, 
oraşe şi sate (art. 4 alin. (1)).

Ca urmare, Hotărârea Parlamen-
tului nr. 807 - XV din 5 februarie 
2002 [19] cu privire la stabilirea 
datei alegerilor locale generale, la 
articolul său 1, fixează alegerile ge-
nerale pentru data de 7 aprilie 2002. 
Totodată, prin art. 2 al aceleiaşi 
hotărâri, Parlamentul R. Moldova 
recomandă Adunării Populare a Gă-
găuziei fixarea datei alegerilor auto-
rităţilor administraţiei publice locale 
din Găgăuzia pentru aceeaşi dată.

Hotărârea Curţii Constituţionale 
a R. Moldova nr. 10 din 19 februa-
rie 2002 [20] a declarat însă necon-
stituţională Hotărârea Parlamen-
tului nr. 807 - XV/2002 cu privire 
la stabilirea datei alegerilor locale 
generale, având ca rezultat suspen-
darea efectelor juridice a Legii nr. 
764 -XV/2001. In motivarea Hotă-
rârii Curţii Constituţionale se arată 
că „prin fixarea alegerilor locale 
generale pentru 7 aprilie 2002, 
Parlamentul, de jure şi de facto, 
a întrerupt mandatul consilierilor 
locali aleşi pentru un mandat de 4 
ani. Or, Constituţia şi cadrul legal 
existent nu învestesc Parlamentul 
cu dreptul de a întrerupe mandatul 
aleşilor locali. Fiind abilitat prin 
legea electorală să adopte hotărâri 
privind stabilirea datei alegerilor 
locale generale sau anticipate, 
Parlamentul, însă, în sensul art. 54 
alin. (1) din Constituţie, nu este în 
drept să suprime sau să diminueze 
drepturile şi libertăţile fundamen-
tale ale omului şi cetăţeanului”.

Drept urmare, modul de aplicare 
a Legii nr. 764 - XV/2001 privind 
organizarea administrativ-teritoria-
lă este stabilit prin Legea nr. 1078 
- XV din 24 mai 2002 [21].

Articolul 1 din această din urmă 
lege prevede că Legea nr. 764- 
XV/2001 se pune în aplicare de la 
data fixării alegerilor locale, dar nu 
mai târziu de 23 martie 2003.

După intrarea în vigoare a Con-
stituţiei din 1994 şi până în pre-
zent, prin afluxul de legi privind 
organizarea administrativ-teritoria-
lă, delimitarea şi organizarea admi-
nistrativă a teritoriului Republicii 
Moldova a suferit o serie de modi-
ficări, mai ales în rândul unităţilor 
teritoriale de nivelul II, în funcţie 
de fluctuaţia opiniei legiuitoru-
lui moldovean între două tendinţe 
conturate în viaţa publică din R. 
Moldova.

Prima tendinţă este dominată de 
ideea concentrării unui mare apa-
rat administrativ birocratic în mici 
unităţi administrativ-teritoriale, al-
cătuite pe de o parte din unităţi de 
bază: satele (comunele) şi oraşele 
(municipiile), iar pe de altă par-
te dintr-un număr mare de unităţi 
teritoriale intermediare - raioane-
le, de creaţiune sovietică. Această 
formă arhitecturală a teritoriului R. 
Moldova, apropiată mai degrabă 
cu spiritul centralizării administra-
tive, a fost concepută şi adoptată 
în funcţie de necesităţile regimului 
comunist încă din perioada sovie-
tică. Conform tezelor comuniste, 
sistemul sovietic de administrare 
se identifica cu un sistem de admi-
nistrare prin comandă, care era ori-
entat spre o centralizare excesivă a 
puterii de stat. Principiul de orga-
nizare politică şi statală care stătea 
la baza regimului comunist era aşa-
zisul centralism democratic [22, p. 
385], care permitea formal inde-
pendenţa şi iniţiativa organelor lo-
cale ale puterii, dar care în realitate 
se manifestă printr-o centralizare a 
puterii de stat, ce se afla în mâinile 
unicului partid politic existent, cel 
comunist.

În literatura juridică sovietică 
se afirmă că alegerile Sovietelor de 
deputaţi erau democratice, întrucât 
candidaturile pentru alegerile de 
deputaţi erau propuse de către or-
ganizaţii: sindicale, comsomoliste 
(UTC-iste), ale cooperaţiei, alte 
organizaţii obşteşti prin interme-
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diul organelor raionale, orăşeneşti, 
raionale din oraşe, în frunte cu par-
tidul comunist.

În consecinţă, numărul mare de 
structuri administrativ-teritoriale 
reprezenta rezultatul uniformizării 
şi supracentralizării specifice siste-
mului sovietic [23, p. 385].

Cu toate că Constituţia din 
1994 consacră principiul autono-
miei locale în articolul 109, ceea 
ce înseamnă implicit recunoaşterea 
existenţei organizării descentraliza-
te pe baza criteriului teritorial [24, 
p. 13], Legea nr. 306 - XIII/1994 
cu modificările ulterioare (abroga-
tă) prevede aceeaşi structură orga-
nizatorică a teritoriului moştenită 
de la imperiul sovietic şi concepută 
conform principiului centralismu-
lui democratic. Cert este că şi noua 
Lege nr. 764 — XV/2001, ale cărei 
dispoziţii au fost aplicabile după 
23 martie 2003 (potrivit Legii nr. 
1078 -XV/2002), reflectă aceeaşi 
organizare administrativă a terito-
riului R. Moldova care a existat în 
perioada în care aceasta făcea parte 
din URSS.

În ceea ce ne priveşte, conside-
răm că stabilirea de către cele două 
legi a unei organizări administrativ-
teritoriale, alcătuită dintr-un număr 
excesiv de unităţi intermediare (ra-
ioanele), constituie o frână pentru 
o administraţie modernă spre care 
tinde Republica Moldova. Aceasta 
pentru că numărul excesiv de uni-
tăţi teritoriale intermediare nu dă 
undă verde implementării principi-
ilor de eficienţă şi eficacitate nece-
sare la îndeplinirea sarcinilor atri-
buite autonomiei locale. Mai mult 
decât atât, menirea organizării ad-
ministrativ-teritoriale, reflectată în 
cele două legi, a fost concepută în 
secolul trecut în vederea asigurării 
eficienţei dominaţiei partidului co-
munist. Or, caracterul constituţio-
nal de stat, de drept şi democratic 
al R. Moldova, care presupune plu-
ralismul politic şi respectarea drep-
turilor omului, este incompatibil cu 

ideea de a se instaura, prin orice 
mijloace, poziţia dominantă a unui 
partid politic.

În sprijinul acestei consideraţii 
este semnificativă opinia dlui Cor-
neliu Liviu Popescu, care sublinia-
ză că tendinţa, ca necesitate obiec-
tivă, este de a mări dimensiunile 
unităţilor administrativ-teritoriale, 
asigurându-le o forţă sporită, atât 
în vederea eficienţei activităţii ad-
ministrative, cât şi ca factor de dez-
voltare a autonomiei locale, factor 
de democraţie [25, p. 40].

In acest context, se poate subli-
nia şi opinia avansată de unii autori 
în literatura juridică din Republica 
Moldova, care consideră că reforma 
administrativ-teritorială în R. Mol-
dova după 1994 n-a facilitat ten-
dinţa spre progres, deoarece nu este 
avantajoasă pentru economia repu-
blicii, nu corespunde unui sistem 
efectiv de administrare. Referin-
du-se la Legea nr. 306 -XIII/1994, 
autorul Tudor Deliu subliniază, în 
continuare, că „fărâmiţarea” repu-
blicii în unităţi administrative mici 
complică implementarea autono-
miei locale, „descentralizării” [26, 
p. 22].

A doua tendinţă este dominată 
de ideea unei apropieri de tradiţia 
istorică şi de o administraţie cât mai 
raţională şi eficientă prin minimali-
zarea numărului funcţionarilor ad-
ministrativi şi lărgirea dimensiuni-
lor unităţilor teritoriale atât a celor 
de bază, cât şi revenirea la unităţile 
intermediare istorice – judeţele [27, 
p. 200 şi urm.], cu dimensiuni mai 
vaste decât raioanele.

Această idee a fost reflecta-
tă în dispoziţiile Legii nr. 191 - 
XIV/1998 cu modificările ulterioa-
re (abrogată). Organizarea adminis-
trativă în judeţe, oraşe (municipii) 
şi sate (comune) instituită de Legea 
nr. 191 - XIV/1998, în opinia noas-
tră, este de natură să asigure mult 
mai eficient îndeplinirea sarcinilor 
atribuite de către stat administraţiei 
publice locale în unităţile adminis-

trativ-teritoriale de ambele nivele, 
decât cele două legi mai sus men-
ţionate. Aceasta pentru că lărgeşte 
posibilităţile concentrării unor po-
tenţiale economice şi socio-cultu-
rale în condiţii mai dezvoltate în 
centrele administrative din aceste 
unităţi.

Pe de altă parte, în lumina dis-
poziţiilor Legii nr. 191 - XIV/1998 
cu modificările ulterioare (abroga-
tă), colectivităţile locale de nivelul 
doi, din perspectivă europeană, co-
respund ca dimensiuni şi capacita-
te cu colectivităţi teritoriale simi-
lare lor din unele state din Europa, 
asigurându-se competitivitatea lor 
[28, p. 294].

Bunăoară, judeţele din Româ-
nia, regiunile din Ucraina, distric-
tele din Danemarca, districtele din 
Portugalia, precum şi într-o serie 
de alte state unde sunt astfel de co-
lectivităţi locale, facilitează înche-
ierea unor acorduri de cooperare 
transfrontalieră a acestora, potrivit 
Convenţiei-cadru europene asupra 
cooperării transfrontaliere a colec-
tivităţilor sau autorităţilor teritori-
ale, adoptate la Madrid şi semnate 
la 21 mai 1980 [29] şi potrivit Pro-
tocolului adiţional al Convenţiei-
cadru europene asupra cooperării 
transfrontaliere ale colectivităţilor 
sau autorităţilor teritoriale semnate 
la Strasbourg la 9 noiembrie 1995 
de către statele membre ale Consi-
liului Europei. Or, legiuitorul n-a ţi-
nut seama de acest aspect important 
în momentul revenirii la raioane 
prin noua Lege nr. 764 - XV/2001, 
a cărei aplicare a fost stabilită de 
Legea nr. 1078 - XV/2002.

De altfel, în contradicţie cu or-
ganizarea ţării pe raioane, practica 
europeană a cooperării transfron-
taliere s-a conturat şi în Republica 
Moldova. La 22 septembrie 2000 
în municipiul Botoşani, România, 
s-a semnat Acordul privind crearea 
Euroregiunii „Prutul de Sus” care 
cuprinde judeţele Bălţi şi Edineţ 
din R. Moldova (iar nu anumite 
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raioane), judeţele Suceava şi Boto-
şani din România şi regiunea Cer-
năuţi din Ucraina [30], totodată s-a 
pus bazele Euroregiunii „Dunărea 
de Jos”, care cuprinde judeţul Ca-
hul din R. Moldova, judeţul Galaţi 
din România şi regiunea Odessa 
din Ucraina.

În legătură cu statutul juridic 
special şi organizarea teritorială 
a unităţii administrativ-teritoriale 
a Găgăuziei sunt necesare câteva 
precizări.

Există o prevedere consacrată 
de legiuitor în preambulul Legii 
nr. 344 — XIII/1995, care este în 
contradicţie cu litera şi spiritul 
Constituţiei R. Moldova din 1994, 
şi anume, sintagma de „popor gă-
găuz puţin numeros”. Această sin-
tagmă, presupune existenţa unei 
componente în sânul poporului R. 
Moldova, care, potrivit art. 1 alin. 
(4) din Legea nr. 344 — XII/1995, 
are dreptul la autodeterminare ex-
ternă, în cazul schimbării statutului 
R. Moldova ca stat independent.

Această concepţie, înscrisă 
de legiuitor în Legea nr. 344 — 
XIII/1995, este diametral opusă 
cu principiul unităţii poporului R. 
Moldova consacrat de articolul 10 
al Constituţiei din 1994, potrivit 
căruia: statul are ca fundament uni-
tatea poporului R. Moldova; pre-
cum şi principiul indivizibilităţii R. 
Moldova prevăzut la articolul 1 din 
Constituţie.

De fapt, indivizibilitatea Repu-
blicii este un atribut al suveranităţii 
ei, care, potrivit art. 2 alin. (1) din 
Constituţie, aparţine poporului R. 
Moldova, iar la alin. (2) al acelu-
iaşi articol se stipulează că „nici o 
persoană particulară, nici o parte 
din popor, nici un grup social, nici 
un partid politic sau o altă forma-
ţiune obştească nu poate exercita 
puterea de stat în nume propriu. 
Uzurparea puterii de stat constitu-
ie cea mai gravă crimă împotriva 
poporului”.

Prin urmare, conceptul juridic 

de „popor găgăuz puţin numeros” 
folosit de legiuitor nu are valoare 
constituţională. De fapt, el nu are 
nici valoare doctrinală.

În acest sens, doctrina juridică 
s-a pronunţat că o concepţie pri-
vind recunoaşterea grupurilor etni-
ce şi minoritare ca subiect de drept 
internaţional nu s-a impus nici în 
gândirea teoretică şi nici în practi-
ca convenţională a statelor [31, p. 
234].

O altă problemă se pune în le-
gătură cu legea locală nr. 1 - II din 
12 august 1995 cu privire la orga-
nizarea administrativă a unităţii 
teritoriale Găgăuzia, adoptată de 
Adunarea Populară a Găgăuziei. 
În opinia noastră, acest act poate fi 
considerat ca act administrativ ine-
xistent [32, p. 65].

Aşa cum rezultă din noţiunea 
de lege locală, la prima vedere s-ar 
părea că suntem în prezenţa unui 
act normativ care are forţă juridică 
a unei legi adoptate de Parlament, 
dar care este obligatorie numai pe 
teritoriul Găgăuziei. Însă această 
teză contravine cu litera şi spiritul 
Constituţiei din 1994. Aceasta pen-
tru că, potrivit art. 72 lit. f) din Con-
stituţia R. Moldova, organizarea 
administraţiei locale a teritoriului, 
precum şi regimul general privind 
autonomia locală se reglementează 
prin lege organică. Legile organice, 
precum şi cele constituţionale şi 
cele ordinare, potrivit Constituţiei 
R. Moldova, sunt adoptate exclusiv 
de către Parlamentul R. Moldova, 
care, potrivit art. 60 alin. (1) din 
Constituţie, este organul suprem al 
poporului R. Moldova şi unica au-
toritate legiuitoare.

De aici rezultă că legea locală 
nr. 1 - 11/1995 a fost emisă cu ne-
respectarea vădită a dispoziţiilor 
constituţionale mai sus menţionate, 
fapt ce determină inexistenţa sa.

Pe marginea organizării teritori-
ale a Găgăuziei, Măria Gh. Orlov 
arată că doar statul (prin interme-
diul organului reprezentativ su-

prem - Parlamentul), deţine mono-
polul organizării, reorganizării şi 
modernizării structurii sale admi-
nistrative [33, p. 64].

Această deficienţă în legătură 
cu organizarea teritorială a Găgă-
uziei este cauzată şi de ambigui-
tatea unor termeni folosiţi de art. 
12 punct 3 lit. a) din legea privind 
statutul juridic special al Găgăuzi-
ei nr. 344 - XIII din 23 decembrie 
1994, care prevede că soluţionarea, 
în condiţiile legii, a problemelor 
organizării teritoriale a Găgăuziei, 
stabilirea şi modificarea categoriei 
localităţilor, a hotarelor raioanelor, 
oraşelor şi satelor, denumirilor lor, 
ţine de competenţa Adunării Popu-
lare a Găgăuziei.

Însă, dacă examinăm întreg 
articolul 12 din legea nr. 344 - 
XIII/1994, observăm că el creio-
nează domeniile de reglementare 
ce ţin de competenţa Adunării Po-
pulare a Găgăuziei. Aceste domenii 
nu sunt altele decât cele ce ţin de 
interesele locale ale Găgăuziei şi 
reprezintă obiectul de reglementare 
ale aşa-ziselor legi locale.

Corelând art. 12 cu art. 2 din 
aceeaşi lege care prevede că Gă-
găuzia este administrată în temeiul 
Constituţiei Republicii Moldova, a 
prezentei legi şi a altor legi ale R. 
Moldova (cu excepţiile prevăzute 
de prezenta lege), Regulamentul 
Găgăuziei şi actele normative ale 
Adunării Populare (Halk Topluşu) 
a Găgăuziei, care nu vin în contra-
dicţie cu Constituţia şi legislaţia R. 
Moldova, reglementează domenii-
le şi interesele locale ale Găgăuziei 
prevăzute la art. 12 și nu trebuie să 
vină în contradicţie cu Constituţia 
R. Moldova şi legile în vigoare, ci 
ele trebuie să se conformeze lor.
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Introducere. Prelungirea și 
repunerea în termenul de 

procedură sunt niște mijloace le-
gale specifice formei procesuale 
de apărarea a drepturilor civile 
în privința impunerii unor aspec-
te ale temporalității. Însă aplica-
rea lor implică îndeplinirea unor 
condiții prevăzute expres de lege, 
care nu trebuie să fie doar unele 
iluzorii. Or, forma procesuală de 
apărarea a drepturilor civile im-
pune reglementarea normativă a 
fiecărui aspect de procedură neîm-
piedicată de interpretarea ambiguă 
a legislației.

În practica judiciară în unele 
cazuri cînd instanțele naționale 
au refuzat în prelungirea terme-
nului de procedură pe motiv că 
legislația procesuală nu preve-
de aplicarea acestei instituții în 
privința unor situații. În alte cauze 
instanțele de judecată resping ce-
rerile participanților la proces de 
prelungire a termenului de pro-
cedură din motivul nerespectării 
unor condiții, care se impun față 
de repunerea în termenul de pro-
cedură, dar nu și în privința pre-
lungirii lor.  Pornind de la cele 
relatate se impune a cerceta pre-

lungirea și repunerea în termenul 
de procedură în lumina Codului 
de procedură civilă al Republicii 
Moldova [2].

Metode aplicate şi materi-
ale utilizate. Rezultatele lucră-
rii au fost obținute în urma uti-
lizării următoarelor metode de 
cunoașterea: sinteza, analiza și 
comparația. Cea din urmă a con-
tribuit la evidențierea modalității 
reglementării prelungirii și repu-
nerii în termenul de procedură în 
Codurile de procedură civilă a al-
tor state.

Rezultatele obţinute şi discu-
ţii. Potrivit art. 115 din CPC ,,la 
cererea participanţilor la proces, 
instanţa judecătorească (judecă-
torul) poate prelungi termenul de 
procedură”. În vederea explicării 
conținutului acestor dispoziții le-
gale este de remarcat că acestea 
comportă o lacună referitor la 
diferențierea prelungirii terme-
nului de procedură față de repu-
nerea în termenul de procedură. 
Reglementări mai exacte, în ceea 
ce privește delimitarea prelungirii 
termenului de procedură față de re-
punerea în termen, erau prevăzute 
în Codul de procedură civilă adop-

tat la 26 decembrie 1964 (art. 113, 
art. 114). Dacă termenul de pro-
cedură era stabilit de instanța de 
judecată, atunci putea fi prelungit 
de instanța de judecată. Însă, dacă 
termenul de procedură era stabilit 
de lege, atunci persoana interesată 
putea fi repusă în termen.

Dat fiind faptul existenței aces-
tor reglementări procesuale ur-
mează să evidențiem alte criterii 
de delimitare a instituției prelun-
girii termenului de procedură în 
raport cu repunerea în termen. 

În literatura  de specialitate 
s-a menționat în sensul deosebirii 
față repunerea în termen că pre-
lungirea termenului de procedură 
poate avea loc numai în cazul în 
care persoana interesată depune 
cererea de prelungire a termenului 
procedural pînă la expirarea aces-
tui termen [3, p. 151]. Însă preve-
derile art. 115 din CPC nu stipu-
lează în mod expres dacă cererea 
de prelungire a termenului de pro-
cedură se depune numai pînă a ex-
pira termenul de procedură sau și 
după omiterea lui. Din acest motiv 
criteriul respectiv nu poate fi pus 
la baza diferențierii acestor două 
instituții, iar cererea de prelungire 

PRELUNGIREA ȘI REPUNEREA ÎN TERMENUL DE PROCEDURă CIVILă

Alexandru PRISAC,
doctor în dr., lector universitar, USEM

SUMMARY
In this article we analyzed the extension and reinstatement in term of procedure in the Civil Procedure Code of the Re-

public of Moldova. We highlighted certain aspects of art. 115 and 116 of the CPC and judicial errors committed in settling 
claims regarding extension and reinstatement in term of procedure.

We also identified certain imperfections allowed by the legislature in regulating extension in term of procedure, which 
blur the demarcation of the institutions the reinstatement in the term of procedure.

Keywords: extension, reinstatement, term, precedure, legal.

REZUMAT
În acest articol am făcut o analiză a instituției prelungirii și repunerii în termenul de procedură în Codul de procedură 

civilă al Republicii Moldova. Am evidențiat anumite aspecte privind aplicarea prevederilor art. 115 și 116 din CPC și erorile 
judiciare comise la soluționarea cererilor privind prelungirea și repunerea în termenul de procedură.

De asemenea, au fost identificate anumite imperfecțiuni admise de legiuitor în reglementarea prelungirii termenului de 
procedură, care face o neclaritate în delimitarea acestei instituții de repunerea în termenul de procedură.

Cuvinte cheie: prelungire, repunere, termen, procedură, legal.



24 FEBRUARIE 2017

a termenului de procedură poate 
fi depusă pînă și după expirarea 
acestuia.

O diferențiere care este fă-
cută în doctrina procesuală este 
că la prelungirea termenului de 
procedură se stabilește un nou 
termen [4, p. 276], iar la repu-
nerea în termen instanța de ju-
decată doar recunoaște existența 
dreptului de a îndeplini actele de 
procedură de persoana interesată. 
Opinia enunțată este cea mai po-
trivită diferențiere a acestor două 
instituții în legislația procesuală a 
Republicii Moldova.

Pornind de la cele menționate 
mai sus definim prelungirea ter-
menului procedural ca fiind stabi-
lirea de către instanța de judecată 
a unui nou termen pe motive recu-
noscute de instanța de judecată ca 
fiind întemeiate cînd termenul de 
procedură pentru îndeplinirea lui 
a fost omis.

Prevederile art. 115 din CPC 
nu stipulează dacă prelungirea 
termenului se aplică în privința 
termenelor judiciare sau legale, 
totuși, prin esența acestei instituții 
este corect să se aplice mai mult 
în privința termenelor stabilite de 
instanța de judecată.  În vederea 
explicării prelungirii termenului 
de procedură menționăm următo-
rul exemplu: la depunerea cererii 
de apel apelantul nu a achitat taxa 
de stat, însă a solicitat scutirea de 
plata taxei de stat. Instanța de apel 
a respins cererea de scutire a plății 
taxei de stat și a dispus prin înche-
iere a nu se da curs cererii de apel, 
acordînd apelantului un termen 
pentru lichidarea neajunsurilor. 
Termenul pentru achitarea plății 
taxei de stat a fost stabilit pînă 
la data de 20 noiembrie 2017. La 
data de 20 noiembrie 2017 apelan-
tul a solicitat prelungirea terme-
nului stabilit de instanța de apel 
pentru achitarea taxei de stat dat 

fiind faptul că de mult timp nu a 
fost angajat în cîmpul muncii, iar 
la momentul actual este salariat și 
primul său salariu îl va primi în-
cepînd cu data de 01 noiembrie 
2017. În acest caz instanța de apel 
poate prelungi termenul de achita-
re a taxei de stat pînă la data cînd 
apelantul își va ridica salariul în 
vederea achitării taxei de stat.

Dat fiind faptul că termenele 
de procedură stabilite de instanța 
de judecată pot fi adresate atît 
participanților la proces, cît și 
persoanelor care contribuie la în-
făptuirea justiției, cererea de pre-
lungire a termenului de procedură 
poate fi depusă de ambele catego-
rii de subiecți procesuali. Aceasta 
se depune la instanța de judecată 
care examinează procesul în legă-
tură cu care urmează a fi îndepli-
nit actul de procedură în termenul 
omis. În cerere persoana interesată 
urmează a indica motivul înteme-
iat al omiterii termenului pentru 
îndeplinirea actului de procedură, 
cum ar fi: boala solicitantului sau 
a apropiaților săi, aflarea în de-
plasare de serviciu, imposibilitate 
temporară de a achita taxa de stat 
etc. 

Dacă cererea de repunere în 
termen se examinează în ședința 
de judecată (art. 116 alin. (2) din 
CPC), atunci cererea de prelun-
gire a termenului procedural se 
examinează fără a avea loc ședința 
de judecată. Totuși dacă cererea se 
înaintează nemijlocit în ședința de 
judecată sau imediat anterior pe-
trecerii acesteia, legea procesuală 
nu interzice instanței de judecată 
de a o examina în ședința de ju-
decată. Concluzia dată o deducem 
din aceea că prevederile art. 115 
din CPC nu stipulează ordinea de 
examinare a cererii de prelungire 
a termenului de procedură. Înche-
ierea judecătorească privind pre-
lungirea termenului de procedură 

nu poate fi contestată separat cu 
recurs, ci numai odată cu fondul 
pricinii. În încheiere instanța de 
judecată va indica actul de proce-
dură ce urmează a fi îndeplinit în 
legătură cu prelungirea termenu-
lui, precum și intervalul de timp a 
noului termen. 

Deoarece dispozițiile art. 115 
din CPC nu limitează numărul 
total al prelungirilor termenului 
de procedură, instanța de judeca-
tă poate dispune de mai multe ori 
prelungirea acestuia, cu respec-
tarea condiției de a exista motive 
întemeiate.

De asemenea, art. 115 din CPC 
nu interzice prelungirea unor ca-
tegorii de termeni de procedură. 
Totuși unele norme prevăzute de 
Codul de procedură civilă interzic 
prelungirea termenelor procedura-
le. Majoritatea se referă la terme-
nele de decădere (termenul de 30 
de zile de redactare a hotărîrii in-
tegrale (art. 236 alin. (5) din CPC); 
termenul de declarare a recursului 
asupra actelor de dispoziție ale 
curților de apel, care este de 2 luni 
de la data comunicării hotărîrii sau 
deciziei integrale (art. 434 alin. (2) 
din CPC). Totuși legiuitorul ar fi 
oportun să prevadă că prelungirea 
termenului nu se aplică în privința 
termenelor procedurale stabilite 
de lege.

Repunerea în termenul de 
procedură omis reprezintă 
recunoașterea de către instanța de 
judecată a existenței dreptului la 
îndeplinirea actelor procedurale 
corespunzătoare, care a fost pier-
dut în rezultatul omiterii de către 
persoana interesată a termenu-
lui de procedură ce a fost stabilit 
pentru îndeplinirea lui, din motive 
recunoscute de instanța de judeca-
tă ca fiind întemeiate [3, p. 166-
167]. Repunerea în termenul de 
procedură este admisă de legiuitor 
în scopul acordării protecției titu-
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larului dreptul de a îndeplini actul 
de procedură. Persoana poate fi 
repusă în termenul de procedură 
numai dacă există motive înteme-
iate de omitere. Sunt întemeiate 
motivele de omitere a termenului 
de procedură dacă sunt întrunite 
următoarele două condiții:

- omiterea termenului de pro-
cedură să fie din cauza unor 
circumstanțe obiective neimputa-
bile persoanei interesate. În unele 
cazuri instanței de judecată îi pot 
fi imputabile motivele omiterii 
termenului de procedură. Astfel, 
va constitui motiv întemeiat de re-
punere în termenul de declarare a 
recursului (art. 425 din CPC), dacă 
instanța de judecată nu a expediat 
în termen încheierea judecătoreas-
că contestată persoanei ce a lipsit 
la pronunțarea ei.

- circumstanțele obiective au 
putut împiedica în mod real titu-
larului dreptul de a îndeplini actul 
de procedură.  Motivele înteme-
iate de repunere în termen pot fi:  
boala persoanei interesate sau a 
apropiaților săi; decesul persoanei 
apropiate; aflarea persoanei inte-
resate peste hotarele țării fapt ce 
a împiedicat-o de a afla despre în-
ceputul termenului de procedură; 
deplasare în interes de serviciu; 
participarea la anumite activități 
ce nu suferă amînare, necomuni-
carea în termenul stabilit a actelor 
procedurale  etc.

Nu este admisă repunerea în 
termenul de procedură în privința 
termenelor de decădere. Termen 
de decădere este termenul în care 
persoanele sunt obligate să-și 
exercite dreptul la efectuarea unui 
act procedural, sub sancțiunea în-
cetării acestui drept. (de exemplu: 
art. 236 alin. (5), art. 434 alin. (2) 
din CPC).  

Cererea de repunere în termen 
se depune la instanţa judecătoreas-
că care efectuează actul de proce-

dură. De exemplu, cererea de re-
punere în termenul de înaintare a 
cererii de anulare a încheierii pri-
vind scoaterea cererii de pe rol se 
depune la instanța de judecată care 
a emis încheiere de scoatere a ce-
rerii de pe rol (art. 268 alin. (4) din 
CPC). Este de remarcat în situația 
omiterii termenului de declarare 
a apelului sau a recursului asupra 
încheierilor judecătorești, cerința 
privind repunerea în termen, din 
punct de vedere a formei scrise, 
poate să se conțină în aceeași ce-
rere de apel sau recurs, care este 
depusă la instanța de judecată a 
cărei hotărîre sau încheiere se ata-
că (art. 364 alin. (1) din CPC, art. 
426  alin. (1) din CPC). În acest 
caz cererea de repunere în termen 
este depusă la o altă instanță de 
judecată decît cea care efectuează 
actul de procedură.

La cererea de repunere în ter-
men se anexează probele ce dove-
desc imposibilitatea îndeplinirii 
actului. Aceste probe pot fi înscri-
surile ce confirmă circumstanțele 
obiective care au împiedicat per-
soana de a îndeplini în termen 
actul de procedură: certificat de 
concediu medical, actul eliberat 
de angajator care confirmă depla-
sarea în interes de serviciu; copia 
pașaportului cu ștampila de trece-
re a frontierei de stat; certificatul 
de naștere al copilului nou-născut; 
copia plicului cu sigiliul oficiului 
poștal etc.

O condiție a repunerii în termen 
este: persoana interesată concomi-
tent cu depunerea cererii de repu-
nere în termen să îndeplinească 
actele de procedură pe care nu le-a 
efectuat în termen.  Alin. (3) al din 
art. 116 CPC enumeră neexhaustiv 
îndeplinirea următoarelor acte de 
procedură: să fie depusă cererea, 
să fie prezentate documentele re-
spective etc. De exemplu, pentru a 
fi repusă în termenul de declarare 

a recursului împotriva încheierii 
judecătorești, persoana interesată 
concomitent cu depunerea cererii 
de repunere în termen va depune 
și cererea de recurs.

Cererea de repunere în termen 
se examinează în şedinţă de jude-
cată. Din acest considerent legea 
procesuală oferă toate garanțiile 
procesuale participanților la proces 
privind participarea lor în ședință 
de judecată. Astfel, participanţi-
lor la proces li se comunică locul, 
data şi ora şedinţei. Neprezentarea 
lor însă nu împiedică soluţionarea 
repunerii în termen.

Alin. (4) din art. 116 CPC sti-
pulează o altă condiție care trebuie 
respectată la repunerea persoanei 
în termenul de procedură: repune-
rea în termen poate fi dispusă în 
cazul în care partea şi-a exercitat 
dreptul la acţiune înainte de împli-
nirea termenului de 30 de zile, cal-
culat din ziua în care a cunoscut 
sau trebuia să cunoască încetarea 
motivelor care justifică depăşirea 
termenului de procedură. Regula 
dată este instituită în vederea de-
terminării persoanei interesate de 
a acționa prompt din ziua în care 
a cunoscut sau trebuia să cunoască 
încetarea motivelor care justifică 
depăşirea termenului de procedu-
ră, pentru a îndeplini actul de pro-
cedură și de a cere repunerea în 
termen. Dat fiind faptul că terme-
nul de 30 de zile apropie momen-
tul de depunere a cererii de repu-
nere în termen, de cel al producerii 
împrejurărilor care au împiedicat 
persoana de a îndeplini actele de 
procedură în termen, regula prevă-
zută de art. 116 alin. (4) din CPC 
sporește posibilitatea aprecierii cu 
certitudine a temeiniciei motivelor 
de repunere în termen. 

La determinarea începutului 
desfășurării termenului de 30 zile 
urmează să menționăm cele două 
momente des utilizate și în alte ra-
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muri de drept [1, p. 2538]. Astfel, 
alin. (4) art. 116 stabilește două mo-
mente ale începutului desfășurării 
termenului de 30 de zile. Un mo-
ment subiectiv, constînd în data la 
care persoana îndreptățită a luat 
cunoștință efectiv de încetarea 
motivelor care justificau repunerea 
în termen și un moment obiectiv, 
constînd în data în care persoana 
interesată trebuia să cunoască în-
cetarea motivelor temeinice care 
îndreptățeau repunerea în termen. 
De exemplu, termenul de 15 de 
zile de declarare a recursului asu-
pra încheierii judecătorești a înce-
put a se desfășura la data de  15 
martie 2017. În perioada 15 martie 
2017 – 20 aprilie 2017 persoana 
interesată a fost grav bolnav. De la 
data de 20 aprilie 2017 începe de-
curgerea termenului de 30 de zile 
în care recurentul trebuie să depu-
nă cerere de repunere în termen. 

Art. 116 alin. (4) din CPC pre-
vede o excepție de la regula prevă-
zută în art. 111 alin. (3) din CPC 
privind începutul decurgerii ter-
menelor de procedură. Astfel, ter-
menul de 30 zile începere a decur-
ge nu din ziua imediat următoare 
în care a cunoscut sau trebuia să 
cunoască încetarea motivelor care 
justifică depășirea termenului de 
procedură, ci din ziua în care a cu-
noscut de aceste circumstanțe.

Apreciem critic unele din 
explicațiile menționate în Re-
comandarea Curții Supreme de 
Justiție nr. 76 din 04.05.2016 
,,Cu privire la modul de aplicare 
a art. 116 alin. (4) CPC”. Curtea 
Supremă de Justiție recomandă 
ca instanțele de judecată să aplice 
prevederile art. 116 alin. (4) din 
CPC numai în privința repunerii 
în termenul de prescpripție ex-
tinctivă, deoarece are un conținut 

identic cu norma prevăzută în art. 
279 din Codul civil al RM. Însă 
art. 116 alin. (4) din CPC preve-
de implicit în ultimele cuvinte ale 
redacției textului că această normă 
se aplică în privința termenului de 
procedură, dar nu în privința altor 
termene a dreptului material. Chiar 
dacă în prevederile art. 116 alin. 
(4) se utilizează sintagma ,,partea 
și-a exercitat dreptul la acțiune”, 
inadvertență respectivă admisă 
de legiuitor privind exprimarea 
ideii de a reglementa posibilitatea 
persoanei interesate de a depune 
cererea de repunere în termen, nu 
trebuie de a fi interpretată extensiv 
pînă a considera că în Capitolul IX 
din CPC ,,Termenele de procedu-
ră”, legiuitorul a reglementat și re-
punerea în termenele de procedură 
în dreptul material.  Pentru a ne 
susține poziția menționăm cu titlu 
de exemplu că în art. 186 alin. (2) 
din Codul de procedură civilă al 
României de asemenea este pre-
văzut un termen (15 zile) pe par-
cursul căruia persoana interesată 
trebuie să depună cererea de re-
punere în termenul de procedură. 
Această regulă se aplică la repune-
rea în termenul de procedură omis 
de persoana interesată, dar nu în 
privința repunerii în termenele de 
drept material cum ar fi termenul 
de prescripție extinctivă.

Concluzie. Se impune ca 
legiuitorul moldav să înlătu-
re imperfecțiunile admise în 
dispozițiile art. 115 din CPC care 
generează erori judiciare și îm-
piedică participanții la proces de 
a a-și exercita drepturile lor pro-
cedurale, care concomitent pa-
ralizează aplicarea instituției re-
punerii în termenul de procedură 
din cauza neindicării unor criterii 
clare de delimitare.
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Introducere. În orice autori-
tate administrativă de nivel 

central de la începutul proclamării 
independenței statului Republica 
Moldova au fost efectuate o serie de 
reforme administrative, unele din 
ele fiind benefice pentru societate, 
altele din contra au avut un efect 
negativ blocând întregul proces 
decizional din cadrul autorităților 
publice – consecințele cu un ase-
menea efect negativ au rezultat în 
prim plan din imperfecțiunea dem-
nitarilor publici de a adopta nor-
me de conduită apte de a face față 
cerințelor actuale ale comunității 
civile, în cele din urmă a apărut 
inevitabil criza în procesul deci-
zional administrativ atât la nivel 
central, cât și la nivel local. [7 p. 
157-166]

Excepție nu este și nici auto-
ritatea publică centrală de speci-

alitate care este reprezentată prin 
intermediul Ministerului Aface-
rilor Interne, care de asemenea a 
trecut printr-un val de reforme atât 
la nivel central, cât și subdivizi-
onal, conformându-se nemijlocit 
regimurilor politice care au suc-
cedat la putere din acea perioadă 
până astăzi, chiar dacă respectivul 
minister de forță este un minister 
depolitizat potrivit activității sale. 

În urma acestor constatări, 
este important de a pune accent 
pe caracterul și importanța juri-
dică a administrației ministeriale 
prin prisma Ministerului Aface-
rilor Interne în vederea asigurării 
și menținerii ordinii publice în ca-
drul societății, existând numeroa-
se interpretări pe acest segment. 

Metode aplicate. Specificul 
conținutului și importanței juri-
dice reglementat prin aspectul 

administrației ministeriale, prin 
intermediul Ministerului Afaceri-
lor Interne în procesul asigurării și 
menținerii ordinii publice, în prim 
plan, face trimitere la metoda evo-
lutiv-istorică, care, considerabil, 
reflectă aspectul evoluţiei istori-
ce privitor la primele reflectări și 
abordări doctrinare care au folosit 
acest termen în situaţii adecvate, 
invocând totodată genul de moti-
vaţii specifice în activitatea proce-
suală a autorității publice centrale, 
reprezentată de unul din ministe-
re cum este Ministerul Afacerilor 
Interne, ulterior fiind înaintate 
din perspectivele viitoare diver-
se soluții privind îmbunătățirea 
calității procesuale ale acestui 
minister în procesul asigurării și 
menținerii ordinii publice. 

O altă metodă utilizată la acest 
subiect abordat este metoda com-
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parativă, care este folosită pentru 
o amplă analiză comparativă a 
conținutului și importanței juri-
dico-practice privind fenomenul 
activității procesuale a Ministe-
rului Afacerilor Interne din per-
spectiva mijloacelor și metodelor 
de asigurare și menținere a ordinii 
publice, fiind întrunită frecvent în 
viziunea autorilor care si-au expus 
opiniile la acest subiect şi anu-
me: C. Boeșteanu, V. Grati, V. 
Cușnir, I. Dogotari. V. Guțuleac, 
V. Balmuș, V. Muntean (Republi-
ca Moldova), Șt. Pop, Șt. Ivan, 
T. Ioniță, Iu. Pascu (România), 
Андреевский И.Е., Горбунов 
А., (Federația Rusă), etc. 

Datorită metodei de constatare 
au fost stabilite criteriile de con-
statare a cadrului normativ juridic 
naţional care reglementează baza 
activității ministeriale în mod spe-
cial cea reflectată la Ministerul 
Afacerilor Interne şi tendinţele 
reale în vederea excluderii lacune-
lor ce pot fi întrunite în procesul 
asigurării și menținerii ordinii pu-
blice. 

În calcul, desigur, a fost luată 
atât directiva de bază, cât şi stra-
tegia naţională de dezvoltare pen-
tru viitorul Republicii Moldova în 
raport cu Uniunea Europeană, care 
bazându-se pe anumite elemente 
caracteristice ce țin de domeniul 
administrativ – politic al statului, 
încearcă de a ajusta baza juridică 
și a armoniza legislația națională 
la cea europeană. Drept rezultat 
pentru a ne convinge de aceste 
priorități vom face și trimitere la 
cadrul normativ legal care stipu-
lează că, Ministerul Afacerilor In-
terne, potrivit domeniului specific 
de activitate dispune și de anumite 
funcții de reglementare – prin 
prisma asigurării și elaborării ca-
drului normativ şi instituţional 
în vederea realizării obiectivelor 
strategice ale Ministerului şi ar-
monizării legislaţiei naţionale cu 
legislaţia Uniunii Europene în do-

meniile sale de activitate, etc.[6 
cap. II, pct. 7]

Rezultatele investigaţiei. Su-
biectul propus spre dezbatere în 
condiţiile actuale necesită unele 
precizări privind decalajul restruc-
turării administraţiei ministeriale, 
în special ce ține de restructurarea 
Ministerului Afacerilor Interne, în 
corespundere cu standardele eu-
ropene ce ar diminua factorul de 
risc privind blocajul procesului 
decizional în interiorul statului, 
și, totodată, excluderea birocrației 
din aparatul central al acestui mi-
nister. 

Astfel că, statul Republi-
ca Moldova a avut și are o se-
rie de oporunități referitor la 
îmbunătățirea calității normative 
ce s-ar ajusta la anumite standar-
de europene, ar asigura și menține 
ordinea publică, dat fiind faptul 
că Ministerul Afacerilor Interne 
dezvoltă acest program prin sis-
temul de perfecționare și califica-
re a efectivului polițienesc în ce 
privește familiarizarea colabora-
torilor de poliție cu normele pro-
europene în procesul implementă-
rii legislației ce ține de domeniul 
asigurării și menținerii ordinii pu-
blice la un nivel corespunzător. 

Nu uităm și de faptul, că la 
compartimentul eticii profesio-
nale a colaboratorilor din cadrul 
MAI există Codul Deontologic, 
care în mare măsură este ajustat 
în corespundere cu principiile și 
valorile pro-europene, fiind toto-
dată neadmisibil lezarea dreptu-
rilor, libertăților și intereselor in-
dividului din cadrul societății din 
partea colaboratorilor mAI. Ast-
fel, Ministerul Afacerilor Interne 
dispune de programe de calificare 
oportune pentru colaboratorii săi, 
totodată familiarizîndu-i sistema-
tic cu cadrul normativ juridic, in-
clusiv și în domeniul asigurării și 
menținerii ordinii publice. 

Pentru a subînțelege corectitu-
dinea interpretării ordinii publice 

vom face o analiză în detaliu pre-
luată de unele din primele lucrări 
apărute la nivel național al coau-
torilor cum sunt: C. Boeșteanu, 
V. Grati, V. Cușnir, I. Dogotari, 
Drept polițienesc din 2006, și V. 
Guțuleac, Drept polițienesc din 
2015, în care este specificată re-
glementarea juridică și conținutul 
ordinii publice. 

Astfel, potrivit acestor autori 
de specialitate ordinea publică 
constituie două direcții și anume: 

ordinea publică, în sens - 
larg;

ordinea publică, în sens re-- 
strâns (îngust).

Ordinea publică, în sens larg, 
poate fi definită ca fiind ansam-
blul, totalitatea, cumulul, sistemul 
tuturor relațiilor sociale, econo-
mice și politice, care se formează 
într-o anumită comunitate și sunt 
determinate de epoca istorică de 
dezvoltare a comunității, forma 
de guvernare, interesele generale 
și individuale ale societății, care 
sunt reglementate de întreg siste-
mul de norme sociale (norme mo-
rale, etice, de drept, de producere, 
tehnice etc.), în scopul asigurării 
liniștii publice, regimului politic, 
organizării și funcționării servicii-
lor publice, siguranței persoanelor 
și a bunurilor, salubrității publice 
etc. [2 p. 8]

Ordinea publică, în sens în-
gust, trebuie înțeleasă ca totalita-
tea relațiilor sociale apărute între 
membrii societății, cu prioritate în 
locurile publice, care sunt regle-
mentate de normele de drept și nor-
mele morale, având drept scop asi-
gurarea inviolabilității persoanei, 
protejarea drepturilor, libertăților 
și intereselor lor legale, necesare 
pentru comunicarea cetățenilor, în 
procesul conviețuirii, pentru ac-
tivitatea efectivă a organizațiilor 
obștești și de stat. [2 p. 11] 

Astfel, pornind de la ideea cen-
trală pe care o susține autorul V. 
Guțuleac, administrarea (dirija-
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rea) este concordanța activității a 
două și mai multe persoane fizice, 
colective de muncă, organizații 
etc., orientată spre atingerea rezul-
tatului concret.[1 p. 17]

Un alt autor, cum ar fi R. Co-
tici, susține că menirea organelor 
administrației de stat este atinge-
rea acestui bine comun; iar deter-
minarea strictă a statutului lor ju-
ridic legitimează în același timp și 
acțiunile organelor de stat, precum 
și a răspunderii juridice.[4 p. 15]

O astfel de afirmație pe deplin 
transparentă este specificată și în 
Legea fundamentală a statului 
Constituția Republicii Moldova, 
unde ministerele sunt organe ale 
administrației publice de speciali-
tate, care transpun în viață politica 
guvernului și exercită, în confor-
mitate cu legea, administrația pu-
blică în domeniile de activitate de 
care răspund.[5 art. 107 alin.1]

Prezenta Lege Fundamentală 
menționează faptul, că întreaga ac-
tivitate administrativă este asigurată 
prin intermediul instituțiilor admi-
nistrative (ministerele) ce pot gesti-
ona eficient, concret și la timp orice 
dispoziție parvenită din partea Exe-
cutivului ca fiind cea mai mare au-
toritate administrativă ce transpune 
în teren actele normative ale legisla-
tivului, care eventual nu ar trebui să 
contravină prezentei legi.

O constatare pe deplin adecvată 
privitor la asigurarea și menținerea 
ordinii publice a Ministerului Afa-
cerilor Interne o găsim în preve-
derile Regulamentului privind 
organizarea  şi funcţionarea 
Ministerului Afacerilor Interne, 
structurii şi efectivului-limită ale 
aparatului central al acestuia, 
din 01.12.2009, care stipulează 
că, Ministerul are misiunea de 
realizare a prerogativelor consti-
tuţionale ale Guvernului privind 
elaborarea, promovarea şi realiza-
rea politicii statului în domeniile 
de activitate, după cum urmează: 
asigurarea legalităţii, menţinerea, 

asigurarea şi restabilirea ordinii 
şi securităţii publice; manage-
mentul integrat al frontierei de stat, 
gestionarea activităţilor aferente 
respectării regimului frontierei de 
stat; combaterea criminalităţii or-
ganizate, inclusiv transfrontaliere; 
migraţia şi azilul; protecţia civilă, 
situaţiile excepţionale şi apărarea 
împotriva incendiilor; asigurarea 
respectării, în baza atribuţiilor 
sale, a drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului, precum 
şi apărarea proprietăţii publice şi 
private; iniţierea, menţinerea şi 
dezvoltarea cooperării poliţieneşti 
internaţionale; realizarea sarcini-
lor instituţiei privind integrarea 
europeană, inclusiv în cadrul unor 
comisii instituite în acest sens şi 
sprijinirea altor autorităţi în ve-
derea realizării responsabilităţii 
acestora. [6 cap. II, pct. 1-8].

Cert este faptul că astfel de pre-
rogative în vederea menținerii și 
asigurării ordinii publice potrivit 
unui plan strategic de guvernare 
sunt întrunite practic în orice stat 
de drept, problema este însă legată 
de realizarea reală a acestor misi-
uni pentru fiecare minister de forță 
în parte, unele din ele își îndepli-
nesc această misiune cu succes, 
exemplu clasic ar servi statele cum 
ar fi SUA, Canada, Israel, Marea 
Britanie, Germania, Italia, Sue-
dia, etc., altele din contra se blo-
chează în realizarea lor, probabil 
că unul din motive pe de o parte ar 
servi și acest sistem de guvernare 
birocratic care persistă în aceste 
state, iar Republica Moldova, spre 
regret, nu este o excepție în acest 
aspect, pe de altă parte un obsta-
col servește și insuficiența cadre-
lor profesioniste din cadrul acestui 
minister de forță, unii din acești 
agenți ce asigură ordinea publică 
în cadrul societății, potrivit unui 
sondaj de opinii, motivează fap-
tul remunerării insuficiente, lipsa 
unui program adecvat în vederea 
asistenței sociale și a celei locati-

ve din partea autorităților publice, 
inclusiv și faptul că autoritățile 
publice la etapa actuală au imple-
mentat un pachet de legi cu privire 
la Reforma sistemului de pensii în 
2016, fapt care pentru o mare par-
te a funcționarilor publici care vor 
dori să se angajeze în aceste struc-
turi de forță va fi un dezavantaj.

Totuși la acest compartiment 
sunt prezente și unele momente 
pozitive, care, posibil, ar servi ca 
un factor preponderent atractiv, 
deoarece sunt prevăzute și majo-
rări semnificative pentru toate ca-
tegoriile de funcționari angajați în 
cadrul MAI potrivit Bugetului pu-
blic pentru anul 2017.

Concluzii. În pofida aces-
tor enunțări pentru ca o instituție 
administrativă centrală să fie 
poziționată în grupul autorităților 
publice, care dispun de un progres 
în sectorul administrativ, este ne-
cesar de a atinge anumite rezul-
tate pozitive, nu formale, în urma 
activității sale, fapt care, în cele 
din urmă, ar fi afirmat că aceas-
tă instituție este benefică și uti-
lă pentru stat, dar pentru aceasta 
autoritățile publice ar trebui să se 
preocupe în viitor de bunăstarea 
acestor funcționari care asigură și 
mențin ordinea publică în cadrul 
societății. 

Drept urmare, atitudinea dem-
nitarilor europeni față de procesul 
integraționist al Republicii Moldo-
va este destul de pesimistă pentru 
Republica Moldova din perspecti-
vele viitorului, cel puțin pași deci-
sivi nu au fost marcați pe perioada 
2014-2016, chiar dacă reprezentații 
Ministerului Afacerilor Interne, au 
încercat să facă unele restructurări 
în aparatul central al ministerului, 
inclusiv și la nivel subdivizional. 
Reprezentanții instituțiilor pro-eu-
ropene au expus circa 400 reco-
mandări pentru acest minister, în 
vedrea înlăturării lacunelor ce sunt 
prezente în cadrul acestei instituții 
la etapa actuală.
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În continuare analiștii euro-
peni au depistat în urma raportu-
lui prezentat de către Ministerul 
Afacerilor Interne, că rezultatele 
mult așteptate pe acest segment nu 
s-au adeverit pe deplin, totodată, 
se invocă și faptul că transparența 
în această instituție practic este 
inexistentă, persistă și chiar sunt 
vizibile elementele birocrației și 
în plus la aceasta, captivitatea or-
ganelor de forță din cadrul statului 
este acaparată de sistemul politic 
oligarhic fapt care actualmente 
este în proces de înflorire. 

În plus perspectivele viitorului 
pro-european sunt doar aspirații 
europene și nicidecum proces de 
integrare pentru Republica Mol-
dova în condițiile actuale. 

- Ce vom face în viitorul apro-
piat pentru îmbunătățirea refor-
melor instituționale administra-
tive, ce ne-ar asigura realizarea 
aspirațiilor europene spre care 
tindem? [8 p. 431-439]

- Ar fi oare posibil de a 
menține parcursul pro-european 
în condițiile actuale în care este 
riscul prăbușirii alianței politice 
pro-europene, inclusiv și schimba-
rea vectorului pro-european? 

Probabil că la aceste întrebări 
la momentul actual ar fi foarte di-
ficil de a da un răspuns afirmativ, 
depinde iarăși de năzuințele viitoa-
relor partide politice care vor suc-
cede la guvernare și cine va veni 
din discipolii politici la cârma de 
conducere a statului, deoarece co-
munitatea, la etapa actual, a fost 
dezbinată în două tabere: una are 
tendințe pro-europene, iar cealaltă 
dorește schimbări masive prin in-
termediul vectorului pro-rus.

Nu uităm și de faptul, că 
în urma acestor evaluări la ni-
vel național, chiar și instituțiile 
economico – financiare la nivel 
internațional ne dau o aprecie-
re negativă privitor la realizarea 
acestor reforme instituționale ad-
ministrative, afirmând că banii 

ce au fost alocați pentru aceste 
reforme instituționale nu au fost 
utilizați adecvat, fapt care pentru 
Republica Moldova anul 2016 este 
considerat un an al insuccesului 
în unele din sectoarele și domeni-
ile de activitate ale sale.

Cert este că Ministerul Afa-
cerilor Interne a fost, este și va 
fi un promotor în vederea asigu-
rării și menținerii ordinii publice 
în cadrul comunității, fără careva 
implicări de ordin politic – apri-
ori fiind principiul subordonării, 
așa cum se practică inclusiv și în 
majoritatea statelor europene. E 
vizibil și simțitor acest fenomen 
sau nu, rămâne la discreția fiecă-
rui individ de a judeca potrivit și 
în corespundere cu propriile sale 
constatări de iure și de facto.
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Introducere. Noua etapă a 
evoluției Uniunii Europene 

este una nesigură, afectată de fe-
nomenul imigrării fără precedent, 
care are repercursiuni și asupra 
modului de percepere a Uniunii, 
ca entitate a cetățenilor europeni, 
care nu mai doresc să facă parte 
din această Uniune, deoarece in-
teresele lor naționale sînt afectate, 
printre altele și de stabilirea unor 
cote obligatorii de imigranți ce 
urmează a fi întreținuți, printre ei 
aflându-se numeroși simpatizanți 
ai grupărilor teroriste radicale, care 
au drept scop crearea unui spațiu 
de teroare, de nesiguranță, cel mai 
edificator exemplu, în acest sens, 
fiind cel al Marii Britanii care a 
decis ieșirea din Uniunea Euro-
peană, prin declanșarea art. 50 din 
Tratatul de la Lisabona.

 Acest exemplu, singular deo-
camdată, ar putea fi urmat de alte 
state membre ale Uniunii Euro-
pene, avînd în vedere evoluția 
evenimentelor politice, iar în 
această situație, raportîndu-ne și 
la aderarea Uniunii Europene la 
Convenția europeană a drepturi-
lor omului, adoptată la data de 4 
noiembrie 1950, la Roma( în con-
tinuare o vom numii Convenția), 

considerăm că actul de justiție la 
nivel european va cunoaște o nouă 
etapă, menită să mențină un echi-
libru instituțional, reprezentînd 
atît o provocare, pentru a face față 
elementelor noi, cît și un compro-
mis pentru a menține Uniunea.

Pacea, prosperitatea și 
comerțul liber, care reprezentau 
obiectivele principale ale celor 
trei Comunități, s-au integrat și au 
permis extinderea vestului către 
est, rupînd barierele care separau 
națiunile europene și urmărind 
înlocuirea naționalismului protec-
tor, conservator cu un liberalism 
însoțit de o cetățenie unică la nivel 
european și o monedă unică.

 Referitor la obiectivele Uniu-
nii avem două etape, în prima, cea 
anterioară intrării în vigoare a Tra-
tatului de la Lisabona, obiectivele 
urmărite erau de natură economi-
că, iar în a doua etapă, ulterioară 
intrării în vigoare a Tratatului de 
la Lisabona, obiectivele urmări-
te sînt mult mai largi, acestea fi-
ind formulate în art. 3 și anume, 
bunăstarea, pacea, spațiu de li-
bertate, securitate, justiție, lipsa 
frontierelor interne, combaterea 
criminalității, etc.[1, art. 3]

 Justiția a reprezentat o provo-

care, acceptată de statele care au 
consimțit la semnarea Tratatului, 
aceasta trecînd de la nivelul econo-
mic, la cel social, de drept al mun-
cii și chiar la cel penal, preluînd 
domenii strict delimitate, conform 
principiilor europene și încercînd 
să asigure o aplicabilitate uniformă 
a normelor europene în toate state-
le membre permițînd, totodată, și o 
cooperare la nivel european pentru 
combaterea criminalității, oferind, 
de asemenea, garanții cetățenilor 
europeni, cu privire la drepturile 
lor individuale, indiferent de statul 
pe teritoriul căruia are loc judecata. 
[2, p. 16, pp. 466]

 Provocarea justiției europene 
vizează două laturi:

1.Latura internă,ce se referă 
la siguranța Uniunii și încrederea 
cetățenilor, din statele membre, în 
instituțiile Uniunii.

2.Latura externă, ce se referă la 
spectele legate de funcționalitatea 
Uniunii cu efecte în exterior, ce 
privesc conservarea dreptului Uni-
unii, în domeniile atribuite con-
form competențelor și justificarea 
autonomiei sistemului însuși ce 
conferă încredere statelor, care nu 
sînt membre ale Uniunii, în even-
tualitatea unor raporturi juridice.

 JUSTIțIA EUROPEANă ÎNTRE PROVOCARE ȘI COMPROMIS

Svetlana SLABU,
doctorand (USEM)
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The current stage of development of the European Union has led to numerous controversies concerning the future of 
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Sistemul de justiție european, 
cel creat de tratatele unionale, a ac-
ceptat această provocare, care, de 
altfel, îl ajută să se perfecționeze 
și să justifice existența sistemului 
însuși, existență raportată la urmă-
toarele aspecte:

Competență materială și teri-•	
torială.

Autonomia, legitimitatea și •	
legalitatea sistemului instituit.

Impunerea hotărîrilor adop-•	
tate.

Competența materială și te-
ritorială. Provocarea sistemului 
de justiție al Uniunii, din punct 
de vedere al competenței mate-
riale și teritoriale, este în strînsă 
legătură cu principiile dreptului 
european; cel al competențelor 
atribuite, al proporționalității și 
al subsidiarității. [3, p. 37-40, pp. 
456]

Potrivit acestor principii, siste-
mul de justiție funcționează și se 
implică prin judecarea cauzelor și 
adoptarea hotărîrilor în domeniile 
în care statele membre ale Uniunii 
i-au atribuit competență, iar în do-
meniile în care nu i-au fost atribu-
ite competențe se aplică celelalte 
două principii, al subsidiarității și 
al proporționalității, în scopul rea-
lizării obiectivelor Uniunii.

Atît competența materială, cît 
și cea teritorială au cunoscut și 
vor cunoaște modificări care se 
datorează următorilor factori:

relațiilor sociale ce fac sau - 
vor face obiectul normelor apli-
cabile de către sistemul de justiție 
european, avînd în vedere faptul 
că, odată cu trecerea timpului, 
apar anumite elemente importante 
care justifică, de obicei, extinderea 
domeniului de acțiune a justiției 
europene, creșterea competenței 
materiale;

extinderea Uniunii Europe-- 
ne, prin acceptarea unor noi sta-
te membre sau micșorarea Uni-
unii, cu implicații în domeniul 
competenței teritoriale, datorate 

ieșirii unor state din aceasta, de 
ex. BREXIT;

aderarea Uniunii Europene la - 
Convenția europeană a drepturilor 
omului.

Considerăm că sistemul de 
justiție unional este unul evolutiv, 
atît din punct de vedere politic, 
cît și legislativ, sistem complex 
și original, în care statele membre 
rămîn independente și suverane, 
doar că deleagă o parte din auto-
ritatea cu care sînt învestite către 
instituțiile comune, păstrîndu-și o 
largă autonomie, ceea ce justifică 
și motto-ul Uniunii ,,uniți în di-
versitate”. [4, p. 51, pp. 402]

Din punct de vedere al 
competenței avem două nivele, 
nivelul statal și nivelul unional, 
limitele cărora sînt stabilite prin 
Tratate și incluse în constituțiile 
statelor membre, care recunosc și 
conferă competență instituțiilor 
unionale.

Raportat la competența ma-
terială și teritorială vor apărea 
elemente noi asupra cărora nu 
s-a convenit deocamdată și care 
sînt rezultatul aderării Uniunii la 
Convenție. Este un element im-
portant de care se leagă viitorul 
justiției la nivel european, urmînd 
a stabilii competențe exclusive 
celor două Curți, dar eventual și 
domenii comune, cu supremația 
uneia sau alteia.

Autonomia, legitimitatea și le-
galitatea sistemului instituit repre-
zintă alte aspecte ale provocării 
justiției Uniunii ce are ca finalitate 
justificarea sistemului însuși și asi-
gurarea echilibrului instituțional.

Autonomia sistemului de 
justiție europeană este justificată 
și asigurată de tratatele care stau 
la baza Uniunii și care au stabilit 
modul de funcționare al justiției, 
aceasta fiind în strînsă legătură cu 
legalitatea actului de justiție.

 Justiția trebuie să fie autono-
mă și nu separată, aceasta fiind o 
continuitate a legalității actului de 

justiție, justiția separată nu poate 
fi legală, iar justiția trebuie să în-
deplinească funcția stabilită con-
form tratatelor, aceasta fiind în 
concordanță deplină cu separația 
puterii și funcțiunilor în stat. Uni-
unea are caracteristicile unui su-
pra-stat în cadrul căruia, potrivit 
unor autori, avem ,,guvernanți” și 
,,guvernați” și unde ,, nu se mai 
poate vorbi despre un monopol 
decizional al statelor, deoarece 
prerogativele decizionale impor-
tante au fost transferate progresiv 
și definitiv către instituțiile UE”. 
[5, p. 17, pp. 732]

 În acest transfer de prerogative 
se regăsește și se justifică, legiti-
mitatea sistemului și a instituțiilor 
sale susținînd totodată și conținutul 
noțiunilor de autonomie și legali-
tate a sistemului creat.

 Legitimitatea sitemului juridic 
unional este diferită de legalitatea 
sistemului unional, deoarece legi-
timitatea are la bază voința politi-
că a statelor membre ale Uniunii, 
iar legalitatea se referă la respec-
tarea legii.

Legitimitatea sistemului pro-
vine din modul de adoptare a tra-
tatelor și introducerea acestora în 
sistemul juridic național, întărit 
de jurisprudența Curții care joa-
că un rol important în conferirea 
legitimității acesteia și justificarea 
existenței. 

Constituțiile statelor sînt cele 
care legitimează statul, existența 
acestuia, dar pentru Uniune, 
tratatele reprezintă un cadru 
preconstituțional care permit 
Curții să se dezvolte și să impu-
nă o anumită ordine în interiorul 
Uniunii, aceasta contribuind la 
protecția drepturilor cetățenilor, 
completarea regulilor pieței inter-
ne, definitivarea procesului de in-
tegrare de care să profite cetățenii, 
producînd și realizînd legitimarea 
Curții. [6, p. 108, pp. 235] 

Legalitatea unui sistem presu-
pune respectarea legii, iar odată cu 
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aceasta posibilitatea de a fi impusă 
prin constrîngere statală. 

În cadrul Uniunii Europene 
avem organizate două nivele de 
legislație, cel al Uniunii și cel al 
statelor membre, legalitatea pre-
supune respectarea ordinii juridi-
ce a statelor și respectarea propriei 
ordini comunitare. [5, p. 207-208] 

Cele două noțiuni, legalitate și 
legitimitate, sînt noțiuni ce se află 
înt-o strînsă legătură deoarece fie-
care dintre ele este atît o condiție, 
o premisă, ca element de bază, dar 
și o continuitate a celeilalte, ele 
completîndu-se reciproc.

 Nu putem vorbi de legitimitate 
fără legalitate, deoarece respecta-
rea legii conferă legitimitate sta-
tului, în cazul nostru Uniunea Eu-
ropeană și organele de conducere 
ale acesteia, inclusiv cele care în-
deplinesc funcția de justiție, nu 
sînt legitime și nu pot fi recunos-
cute dacă nu respectă legea, iar în 
sens invers organele de conducere 
legitime, sînt cele care adoptă le-
gea ce urmează să fie respectată, 
așadar legitimitatea și legalitatea 
se intercondiționează reciproc, 
constituind esența sistemului creat 
al Uniunii și justificînd existența 
acestuia, ceea ce permite continui-
tatea sistemului însuși și respecta-
rea ordinii instituite.

Legitimitatea sistemului juri-
dic al UE, este conferită de tra-
tatele adoptate și de îndeplinirea 
funcțiilor încredințate, conform 
acestora, recunoscută de către toa-
te statele membre, dar această le-
gitimare și recunoaștere, se com-
pletează cu punerea în executare 
a hotărîrilor adopate de sistemul 
juridic european prin Curtea de 
Justiție a Uniunii Europene, hotă-
rîri obligatorii, adoptate cu respec-
tarea principiilor competențelor 
atribuite, proporționalității și 
subsidiarității.

Impunerea hotărîrilor adopta-
te, este un alt aspect important al 
provocărilor justiției europene care 

conferă încredere resortisanților 
în realizarea actului de justiție 
pe teritoriul Uniunii Europene și 
care contribuie într-o mare mă-
sură la consolidarea sistemului 
jurisdicțional european. 

Legitimitatea și legalitatea sis-
temului sînt condițiile sine qua 
non, care permit impunerea hotărî-
rilor adoptate, lipsa legitimității și 
a legalității, dimpotrivă, nu ar per-
mite impunerea acestor hotărîri, 
hotărîrile ar fi lipsite de efecte.

Toate aceste aspecte, 
competența materială și teritori-
ală, legitimitatea, legalitatea și 
impunerea hotărîrilor adoptate de 
sistemul jurisdicțional al Uniunii 
Europene prin Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene, cunosc, dar mai 
bine zis, vor cunoaște modificări 
importante, datorită conținutului 
art. 6, al. 2, al Tratatului de la 
Lisabona care prevede că ,,Uniu-
nea aderă la Convenția europeană 
pentru apărarea drepturilor omu-
lui şi a libertăților fundamentale. 
Competențele Uniunii, astfel cum 
sunt definite în tratate, nu sunt 
modificate de această aderare.” [7, 
art. 6, al. 2]

Provocarea și compromisul 
justiției, la nivel european, vor 
cunoaște o ascensiune graduală 
datorită acestei prevederi a Trata-
tului de la Lisabona, cu efecte atît 
pe plan intern, cît și extern, dar și 
la nivel de competențe atribuite, 
material-teritoriale, influențînd 
într-o măsură considerabilă legi-
timitatea și legalitatea instituțiilor 
chemate să înfăptuiască justiția. 

 Un alt element important care 
va completa conținutul celor două 
noțiuni, provocare și compromis, 
este reprezentat de existența celor 
două instanțe, la nivel european, 
Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului și Curtea de Justiție a Uni-
unii Europene, stabilirea, eventu-
al, a ierarhiei celor două instanțe 
pentru a putea ști care este instanța 
care va avea ultimul cuvînt în ma-

terie de drepturi recunoscute și 
garantate de Convenția europeană 
a drepturilor omului și care va fi 
modalitatea de punere în executa-
re a hotărîrilor pronunțate în mate-
rie de către cele două instanțe.

Provocarea sistemului de 
justiție la nivel European este una 
foarte intrigantă, doarece pe de o 
parte, la Convenția europeană a 
drepturilor omului au aderat state-
le, iar pe de altă parte, toate statele 
care au aderat la Convenție recu-
nosc supremația Curții Europene a 
Drepturilor Omului în materie.

 Cu privire la subiectele de drept 
internațional care puteau adera la 
Convenția europeană a drepturilor 
omului, putem spune că, încă de 
la adoptarea acesteia, acest lucru 
a fost posibil numai pentru state, 
iar pentru a permite aderarea Uni-
unii Europene la Convenție, a fost 
necesară modificarea art. 59, care, 
la al. 2, prevede că ,, Uniunea eu-
ropeană poate adera la prezenta 
Convenţie.”[8, art. 59, al. 2]

Faptul că Uniunea Europeană 
nu este un stat a dus la nașterea 
unui compromis și anume modifi-
carea Convenției, pentru a permite 
aderarea Uniunii, modificare jus-
tificată într-o oarecare măsură și 
de explicațiile oferite de Curtea de 
Justiție care a susținut în repetate 
rânduri, potrivit jurisprudenței, 
că,, spre deosebire de tratatele 
internaționale obișnuite, tratatele 
fondatoare ale Uniunii au instituit 
o nouă ordine juridică, dotată cu 
instituții proprii, în favoarea că-
reia statele și-au limitat drepturile 
suverane, în domenii din ce în ce 
mai extinse și ale cărei subiecte 
sînt nu numai statele membre, ci 
și resortisanții acestora.” [9, punc-
tul 65] 

Elementele importante care 
au dus la modificarea Convenției 
se bazează pe existența princi-
piilor care au clădit o structură 
instituțională sofisticată și un sis-
tem de norme juridice care asigu-
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ră funcționarea Uniunii, dar care 
au creat premisele unor dezbateri 
importante în ceea ce privește 
noțiunea de justiție europeană și 
instituțiile care au competență în 
domeniu.

La nivel european avem două 
instanțe competente în ce privește 
drepturile resortisanților statelor 
care au aderat la Convenție și care 
sînt membre ale Uniunii, una este 
creată politic, CJUE, iar prin art. 
6, al. 2, din Tratatul de la Lisabo-
na se subliniaza faptul că prin ade-
rarea la convenție nu se modifică 
competențele Uniunii, aici sînt in-
cluse toate instituțiile create pen-
tru a asigura funcționarea Uniunii, 
iar a doua, CEDO, a fost creată 
pentru a asigura o protecție unitară 
drepturilor omului pe întreg terito-
riul european.

O adevărată provocare 
este reprezentată de stabilirea 
competențelor fiecărei Curți, fap-
tul că pînă în prezent nu s-a ajuns 
la o înțelegere, din acest punct 
de vedere, înseamnă că vor urma 
compromisuri, așa cum a fost cel 
cu privire la modificarea art. 59 
din Convenție.

 Provocările și compromisurile 
reprezintă niște elemente forțate 
de către Uniune care se află în 
pragul unei crize a existenței și 
funcționalității sale, care are ne-
voie de mai multă credibilitate 
pentru a putea continua în actuala 
formulă.

Provocările sistemului de 
justiție europeană sînt următoare-
le:

 Interpretarea Convenției •	
europene a drepturilor omului, în 
ceea ce privește statutul Uniunii 
ca membru.

Interpretarea art. 6, al. 2, al •	
Tratatului de la Lisabona și stabi-
lirea limitelor de aplicabilitate ale 
acestui articol.

Interpretarea coroborată a •	
textelor Convenției și a Tratatu-
lui de la Lisabona pentru a stabilii 

exact raportul creat între Uniune 
și Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului.

Stabilirea competențelor ex-•	
clusive ale fiecărei Curți.

Stabilirea competențelor co-•	
mune ale celor două Curți.

Stabilirea ierarhiei celor două •	
Curți în domeniile comune.

Stabilirea criteriilor care vor •	
determina ordinea de preferință 
în cauzele dintre resortisanți și 
instituții ale Uniunii.

Care este modul de •	
soluționare al cauzelor pendente, 
aflate pe rolul instanțelor, în cazul 
în care apar modificări cu privire 
la competențele Curții.

Dreptul resortisanților de a •	
alege instanța competentă în cau-
za care îi privește, dacă ar avea o 
competență alternativă.

Menținerea celor două siste-•	
me, Curți, funcționale.

 Compromisul reprezintă cea-
laltă față a monedei, fiecare dintre 
cele două părți, fiind dispusă să 
cedeze, primul pas în acest sens fi-
ind făcut prin modificarea art. 59, 
din Convenție, pentru a permite 
Uniunii să fie membră a acesteia.

Care ar fi motivele acceptării 
altor compromisuri și care ar putea 
fi acestea atîta timp cît prin adera-
rea Uniunii la Convenție s-a reali-
zat o extindere a protecției drep-
turilor omului la nivel european, 
dar apare o întrebare legitimă - ce 
este prioritar la nivel european, în 
ceea ce privește justiția, drepturi-
le omului în general sau doar cele 
economice și de liberă circulație?

Am putea răspunde promt că 
drepturile omului sînt atotcu-
prinzătoare și că ele le includ și 
pe cele economice și de liberă 
circulație, dar noi nu putem enu-
mera drepturi la infinit și solicita 
protecția acestora atîta timp cît 
ele nu sînt protejate prin texte de 
lege sau tratate, iar în dispozițiile 
Convenției drepturile protejate 
sînt enumerate limitativ, astfel că, 

avem două instanțe cu atribuții 
jurisdicționale care se comple-
tează reciproc una pe alta și pot 
funcționa în paralel, nici una 
dintre ele neintervenind în pro-
blemele soluționate de cealaltă. 

Dar, dacă totul ar fi fost atît 
de simplu, astăzi ar fi existat un 
acord între cele două Curți, dar 
el nu există, cu toate Tratatul de 
la Lisabona este în vigoare din 
2009.

Necesitatea acestui acord, ar 
soluționa și alte aspecte legate 
de această aderare la Convenție 
a Uniunii și anume:

Posibilitatea Curții Euro-•	
pene a Drepturilor Omului de a 
verifica legalitatea actelor adop-
tate de Uniune în domeniile care 
cad sub incidența Convenției.

Obligativitatea hotărîrilor •	
Curții Europene a Drepturilor 
Omului, în materie de drepturi 
și libertăți ale persoanelor.

Posibilitatea de a ataca ho-•	
tărîrile Curții de Justiție a Uniu-
nii Europene în fața Curții Euro-
pene a Drepturilor Omului.

Concluzii. Aderarea Uniu-
nii Europene la Convenția eu-
ropeană a drepturilor omului a 
dus la nașterea unor controver-
se în ceea ce privește viitorul 
justiției la nivel european, prin 
menținerea celor două Curți cu 
atribuții jurisdicționale, fără a se 
stabilii, cel puțin deocamdată, 
modul de interacțiune dintre ele, 
competențele exclusive și cele 
partajate, deoarece statele care 
au aderat la convenție nu au avut 
rezerve, așa cum au fost cele ex-
primate de Uniune prin art. 6, 
al. 2, teza a 2-a ,,Competențele 
Uniunii, astfel cum sunt definite 
în tratate, nu sunt modificate de 
această aderare”.

Întrebarea legitimă care apa-
re este aceea dacă vom avea, 
la nivel european, un sistem de 
justiție unitar din care să facă 
parte ambele Curți, ceea ce ar 
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putea oferi pe viitor posibilitatea 
ca hotărîrile uneia dintre ele să 
poată fi atacate în fața celeilalte 
sau vor rămîne în continuare două 
Curți, cu competențe exclusive?
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Introducere. Procedura me-
dierii este instituţia în cadrul 

căreia persoanele aflate într-un li-
tigiu pot alege în mod liber să îşi 
rezolve în mod amiabil conflictul 
existent între ele, situaţie în care 
se află în prezenţa unui mediator, 
în condiţiile legii [27, p. 2281]. O 
preocupare constantă a legiuito-
rului este rezolvarea într-un timp 
cît mai scurt a conflictelor dintre 
părţi, dar şi degrevarea instanţelor 
de judecată de numărul de dosare 
care îngreunează realizarea efici-
entă şi calitativă, nu doar accele-
rată, a justiţiei, astfel că s-a găsit 
o rezolvare prin configurarea legii 
medierii în diferite state ale lumii. 
Acest aspect modern al stingerii 
conflictelor pe cale amiabilă con-
stituie acea oxigenare a sistemului 
judiciar pentru obţinerea echili-
brului între volumul de muncă 
din justiţie şi nevoia de rezolvare 
a conflictului, a litigiului dintre 
părţile între care trebuie aplicată 
procedura medierii. 

Numărul mare de dosare pe 
complet la fiecare termen de ju-
decată, adăugat la numărul de do-
sare rămase nesoluţionate din anii 

anteriori, generează în mod con-
stant şi categoric o serie de factori 
negativi cu privire la celeritatea 
soluţiilor instanţelor de judecată. 
Volumul de muncă sporit la fieca-
re termen pentru magistraţii-jude-
cători, prin costuri cu materialele 
suplimentare în vederea citării 
părţilor la termenele din proces, 
prin accelerarea rezolvării dosa-
relor, face ca munca personalului 
din justiţie să se încarce cu un nu-
măr de dosare care nu ţine cont 
în termeni echitabili de dreptul la 
odihnă legal al organului judiciar 
în condiţiile desfăşurării contrac-
tului de muncă, uneori, pentru fi-
nalizarea completării registrelor 
sau analizei dosarelor, această 
muncă trebuind să se desfăşoare şi 
peste orele de program. De aseme-
nea, din punctul de vedere al păr-
ţilor aflate în conflict, termenele 
şi limitele acestora, desfăşurarea 
unor întregi serii de proceduri ju-
ridice obligatorii, pe care trebuie 
să le realizeze conform cerinţelor, 
precum şi lungile aşteptări, tim-
pul limitat al dezbaterilor din tim-
pul judecării cauzelor sînt factori 
care pot îndreptăţi justiţiabilul ca 
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să apeleze la mediere, în situaţia 
în care legea îi îngăduie folosirea 
medierii pentru reducerea terme-
nelor de rezolvare a conflictului.

Astfel, autorul şi-a propus în 
acest articolul prezentarea premi-
selor interne şi internaţionale cu 
privire la mediere, controverse-
lor detectate la nivelul acceptării, 
aplicării sau refuzului medierii de 
către justiţiari sau justiţiabili, pre-
cum şi reflectarea principiilor fun-
damentale care au stat la baza legii 
medierii. Aceste coordonate favo-
rizează înţelegerea corectă a regu-
lilor drepturilor omului, reflectate 
în dispoziţiile legii medierii, pre-
cum şi a faptului că aceasta a fost 
implementată cu succes în diferite 
coduri juridice ale multor ţări. 

Cercetările efectuate sînt de-
dicate în întregime realizării unei 
analize comparative a modului de 
funcţionare a principiului separa-
ţiei puterilor în stat în viziunea le-
giuitorului, precum şi importanţei 
acordate drepturilor omului. Astfel, 
legea medierii, ca lege organică a 
statului, sintetizează, în ansamblul 
ei normativ, dispoziţii care privesc 
îndeosebi modalităţi de alternativă 
de stingere a conflictelor, precum 
şi modul de exercitare al acestora 
în cadrul diferitelor naţiuni. 

Metode aplicate şi materia-
le utilizate. Cercetările efectuate 
sînt dedicate realizării unei analize 
comparative, justificate în primul 
rînd prin prisma drepturilor omu-
lui, a democraţiei şi a elementelor 
care o compun. Un instrument de 
lucru deosebit de valoros în trata-
rea acestei probleme a fost oferit 
de documentele oficiale, îndeosebi 
de codurile juridice din diferite 
ţări. Principalele metode aplicate 
în cercetare sînt: analiza, sinteza, 
comparaţia, investigaţia ştiinţifică 
etc. Drept materiale au servit de-
ciziile ale Curţii Constituţionale a 
României referitoare la unele do-

sare care au cuprins şi medierea, 
actele normative naţionale şi in-
ternaţionale ce reglementează me-
dierea. Pentru realizarea scopului 
propus, a fost selectat materialul 
doctrinar teoretic şi normativ pri-
vind medierea prin prisma Codu-
rilor penal şi de procedură penală, 
analizînd aspecte legate de pune-
rea în practică a medierii, precum 
şi rapoartele Consiliului de Medi-
ere. 

Rezultate obţinute şi discuţii. 
Existenţa unui climat adecvat de 
convieţuire socială se bazează pe 
bune relaţii interumane, construite 
pe încredere şi pe respect reciproc, 
precum şi pe buna comunicare re-
alizată la nivelele interuman, or-
ganizaţional, instituţional şi inte-
rinstituţional, statal şi interstatal. 
Acestea au fost motivările care au 
stat la baza formulării articolelor 
din diferite acte normative, care 
au ca obiectiv stingerea disputelor 
prin intermediul aplicării meca-
nismului medierii. 

Explicînd conţinutul infrac-
ţiunii şi noţiunea de infractor, 
George Antoniu afirma că „despre 
infracţiuni nu se poate vorbi decît 
atunci cînd ne referim la cele mai 
grave încălcări ale normelor pe-
nale, iar infractor nu devine decît 
persoana care a săvîrşit o faptă cu 
adevărat periculoasă pentru socie-
tate” [1, p. 20 ]. 

De asemenea, G. Antoniu arată 
că una dintre datoriile cetăţeneşti 
este respectarea regulilor de con-
vieţuire socială: „Fiecare cetăţean 
trebuie permanent să se autocon-
troleze, să-şi verifice conduita în 
relaţiile cu ceilalţi, să respecte o 
serie de prescripţii sau reguli meni-
te să asigure desfăşurarea ordonată 
a activităţilor care au loc în socie-
tate, posibilitatea unor relaţii nor-
male între toţi membrii ei. Fiecare 
dintre noi are, de pildă, îndatorirea 
să respecte numeroase reguli de 

comportament (...), libertatea fie-
cărei persoane trebuie să se conci-
lieze cu libertatea tuturor. Aceasta 
înseamnă că fiecare individ trebuie 
să consimtă la o restrîngere a li-
bertăţii sale, astfel încît comporta-
rea sa liberă să nu stînjenească pe 
ceilalţi membri ai societăţii, egal 
îndreptăţiţi să se comporte în mod 
liber” [1, p. 24-25]. 

În situaţia în care există infrac-
ţiuni în care tragerea la răspunde-
re a făptuitorului are loc numai pe 
baza introducerii plîngerii preala-
bile de către partea vătămată, se 
poate aplica cu mult succes proce-
dura medierii. 

Potrivit părerii lui N. Volon-
ciu [2, p. 66], „instituţia plîngerii 
prealabile este întîlnită numai în 
legătură cu anumite infracţiuni, 
de regulă cu periculozitate socia-
lă mai redusă, la care legiuitorul 
a înţeles să condiţioneze întreaga 
represiune penală de atitudinea 
părţii vătămate”. De asemenea, 
„stingerea acţiunii penale este de 
regulă în puterea titularului acţiu-
nii care poate dispune de aceasta” 
[2, p. 107]. Totodată, „împăcarea 
părţilor are caracter independent 
în raport cu retragerea plîngerii 
prealabile. Prin împăcarea părţilor 
se stinge şi acţiunea civilă” [2, p. 
111].

Unii cercetători români susţin 
că „atunci cînd unei fapte prevă-
zute de legea penală îi lipseşte o 
trăsătură esenţială, ea pierde ca-
racterul penal şi nu poate constitui 
infracţiune; dimpotrivă, cînd fap-
tei îi lipseşte un element constitu-
tiv al unei infracţiuni, acea faptă 
poate constitui, eventual, o altă 
infracţiune, păstrînd caracterul pe-
nal (de exemplu, în loc de tâlhărie, 
furt; în loc de ultraj, insultă; în loc 
de furt sau delapidare, abuz de în-
credere etc.) [3, p. 96].

Potrivit lui R. Garraud, infrac-
ţiunea penală poate da loc la două 
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feluri de responsabilitate: respon-
sabilitatea penală, care este obli-
gată să răspundă acuzaţiilor socia-
le şi, în acest caz, condamnatul să 
suporte o pedeapsă; responsabili-
tate civilă, care este obligaţia de 
a răspunde cu o reparaţie ce este 
necesară pentru a satisface cererea 
pentru compensarea prejudiciului 
cauzat şi pentru a compensa per-
soana care a fost victimă [4, p. 
273].

Analizînd unele dintre aceste 
date, se poate deduce că societa-
tea are nevoie nu doar de acţiunile 
juridice pentru stingerea anumitor 
conflicte cu un pericol social, ast-
fel încît consfinţirea medierii prin 
lege ca o alternativă facilitează re-
zolvarea multor conflicte, mai ales 
într-un timp modern în care infrac-
ţiunile au crescut, cum de altfel a 
crescut şi varietatea infracţiunilor, 
apărînd infracţiuni noi, legate de 
tehnologie, internet, moneda vir-
tuală, de infracţiunile în cyberspa-
ţiu, de cyberlaundering [5, p. 94-
105] etc. Toate acestea reprezintă 
provocări noi la adresa drepturilor 
cetăţenilor şi la ritmul şi volumul 
de muncă din instituţiile juridice.

Directivele privind medierea 
au avut un impact considerabil 
asupra legislaţiei cîtorva state-
membre ale Uniunii Europene, iar 
amploarea impactului directivei 
variază în funcţie de nivelul pre-
existent al sistemelor de mediere 
naţionale ale acestora.

În România, prin Legea nr. 
192/2006, a fost introdus meca-
nismul medierii. „Legiuitorul ro-
mân a optat doar pentru o anumită 
categorie de infracţiuni, şi anume 
numai acelea pentru care părţile 
au un drept de dispoziţie prin care 
pot influenţa declanşarea sau des-
făşurarea unui proces penal” [6].

Legea medierii, precum şi o se-
rie de articole din noile Coduri ro-
mâne care încurajau aplicarea me-

dierii atît înainte de înaintea plân-
gerii prealabile, cît şi în perioada 
cercetării penale, dar şi pe perioa-
da procedurii de judecată, au fost 
considerate neconstituţionale, deşi 
se încadrau cerinţelor Directivelor 
europene, unele motivaţii fiind 
greu de înţeles cu atît mai mult cu 
cît art. 148 alin. (2) şi alin. (4) din 
Constituţia României cu privire la 
integrarea României în Uniunea 
Europeană face clar precizarea: 
„(2) ca urmare a aderării, preve-
derile tratatelor constitutive ale 
Uniunii Europene, precum si ce-
lelalte reglementări comunitare cu 
caracter obligatoriu, au prioritate 
faţă de dispoziţiile contrare din 
legile interne, cu respectarea pre-
vederilor actului de aderare”; (4) 
Parlamentul, Preşedintele Româ-
niei, Guvernul şi autoritatea jude-
cătorească garantează aducerea la 
îndeplinire a obligaţiilor rezultate 
din actul aderării şi din prevederi-
le alineatului (2).

Totodată, în Dosarul nr. 
1041D/2015 (conexat cu Dosarul 
nr. 1186D/2015) cu privire la se-
sizarea excepţiei de neconstituţio-
nalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. 
1) lit. g), teza finală din Codul de 
procedură penală, şi ale art. 67 din 
Legea nr. 192/2006 privind me-
dierea şi organizarea profesiei de 
mediator, prin Decizia nr. 397 din 
15 iunie 2016 a Curţii Constituţio-
nale [7], în motivarea dată în deci-
zia Curţii Constituţionale se poate 
constata că există o confuzie la 
nivelul percepţiei Curţii între in-
stituţia împăcării, care stinge ac-
ţiunea civilă, şi instituţia medierii, 
care nu stinge acţiunea civilă dacă 
nu se încheie un acord de medie-
re între părţi, această interpretare 
fiind şi în contradicţie cu art. 148 
alin. (2) şi alin. (4) din Constitu-
ţia României şi cu recomandările 
europene în domeniu şi care re-
strînge drepturile şi libertăţile fun-

damentale ale cetăţenilor, în loc să 
le protejeze. 

Potrivit „Ghidului de mediere 
pentru magistraţi”, „în fiecare an, 
în instanţele româneşti se soluţio-
nează aproximativ 2 milioane de 
cauze. Numărul mediu de dosare 
soluţionate de un judecător în cur-
sul anului 2008 este următorul: 
632 cauze pe judecător la Judecă-
torii, 800 de cauze pe judecător la 
Tribunale şi 595 cauze pe judecă-
tor la Curţile de Apel. Sînt instanţe 
unde s-au soluţionat chiar şi peste 
1000 cauze pe judecător în anul 
2008 (date preluate din „Rapor-
tul privind starea justiţiei pe anul 
2008”, întocmit de Consiliul Su-
perior al Magistraturii [8, 6]. 

Pentru sistemul judiciar, utili-
zarea medierii presupune reduce-
rea de către stat a unor cheltuieli 
sau, poate, alocarea lor mai judi-
cioasă pentru dosarele rămase pe 
rol. Pentru societate în ansamblu, 
medierea ar putea în timp duce la 
creşterea gradului de tolerare a 
comportamentelor neconvenabile 
şi la un alt nivel de soluţionare a 
litigiilor [6].

Într-un studiu realizat de unii 
cercetători [9, p. 280] în domeniul 
cunoaşterii medierii la nivelul in-
stanţelor juridice, s-a observat că 
„analiza relaţiei de informare a 
procurorilor şi opinia lor privind 
categoria de conflicte care ar tre-
bui să fie rezolvate prin mediere 
evidenţiază faptul că, pe măsură ce 
creşte nivelul de informare a pro-
curorilor, creşte şi numărul procu-
rorilor care apreciază că medierea 
ar trebui utilizată în soluţionarea 
conflictelor penale, indiferent de 
vîrsta persoanelor implicate”. De 
asemenea, aceiaşi autori au consta-
tat, în urma studiului de cercetare 
pe care l-au realizat, că „vechimea 
în activitatea de judecător influen-
ţează nivelul de informare privind 
legislaţia naţională în domeniul 
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medierii. Astfel, judecătorii care 
au o vechime mai mică de 20 de 
ani sînt mai bine informaţi” [9 p. 
290] cu privire la Legea medierii. 

D.-V. Diaconu semnalează fap-
tul că ideea aplicării medierii în 
procesul penal nu este primită cu 
entuziasm de către organele judi-
ciare: „Faptul că organele judicia-
re au reticenţă sau dau dovadă de 
pasivitate în aplicarea acestei legi, 
atît de necesare astăzi, (...) este 
evident” [10, p. 48].

Cu toate acestea, medierea se 
propulsează încet, dar sigur, în 
viaţa socială, pentru că este nece-
sar ca fiecare să înţeleagă că prin 
utilizarea acestui instrument de al-
ternativă de stingere a conflictelor 
pe cale amiabilă se cîştigă timp şi 
bani în rezolvarea litigiului dintre 
părţi prin reducerea timpului care 
poate fi pierdut prin îndeplinirea 
diferitelor cerinţe pe care justiţia, 
prin actele de procedură, le solici-
tă. Utilizată în unele ţări sub de-
numirea de justiţie transformativă 
[11, p. 83-84], justiţie restaurativă 
[12, p. 79-87] sau justiţie repara-
torie [13, p. 232; 14, p.10-15], me-
dierea aduce un aport de echilibru 
în viaţa societăţii care începe să 
conştientizeze obligaţiile şi conse-
cinţele acţiunii fiecăruia raportate 
la drepturile celorlalţi.

Un şir de autori [15, p. 8-9; 16, 
p. 17-30; 17, p. 144-153] au scris 
despre avantajele medierii, pre-
zentînd aspectele care avantajează 
atît societatea, cît şi personalul din 
sistemul juridic.

Centralizarea datelor statistice 
privind activitatea parchetelor în 
semestrul I din 2016 [18] primită 
la Consiliul de Mediere, situaţia 
acordurilor de mediere şi a clasă-
rii cauzelor ca urmare a încheierii 
unor acorduri de mediere arată că 
unităţile de parchete au avut un 
număr mic de cauze care au fost 
clasate ca urmare a încheierii unor 

acorduri de mediere între părţi, 
astfel că, din totalul de 49 de acor-
duri de mediere, 31 de cauze au 
fost clasate ca urmare a încheierii 
acordurilor de mediere. La nivel 
de ţară, procentul utilizării acordu-
rilor de mediere este încă redus. 

Situaţia prezentată de Consiliul 
de Mediere cu privire la numărul 
mediatorilor români autorizaţi în 
România între 2008-2016, arată 
faptul că există un număr conside-
rabil de mediatori care, din păcate, 
nu sînt promovaţi şi solicitaţi la 

capacitatea disponibilă în vederea 
realizării medierii, care poate fi un 
real liant social, cu mediatori impli-
caţi intens în viaţa societăţii la toate 
nivelele. Multe instanţe de judecată 
afişează tabloul mediatorilor neac-
tualizat de ani de zile, fapt ce face 
ca mediatorii noi, care au intrat de 
o anumită perioadă de timp, să nu 
fie solicitaţi, iar în altele încă nu s-a 
afişat acest tablou al mediatorilor, 
cum, de altfel, nu s-a realizat nici 
aplicarea recomandării de utilizare 
a procedurii medierii.

Însuşi Preşedintele României, 
prin înalta funcţie pe care o exer-
cită, are rol de mediator. Astfel, 
conform art. 80 alin. (2), teza a 
doua din Constituţia României, 
rolul Preşedintelui este de a exer-
cita funcţia de mediere între pute-
rile statului, precum şi între stat şi 
societate [20], scopul exercitării 
acesteia fiind acela de a veghea la 
respectarea Constituţiei şi la buna 
funcţionare a autorităţilor publice. 

Potrivit Consiliului de Medie-
re din România [21], la iniţiativa 
Ministerului Justiţiei din Româ-
nia şi a Ministerului Justiţiei din 
Republica Moldova, se desfăşoară 
o serie de evenimente în scopul 
consolidării relaţiilor dintre insti-
tuţiile din domeniul justiţiei din 

Mediatori autorizaţi în perioada 2008–2016 [19]

cele două state, prin care se reite-
rează importanţa promovării unor 
acţiuni comune, conjugate, de 
promovare a instituţiei medierii, 
ca mijloc modern de alternativă 
şi complementar justiţiei statale, 
precum şi identificarea celor mai 
bune măsuri legislative pentru im-
pulsionarea recurgerii la procedu-
ra medierii. 

De asemenea, în spiritul unei 
bune colaborări între Consiliul de 
Mediere din România şi Consiliul 
de Mediere din Republica Moldo-
va pentru implementarea eficientă 
a medierii, cele două instituţii au 
parafat, la data de 23 septembrie 
2016, încheierea unui protocol de 
colaborare interinstituţională, ca 
fundament al dezvoltării viitoare a 
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ţa judiciară acoperă în mod egal 
cheltuielile şi onorariile mediato-
rului din cadrul unei proceduri de 
mediere judiciare sau voluntare, 
efectuate de un mediator acreditat 
de comitetul menţionat la artico-
lul 1727”.

Articolul r15-33-30 din Codul 
de procedură penală belgian face 
referire la existenţa persoanelor 
fizice, precum şi la asociaţiile ra-
portate în mod regulat ca fiind au-
torizate ca mediatori ai procuroru-
lui în condiţiile prevăzute de lege 
şi care pot fi desemnate de acesta 
pentru a efectua o misiune de me-
diere, în conformitate cu art. 5 din 
41-1. În sistemul belgian, costu-
rile care se plătesc mediatorului 
în procedura penală sînt realizate 
de Ministerul Public, deoarece 
serviciul de mediere a fost coro-
borat cu instituţia juridică pentru 
creşterea eficienţei acţiunilor lui. 
Astfel, r92 arată concret faptul 
că, printre altele, costurile justiţiei 
penale, corecţionale şi poliţieneşti 
sînt plătite pentru: „d) mediatorii 
procurorului însărcinat cu o misi-
une de mediere în conformitate cu 
dispoziţiile din secţiunea 5 41-1”.

La nivelul fiecărui stat s-a pus 
problema violenţei în familie, care 
comportă o serie întreagă de as-
pecte ale criminalităţii [24, p.104-
105]. Infracţiunile de violenţa fa-
milială au constituit obiectul unei 
griji deosebite a legiuitorilor din 
foarte multe state în care dreptu-
rile persoanei sînt respectate. În 
România a fost elaborată Legea 
nr. 217 din 22/05/2003 pentru pre-
venirea şi combaterea violenţei în 
familie, fiind ulterior modificată 
prin Ordonanţa nr. 95/2003, publi-
cată în Monitorul Oficial, Partea 
I, nr. 13 din 08/01/2004, şi prin 
Legea nr. 329/2009, publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 761 
din 09/11/2009, care cuprinde în 
capitolul V, art. 19-22, dispoziţii 

cu privire la medierea în cazurile 
de violenţă în familie.

În Republica Moldova, a fost 
emisă Legea nr. 45 din 01.03.2007 
cu privire la prevenirea şi comba-
terea violenţei în familie, publicată 
la data de 18.03.2008 în Monitorul 
Oficial nr. 55-56, art. 178, data in-
trării în vigoare 18.09.2008, fiind 
modificată ulterior prin: LP nr. 
196 din 28.07.2016, MO 306-313 
din 16.09.2016 art. 661; LP nr. 
167 din 09.07.2010, MO 155-158 
din 03.09.2010 art. 551; LP nr. 
109 din 04.06.2010, MO 131-134 
din 30.07.2010 art. 443. Legea nu 
conţine referiri la mediere.

În ceea ce priveşte violenţa în 
familie oglindită prin legea belgi-
ană, potrivit precizărilor din Codul 
de procedură penală belgian, exis-
tă o grija deosebită pentru rezol-
varea acestor infracţiuni, astfel că 
se prevede aplicarea medierii pe-
nale în art. 41-1: în cazul în care se 
pare că există o măsură ce este de 
natură să repare prejudiciul cauzat 
victimei şi care pune capăt stresu-
lui ce rezultă din infracţiune sau 
care ajută la reabilitarea infrac-
torului, procurorul poate, înainte 
de a lua decizia privind acţiunea 
publică, în mod direct sau prin in-
termediul unui ofiţer de poliţie ju-
diciară, un delegat sau mediatorul 
procurorului, să iniţieze o reche-
mare a autorului faptelor la reali-
zarea obligaţiilor în temeiul legii. 
De asemenea, poate să orienteze 
autorul faptelor către o structură 
sanitară, socială sau profesiona-
lă; această măsură poate consta în 
îndeplinirea de către făptuitor, pe 
cheltuiala sa, a unui stagiu sau a 
unei formări într-un serviciu sau 
organism sanitar, social sau pro-
fesional, inclusiv a unui curs de 
cetăţenie, a unui stagiu de respon-
sabilitate părintească, un stagiu de 
responsabilizare de prevenire şi 
de luptă împotriva violenţelor în 

raporturilor dintre cele două institu-
ţii, Consiliul de Mediere din Româ-
nia şi Consiliul de Mediere din Re-
publica Moldova fiind hotărîte să-şi 
unească forţele în vederea susţinerii 
reciproce în promovarea medierii, 
medierea rămînînd alternativa op-
timă la rezolvarea tuturor conflic-
telor. Astfel, mediatorii de pe cele 
două maluri ale Prutului au în mod 
oficial posibilitatea de a fi părţi ale 
unui parteneriat bazat pe susţinere 
reciprocă în promovarea intereselor 
profesionale, deschidere şi impli-
care spre progres, cu convingerea 
comună în triumful unei societăţi a 
dialogului şi a rezolvării conflicte-
lor printr-o metodă de alternativă, 
pe cale amiabilă [22].

În Republica Moldova, Legea 
organică nr. 137 din 03.07.2015 
cu privire la mediere, adoptată de 
Parlamentul Republicii Moldova 
şi publicată în Monitorul Ofici-
al nr. 224-233, art. 445, a intrat 
în vigoare la data de 21.08.2015. 
Aceasta cuprinde, în secţiunea a 
2-a, precizări cu privire la medi-
erea în cauzele penale şi contra-
venţionale, prin articolele 35-38, 
restul articolelor dezvoltînd în 
mod pregnant caracterul benefic al 
medierii, cu toate cerinţele şi pro-
vocările puse în faţa mediatorilor. 
De asemenea, Codul de procedură 
penală al RM conţine articole care 
facilitează accesul la mediere al 
părţilor aflate în litigiu.

În Belgia, Legea din 21 februa-
rie de modificare a Codului judi-
ciar cu privire la mediere, publi-
cată la 22.03.2005 [23], modifică 
Codul penal belgian prin faptul că 
introduce o serie de articole pentru 
promovarea medierii în domeniul 
penal, care cuprind o paletă largă 
de aplicaţii. Cheltuielile cu medi-
erea judiciară sînt statornicite prin 
punctul 2 al acestei legi. La arti-
colul 671 alin. 1 al aceluiaşi Cod, 
se introduc cuvintele „asisten-
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cadrul cuplurilor şi a celor legate 
de discriminarea de sex, sau un 
stagiu de sensibilizare cu privire 
la pericolele utilizării stupefiante-
lor. În cazul infracţiunilor comise 
cu ocazia conducerii unui vehicul 
terestru cu motor, această măsură 
poate consta în efectuarea de către 
făptuitor a unui curs de sensibili-
zare privind siguranţa rutieră, pe 
cheltuiala sa. 

De asemenea, procurorul sau 
mediatorul procurorului poate 
cere făptuitorului să procedeze, 
la cererea sau cu consimţământul 
victimei, la o misiune de mediere 
între autorul faptelor şi victimă. 
În cazul reuşitei cu succes a me-
dierii, procurorul sau mediatorul 
procurorului întocmeşte proce-
sul-verbal, care este semnat de el 
însuşi şi de părţi, un exemplar al 
căruia este dat acestora; în cazul 
în care făptuitorul a fost de acord 
să plătească pagubele şi daunele 
morale victimei, aceasta poate, în 
acest raport, să solicite recupera-
rea urmînd procedura ordinului de 
plată, conform regulilor prevăzute 
de Codul de procedură civilă bel-
gian. Aceleaşi cerinţe sînt impuse 
autorului violenţelor atunci cînd 
violenţa a fost comisă de către 
soţul sau fostul soţ al victimei, 
partenerul său în cadrul unui pact 
de solidaritate civilă (concubinul) 
sau fostul partener, dacă acesta nu 
a procedat la misiunea de mediere 
pe care victima a cerut-o în mod 
expres. 

Potrivit precizărilor din Co-
dul de procedură penală belgian, 
atunci cînd, după efectuarea unei 
misiuni de mediere între autor şi 
victimă, noi violenţe sînt executate 
de acelaşi făptuitor, nu mai poate fi 
făcută o nouă misiune de mediere. 
În acest caz, cu excepţia situaţiei 
în care există circumstanţe speci-
ale, procurorul pune în aplicare o 

lege penală sau urmărirea penală. 
În cazul unei infracţiuni fie îm-
potriva unuia dintre soţi, partener 
sau concubin, fie împotriva copi-
ilor săi sau celui ale soţului său, 
partener sau concubin, se dispune 
ca infractorul să locuiască în afara 
domiciliului sau a reşedinţei cu-
plului şi, dacă este necesar, să se 
abţină de la apariţia în acest domi-
ciliu sau în această reşedinţă ori în 
imediata vecinătate a acesteia, şi, 
dacă este necesar, să facă obiectul 
asistenţei medicale, sociale sau 
psihologice. Aceste dispoziţii se 
aplică şi în cazul în care infracţi-
unea este comisă de către un fost 
soţ sau partener al victimei, sau 
de către persoana cu care a fost 
legat de acesta printr-un pact de 
solidaritate civilă. Art. 458 bis din 
Codul penal belgian face referire 
la secretul profesional aplicabil şi 
mediatorului [25].

Concluzii. Contextul actual 
mondial, bulversat de provocări 
de natură conflictuală, face nece-
sară întărirea şi susţinerea cît mai 
amplă şi mai rapidă a medierii în 
întregul perimetru al acţiunii soci-
ale. Valorile, meritele, seriozitatea 
şi viziunile europene sînt con-
forme valorilor medierii în mod 
special, potrivindu-se necesităţii 
timpului prezent, răspunzînd aş-
teptărilor la care societatea speră 
în mod intuitiv. Putem spune că 
Europa are implementat un produs 
specific, conciliator de stingere a 
conflictelor prin utilizarea proce-
durii de mediere. 

Analizînd legislaţiile diferitor 
state din Europa, se poate obser-
va faptul că acolo unde medierea 
a fost instituţionalizată şi a fost 
creat spaţiul de desfăşurare sub 
tutela Ministerului Public, în cazul 
medierii penale, eficienţa şi efica-
citatea sa sînt mult mai ridicate, 
spre deosebire de statele care nu 

au încredere în instituţia medierii, 
tocmai din cauza că nu a fost im-
plementată în sistemul juridic prin 
intermediul Ministerului Justiţiei, 
al Ministerului Public. Faptul că 
se evită realizarea medierii pena-
le în cadrul organizat al sistemu-
lui juridic face ca ea să fie puţin 
cunoscută atît de către justiţiari, 
cît şi de către justiţiabili, fapt care 
este în detrimentul tuturor.

Expresie a unei legislaţii efici-
ente în majoritatea statelor europe-
ne, medierea este în cea mai mare 
parte eficientă şi datorită profesi-
oniştilor săi în gîndirea legislaţiei 
moderne şi implementarea ei pe 
toate palierele sociale. Condiţia 
realizării legislaţiei medierii şi 
a implementării acesteia la toate 
nivelele sociale se dovedeşte a fi 
aptă să schimbe mentalităţi şi să 
genereze pe viitor o societate na-
ţională, europeană ori mondială 
deschisă spre dialog şi colabora-
re, medierea permiţînd ridicarea 
gradului de tolerare socială a an-
samblului de manifestări obiecti-
ve ale oamenilor, conştientizînd 
eficienţa utilizării manierelor şi a 
modalităţilor de a acţiona sau de 
a reacţiona în anumite împrejurări 
sau situaţii. 

Desigur, nu toate infracţiunile 
pot fi mediate, dar prin utilizarea 
medierii în situaţia infracţiunilor 
pentru care este necesară existen-
ţa pl]ngerii prealabile există şansa 
creşterii empatiei sociale, dezvolt]
nd în timp atenţia faţă de grijile 
celorlalţi, făcînd astfel parte dintr-
un concept al orientării cetăţenilor 
spre cultivarea înţelegerii nevoi-
lor celorlalţi. Există această şansă 
sugerată de îndemnul citat de H. 
Grotius: „Lăsaţi să crească neghi-
na – spune (Augustin) preabunul 
învăţător –, ca nu cumva, voind 
s-o smulgeţi, să smulgeţi şi grâul” 
[26, p. 607].
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SUMMARY
We know that the US is the only major country of the civilized world, which regularly for four centuries used the death 

penalty for criminals. All social and legal benefits of individual life is considered as a fundamental value, since the death 
of all other human rights and freedoms lose their meaning. Therefore, the criminal prohibition of homicide showed the 
willingness of American States to fully protect this good.

Execution of the death penalty continues the tradition of colonial times. A convicted person has the right to the last supper 
and the last speech just before death. A unique feature of the death for nearly four centuries is that this act is to some extent 
resembles a play in the theater, which is now present and viewers, and broadcast by television and radio channels. The process 
of death penalty is carried out in the presence of witnesses, including the prosecutor, lawyer and relatives of the victims. There 
must be a priest. Finally, in some prisons practiced the presence of onlookers who are there as if to showtimes.

In the US today the death sentence apply federal judge. This penalty is also practiced in 36 states. In total there are five 
ways of taking life: lethal injection, gas chamber, electric chair, hanging and shooting. The most popular is considered a 
lethal injection. In second place is the electric chair. Shooting is not popular in America. Hanging and gas chamber in the 
XXI century is not used, although the state law provided along with other ways of killing. Only in Nebraska binding manner 
taking life until 2008 was the electric chair. In all other states, prisoners themselves could choose a way of life care.

Opponents of the death penalty say that this event has no deterrent effect on crime. On the contrary, it provides the US 
government and the governments of individual states the right to dispose of human life by mistake and perpetuates social 
injustice disproportionately focused on non-white people of color, as well as citizens who are not able to afford the services 
of a really professional lawyers. But US senators announced that it is not possible to eliminate the disparity in condemnation 
to death by white and black Americans, which is to ensure that executions African Americans than whites condemned 
criminals. Finally elite American state has not yet wish to raise the issue of the abolition of death penalty, although there are 
certain international obligations of the United States to change this brutal criminal policy.

Keywords: criminal legal policy of the United States, the legal basis for the death penalty, organizational principles of 
the death penalty, reform of death penalty

* * *
Мы знаем, что СшА – единственная крупная страна в цивилизованном мире, которая на протяжении четырех 

веков регулярно применяет смертную казнь для преступников. Так как все права и свободы человека теряют смысл 
при смерти человека, возникают обоснованные претензии к такой мере наказания, как смертная казнь. Законода-
тельство СшА установило уголовный запрет на убийство, показав нам готовность американского государства за-
щищать базовые человеческие ценности, в том числе и право на жизнь. 

Исполнение смертной казни в СшА является продолжением традиций еще колониальной эпохи. Осужденный 
имеет право на последний ужин и последнее слово перед смертью. Уникальной особенностью смертной казни на 
протяжении почти четырех веков является то, что она в какой-то степени напоминает театральное представление: 
на ней присутствуют зрители и она транслируется по телевидению и радио. Процесс смертной казни осуществля-
ется в присутствии прокурора, адвоката и родственников потерпевшего. Там должен быть священник. Наконец, в 
некоторых тюрьмах практикуется присутствие зевак, воспринимающих происходящее, как некое шоу.

Сегодня в СшА смертный приговор может применить Федеральный судья, такое наказание практикуется также 
в 31 штатах. В общей сложности есть пять способов отъема жизни: смертельная инъекция, газовая камера, элек-
трический стул, повешение и расстрел. Наиболее популярной считается смертельная инъекция. На втором месте 
– электрический стул. Расстрел не популярен в Америке. Повешение и газовая камера в XXI веке практически не 
используются, хотя закон и предусматривает эти виды наряду с другими способами исполнения приговора. До 2008 
года только в штате Небраска было обязательным использование электрического стула. Во всех других штатах сами 
заключенные могли выбрать способ ухода из жизни.

Противники смертной казни утверждают, что этот вид наказания не имеет никакого эффекта в предотвращении 
преступлений, а только дает федеральному правительству и правительству отдельных штатов право распоряжаться 
человеческой жизнью и закрепляет социальную несправедливость в виде непропорционального числа приговорен-
ных цветных преступников, а также граждан, которые не могут себе позволить воспользоваться услугами дорогих 
профессиональных адвокатов. Но американские сенаторы объявили, что сейчас невозможно устранить диспропор-
цию между белыми и черными, которая сводится к тому, что афроамериканцев приговаривают к смертной казни 
чаще, чем белых преступников. Наконец, элита американского государства еще не желает поднимать вопрос об 
отмене смертной казни, хотя есть определенные обязательства Соединенных штатов перед мировым сообществом, 
требующие изменить довольно жестокую уголовную политику.

Ключевые слова: уголовно-правовая политика СшА, правовая основа смертной казни, организационные осно-
вы смертной казни, реформирование института смертной казни.
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Постановка проблемы. 
Известно, что СшА яв-

ляется единственной большой 
страной цивилизованного мира, 
в которой на регулярной осно-
ве на протяжении четырех ве-
ков применяется смертная казнь 
для преступников. Не случайно 
Папа Римский Франциск в на-
чале 2016 года обратился к своей 
пастве, насчитывающей в мире 
один миллиард человек, с прось-
бой поддержать идею отмены 
смертной казни во всем мировом 
пространстве. Папа провозгла-
сил следующее: «Взываю к сове-
сти всех правителей с тем, чтобы 
был достигнут международный 
консенсус в отношении отмены 
смертной казни. Предлагаю тем 
из них, кто является католика-
ми, сделать этот смелый и по-
казательный жест: не выносить 
ни одного смертного приговора 
в этой святой Год милосердия» 
[1]. Именно этот призыв наряду 
с другими призывами общества 
в отношении отмены института 
смертной казни определенным 
образом влияет на политическую 
элиту СшА, в очередной раз обе-
щающую возобновить попытку 
пересмотреть правовые и орга-
низационные основы указанной 
системной реальности.

Цель и задачи. Учитывая 
вышеизложенное, следует отме-
тить, что целью данной статьи 
является анализ государствен-
ной уголовно-правовой полити-
ки СшА в области наказания са-
мых опасных преступников для 
использования этого опыта для 
дальнейшего усовершенство-
вания отечественной уголовно-
правовой политики. 

Для достижения указанной 
цели следует сформулировать 
следующие исследовательские 
задачи: 1) проанализировать 
историческое развитие правово-
го института смертной казни в 
СшА, существующего на про-
тяжении пяти веков; 2) осветить 
особенности федерального зако-

нодательства и законодательства 
отдельных штатов в отноше-
нии назначения преступникам 
смертной казни; 3) установить 
основные тенденции примене-
ния смертной казни в отдельных 
штатах СшА, учитывая развитие 
общеамериканского движения 
против такого возмездия пре-
ступникам за их противоправ-
ные деяния.

Состояние научного реше-
ния проблемы. Считается, что 
среди всех социальных и право-
вых благ личности жизнь рас-
сматривается как основная цен-
ность, поскольку в случае смер-
ти человека все остальные пра-
ва и свободы утрачивают свой 
смысл. Поэтому уголовный за-
прет на лишение человека жизни 
свидетельствовал о готовности 
американского государства все-
сторонне охранять данное бла-
го. Однако архаичные основы 
этого процесса были заложены 
еще в колониальную эпоху аме-
риканской государственности, 
и это требует реформирования 
основ криминальной политики 
в области охраны жизни граж-
дан СшА [2, с. 5-7]. Вот почему 
в современной научной обще-
ственности СшА развернулись 
дискуссии относительно меры 
возмездия преступникам за ли-
шение человека жизни. Именно 
это привлекает особое внима-
ние к пенитенциарной системе 
Америки со стороны правоведов 
других стран мира, особенно – 
европейских. 

Специалисты по уголовно-
правовой политике цивилизован-
ных стран мира воспринимают 
пенитенциарный опыт СшА в 
соответствии со взглядами фран-
цузского политического деятеля 
А. де Токвилля, автора всемирно 
известного труда «Демократия в 
Америке», который ознакомился 
с американскими тюремными 
учреждениями в 1831 году [3]. 
Токвилль высоко оценил усилия 
американских власть имущих 

касательно исправления право-
нарушителей. Однако реальные 
состояние в этом проявлении 
жизни американского общества 
на данный момент прямо про-
тивоположно существовавшему 
в период его пребывания в этой 
стране, особенно если речь идет 
о системном лишении преступ-
ников и жизни. В этом убеждены 
ведущие американские специа-
листы по криминологии, создав-
шие под руководством М. Тонри 
фундаментальный «Учебник 
по преступлению и наказанию» 
(2000) [4]. 

Актуальность темы иссле-
дования подтверждается ана-
лизом особенностей государ-
ственной уголовно-правовой 
политики СшА в отношении 
смертной казни самых опасных 
преступников. При этом Соеди-
ненные штаты являются демо-
кратическим лидером совер-
менного мира, поэтому важно 
исследовать один из самых дис-
куссионных вопросов их крими-
нальной политики, рассмотрев 
исследования как американских, 
так и отечественных ученых, с 
тем чтобы находить иные сред-
ства искоренения преступности 
в Украине.

Изложение основного мате-
риала. Впервые в истории СшА 
смертная казнь через повешение 
на виселице была осуществле-
на в Виргинии еще в 1608 году. 
Имя казненного таким способом 
американца – Джордж Кендалл. 
Приговор за убийство, выне-
сенный ему, отвечал нормам 
уголовного законодательства 
метрополии, Великобритании, 
где тогда не знали иной тяжелой 
криминальной санкции [5]. Аме-
риканские исследователи исто-
рии смертной казни подсчитали 
общее количество казненных за 
всю историю СшА и устано-
вили, что по февраль 2011 года 
таким способом были лишены 
жизни 16 340 человек.

Особенности наказания аме-
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риканских преступников смерт-
ной казнью в основных чертах 
были проанализированы украин-
ским ученым Е.Ю. Полянским. 
Он считает, что принцип федера-
лизма, обусловливающий суще-
ствование в СшА двух уровней 
законодательства: федерального 
и законодательства штатов, при-
водит к тому, что «законодатель-
ство СшА о назначении наказа-
ния является специфическим и не 
имеет определенных аналогов» 
[6, c. 1]. Однако исследование 
Полянского лишь косвенно каса-
ется именно уголовно-правовой 
политики, результатом которой 
является смертная казнь. 

Уникальной особенностью 
применения смертной казни в 
СшА на протяжении почти че-
тырех веков является то, что этот 
акт в какой-то мере напомина-
ет театральное представление. 
Яркий приклад такого старин-
ного действа приводит выдаю-
щийся американский историк 
права и публицист Д. Бурстин 
в книге «Американцы: колони-
альный опыт». Бурстин писал: 
«Сохранился рассказ очевидца 
о том, что предшествовало каз-
ни убийцы Джеймса Моргана в 
Бостоне в 1686 году. «Во спасе-
ние души преступника Моргана, 
чья казнь была назначена на 11 
марта, в присутствии осужден-
ного провозглашены были три 
чудесные проповеди: две в день 
Господний и одна прямо перед 
казнью... За мгновение до петли, 
смотря на гроб, которая должна 
была принять его останки, Мор-
ган до конца отыграл свою роль 
в обряде. Используя последнюю 
возможность, он обратился к 
присутствующим с проповедью, 
такой, которая могла принад-
лежать ему одному. В записи, 
сделанной кем-то из очевидцев, 
она выглядит так: «Я молю Бога, 
чтобы стать мне предостереже-
нием вам всем, и чтобы я был 
последним, кто так уходит из 
жизни... Умирая, готовясь через 

несколько минут предстать пе-
ред Господом, молю Его, чтобы 
вы услышали слова мои. Осте-
регайтесь пьянства, плохой ком-
пании и превыше всего цените 
добрые наставления. Не отвора-
чивайте уши от того, что говорит 
Господь, как я это делал. Когда я 
еще ходил к обедне, то, немного 
отойдя от храма, уже начинал 
грешить и тешить похотливые 
желания моей плоти... О, если 
бы я мог ступить на путь добра 
в это короткое мгновение, пока я 
не покинул этот мир и не ушел в 
небытие! Прислушайтесь к моим 
словам сейчас, когда я ухожу! Да 
умудрит вас судьба моя, и моли-
те Господа, чтобы Он охранял 
вас от греха, приведшего меня к 
смерти! « [7, c. 23-24].

Исполнение смертной казни 
продолжает традиции колониаль-
ных времен. Осужденный имеет 
право на последний ужин и по-
следнее слово непосредственно 
перед смертью. Сам процесс на-
казания казнью осуществляется 
в присутствии свидетелей, среди 
которых обвинитель, адвокат и 
родственники жертв. Обязатель-
но присутствие священника. 
Наконец, в некоторых тюрьмах 
практикуется присутствие зевак, 
находящихся там, словно на се-
ансе в кинотеатре. 

В СшА сегодня смертный 
приговор применяют федераль-
ные судьи. Эту меру наказания 
практикуют также в 31 штатах 
[303]. Всего существует пять 
способов лишения жизни: смер-
тельная инъекция, газовая каме-
ра, электрический стул, повеше-
ние и расстрел. Самой популяр-
ной является смертельная инъек-
ция. На втором месте находится 
электрический стул. Расстрел в 
Америке не популярен. Повеше-
ние и газовая камера в XXI веке 
не применялись, хотя в законах 
штатов они предусматриваются 
наравне с другими способами 
умерщвления. Только в штате 
Небраска обязательным спосо-

бом лишениям жизни до 2008 
года был электрический стул. Во 
всех других штатах осужденные 
сами могли выбирать способ 
ухода из жизни [8].

В отличие от очень быстрой 
«церемонии» повешения, прак-
тикуемой предками американ-
цев, теперь преступники ожи-
дают исполнения смертного 
приговора в течение многих 
лет [9, с. 700]. Так, преступник 
С. Вильямс, кличка «Туки», был 
приговорен к смертной казни за 
убийства, совершенные в 1979 
году. Исполнения приговора он 
ждал четверть века. Это время 
«Туки» посвятил тому, что пы-
тался убедить молодых амери-
канцев порвать с гангстерскими 
бандами и начать новую жизнь. 
Вильямс девять раз был номи-
нирован на Нобелевскую пре-
мию: пять – за мирные призывы 
и четыре – за его литературные 
произведения. Президент СшА 
Дж. Буш-младший наградил 
«Туки» премией за «участие в 
пенитенциарных программах». 
Тем не менее он отклонил про-
шение преступника о помилова-
нии, и его казнь состоялась 13 
декабря 2005 года в присутствии 
родственников жертв Вильямса.

Примеры «театрализации» 
смертной казни в продолжение 
длительного времени вызывали 
протесты тех американцев, ко-
торые были уверены, что таким 
образом нельзя способствовать 
борьбе с преступностью. Под 
давлением этих людей даже Вер-
ховный суд СшА должен был 
обратиться к опыту решения 
указанной проблемы в других 
развитых странах, прежде всего 
– к опыту бывшей метрополии, 
которая в свое время «перенес-
ла» собственное криминальное 
законодательство в колонии в 
Америке. Смертная казнь в Ве-
ликобритании применялась с 
момента создания государства 
до середины ХХ века (послед-
няя казнь женщины состоялась 
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в Объединенном Королевстве в 
1948 году, а преступника муж-
ского пола – в 1964 году). В 2003 
году Великобритания ратифици-
ровала 13-й протокол Европей-
ской конвенции по правам чело-
века, полностью запрещающий 
смертную казнь [10]. Поэтому 1 
февраля 2004 года в Объединен-
ном Королевстве была упраздне-
на смертная казнь по каким бы 
то ни было обстоятельствам. 

Вообще, тема казни, ее право-
мерности или неправомерности 
в качестве меры наказания чело-
века за преступление для Евро-
пы является одной из наиболее 
общественно значимых юриди-
ческих и этических проблем. Не 
удивительно, что на применение 
этой меры наказания в Европей-
ском Союзе повлияли мысли 
известных интеллектуалов, та-
ких, как французский философ 
А. Камю и английский писатель 
А. Кестлер, которые со всей 
остротой поставили перед обще-
ством проблему правомерности 
такого вида наказания («Раз-
мышления о смертной казни») 
[11]. Их осуждение казней пре-
ступников отразилось на отно-
шении американского общества 
к смертной казни, и в 2008 году 
Верховный Суд СшА смог опре-
делить наиболее важные осно-
вания для применения смерт-
ной казни во всех судах, кроме 
федеральных. По его решению, 
в дальнейшем смертная казнь 
могла быть назначена только за 
тяжкое убийство, но ни в коем 
случае за какие-нибудь другие 
виды преступлений. 

Следует указать, что назна-
чение судами любых штатов 
СшА такой меры наказания, 
как смертная казнь, не влечет 
за собой автоматичного испол-
нения приговора, и приговор 
проходит несколько стадий про-
верки. Кроме того, приговор к 
смертной казни сопровождается 
обязательным апелляционным 
пересмотром. В случае остав-

ления приговора без изменений 
суд назначает осужденному дату 
казни. Однако и в этом случае 
осужденный может обратиться 
с ходатайством о habeas corpus в 
федеральный суд (это отдельный 
вид производства федеральных 
судов по проверке смертных 
приговоров, вынесенных суда-
ми штатов). Процедура обжало-
вания смертного приговора на 
основании habeas corpus оказы-
вается довольно эффективной, 
поскольку в этом порядке от-
меняется не менее 20% судовых 
решений [12]. Что же касается 
«окончательного решения» про-
блемы отмены смертной казни 
в СшА, можно полностью со-
гласиться с выводом Е. Полян-
ского о том, что «в ближайшем 
будущем смертная казнь в СшА 
не будет отменена или признана 
неконституционной. Но ее при-
менение и в дальнейшем будет 
ограничиваться в пользу пожиз-
ненного лишения свободы без 
права помилования» [13]. 

Известно, что в прошлом веке 
одной из больших проблем об-
щественной жизни была дискус-
сия о смертной казни. Многие 
люди считают, что, если человек 
убивает другого человека, будет 
правильным подвергнуть пре-
ступника действию библейского 
принципа «око за око» [14, c. 88]. 
Другие считают, что смертную 
казнь следует рассматривать как 
жестокое и необычное наказа-
ние, запрещаемое конституцией 
СшА. Есть также определенное 
количество людей, которые счи-
тают, что смертная казнь должна 
рассматриваться в зависимости 
от конкретного случая [15, р. 8]. 

В соответствии с федераль-
ным законодательством, смерт-
ная казнь может быть назначены 
за ряд тяжких преступлений, 
например, за убийство феде-
рального служащего, совершен-
ное наркоторговцами. Лишение 
свободы может быть назначено 
на разные сроки, причем через 

систему абсолютного составле-
ния наказания по совокупности 
преступлений эти сроки намного 
превышают среднюю продолжи-
тельность жизни граждан СшА. 
Устанавливается возможность 
вынесения неопределенные при-
говоров, где наказание преду-
сматривается в рамках какого-
нибудь срока с предоставлением 
особым комиссиям права решать 
вопрос об условно-досрочном 
освобождении осужденного. 
Такая криминальная политика 
американского правительства и 
власть имущих отдельных шта-
тов вызывает сопротивление со 
стороны значительного количе-
ства граждан СшА, являющихся 
сторонниками движения за от-
мену смертной казни. Поэтому в 
1972 году Верховный суд СшА 
признал смертные приговоры, 
вынесенные на основе действу-
ющих тогда криминальных за-
конов штатов, «жестокими и не-
обычными» мерами наказания, 
что противоречит VIII поправке 
к Конституции. Суд рекомен-
довал штатам пересмотреть из 
законодательство, с тем чтобы 
более точно определить условия 
назначения смертной казни как 
исключительной меры наказа-
ния [16]. 

Противники смертной казни 
говорят, что это мероприятие не 
имеет никакого сдерживающего 
воздействия на преступления. 
Напротив, оно предоставляет 
правительству СшА и прави-
тельствам отдельных штатов 
право ошибочно распоряжаться 
человеческой жизнью и увеко-
вечивает социальную неспра-
ведливость, непропорционально 
ориентированную на людей не-
белого цвета кожи, а также на 
граждан, которые не в состоянии 
позволить себе услуги действи-
тельно профессиональных адво-
катов [17]. Кроме того, противни-
ки смертной казни считают, что 
бюджетные траты на осущест-
вление такого приговора пре-
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ступнику или его пожизненное 
заключение в современной Аме-
рике является обоюдоострым 
инструментом для сторонников 
или противников этих мероприя-
тий. Тюремная статистика свиде-
тельствует, что цена исполнения 
смертной казни является более 
тяжелой для бюджета, чем стои-
мость заключения. Так, в Юж-
ной Каролине одна только казнь 
преступника стоит два миллиона 
шестьсот тысяч долларов, а в 
штате Техас – два миллиона три-
ста тысяч долларов. К тому же, 
одна только Калифорния тратит 
девяносто миллионов долларов 
в год для содержания преступ-
ников в камерах смертников, 
что несравненно дороже, чем со-
держание такого же количества 
преступников, пребывающих на 
обычном режиме заключения 
[280]. 

Единства подходов властных 
структур разных американских 
штатов к решению проблемы 
смертной казни до сих пор не 
существует. Юридически казнь 
базируется на криминальном за-
конодательстве штатов. Нормы 
же федерального закона, преду-
сматривающего смертную казнь 
за наиболее тяжкие преступле-
ния, почти не применяются. Вот 
почему каждый штат достаточ-
но самостоятельно определяет 
круг лиц, к которым можно при-
менять смертную казнь, а также 
способы исполнения наказания. 
Это определено федеральной 
Конституцией, в соответствии 
с которой правительству СшА 
конституционно запрещено тре-
бовать от органов власти штатов 
применения федерального уго-
ловного законодательства [369].

Действующее криминальное 
законодательство девятнадца-
ти штатов отменило смертную 
казнь, но тридцать один штат все 
еще имеет в арсенале наказания 
преступников их казнь. В боль-
шинстве штатов криминальные 
законы предусматривают смерт-

ную казнь за убийство первой 
степени, то есть за убийство при 
отягчающих обстоятельствах. 
Однако в штатах Калифорния, 
Делавер, Айдахо, Кентукки, 
Миссури, Миссисипи, Нью-
Джерси, Нью-Гемпшир, Южная 
Каролина, Орегон, Юта, Ва-
шингтон, Вайоминг и Джорджия 
криминальный закон не содер-
жит описания и даже простого 
перечня такого рода отягчающих 
обстоятельств. 

В ряде штатов смертная казнь 
может быть назначена не только 
за убийство первой степени, но и 
за другие тяжкие преступления. 
В штатах Колорадо и Арканзас 
смертная казнь назначается за 
государственную измену; в Ка-
лифорнии – за измену, умышлен-
ную аварию и за лжесвидетель-
ство, во Флориде – за перевозку 
наркотиков и убийство на сексу-
альной почве, в Луизиане – за из-
насилование детей от 12 лет, а в 
Миссисипи подвергают казни за 
воздушное пиратство [17, c. 33-
35].

Наибольшее количество 
смертных приговоров выносится 
судами южных штатов. При этом 
приговоры к смертной казни вы-
носят преимущественно афроа-
мериканцам, что является про-
явлением расизма, укоренивше-
гося в этом регионе еще на заре 
американской государственно-
сти [18, p. 10-11]. Определенные 
положительные сдвиги в направ-
лении предотвращения расист-
ским проявлениям в деятель-
ности американской системы 
правосудия наблюдались в конце 
прошлого века [19]. Тогда из-
вестный криминолог М. Мауэр, 
автор аналитического исследо-
вания «Кризис системы уголов-
ного правосудия в связи с осуж-
дением молодых афроамерикан-
ских мужчин», подготовленного 
по заказу Комиссии СшА по 
гражданским правам, писал: 
«Хотя ситуация в этой сфере во 
многих отношениях тревожна, 

существуют некоторые основа-
ния для осторожного оптимизма, 
ведь наблюдаются определенные 
запрограммированные прави-
тельством изменения в политике 
в области уголовного правосу-
дия» [20, p. 10]. Однако вскоре 
американские сенаторы, авторы 
акта «Слушания в подкомитете 
по Конституции, федерализму и 
правам собственности Комитета 
по судовой системе Сената Со-
единенных штатов на перший 
сессии сто седьмого Конгресса» 
(13 июня 2001 года), объявили, 
что «пока нельзя ликвидиро-
вать диспаритет в осуждении к 
смертной казни белых и черно-
кожих американцев, который 
сводится к тому, что казненных 
афроамериканцев больше, чем 
белых казненных преступни-
ков» [280].

Выводы. Анализ криминаль-
ной политики СшА в отноше-
нии института смертной казни 
доказывает, что смертная казнь 
преступников является вполне 
закономерной мерой возмездия 
государства тем лицам, кото-
рые содеяли особо тяжкие по-
кушения на основы правового 
порядка этой страны. Институт 
смертной казни в СшА является 
достоянием всей истории госу-
дарства и права этой страны. Не 
удивительно, что между вопло-
щением этого института в жизнь 
в ранней Америке, использо-
вавшей опыт смертной казни от 
метрополии, первой Британской 
империи, и современной госу-
дарственной политикой лидера 
мирового сообщества в отноше-
нии искоренения преступности 
под угрозой казни, существует 
нерасчлененное единство. По-
этому смертная казнь и теперь 
является обычным проявлением 
возмездия преступникам от име-
ни государства за совершение 
таких уголовных преступлений, 
которые являются опасными для 
всего американского общества.

Понятно, что в СшА издавна 
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существует широкое движение 
за отмену этого антигуманного 
института, который, тем не ме-
нее, не может достичь успеха в 
реализации своих намерений. 
Этому мешает та социально-
экономическая система, при 
которой только указанным спо-
собом можно защитить права и 
свободы граждан, особенно пра-
ва на охрану жизни и собствен-
ности от противоправных пося-
гательств со стороны неиспра-
вимых преступников. Взвесив 
особенности исторического раз-
вития каждого из субъектов аме-
риканской федерации, должны 
признать, что единого подхода 
властных структур разных аме-
риканских штатов к проблеме 
смертной казни быть не может. 
Юридически смертная казнь 
базируется на уголовном зако-
нодательстве штатов. Нормы же 
федерального закона, предусма-
тривающего смертную казнь за 
тяжкие преступления, почти не 
применяются.

Очевидно, что особенности 
подхода американских право-
охранителей к смертной казни 
преступников в значительной 
степени существованием в Аме-
рике федеративного устройства, 
при котором каждый штат от-
дельно решает вопрос о целе-
сообразности смертной казни 
преступникам, опираясь на соб-
ственный исторический опыт 
борьбы против криминалитета. 
Украина же является унитарным 
государством, в котором должен 
быть единый подход к формиро-
ванию и воплощению общегосу-
дарственной уголовно-правовой 
политики. Тем не менее, отече-
ственному законодателю не-
пременно следует обращаться 
к американскому опыту наказа-
ния наиболее опасных преступ-
ников через смертную казнь, с 
тем чтобы найти другие, более 
естественные для нас, средства 
борьбы против уголовной пре-
ступности.
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Актуальность темы обу-
словлена несовершен-

ством законодательства, регу-
лирующего деятельность На-
ционального банка Молдовы. 
Деятельность Национального 
банка Молдовы регулируется 
не только, вернее, не столько 
законами, сколько подзаконны-
ми нормативными актами, при-
нятыми Национальным банком 
Молдовы. Очевидно, что со-
вмещение правотворческой и 
правоприменительной функций 
является нарушением принципа 
разделения властей. Националь-
ный банк Молдовы издаёт нор-
мативные акты, регулирующие 
его деятельность, что противоре-
чит ст. 6 Конституции РМ, при-
нятой 29.07.1994 года, согласно 
которой в Республике Молдова 
законодательная, исполнитель-
ная и судебная власти разделе-

ны и взаимодействуют при осу-
ществлении своих прерогатив 
в соответствии с положениями 
Конституции. 

Изложение основного ма-
териала. Деятельность Нацио-
нального банка Молдовы регу-
лируется законом РМ «О Нацио-
нальном банке Молдовы» № 548-
XIII от 21.07.1995 года, законом 
РМ «О финансовых учрежде-
ниях» № 550-XIII от 21.07.2995 
года, законом РМ «О валютном 
регулировании» № 62-XVI от 
2111.03.2008 года, Исполнитель-
ным кодексом Республики Мол-
дова (далее – ИК РМ) № 443-XV 
от 24.12.2004 года (в редакции 
закона РМ № 143 от 02.07.2010 
года), другими законами и подза-
конными нормативными актами, 
а также подзаконными норма-
тивными актами Национального 
банка Молдовы.
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Очевидно, что закон, позво-
ляющий государственному орга-
ну издавать нормативные акты, 
регулирующие отношения этого 
органа с другими субъектами 
права, создаёт благоприятные 
условия для злоупотреблений. 
Не удивительно, что был похи-
щен 1 млрд. долларов, а главные 
виновники – руководители На-
ционального банка Молдовы, 
т.к. они передали деньги сомни-
тельным клиентам, до сих пор 
не привлечены к уголовной от-
ветственности.

Согласно частям (1) и (2) ст. 
1 закона РМ «О Национальном 
банке Молдовы» № 548-XIII от 
21.07.1995 года Национальный 
банк Молдовы является цен-
тральным банком Республики 
Молдова и самостоятельным пу-
бличным юридическим лицом 
и несет ответственность перед 
Парламентом РМ [1].

Закон РМ «О Национальном 
банке Молдовы» не содержит 
легального определения по-
нятия «юридическое лицо» и 
понятия «самостоятельное пу-
бличное юридическое лицо». 
Легальное определение понятия 
«юридическое лицо» содержит-
ся в Гражданском кодексе Ре-
спублики Молдова (далее – ГК 
РМ) № 1107-XV от 06.06.2002 
года [2].

Согласно части (1) ст. 55 ГК 
РМ юридическим лицом при-
знается организация, которая 
имеет в собственности обосо-
бленное имущество и отвечает 
по своим обязательствам этим 
имуществом, может от своего 
имени приобретать и осущест-
влять имущественные и личные 
неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и 
ответчиком в судебной инстан-
ции. 

Согласно ст. 57 ГК РМ юри-
дические лица подразделяются 
на юридические лица публич-
ного права и юридические лица 
частного права, выступающие 

в гражданских отношениях на 
равных началах. 

ГК РМ не даёт легального 
определения понятия «юриди-
ческое лицо публичного права». 

Согласно части (2) ст. 58 ГК 
РМ органы, уполномоченные 
осуществлять часть функций 
(полномочий) Правительства, 
обладают правами юридическо-
го лица, только если это вытека-
ет из положений закона либо, в 
случаях, прямо предусмотрен-
ных законом, – из актов органов 
центрального или местного пу-
бличного управления. 

Из содержания части (2) ст. 
58 ГК РМ можно сделать вывод, 
что юридическим лицом пу-
бличного права является юри-
дическое лицо, которое создано 
органом публичной власти и ко-
торое исполняет часть функций 
органов публичной власти. 

Статья 2 закона РМ «О На-
циональном банке Молдовы» 
определяет банк как «финансо-
вое учреждение, по роду своей 
деятельности принимающее от 
физических или юридических 
лиц депозиты или их эквивален-
ты, которые могут быть пере-
ведены посредством различных 
платежных инструментов, и ис-
пользующее эти средства пол-
ностью или частично для пре-
доставления кредитов или для 
инвестирования за свой счет и 
на свой риск».

Статья 2 закона РМ «О На-
циональном банке Молдовы» 
определяет финансовое учреж-
дение как юридическое лицо, по 
роду своей деятельности прини-
мающее депозиты или их экви-
валенты, которые не могут быть 
переведены посредством раз-
личных платежных инструмен-
тов, и использующее эти сред-
ства полностью или частично 
для предоставления кредитов 
или для инвестирования за свой 
счет и на свой риск.

Компетенция Национального 

банка Молдовы определена ст. 
3 закона РМ «О Национальном 
банке Молдовы», согласно кото-
рой в компетенцию Националь-
ного банка входит:

а) заключение договоров и 
выпуск обязательств;

b) приобретение и распоряже-
ние движимым и недвижимым 
имуществом в целях осущест-
вления своих функций и обеспе-
чения своей деятельности;

с) обращение с иском в суд 
и участие в процессе в качестве 
субъекта.

Основные функции Нацио-
нального банка Молдовы опре-
делены ст. 5 закона РМ «О На-
циональном банке Молдовы».

Согласно части (1) ст. 5 этого 
закона национальный банк осу-
ществляет следующие основные 
функции:

а) определяет и осуществляет 
денежную и валютную политику 
государства;

b) действует как банкир и 
агент государства;

с) проводит экономический и 
денежный анализ и на его осно-
ве вносит Правительству свои 
предложения, доводит результа-
ты анализа до сведения обще-
ственности;

d) лицензирует, осуществляет 
надзор и регулирование деятель-
ности финансовых учреждений и 
филиалов иностранных банков;

е) предоставляет кредиты 
банкам;

f) осуществляет надзор за си-
стемой платежей в республике и 
способствует стабильному и эф-
фективному функционированию 
автоматизированной системы 
межбанковских платежей;

g) выступает как единствен-
ный эмиссионный орган нацио-
нальной валюты;

h) устанавливает режим об-
менного курса национальной ва-
люты;

i) хранит валютные резервы 
государства и управляет ими;
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j) от имени Республики Мол-
дова принимает на себя обяза-
тельства, выполняет операции, 
вытекающие из участия Респу-
блики Молдова в деятельности 
международных публичных ор-
ганизаций, в банковской, кре-
дитной и денежной сферах в со-
ответствии с условиями между-
народных договоров;

k) составляет платежный ба-
ланс, международную инвести-
ционную позицию и разрабаты-
вает статистику внешнего долга 
Республики Молдова;

l) осуществляет валютное ре-
гулирование на территории Ре-
спублики Молдова;

m) лицензирует, осуществля-
ет регулирование и надзор дея-
тельности по предоставлению 
платежных услуг и деятельности 
по выпуску электронных денег;

n) учреждает Единый цен-
тральный депозитарий, осущест-
вляет, регулирует и контролирует 
его деятельность в соответствии 
с функциями, установленными 
законом о Едином центральном 
депозитарии и другими норма-
тивными актами;

o) действует в качестве орга-
на банковской резолюции в со-
ответствии с Законом об оздо-
ровлении банков и банковской 
резолюции.

Согласно пункту i) части (1) 
ст. 5 этого закона Национальный 
банк Молдовы осуществляет ва-
лютное регулирование на терри-
тории Республики Молдова.

Валютное регулирование на 
территории Республики Мол-
дова осуществляется в соответ-
ствии с законом РМ «О валют-
ном регулировании» № 62-XVI 
от 2111.03.2008 года [3].

Согласно частям (3) и (4) ст. 
4 закона РМ «О валютном регу-
лировании» валютные операции 
подлежат разрешению Нацио-
нальным банком Молдовы, если 
это предусмотрено настоящим 
законом, а разрешение валютной 

операции представляет собой ав-
торизацию Национальным бан-
ком Молдовы осуществления ва-
лютной операции путем выдачи 
соответствующего разрешения.

Согласно части (10) ст. 9 за-
кона РМ «О валютном регули-
ровании» покупка резидентами 
иностранных финансовых ин-
струментов на денежном рын-
ке Республики Молдова или на 
иностранном денежном рынке 
осуществляется на основании 
разрешения Национального бан-
ка Молдовы, за исключением 
случаев, предусмотренных ча-
стями (11) и (12) закона.

Согласно части (3) ст. 6 зако-
на РМ «О Национальном банке 
Молдовы» любой проект норма-
тивного акта органа публичной 
власти, касающийся областей, 
относящихся к функциям На-
ционального банка, принимает-
ся после получения заключения 
по нему Национального банка. 
Заключение должно быть пред-
ставлено в течение не более 30 
дней co дня его истребования. 

Статья 11 закона РМ «О На-
циональном банке Молдовы» 
даёт Национальному банку Мол-
довы право издавать норматив-
ные акты, регулирующие его 
отношения с другими юридиче-
скими и физическими лицами, 
что противоречит принципу раз-
деления властей, установленно-
му ст. 6 Конституции РМ. 

Согласно части (1) ст. 11 зако-
на РМ «О Национальном банке 
Молдовы» для осуществления 
своих функций Национальный 
банк имеет право издавать по-
становления, регламенты, ин-
струкции и распоряжения.

Согласно части (21) ст. 11 за-
кона РМ «О Национальном бан-
ке Молдовы» (в редакции закона 
РМ от 19.06.2014 года № 108) 
нормативные акты Националь-
ного банка могут быть оспорены 
только лицом, в отношении ко-
торого принят индивидуальный 

акт или в отношении которого 
отказано в принятии индивиду-
ального акта на основании оспа-
риваемого нормативного акта. 
Нормативный акт, на основании 
которого принят индивидуаль-
ный акт или отказано в принятии 
индивидуального акта, может 
быть оспорен только одновре-
менно с оспариванием индиви-
дуального акта. 

Предложение. Полагаем, что 
часть (21) ст. 11 закона РМ «О 
Национальном банке Молдовы», 
препятствующую отмене неза-
конных нормативных актов На-
ционального банка Молдовы, 
следует отменить.

Вывод. Полагаем, что любое 
лицо должно иметь право оспо-
рить нормативный акт Нацио-
нального банка Молдовы. Более 
того, следует вменить в обязан-
ность Государственной канцеля-
рии осуществлять контроль за 
законностью нормативных актов 
Национального банка Молдовы 
и оспаривать эти акты в соответ-
ствии с законом РМ «Об админи-
стративном суде» № 793-XIV от 
10.02.2000 года.

Национальным банком Мол-
довы, в частности, изданы сле-
дующие нормативные акты:

Регламент о приостанов-1. 
лении операций, аресте и бес-
спорном взыскании денежных 
средств с банковских счетов, 
утвержденный постановлением 
Административного Совета На-
ционального банка Молдовы № 
375 от 15.12.2005 года, утверж-
денный Министерством финан-
сов РМ 16.12.2005 года № 105 и 
зарегистрированный Министер-
ством юстиции РМ 19.12.2005 
года № 428;

Постановление Ад-2. 
министративного Совета На-
ционального банка Молдовы 
№ 157 от 01.08.2013 года «Об 
утверждении, изменении, до-
полнении и аннулировании  
некоторых нормативных актов 
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Национального банка Молдо-
вы» [4].

Объем только этих подзакон-
ных нормативных актов в не-
сколько раз превышает объем 
закона РМ «О Национальном 
банке Молдовы». 

Таким образом, Националь-
ный банк Молдовы руководству-
ется не столько законом, сколько 
им же созданными нормативны-
ми актами. 

Предложение. Полагаем не-
обходимым уменьшить число 
нормативных актов, издаваемых 
Национальным банком Молдо-
вы. С этой целью необходимо 
установить, что Национальный 
банк Молдовы руководствует-
ся законами и постановлениями 
Правительства РМ, и что Нацио-
нальный банк Молдовы вправе 
издавать только нормативные 
акты, регулирующие отношения 
между органами управления На-
ционального банка Молдовы и 
между работниками Националь-
ного банка Молдовы.

Согласно части (4) ст. 11 зако-
на РМ «О Национальном банке 
Молдовы» акты Национально-
го банка подлежат проверке за-
конности в административных 
судах в соответствии с проце-
дурой, установленной Законом 
об административном суде, и 
требованиями настоящего зако-
на. Положения других законов 
могут применяться в случаях 
оспаривания актов Националь-
ного банка лишь в той мере, в 
какой они не противоречат нор-
мам, установленным настоящим 
законом.

Вывод. Следует отметить, 
что часть (21) ст. 11 закона РМ «О 
Национальном банке Молдовы», 
ограничивающая оспаривание в 
суде нормативных актов Нацио-
нального банка Молдовы, проти-
воречит части (1) ст. 3 закона РМ 
«Об административном суде» № 
793-XIV от 10.02.2000 года, со-
гласно которой объектом иска в 

административный суд являют-
ся административные акты нор-
мативного и индивидуального 
характера, ущемляющие какое-
либо законное право лица, в том 
числе третьего лица, изданные: 
 а) органами публичной власти 
и приравненными к ним настоя-
щим законом другими органами;

b) подразделениями органов 
публичной власти;

с) служащими органов, пред-
усмотренных пунктами а) и b) 
части (1) ст. 3 настоящего закона 
[5].

Противоречие между частью 
(21) ст. 11 закона РМ «О На-
циональном банке Молдовы», 
который является специальным 
законодательным актом, и ча-
стью (1) ст. 3 закона РМ «Об ад-
министративном суде», который 
является общим законодатель-
ным актом, должно разрешаться 
в соответствии с частью (3) ст. 6 
закона РМ «О законодательных 
актах» № 780-XV от 27.12.2001 
года [6].

Согласно части (3) ст. 6 закона 
РМ «О законодательных актах» в 
случае противоречия между нор-
мой общего законодательного 
акта и нормой специального за-
конодательного акта, имеющих 
равную юридическую силу, при-
меняется норма специального 
законодательного акта.

Вывод. Следовательно, при-
менению подлежит норма специ-
ального законодательного акта 
– часть (21) ст. 11 закона РМ «О 
Национальном банке Молдовы», 
а противоречащая этой норме 
общего законодательного акта 
часть (1) ст. 3 закона РМ «Об ад-
министративном суде» примене-
нию не подлежит.

Согласно части (31) ст. 11 
закона РМ «О Национальном 
банке Молдовы» индивидуаль-
ные акты, издаваемые Нацио-
нальным банком, сообщаются 
адресату под роспись или заказ-
ным письмом с уведомлением 
о вручении. Сообщение заказ-

ным письмом с уведомлением о 
вручении осуществляется, в за-
висимости от случая, по месту 
жительства или месту нахожде-
ния лица. Если сообщение акта 
одним из предусмотренных в 
настоящей части способов не-
возможно, в том числе в случае 
отказа адресата от ознакомле-
ния с ним, акт считается сооб-
щенным, если он доступен для 
ознакомления в местонахожде-
нии Национального банка. В по-
следнем случае свидетельством 
сообщения индивидуального 
акта является официальное уве-
домление Национального банка 
о возможности ознакомления с 
ним в местонахождении Нацио-
нального банка, размещаемое в 
10-дневный срок на официаль-
ной веб-странице Национально-
го банка и публикуемое в Офи-
циальном мониторе Республики 
Молдова, а датой установления 
нарушения в соответствии со ст. 
751 считается дата его опублико-
вания в Официальном мониторе 
Республики Молдова. 

Согласно части (51) ст. 11 это-
го закона акты Национального 
банка могут быть оспорены в 
Исполнительном комитете На-
ционального банка путем подачи 
предварительного заявления в 
течение 30 дней со дня сообще-
ния акта. Указанный 30-дневный 
срок не распространяется на 
нормативные акты.

Приостановление исполнения 
актов Национального банка Мол-
довы в административном суде 
производится в соответствии со 
ст. 111 закона РМ «О Националь-
ном банке Молдовы»

Согласно части (1) ст. 111 за-
кона РМ «О Национальном бан-
ке Молдовы» в отступление от 
положений частей (1) и (2) ст. 
21 Закона об административном 
суде № 793-XIV от 10 февра-
ля 2000 года до окончательного 
разрешения дела не может быть 
приостановлено исполнение ак-
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тов Национального банка, от-
носящихся к отзыву лицензии 
банка и мерам, наложенным На-
циональным банком в процессе 
ликвидации банка, а применя-
ются положения части (7) ст. 38 
Закона о финансовых учрежде-
ниях № 550-XIII от 21 июля 1995 
года. 

Согласно части (2) ст.111 это-
го закона требование о приоста-
новлении исполнения актов На-
ционального банка может быть 
заявлено в административном 
суде только после оспаривания 
данных актов в Исполнитель-
ном комитете Национально-
го банка, в течение 30 дней со 
дня принятия постановления 
Исполнительного комитета по 
предварительному заявлению в 
отношении этих актов или по-
сле истечения срока, предусмо-
тренного для рассмотрения 
предварительного заявления. 
Указанный 30-дневный срок не 
распространяется на норматив-
ные акты.

Согласно части (3) ст.111 это-
го закона приостановление ис-
полнения актов Национального 
банка может налагаться судебной 
инстанцией только по заявлению 
истца, поданному одновременно 
с предъявлением иска, и лишь 
при наличии в совокупности 
следующих условий:

а) мотивы, на которые ссыла-
ется истец в обоснование своего 
иска, относятся к делу и явля-
ются вескими, и наличествует 
случай незаконности prima facie 
оспариваемого акта;

b) истец приводит основан-
ные на фактах доводы в пользу 
того, что обстоятельства спора 
требуют срочного приостанов-
ления исполнения обжалуемого 
административного акта во из-
бежание причинения существен-
ного и непоправимого ущерба 
интересам истца;

с) ущерб, который может 
быть причинен истцу, превыша-

ет общественный интерес, яв-
ляющийся целью принятия об-
жалуемого административного 
акта.

Рассмотрение исков об оспа-
ривании актов Национального 
банка Молдовы регулируется 
нормами закона РМ «О Нацио-
нальном банке Молдовы», зако-
на РМ «Об административном 
суде» и Гражданского процес-
суального кодекса Республики 
Молдова (далее – ГПК РМ) № 
225-XV от 30.05.2003 года [7]. 

Между нормами этих трёх за-
конодательных актов имеются 
противоречия, которые должны 
разрешаться в соответствии с ча-
стями (3) и (7) ст. 6 закона РМ «О 
законодательных актах» и ст. 278 
ГПК РМ.

Согласно ст. 278 ГПК РМ 
иски в административный суд 
рассматриваются соответствую-
щими судебными инстанциями 
в общем порядке, предусмотрен-
ном настоящим кодексом, с изъя-
тиями и дополнениями, установ-
ленными законодательством об 
административном суде.

При этом следует учиты-
вать, что в случае противоречия 
между нормами закона РМ «О 
Национальном банке Молдо-
вы» и нормами закона РМ «Об 
административном суде» при-
меняются нормы закона РМ «О 
Национальном банке Молдовы», 
т.к. последний является специ-
альным законом, ибо регулиру-
ет обжалование только админи-
стративных актов Национально-
го банка Молдовы.

Закон РМ «Об администра-
тивном суде» является общим 
законодательным актом, т.к. 
регулирует обжалование адми-
нистративных актов, порядок 
обжалования которых не уста-
новлен специальными законода-
тельными актами.

В случае противоречия меж-
ду нормами ГПК РМ и нормами 
закона РМ «Об административ-

ном суде» применяются нормы 
последнего закона, т.к. он регу-
лирует рассмотрение исков, вы-
текающих из административных 
отношений, а ГПК РМ регулиру-
ет рассмотрение исков, не урегу-
лированных специальными зако-
нами. Поэтому в случае противо-
речия между нормами ГПК РМ и 
норами закона РМ «Об админи-
стративном суде» применяются 
нормы закона РМ «Об админи-
стративном суде».

Вывод. В частности, имеют-
ся противоречия:

1. между частью (1) ст. 118 
ГПК РМ, согласно которой каж-
дая сторона должна доказать те 
обстоятельства, на которые она 
ссылается как на основание сво-
их требований и возражений, 
если законом не установлено 
иное, и между частью (3) ст. 24 
закона РМ «Об административ-
ном суде», согласно которой при 
рассмотрении в административ-
ном суде искового заявления об 
аннулировании обжалуемого ад-
министративного акта представ-
ление доказательств вменяется 
в обязанность ответчика, а при 
рассмотрении требования о воз-
мещении причиненного ущерба 
- в обязанность обеих сторон;

2. между пунктом с) части (1) 
ст. 167 ГПК РМ, согласно кото-
рому к исковому заявлению при-
лагаются документы, подтверж-
дающие обстоятельства, на кото-
рых истец основывает свое тре-
бование, копии этих документов 
для ответчиков и третьих лиц, 
если они у них отсутствуют, и 
между частью (2) ст. 19 закона РМ 
«Об административном суде», 
согласно которой при подаче ис-
кового заявления в администра-
тивный суд истец одновременно 
представляет копию предвари-
тельного заявления с доказатель-
ствами его отправки или получе-
ния соответствующим органом, 
обжалуемый административный 
акт или, по обстоятельствам, от-
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вет органа публичной власти на 
предварительное заявление либо 
извещение об его отклонении, 
если таковое получено.

Пункт с) части (1) ст. 167 ГПК 
РМ противоречит и части (2) ст. 
22 закона РМ «Об администра-
тивном суде», согласно которой 
в случае принятия искового за-
явления к рассмотрению судья 
распоряжается:

a) о вручении ответчику копии 
искового заявления и копий при-
лагаемых к нему документов;

b) о представлении суду от-
ветчиком обжалуемого админи-
стративного акта, документа-
ции, на основании которой он 
был издан, выписок или других 
сведений, которые суд считает 
необходимыми для рассмотре-
ния дела;

c) о первой явке в суд сторон 
не позднее чем через 10 дней по-
сле принятия искового заявления 
к рассмотрению.

Согласно части (1) ст. 22 зако-
на РМ «О Национальном банке 
Молдовы» органами управления 
Национального банка являются 
Надзорный совет и Исполни-
тельный комитет. 

Согласно части (1) ст. 23 зако-
на РМ «О Национальном банке 
Молдовы» Надзорный совет со-
стоит из семи членов:

а) председателя, являющегося 
также президентом Националь-
ного банка;

b) заместителя председате-
ля, являющегося также первым 
вице-президентом Националь-
ного банка;

c) одного члена, являющегося 
вице-президентом Национально-
го банка;

d) четырех членов, которые 
не являются работниками На-
ционального банка. 

Надзорный совет являет-
ся коллегиальным органом от-
ветственности за организацию 
эффективной системы незави-
симого публичного надзора за 

деятельностью Национального 
банка Молдовы.

Президент Национально-
го банка Молдовы назначается 
Парламентом по представлению 
председателя Парламента.

Первый вице-президент и 
вице-президенты назначаются 
Парламентом по представлению 
Президента Национального бан-
ка.

Согласно части (4) ст. 22 за-
кона РМ «О Национальном бан-
ке Молдовы» Исполнительный 
комитет осуществляет исполни-
тельное руководство Националь-
ным банком и обеспечивает неза-
висимое выполнение основных 
функций такового в установлен-
ном законом порядке.

Согласно части (2) ст. 23 этого 
закона Исполнительный комитет 
состоит из пяти членов:

а) председателя, являющегося 
также президентом Националь-
ного банка;

b) заместителя председате-
ля, являющегося также первым 
вице-президентом Националь-
ного банка;

с) трех членов, являющихся 
вице-президентами Националь-
ного банка.

Согласно части (7) ст. 23 этого 
закона кандидаты на должность 
члена Надзорного совета или 
члена Исполнительного комите-
та должны иметь гражданство 
Республики Молдова, высшее 
образование, обладать хорошей 
репутацией, за последние пять 
лет не иметь в регистре тестиро-
вания профессиональной непод-
купности записей относительно 
отрицательного результата теста 
на профессиональную непод-
купность за нарушение обязан-
ности, предусмотренной пун-
ктом а) части (2) ст.6 закона «О 
тестировании профессиональ-
ной неподкупности, об оценке 
институциональной неподкуп-
ности» № 325 от 23 декабря 2013 
года [8]. При этом кандидаты на 

должность члена Надзорного со-
вета должны обладать не менее 
чем 10-летним опытом работы 
в области финансов, права или 
аудита либо состоять в научной 
или академической должности в 
данных областях, а кандидаты на 
должность члена Исполнитель-
ного комитета должны обладать 
не менее чем 10-летним опытом 
работы в финансовой или денеж-
ной сфере.

Часть (10) ст. 23 закона РМ «О 
Национальном банке Молдовы» 
предусматривает возможность 
отзыва Парламентом РМ любо-
го из членов Надзорного совета 
или членов Исполнительного ко-
митета в соответствии с частью 
(11) ст. 23 этого закона.

Согласно части (12) ст. 23 
этого закона постановление об 
отзыве члена Надзорного совета 
или члена Исполнительного ко-
митета может быть обжаловано 
в Апелляционную палату Киши-
нэу в 15-дневный срок со дня его 
опубликования в Официальном 
мониторе Республики Молдова.

Функции Президента Нацио-
нального банка Молдовы опре-
делены ст. 24 , а функции над-
зорного совета определены ст. 
26 закона РМ «О Национальном 
банке Молдовы».

Функции Исполнительного 
комитета определены ст. 27 это-
го закона.

Согласно части (1) ст. 27 зако-
на РМ «О Национальном банке 
Молдовы» Исполнительный ко-
митет осуществляет следующие 
функции:

а) определяет денежную по-
литику государства, в том числе 
уровень процентных ставок на 
инструменты денежной полити-
ки, условия предоставления кре-
дитов, виды и уровень резервов 
финансовых учреждений, подле-
жащих хранению в Националь-
ном банке;

b) определяет валютную по-
литику государства и режим 
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обменного курса национальной 
валюты;

с) принимает нормативные 
акты Национального банка и 
утверждает рекомендации, под-
лежащие представлению Нацио-
нальным банком компетентным 
органам;

d) утверждает не менее чем 
двумя третями голосов присут-
ствующих на заседании чле-
нов Исполнительного комитета 
предоставление любого кредита 
или использование других фи-
нансовых инструментов в поль-
зу какого-либо банка в соответ-
ствии с частью (3) ст.18;

e) обеспечивает исполнение 
постановлений Надзорного со-
вета, принятых в соответствии 
со ст. 26;

f) устанавливает порядок 
выдачи лицензий, разрешений, 
утверждений, согласий, выда-
ваемых Национальным банком 
в соответствии с действующим 
законодательством;

g) осуществляет планиро-
вание и организацию текущей 
деятельности Национального 
банка;

h) рассматривает при необхо-
димости результаты проверок, 
проведенных в субъектах, нахо-
дящихся под надзором Нацио-
нального банка, принимает соот-
ветствующие постановления по 
ним;

i) принимает решение о вы-
пуске долговых обязательств 
Национального банка, объеме и 
условиях их выпуска. 

Согласно части (1) ст. 35 зако-
на РМ «О Национальном банке 
Молдовы» Национальный банк, 
члены его органов управления 
назначенный ликвидатор и ра-
ботники Национального банка 
не несут гражданско-правовую, 
административную или уголов-
ную ответственность за выпол-
ненные действия или деяния 
либо за невыполнение действий 
или деяний при осуществлении 

функций, предоставленных зако-
ном Национальному банку, в том 
числе за проведение внутренних 
операций в рамках осуществле-
ния этих функций, исключая 
случаи, когда судебными ин-
станциями установлено выпол-
нение или невыполнение этими 
лицами, недобросовестно любо-
го действия или деяния в связи с 
осуществлением функций Наци-
онального банка, причинившего 
вред третьим лицам.

Предложение. Полагаем, что 
часть (1) ст. 35 закона РМ «О 
Национальном банке Молдовы» 
следует отменить, т.к. все работ-
ники Национального банка Мол-
довы должны нести гражданско-
правовую, уголовную или право-
нарушительную ответственность 
на общих основаниях, что соот-
ветствует требованиям части (2) 
ст. 16 Конституции РМ, согласно 
которой все граждане Республи-
ки Молдова равны перед законом 
и властями независимо от расы, 
национальности, этнического 
происхождения, языка, религии, 
пола, взглядов, политической 
принадлежности, имуществен-
ного положения или социально-
го происхождения.

Согласно части (2) ст. 35 зако-
на РМ «О Национальном банке 
Молдовы» затраты, связанные 
с уголовными, гражданскими, 
правонарушительными процес-
сами, возбужденными против 
лиц, предусмотренных в части 
(1), в отношении совершенных 
ими действий или поступков, 
или упущением выполнения ими 
некоторых действий или поступ-
ков при исполнении полномочий, 
возложенных на Национальный 
банк согласно закону, в том чис-
ле при выполнении внутренних 
операций, определенных для вы-
полнения данных полномочий, 
несет Национальный банк. В 
контексте настоящей статьи под 
затратами, связанными с уголов-
ными, гражданскими и правона-

рушительными процессами под-
разумеваются по меньшей мере 
затраты по юридической по-
мощи и затраты по проведению 
экспертизы, если правила На-
ционального банка не предусма-
тривают и другие категории рас-
ходов. Для регламентирования 
категорий понесенных расходов 
и процедуры несения данных 
расходов Национальный банк 
издает положения. 

Предложение. Полагаем, что 
эту правовую норму следует от-
менить, т.к. судебные расходы, 
согласно ст. 94 ГПК РМ взыски-
ваются со стороны, проигравшей 
процесс, а не с организации, в 
которой он работает.

Согласно части (3) ст. 35 зако-
на РМ «О Национальном банке 
Молдовы» члены органов управ-
ления Национального банка не 
могут быть задержаны, аресто-
ваны либо привлечены к право-
нарушительной или уголовной 
ответственности иначе как по 
решению Генерального проку-
рора.

Предложение. Полагаем, что 
часть (3) ст. 35 закона РМ «О 
Национальном банке Молдовы» 
даёт необоснованные привиле-
гии членам органов управления 
Национального банка Молдовы. 
Полагаем, что эти лица должны 
привлекаться к правонаруши-
тельной или уголовной ответ-
ственности на общих основани-
ях, как и все другие граждане. 
Потому часть (3) ст. 35 закона 
РМ «О Национальном банке 
Молдовы» следует отменить. 

Национальный банк Молдовы 
наделён правом применять санк-
ции и исправительные меры.

Согласно части (1) ст. 75 зако-
на РМ «О Национальном банке 
Молдовы» Национальный банк в 
случае установления нарушения 
закона или своих нормативных 
актов, условий лицензирования, 
требований выданных Нацио-
нальным банком разрешений, 
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утверждений, согласий (далее – 
разрешения), недостатков в дея-
тельности, неисполнения нало-
женных санкций и исправитель-
ных мер (далее – нарушения), 
может применить следующие 
санкции:

а) санкции, предусмотренные 
Законом о финансовых учрежде-
ниях № 550-XIII от 21 июля 1995 
года;

b) вынесение письменного 
предупреждения;

c) наложение и взыскание в 
бесспорном порядке штрафа с 
учреждения по валютному обме-
ну (иного, чем банк) в размере от 
5000 до 25000 леев;

d) частичное или полное при-
остановление деятельности;

е) отзыв лицензии, разреше-
ния.

Порядок применения санкций 
и исправительных мер установ-
лен ст. 752 закона РМ «О Нацио-
нальном банке Молдовы».

Согласно частям (1) и (2) ст. 
752 этого закона санкции и испра-
вительные меры к банкам приме-
няются руководящими органами 
Национального банка, уполномо-
ченными на это в соответствии с 
Законом о финансовых учрежде-
ниях № 550-XIII от 21 июля 1995 
года. Санкции и исправительные 
меры к агентам валютного кон-
троля, указанным в пунктах b) 
и с) части (2) ст. 58 закона «О 
валютном регулировании» № 
62-XVI от 21 марта 2008 года, а 
также к обладателям разреше-
ний, выданных Национальным 
банком, применяются президен-
том, первым вице-президентом, 
вице-президентами, кроме за-
ключающихся в приостановле-
нии деятельности и отзыве ли-
цензии/разрешения, применение 
которых относится к компетен-
ции Исполнительного комитета.

Согласно части (4) ст. 752 это-
го закона санкции могут быть 
применены в течение шести ме-
сяцев с даты установления нару-

шения, но не позднее трех лет с 
даты его совершения, если зако-
ном не предусмотрено иное.

Предложение. Полагаем це-
лесообразным изменить часть 
(4) ст. 752 закона РМ «О Нацио-
нальном банке Молдовы», уста-
новив, что санкции могут быть 
применены в течение 12 месяцев 
со дня совершения нарушения. 
Такой срок установлен частью 
(2) ст. 30 Кодекса о правонару-
шениях Республики Молдова 
(далее – КоП РМ) № 218-XVI от 
24.10.2008 года [9].

Согласно части (10) ст. 752 за-
кона РМ «О Национальном бан-
ке Молдовы» решение о наложе-
нии штрафа является исполни-
тельным документом, а согласно 
части (11) ст. 752 этого закона 
решение о наложении штрафа 
вручается лично или направ-
ляется заказным письмом про-
веряемому лицу в течение трех 
рабочих дней со дня принятия. В 
случае неуплаты штрафа в тече-
ние десяти рабочих дней со дня 
получения решения о наложении 
штрафа Национальный банк:

a) взыскивает в бесспорном 
порядке штраф с банка путем 
списания суммы штрафа со сче-
тов банка, открытых в Нацио-
нальном банке;

b) направляет соответствую-
щее решение банку, в котором 
открыт счет учреждения по ва-
лютному обмену (иного, чем 
банк), с приложением инкассо-
вого поручения о бесспорном 
взыскании штрафа;

c) направляет соответствую-
щее решение (выписку из реше-
ния) для исполнения судебному 
исполнителю в порядке, уста-
новленном Исполнительным ко-
дексом Республики Молдова, – в 
случае отзыва/возврата соответ-
ствующего решения по причине 
отсутствия или недостаточности 
денежных средств на банковском 
счете учреждения по валютному 
обмену (иного, чем банк), а так-

же в случае наложения штрафа 
на иных лиц.

Национальный банк Молдо-
вы и органы управления Нацио-
нальным банком Молдовы наде-
лены многими правами и приви-
легиями.

Однако гражданско-правовая 
ответственность Национального 
банка Молдовы законом РМ «О 
Национальном банке Молдовы» 
не установлена. Не установлена 
и административная ответствен-
ность членов органов управле-
ния Национальным банком Мол-
довы.

Предложение. Полагаем, 
что закон РМ «О Национальном 
банке Молдовы» следует изме-
нить: отменить необоснованные 
привилегии руководящих ра-
ботников Национального банка 
Молдовы, установить дисципли-
нарную, материальную, адми-
нистративную и уголовную от-
ветственность этих работников, 
сделать деятельность Нацио-
нального банка Молдовы про-
зрачной.
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Criterii pentru publicarea articolelor în revista „Legea și viața”
În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la evaluarea 

şi clasificarea revistelor ştiinţifice (aprobat prin Hotărîrea CSŞDT al 
AŞM nr. 196 din 18.10.2012) şi Regulamentului privind publicaţiile ştiinţi-
fice şi ştiinţifico – metodice (anexă la Hotărârea Comisiei de atestare a ca-
drelor ştiinţifice şi ştiinţifico – didactice nr. AT – 8/1 – 2 din 23 decembrie 
2010) elaborate în conformitate cu prevederile Codului cu privire la ştiinţă şi 
inovare nr. 259 – XV din 15 iulie 2004, cu modificările ulterioare şi a actelor 
normative ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi ale Consiliului Naţional 
pentru Acreditare şi Atestare, 

Colegiul de redacţie al Revistei „Legea și viața” admite pentru pu-
blicare:

Articole ştiinţifice; Articole de sinteză; Articole de fond - 
Articolul ştiinţific: 

prezintă - reflecţii personale asupra unui subiect, promovînd atît idei 
ale cercetătorilor în domeniu, cît şi experienţa proprie;

expune - idei care trebuie să aibă un înalt nivel de generalizare, să 
conţină rezultate originale, neabordate anterior, cu menţionarea oportunităţii 
studierii problemei respective; 

este asigurat-  de o listă bibliografică care se plasează la sfârşit, făcîn-
du – se referinţele necesare în conţinutul articolului; 

poate avea-  unul sau mai mulţi autori, fiind indicată clar contribuţia 
fiecăruia în coli de autor; nu se recomandă ca un articol de volum mic sau 
mediu să aibă mai mulţi coautori, deoarece aportul lor la elaborarea lucrării 
poate fi contestat;

are un volum-  care variază între 9 – 10 pagini (nu mai mult de 20000 
caractere) 

Articolul de sinteză:
se deosebeşte prin contribuţii substanţiale în domeniu, abordînd critic - 

şi comparativ lucrările autorilor la temă, avînd un text, de regulă, voluminos 
(circa 2,5 coli de autor) 

are bibl... bogată (circa 60 surse bibliografice);- 
descrie rezultatele obţinute în domeniu prin utilizarea unui instrumen-- 

tar analitic amplu, care permite evidenţierea aspectelor pozitive şi problema-
tice ale lucrărilor analizate;

sensibilizează comunitatea asupra unui subiect actual, de multe ori - 
controversat, prin lectura unei singure publicaţii, fără ca să aibă nevoie să 
studieze şi alte surse la temă.

Articolul de fond:
exprimă-  punctul de vedere al colegiului de redacţie al revistei asupra 

unei probleme ştiinţifice importante, de actualitate.
AUTORUL va respecta următoarele CERINŢE faţă de componentele 

structurale ale articolului ştiinţific, pe care le va expune distinct:
titlul articolului-  (format din 10 – 12 cuvinte; conţine noţiuni exacte, 

care nu lasă loc ambiguităţilor; corespunde conţinutului; nu „promite” mai 
mult decît ceea ce conţine; evită termenii cu mai multe sensuri, este formulat 
concis, simplu, eliminînd verbele a fi, a avea, a obţine, titlurile – întrebare 
fiind mai adecvate pentru articolele ştiinţifice)

REZUMAT-  (în limba română şi într – o limbă de circulaţie inter-
naţională, oferind informaţii despre studiu, suficient de cuprinzător, exact, 
redactat cu atenţie deosebită, nu include informaţii care nu se regăsesc în 
text, se scrie cu claritate, la diateza activă, la timpul prezent (timpul trecut se 
utilizează numai la descrierea modului de manipulare a variablelor), conţine 
în jurul la 75 – 100 de cuvinte);

Cuvinte – cheie-  (în limba română şi într – o limbă de circulaţie 
internaţională)

Introducere- 
Scopul articolului-  
Metode şi materiale aplicate- 
Rezultate obţinute şi discuţi- 
Concluzii- 
Referinţe bibliografice-  (se va respecta structura curentă, conform Ho-

tărîrii CNAA            nr. AT03 din 23 aprilie 2009) 
În aprecierea articolelor prezentate, Colegiul de redacţie se va baza pe:

respectarea cerinţelor de structură ale articolului ştiinţific - 
respectarea convenţiilor editoriale: titlurile articolelor, rezuma-- 

tele şi referinţele să fie clare, informative, corecte, complete, autorii să 
poată fi identificaţi prin afilierea instituţională şi adresă;

elementele de originalitate- , care vor consta în: 
(a) noutatea ideilor formulate şi interpretate; - 
(b) noutatea punctelor de vedere ale cercetătorului; - 
(c) „prospeţimea” limbajului ştiinţific utilizat;- 
 (d) forţa de convingere care decurge din puterea textului lucrării de a - 

capta raţionalitatea cititorilor; 
(e ) personalizarea textului expus prin impunerea „vocii” autorului, - 

distinctă de alte voci 
recenzarea anonimă a articolelor ştiinţifice- 
aplicarea procedurii de peer – review, care este obligatorie - (evalu-

area articolului de către doi referenţi independenţi)
respectarea cerinţelor tehnice pentru publicarea articolelor în - 

revistă (Times New Roman (TNR), font 12, cu 1,5 linii spaţiu între rînduri, 
format A4, cu margini: stînga – 3 cm, dreapta – 1,5 cm, sus şi jos – 2,5 cm, pe 
o singură parte a foii. Toate paginile articolului se numerotează)

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor- , selecției și pre-
ciziei faptelor și informației citate revine în exclusivitate autorilor. În acelaşi 
număr al revistei poate fi publicat doar un singur articol al unui autor. Numă-
rul de autori al unui articol nu poate fi mai mare de două persoane. Autorul 
(ii) trimite redacției 2 exemplare originale a articolului (semnate de autor) în 
imprimare pe hârtie şi trimite articolul în format electronic prin e – mail la 
adresa: legea_zakon@mail.ru 

Volumul articolului nu trebuie să depășească 0,5 c.a- . dactilogra-
fiate pe hîrtie, format A4 (20 de mii de caractere, sau 9 – 10 pagini de text), 
inclusiv figuri, tăblițe, referinţe şi scheme.  Atunci cînd se plasează referinţe 
bibliografice în limba engleză este necesar de indicat denumirea oficială a 
surselor (revistelor) în limba engleză. 

Pentru a plasa un articol în Revistă este necesar de prezentat urmă-
toarele documente: 

cerere, informaţiile despre autor (i), articolul, fotografia autorului (au-- 
torilor) în format JPG, adnotare (abstract, rezumat) în trei limbi (română, rusă 
şi engleză) într – un volum de 100 de cuvinte, cuvinte – cheie (5 – 7 cuvinte). 
Adnotarea nu trebuie să conţină referiri la literatura citată, tabele şi figuri;

declaraţia privind asumarea răspunderii (Subsemnatul, declar pe răs-- 
pundere personală că materialele prezentate în articol sînt rezultatul propriilor 
cercetări şi realizări ştiinţifice. Conştientizez că, în caz contrar, urmează să 
suport consecinţele în conformitate cu legislaţia în vigoare. Numele de fami-
lie, prenumele, semnătura, data, adresa, telefonul de contact);

informaţia despre autor (i) conține următoarele date: numele, pre-- 
numele, patronimicul autorului (autorilor), locul de muncă, funcția, titlul 
științific, gradul ştiinţific, adresa poștală, adresa electronică şi numărul de 
telefon. Numele autorului (autorilor) ar trebui să fie listate sub titlul artico-
lului, în dreapta.

REGULAMENTUL
cu privirea la recenzarea articolelor științifice în revista „Legea și viața” 

Articole ştiinţifice primite de redacţia revistei „Legea și viața” trec prin 
Instituția de recenzare. Colegiul redacțional al revistei „Legea și viața” a 
adoptat un sistem de patru niveluri de recenzare a articolelor și materialelor 
prezentate spre publicare:

 Primul nivel – recenzarea de către Redactorul – șef (main editor peer 
review); 

Al doilea nivel  –  recenzie de „nivel deschis” (open peer review  –  au-
torul şi recenzentul se cunosc reciproc) – recenzia este transmisă la redacție 
de către autor; 

Al treilea nivel  –  recenzie de nivel „orb – unilateral” (single – blind – 
recenzentul știe despre autor, autorul  –  nu); 

Al patrulea nivel  –  recenzie de nivel „orb – dublu” (double – blind  
–  atît recenzentul, cît și autorul, nu ştiu unul despre altul). 

Fiecare articol ştiinţific necesită să aibă recenzii: 
 –  deschise: primul nivel – recenzia (decizia) redactorului – șef; 
al doilea nivel  –  recenzia unui recenzent oficial, specialist în domeniu 

(doctor sau doctor habilitat);  –  confidențiale (oarbe):

 al treilea nivel – recenzia redactorului științific sau a unui membru al 
colegiului de redacție; 

al patrulea nivel – la decizia consiliului redacțional și recenzentul poate 
fi doar din exterior. 

Toate articolele științifice, primite de Colegiul redacţional al revistei, 
sînt supuse obligatoriu recenzării „orb – dublu” (double – blind  –  atît 
recenzentul, cît și autorul, nu ştiu unul despre altul). Această recenzare este 
efectuată de către experți externi din baza de date de experți (recenzori) ai 
revistei, la solicitarea Colegiului redacţional. 

 Analizînd recenziile, redacția evaluează prezenţa în articole a ele-
mentelor de actualitate a problemei științifice pe care autorul pretinde să o 
soluționeze. Recenzia necesită să descrie în mod clar valoarea teoretică sau 
aplicativă a investigației, și să coreleze constatările autorului cu conceptele 
ştiinţifice existente. Un element de bază al recenziei ar trebui să fie aprecierea 
de către recenzent a contribuţiei personale a autorului articolului la soluţiona-
rea problemei. Este necesar de a menţiona în recenzie corespunderea stilului, 
logicii şi nivelului de accesibilitate a expunerii științifice a materialului de 
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către autor, precum şi un aviz privind fiabilitatea şi valabilitatea concluziilor.
 După primirea recenziilor, redacția analizează articolele prezentate şi 

adoptă decizia finală, în baza unei evaluări complete, privitor la publicarea 
sau ne publicarea articolelor. În baza deciziei adoptate autorului i se comu-
nică, prin e – mail sau poştă, informația cu privire la evaluarea articolului 
şi decizia adoptată. În cazul în care se refuză publicarea articolului, recen-
zenţii rămîn anonimi. 

 Colegiul de redacţie îşi rezervă dreptul de a trimite articolul la o recen-
zie suplimentară externă anonimă (double – blind).

 Redactor – şef, în asemenea caz, trimite recenzentului o scrisoare în 

care solicită recenzarea, atașînd la scrisoare articolul şi modelul conform 
căruia se recomandă a efectua recenzia. 

 Prezența recenziilor pozitive nu este un motiv suficient pentru publica-
rea articolului. Decizia finală privitor la publicarea articolului este adoptată 
de colegiul redacțional. 

 În cazul în care există o critică substanţială din partea recenzentului, 
însă articolul, la general, este evaluat pozitiv, colegiul redacțional poate 
aprecia articolul ca polemic și poate decide de a – l publica în rubrica „Tri-
buna discuțională”. 

 Originalele recenziilor sînt păstrate la revista „Legea și viața”.

KРИТЕРИИ ДЛЯ ПУбЛИКАЦИИ СТАТЕЙ В жУРНАЛЕ  «Legea și viața»
В соответствии с положениями Регламента об оценке и классифи-

кации научных журналов (утвержденными Постановлением Высшего 
совета по науке и технологическому развитию Академии Наук Молдовы 
№ 196 от 18.10.2012 г.) и Положением о научных и научно – методиче-
ских публикациях (Приложение к Решению Комиссии аттестации науч-
ных и научно – педагогических кадров № AT – 8/1 – 2 от 23 декабря 2010 
г.), разработанными в соответствии с положениями Кодекса о науке и 
инновациях № 259 – XV от 15 июля 2004 г., с поправками, и норма-
тивными актами Академии Наук Молдовы и Национального Совета по 
Аккредитации и Аттестации,

Редколлегия журнала «Legea și viața» допускает к публикации:
 –  Научные статьи
 –  Обзорные статьи 
 –  Передовые статьи
Научная статья:
 –  являет собой личные размышления на тему, представленную 

другими исследователями данной области, а также свой собственный 
опыт в изучении проблемы;

 –  излагает идеи, которые должны содержать высокий уровень 
обобщения, оригинальные результаты, не рассмотренные ранее, с ука-
занием возможности изучения данной проблемы; 

 –  содержит библиографический список, размещенный в конце 
документа, а необходимые сноски на него приводятся в содержании 
статьи; 

 –  может иметь одного или нескольких авторов, с четким указани-
ем вклада каждого в авторских листах; не рекомендуется, чтобы статья 
малого или среднего объема имела несколько соавторов, поскольку их 
вклад в работу может быть оспорен;

 –  объем статьи варьирует в размере 9 – 10 страниц ( но не более 
20000 символов). 

Обзорная статья:
 –  Отличается существенным вкладом в данную область, рассма-

тривает критически и сравнительно работы авторов на заданную тему, 
текст статьи, как правило, объемный (около 2,5 авторских листов);

 –  богатая библиография (около 60 библиографических источни-
ков);

 –  описывает полученные результаты, используя комплексный ана-
литический инструментарий, который позволяет выделить положитель-
ные и проблематические аспекты анализируемых работ;

 –  обращает внимание общественности на актуальную тему, часто 
спорную, используя одну публикацию, без необходимости изучать дру-
гие источники по данной теме.

Передовая статья:
 –  выражает точку зрения редакционной коллегии журнала на 

важные, актуальные научные проблемы.
АВТОР должен соблюдать следующие ТРЕбОВАНИЯ к струк-

турным компонентам научной статьи, которые должны быть четко 
изложены:

 –  название статьи (состоит не более чем из 10 – 12 слов, со-
держит точные понятия, которые не допускают двусмысленности, соот-
ветствует содержанию, не «обещает» большего, чем содержит, избегает 
терминов с несколькими значениями, излагается кратко, просто, избегая 
глаголов: быть, иметь, получить; для научных статей больше подходят 
названия – вопросы). 

 –  краткое изложение (резюме) (на двух языках: русском и еще 
одном языке международного общения, предоставляет информацию 
об исследовании, достаточно полную, достоверную, отредактирован-
ную с высокой точностью, не включает в себя информацию, которая не 
встречается в тексте, пишется ясно, в настоящем времени (прошедшее 
время используется только для описания способов манипуляции пере-
менными, содержит около 75 – 100 слов);

 –  ключевые слова (На трех языках: румынском, русском и одном 
из языков международного общения);

 –  вводная часть (введение)
 –  цель статьи 
 –  методы и использованные материалы
 –  полученные резюме и обсуждения
 –  выводы
 –  библиографические ссылки (соблюдается настоящая структура, 

в соответствии с Решением CNAA № AT03 23 апреля 2009 г.)
При оценке представленных статей, Редакционная Коллегия будет 

основываться на:
 –  соблюдении структурных требований научной статьи;
 –  соблюдении редакционных конвенций: заголовки, аннотации 

и ссылки должны быть четкими, информативными, точными, пол-
ными, авторы должны быть идентифицированы по институцио-
нальной принадлежности и адресу;

 –  элементы оригинальности, которые состоят из:
 –  (а) новизны сформулированных и интерпретированных идей;
 –  (б) новизны точек зрения исследователя;
 –  (в) «свежести» используемого научного языка;
 –  (г) силы убеждения, следующей из текста работы с целью за-

влечь читателей;
 –  (д) индивидуализации текста, отображаемой путем введения «го-

лоса» автора, отличающегося от других голосов;
 –  анонимное рецензирование научных статей;
 –  использование процедуры обзора работы коллегами, являю-

щейся обязательной (оценка статьи двумя независимыми референта-
ми);

 –  соблюдение технических требований для публикации ста-
тьи в журнале (Times New Roman (TNR), размер шрифта 12, интервал 
между строками 1,5, формат A4 с полями: левое  –  3 см, правое  –  1,5 
см, верхнее и нижнее  –  2,5 см, на одной стороне листа. Все страницы 
статьи нумеруются);

Авторы несут ответственность за подбор и достоверность приве-
денных фактов, цитат и прочих сведений. В одном номере журнала мо-
жет быть опубликована только одна статья одного автора. 

Число авторов статьи не должно быть более двух человек. Автор 
(ы) присылают в редакцию 2 экземпляра статьи (подписанные автором) 
в печатном виде и направляют статью в электронном виде по электрон-
ной почте по адресу: legea_zakon@mail.ru 

Объем статьи не должен превышать 0,5 п. л. машинописного тек-
ста формата А4 (20 тыс. знаков, или 9 – 10 страниц текста), включая 
таблицы, список литературы и рисунки (схемы). При оформлении би-
блиографических ссылок на английском языке необходимо указывать 
официальные англоязычные названия журналов. 

Для размещения статьи в журнале необходимо предоставить в ре-
дакцию заявку, информацию об авторе (ах), статью, фотографию авто-
ра (ов) в формате JPG, аннотацию (резюме), представленную на трех 
языках (румынском, русском, английском) объемом – до 100 слов, клю-
чевые слова (5 – 7 слов). Аннотация не должна содержать ссылок на 
цитируемую литературу, рисунки, таблицы.

 –  Письменное заявление об ответственности (Нижеподписав-
шийся/аяся, настоящим заявляю со всей ответственность, что материа-
лы, представленные в статье, являются результатом личных научных 
исследований и разработок. Осознаю, что в противном случае, буду не-
сти ответственность за последствия в соответствии с действующим за-
конодательством. Ф.И.О., подпись, дата, адрес, E mail, номер телефона)

Информация об авторе (ах) содержит: ФИО авторов, место работы, 
должность, ученую степень, ученое звание, почтовый адрес, электрон-
ный адрес и контактный телефон. ФИО автора должно быть указано под 
названием статьи справа.
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ПОЛОжЕНИЕ
о рецензировании научных статей в журнале «Legea și viața»

1. Научные статьи, поступившие в редакцию журнала «Legea și 
viața», проходят через институт рецензирования. 

В журнале «Legea și viața» принята четырехуровневая система ре-
цензирования статей: 

1й уровень  –  рецензирование главным редактором (main editor 
peer review); 

2й уровень  –  открытое рецензирование (open peer review  –  автор 
и рецензент знают друг о друге)  –  рецензия, представленная в редак-
цию автором; 

3й уровень  –  одностороннее «слепое» рецензирование (single – 
blind  –  рецензент знает об авторе, автор – нет); 

4й уровень  –  двухстороннее «слепое» рецензирование (double – 
blind  –  оба не знают друг о друге). 

2. Каждая научная статья должна иметь рецензии: 
– открытые: 1й уровень – рецензия (заключение) главного редак-

тора; 2й уровень официального рецензента – специалиста соответ-
ствующего научного профиля (доктора или кандидата наук); 

– закрытые (слепые): 3й уровень – научным редактором или од-
ним из членов редколлегии; 4й уровень – по решению редколлегии и 
только внешнее. 

3. Все научные статьи, поступившие в редакцию нашего журна-
ла, подлежат обязательному двустороннему слепому рецензированию 
(double – blind  –  рецензент не знает, кто автор статьи, автор статьи не 
знает, кто рецензент). Это рецензирование производится сторонними 
специалистами из базы экспертов – специалистов (рецензентов), по 
поручению редакции. 

4. Редколлегия при оценке рецензий обращает внимание на на-
личие в материале актуальности решаемой автором научной пробле-

мы. Рецензия должна однозначно характеризовать теоретическую или 
прикладную значимость исследования, соотносить выводы автора с 
существующими научными концепциями. Необходимым элементом 
рецензии должна служить оценка рецензентом личного вклада автора 
статьи в решение рассматриваемой проблемы. Целесообразно отме-
тить в рецензии соответствие стиля, логики и доступности изложения 
научному характеру материала, а также получить заключение о досто-
верности и обоснованности выводов. 

5. После получения рецензий рассматривается вопрос о поступив-
ших статьях и принимается окончательное решение на основе оценки 
рецензий об опубликовании или отказе в опубликовании статей. На 
основе принятого решения автору (авторам) по e – mail или почте на-
правляется письмо, в котором дается общая оценка статьи и принятое 
решение. При отказе в публикации рецензенты остаются анонимны-
ми. 

6. Редколлегия вправе направлять статьи на дополнительное 
внешнее анонимное рецензирование. Главный редактор направляет 
рецензенту письмо с просьбой о рецензировании. К письму прилага-
ются статья и рекомендуемая форма рецензии. 

7. Наличие положительных рецензий не является достаточным 
основанием для публикации статьи. Окончательное решение о целе-
сообразности публикации принимает редакционная коллегия. 

8. При наличии в статье существенной доли критических замеча-
ний рецензента и при общей положительной рекомендации редколле-
гия может отнести материал к разряду полемичных и печатать его в 
порядке научной дискуссии. 

9. Оригиналы рецензий хранятся в редакции журнала «Legea și 
viata».

CRITERIA FOR PUBLISHING ARTICLES IN «Legea și viața» 
In accordance with the Regulation on the evaluation and ranking of sci-

entific journals (approved by Decision of the Supreme Council for Science 
and Technological Development of the Academy of Science of Moldova no. 
196 of 10.18.2012) and the Regulation on scientific and scientific – me-
thodical publications (Annex to the Decision of the Board of attestation of 
scientific staff and teaching – scientific staff no. AT  –  8/1 – 2 of December 
23, 2010) developed in accordance with the Code on Science and Innovation 
no. 259 – XV of July 15, 2004, as amended, and the normative acts of the 
Academy of Sciences of Moldova and the National Council for Accredita-
tion and Attestation,

The Editorial Board of the «Legea și viața» admits for publication:
 –  Scientific articles
 –  Review articles 
 –  Leading articles
Scientific article:
 –  represents personal reflections on the topic, promoting ideas of 

researchers in the field, as well as their own experience;
 –  exposes ideas that shall have a high level of generalization, contain 

original results, not addressed earlier, specifying opportunity of studying the 
issue;

 –  is provided by a list of references that have be placed at the end, 
making the necessary references in the article;

 –  may have one or more authors, clearly indicating the contribution of 
each in author’s sheets; it is not recommended for a low or medium volume 
article to have more co – authors, because their contribution to the develop-
ment of work can be challenged;

 –  has a volume between 9  – 10 pages (no more than 20000 charac-
ters)

Review article:
 –  is distinguished by substantial contributions in the field, approaching 

critically and comparatively the authors’ works on the topic, has, as a rule, a 
bulky text (about 2.5 author’s sheets);

 –  a rich bibliography (about 60 bibliographic sources);
 –  describes results obtained in the field by using a comprehensive ana-

lytical tool, which allows to illustrates the positive and problematic aspects 
of the analyzed works;

 –  raises the public awareness on a current topic, often controversial, 
by reading a single publication, without needing to study other sources on 
the topic.

Leading article:
 –  expresses the viewpoint of editorial board of the magazine on an 

important scientific issue.
The AUTHOR shall comply with the following REQUIREMENTS 

to structural components of the scientific article, that will be exposed 
separately:

 –  headlines (comprising no more than 10 – 12 words; contains exact 

terms, which leaves no ambiguities; corresponds to the content, does not 
“promise” more than it contains, avoids words with multiple meanings, is 
read concisely, simply, eliminating verbs to be, to have, to get, title – ques-
tions being more appropriate for scientific articles)

 –  annotation (in two languages: Romanian and in a foreign lan-
guage, providing information about the study, sufficiently comprehensive, 
accurate, drafted with full careness, does not include information that is not 
found in the text, is written clearly in the active voice, present tense (past 
tense is used only to describe the way of handling variables, contains around 
at 75 – 100 words)

 –  keywords (in two languages: Romanian and in a foreign lan-
guage)

 –  introduction 
 –  purpose of article 
 –  applied methods and material
 –  obtained annotations and discussions 
 –  conclusions
 –  bibliographic references (to be followed the current structure ac-

cording to the decision of Board of CNAA no. AT03 of April 23, 2009)
In appreciating the Articles presented, the Editorial Board will guide 

itself by:
 –  compliance with structural requirements of the scientific article
 –  compliance with the editorial conventions: headlines, annota-

tions and references to be clear, informative, accurate, complete, the 
authors shall be identified by institutional affiliation and address;

 –  elements of originality, which shall consist of:
 –  (a) novelty of ideas formulated and interpreted;
 –  (b) novelty of viewpoints of the researcher;
 –  (c) “freshness” of scientific language used;
 –  (d) power of persuasion arising from the power of work to capture 

the rationality of readers;
 –  (e) customize the text displayed by imposing “voice” of the author, 

distinct from other voices
 –  anonymous reviewing of scientific articles
 –  applying peer – review procedure, which is required (evaluation 

by two independent referees)
 –  compliance with technical requirements for publishing articles 

in the magazine (Times New Roman (TNR), font size 12, 1.5 line space 
between lines, A4, with margins: left  –  3 cm, right  –  1.5 cm, top and 
bottom  –  2.5 cm, on one part of the sheet. All pages of the article shall be 
numbered)

 –  Affidavit (I, the undersigned do hereby declare, that the material 
presented in the article is the result of my own researches and scientific 
achievements. I am aware that, otherwise, I will bear the consequences un-
der the current legislation. Name, surname, signature, date, address, E mail, 
telephone number)
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