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Introducere. Întrucât unul din-
tre elementele constitutive ale 

statului este populaţia, apare justifica-
tă analiza raporturilor existente între 
aceasta şi stat, mai precis între flecare 
individ, ca membru component al po-
pulaţiei, şi statul respectiv.

S-a precizat, deja, în prima parte 
a cursului, că populaţia unui stat se 
prezintă ca o entitate eteroclită sub 
aspectul specificului raporturilor po-
litice şi juridice pe care le are fiecare 
membru al ei cu statul pe teritoriul că-
ruia trăieşte populaţia respectivă. Din 
acest punct de vedere, populaţia unui 
stat este formată din cetăţenii acestu-
ia, la care se adaugă străinii şi, după 
caz, apatrizii.

Este un adevăr evident, prin sim-
plitatea sa, că între stat şi populaţie se 
încheagă o multitudine de raporturi de 
natură diversă. Dintre acestea ne inte-
resează în special acele raporturi care 
definesc legătura intimă, obiectiv ne-
cesară, între stat şi populaţia acestuia.

O asemenea legătură nu este în-
tâmplătoare, ea s-a format de la sine, 
printr-un proces îndelungat în care 
atât populaţia, cât şi forţa politică au 
conştientizat legăturile lor reciproce, 
de intercondiţionare. Locuind pe un 

anumit teritoriu şi, mai târziu, organi-
zându-se politic pe acesta, populaţia 
se identifică atât cu teritoriul respec-
tiv, cât şi cu forma de organizare po-
litică, adică cu statul. în cadrul aces-
tui proces de conexiuni reciproce, 
populaţia capătă cu timpul conştiinţa 
de sine (conştiinţa naţională), care 
include conştiinţa apartenenţei la un 
teritoriu determinat, solidaritatea cu o 
anumită forţă publică, căreia îi confe-
ră legitimitate.

Rezultate obținute și discuții. 
Elementele organice ale naţiunii re-
flectate în conştiinţa naţională, cum 
sunt limba comună, tradiţiile, cultura 
comună, reli gia, specificul organiză-
rii vieţii social-economice şi politice, 
formează fondul conceptual şi ope-
raţional al ideologiei naţionale. Pe 
o asemenea bază, promovarea unei
ideologii naţionale bazate pe siste-
mul axiologic al naţiunii reprezintă 
un factor de transmitere din genera-
ţie în generaţie, dar şi de propagare şi 
întărire a raporturilor de apartenenţă 
a unei persoane fizice la stat, de culti-
vare a sentimentelor sale naţionale, a 
ataşamentului individual faţă de valo-
rile sociale, juridice, politice ş.a. ale 
poporului şi, implicit, ale statului.

Pe lângă formarea ideologiei naţi-
onale se formează, tot de la sine, în 
mod firesc şi indiferent de raporturile 
între naţiune şi minorităţile naţionale, 
o ideologie a acestora, care va încor-
pora şi valorifica sistemul lor axiolo-
gic (limba maternă, folclor şi tradiţii 
artistice specifice, cultura, religia). În 
spiritul autenticei democraţii se impu-
ne ca statele să respecte şi să garante-
ze constituţional aceste valori, în ace-
leaşi condiţii în care sunt respectate şi 
garantate valorile similare ca tip ale 
populaţiei omogene şi majoritare din 
punct de vedere naţional. 

Cu alte cuvinte, este o cerinţă 
funda mentală a democraţiei consti-
tuţionale, a statului de drept, ca statul 
să se manifeste - în cadrul raporturilor 
de cetăţenie - în acelaşi fel faţă de toţi 
cetăţenii săi, fără nici o discriminare, 
fără a acorda unora privilegii în deza-
vantajul altora.

Legătura intimă între stat şi întrea-
ga populaţie care vieţuieşte pe terito-
riul său - indiferent de naţionalitate 
- stă la baza drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale cetăţenilor, dar şi la 
baza îndatoririlor faţă de stat.

În dreptul constituţional modern, 
o asemenea legătură este exprimată
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SUMMARY
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REZUMAT
În ultimele decenii, tot mai frecvent regimul juridic al cetățeniei devine nucleul în jurul căruia se cristalizează ampli-
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prin termenul de cetăţenie. Se cuvine, 
mai întâi, de precizat că noţiunea de 
cetăţenie are conotaţii juridice mul-
tiple în funcţie de natura raporturilor 
juridice în care se manifestă:

raporturi de drept internaţional; - 
raporturi de drept constituţional - 

(de pildă, drepturile electorale); 
raporturi de drept administrativ - 

(cererea de dobândire a cetăţeniei ce 
se adresează unei autorităţi a puterii 
executive);

 raporturi de dreptul familiei - 
(de pildă, dobândirea cetăţeniei prin 
adopţie).

Rezultă, aşadar, că termenul juri-
dic de cetăţenie are un caracter com-
plex, generat de multitudinea şi de na-
tura ramurilor de drept care îi conferă 
o haină juridică specifică. Precizăm
însă că, în opinia noastră, cetăţenia 
nu este o noţiune juridică - sinteză, 
constituită prin integrarea şi forjarea 
într-o unică unitate a caracteristicilor 
pe care i le imprimă, după caz, drep-
tul internaţional, dreptul constituţio-
nal, dreptul administrativ sau dreptul 
familiei.

Considerăm că noţiunea juridică 
de cetăţenie rezultă cu preponde-
renţă din ştiinţa dreptului constituţi-
onal, respectiv din dreptul constitu-
ţional, celelalte ramuri ale dreptului 
reglementând, mai degrabă, modu-
rile de dobândire sau pierdere ale 
cetăţeniei, decât conţinutul propriu-
zis al acesteia.

Nu este mai puţin adevărat că şi 
alte ştiinţe sociale cum ar fi, de pil-
dă, sociologia politică sau politologia 
conferă noţiunii de cetăţenie un conţi-
nut specific din perspectiva acestora.

În doctrină se susţine constant că 
cetăţenia poate fi privită atât ca insti-
tuţie juridică, cât şi ca statut al persoa-
nelor cărora li se recunoaşte calitatea 
de cetăţean al unui anumit stat.

În calitate de instituţie juridică, 
cetăţenia este privită ca ansamblu de 
norme juridice care reglementează 
modul de dobândire sau pierdere a 
calităţii de cetăţean, adică raporturi-
le sociale de cetăţenie. Cât priveşte 
aprecierea cetăţeniei ca o condiţie 
juridică sau statut al individului ex-
primate prin drepturile şi îndatoririle 
sale individuale, credem mai degrabă 
că aceasta trebuie considerată izvorul 
drepturilor subiective garantate de 
stat, prin Constituţie, propriilor ce-
tăţeni şi nu ca statut al unor indivizi. 

Ca atare, calitatea de cetăţean al unui 
anumit stat conferă persoanei respec-
tive dreptul de a exercita drepturile şi 
libertăţile funda mentale, dar şi obliga-
ţia de a-şi înfăptui îndatoririle consti-
tuţionale faţă de stat, cu alte cuvinte, 
de a căpăta un anumit statut juridic.

Statutul juridic al individului nu 
este garantat atât de drepturile su-
biective recunoscute şi garantate de 
Constituţie, cât de calitatea sa de ce-
tăţean al unui stat, în virtutea căreia el 
dobândeşte drepturile respective şi îşi 
asumă anumite îndatoriri.

Dincolo de aspectele juridice ale 
cetăţeniei se impune a fi, totodată, ob-
servat şi conţinutul politic al acesteia. 
Este, astfel, uşor de remarcat că cetă-
ţenia are şi un suport politic, nu nu-
mai prin faptul că stabilirea şi modul 
ei de reglementare reprezintă expresia 
voinţei suverane a poporului, ci, înde-
osebi, pentru că fiecare cetăţean parti-
cipă în această calitate la exercitarea 
puterii, revenindu-i, prin abstractiza-
re, o “porţiune” din puterea suverană 
a poporului. Cu alte cuvinte, cetăţenia 
acordă dreptul unei persoane fizice, 
membru al populaţiei care locuieşte 
într-un anumit stat, să se manifeste 
politic, adică să voteze şi să fie ales în 
organele reprezentative ale puterii sau 
ale administraţiei publice, ori să ocu-
pe înalte demnităţi şi funcţii publice 
în aparatul de guvernare.

În general, cetăţenia este definită 
ca fiind apartenenţa unei persoane la 
un anumit stat. Precizăm că această 
apartenenţă este deopotrivă politică şi 
juridică.

Se poate observa cu uşurinţă că 
termenul de apartenenţă este ambi-
valent. Apartenenţa unei persoane la 
un anumit stat nu exprimă o legătură 
unilaterală, ci una reciprocă între cele 
două entităţi. Cu alte cuvinte, nu nu-
mai cetăţeanul este legat de stat, ci şi 
statul este legat de cetăţean. Această 
legătură are, în primul rând, un fun-
dament politic rezultând din dreptul 
statului, ca reprezentant al puterii 
suverane a poporului, de a conferi 
şi apăra calitatea de cetăţean al său, 
a unei anumite persoane. În al doi-
lea rând, legătura respectivă are un 
fundament juridic rezultând din con-
sfinţirea în Constituţie şi în alte acte 
normative a principiilor şi a cadrului 
juridic de reglementare a raporturilor 
de cetăţenie.

Apartenenţa nu exprimă însă un 

simplu raport de subordonare a cetă-
ţeanului faţă de stat sau, altfel spus, 
un raport de dominaţie exercitată 
de stat asupra unei persoane. Acest 
raport există, indiferent de calitatea 
persoanei ce locuieşte într-un anumit 
stat şi asupra căreia se exercită pre-
rogative de comandă. Este un adevăr 
ce nu mai trebuie demonstrat că ra-
porturile de subordonare/dominaţie, 
caracteristice oricărui raport între stat 
şi individ, nu au relevanţa nemijlo-
cită, evidentă pentru raporturile de 
cetăţenie, forţa publică (statul) exer-
citându-şi dominaţia asupra oricărui 
individ care domiciliază sau rezidea-
ză pe teritoriul său.

Luând ca suport raportul de apar-
tenenţă a individului faţă de un anumit 
stat, unii autori au definit cetăţenia ca 
fiind situaţia juridică ce rezultă din ra-
porturile statornice care intervin între 
o persoană fizică şi stat, exprimând
apartenenţa persoanei la stat, situaţie 
caracteristică prin plenitudinea drep-
turilor şi obligaţiilor reciproce prede-
terminate de lege.

Într-o altă definiţie, cetăţenia a fost 
apreciată ca acea calitate a persoanei 
fizice ce exprimă relaţiile permanente 
social-economice, politice şi juridice 
dintre persoana fizică şi stat, dovedind 
apartenenţa sa şi atribuind persoanei 
fizice posibilitatea de a fi titularul tu-
turor drepturilor şi îndatoririlor.

În ceea ce ne priveşte, conside-
răm că cetăţenia exprimă legătura 
principală şi statornică între stat şi o 
persoană fizică, în baza căreia aceasta 
participă la diferite proceduri legale 
prin care se exprimă voinţa suverană 
a poporului şi beneficiază de drepturi-
le şi libertăţile fundamentale pe care 
i le garantează statul, care, în acelaşi 
timp, îi impune anumite îndatoriri 
fundamentale.

În toate ţările cetăţenia este prin-
cipiul care stă la baza legitimităţii po-
litice şi constituie sursa unei legături 
juridico-politice dintre stat şi cetăţean. 
Dar acesta nu este un principiu static, 
ci o construcţie istorică, care ia forme 
concrete diferite în timp şi în spaţiu.

Totodată, în dreptul constituţional 
modern o asemenea legătură între stat 
şi populaţia sa este exprimată prin 
termenul de cetăţenie. În doctrină 
se apreciază faptul că conceptul de 
cetăţenie sub aspect comparativ are 
aceeaşi vârstă cu primele comunităţi 
umane sedentare. [1, p. 22]. 
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Pentru prima dată noţiunea de 
cetățenie este atestată încă în perioada 
antică în oraşele Republicii Romane 
şi îşi are rădăcinile în latinescul „ci-
vitas”. În perioada antică, în Roma, 
Sparta şi Atena, se considerau cetăţeni 
numai persoanele care prin mijlocirea 
Adunării Populare participau la rezol-
varea treburilor publice. La Roma, jus 
civile (dreptul cetăţii) semnifica fap-
tul că indivizii care nu fac parte din 
cetate, nu sunt ocrotiţi de legea roma-
nă. Datorită acestui fapt, acei care nu 
purtau acest titlu, adică străinii, chiar 
dacă erau liberi, aveau un statut juridic 
similar cu al sclavului: erau lipsiţi de 
personalitate juridică şi puteau fi luaţi 
sclavi de oricine. Într-un mod general 
titlul de cetăţean era purtat de cei care 
locuiau în cetate şi aveau totalitatea 
drepturilor civile şi politice. De ase-
menea, nu exista în acel timp, un titlu 
mai înalt, iar mîndria de a fi cetăţean 
al Romei se exprima în formula: civis 
romanus sum! ( sunt cetăţean roman) 
[11, p. 169]. 

După cum puteţi vedea, cetăţenia 
nu a însemnat întotdeauna să trăieşti 
într-un mediu democratic.

Totodată, în anul 212 împăratul 
Antonio Caracala, printr-un edict, a 
acordat cetăţenie tuturor locuitorilor 
Imperiului roman, acest moment 
marcând modificarea conţinutului po-
litic şi juridic al conceptului de cetăţe-
nie. În acelaşi demers istoric ţinem să 
facem referire şi la contribuţia Greciei 
Antice la apariţia cetăţeniei. 

Astfel, după cum susţine Şt. Mun-
teanu, la originea conceptului de 
cetăţenie se află moştenirea greacă, 
întrucât grecii, părinţii polisului, au 
inventat ideea de cetăţean, ca mem-
bru al comunităţii oamenilor liberi şi 
egali [10, p. 53].

Unii autori opinează că, termenul 
de cetăţean, provine de la noţiunea 
polites – locuitor al polisului, care 
dispune de anumite drepturi şi obli-
gaţii de natură publică şi privată con-
form legilor greceşti [19, p. 92]. 

Destul de evidentă este provenirea 
termenului de cetăţean (polites) de la 
noţiunea de cetate (polis), moment ce 
a avut o importanţă deosebită în con-
turarea esenţei şi conţinutului cate-
goriei de cetăţenie. În epoca feudală, 
cetăţenia îşi pierde conţinutul juridic, 
o bună parte a membrilor statului fi-
ind calificaţi ca supuşi, situaţie ce 
presupunea multe obligaţii şi puţine 

drepturi. În special, supuşii nu pose-
dau drepturi politice şi nu participau 
la treburile publice (în prezent, însă, 
termenul de supus este folosit numai 
în unele state-monarhii, desemnând 
aceleaşi relaţii ca şi noţiunea de cetă-
ţean). Odată cu întărirea şi centraliza-
rea statului, supusul devine un depen-
dent faţă de puterea supremă în stat, 
care se concretiza într-un prinţ, rege 
sau împărat [8, p. 74]. 

Pînă la 1789, instituţia cetăţeniei a 
avut un caracter limitat, reducându-se 
de fapt, la indicarea apartenenţei per-
soanei la un anumit stat. În anul 1789, 
prin Declaraţia franceză a drepturilor 
omului şi cetăţeanului s-a introdus 
noţiunea contemporană de cetăţenie, 
lichidându-se supuşenia şi legând-o 
de participarea activă a persoanei la 
viaţa publică. Lichidarea supuşeniei 
nu purta doar un caracter declarativ 
determinat de substituirea unei noţi-
uni prin alta, ea a generat o serie de 
consecinţe juridice legate de anularea 
drepturilor şi privilegiilor feudale, şi, 
mai ales, a celor care se refereau la 
dreptul feudal personal sau la iobă-
gie. 

respectiv, la 19 iunie 1790 Aduna-
rea Naţională a Franţei a adoptat De-
cretul cu privire la anularea instituţiei 
nobilimii ereditare şi a tuturor titluri-
lor nobiliare, iar prima Constituţie a 
Franţei, din 3 septembrie 1791, pre-
vedea principii de bază, printre care 
se consacrau egalitatea cetăţenilor în 
drepturi şi condiţiile de dobândire a 
cetăţeniei franceze [4, p. 215-216]. 

După cum se poate observa evolu-
ţia instituţiei cetăţeniei a depins de mai 
mulţi factori, printre care drepturile şi 
libertăţile omului acordate şi garan-
tate de către stat, dezvoltarea social-
economică a statelor, recunoaşterea şi 
protejarea valorilor democratice. 

Generalizând asupra retrospectivei 
istorice, ţinem să notăm că cetăţenia 
poate fi descrisă într-o formă simplis-
tă ca, participarea la o comunitate sau 
prin calitatea de membru al acestei 
comunităţi. Evident că diferite tipuri 
de comunităţi politice dau naştere la 
diferite forme de cetăţenie. Însă aces-
te principii simple au fost formulate 
pentru întâia oară acum aproape două 
milenii şi jumătate în a treia carte a 
Politicii lui Aristotel. Principala dife-
renţă dintre cetăţenia aşa cum este ea 
concepută în statul-cetate din Grecia 
Antică şi în statul naţional democra-

tic modern priveşte dimensiunile sau 
sfera comunităţii politice. Asfel pen-
tru Aristotel, cetăţenia se identifica cu 
statutul privilegiat al grupului condu-
cător în statul-cetate. În cazul statului 
democratic modern, la baza cetăţe-
niei stă posibilitatea de a participa la 
exercitarea puterii politice prin inter-
mediul procesului electoral. Aceas-
tă participare implică, prin urmare, 
calitatea juridică de membru al unei 
comunităţi politice bazate pe drept. 
Pentru Aristotel, statutul de cetăţean 
era acordat doar celor care participau 
activ la luarea deciziilor şi la exercita-
rea puterii [1, p. 23].

Astăzi, cetăţenia naţională a fost 
extinsă la nivelul întregii societăţi, in-
diferent de gradul de participare a in-
divizilor la exercitarea puterii publice 
în cadrul statului. 

Natura politico-juridică a cetă-
ţeniei. În doctrina juridică noţiunea 
de cetăţenie este înţeleasă atât într-
un sens juridic, cât şi în unul politic, 
atunci când este privită ca o aparte-
nenţă a unui individ la o colectivitate 
umană (naţiune popor), organizată în 
stat. Important este că între aspectul 
juridic şi politic al cetăţeniei există 
o legătură indisolubilă [12, p. 114-
115].

În acelaşi timp, cetăţeniei îi sunt 
recunoscute două accepţiuni, de in-
stituţie juridică, adică o grupare de 
norme juridice şi de condiţie juridică, 
pe care o au acele persoane, care au 
calitatea de cetăţean. Prin esenţa sa, 
noţiunea de cetăţenie are conotaţii 
juridice multiple în funcţie de natura 
raporturilor juridice în care se mani-
festă: raporturi de drept internaţional, 
raporturi de drept constituţional (ex.: 
drepturile electorale); raporturi de 
drept administrativ (ex.: cererea de 
dobândire a cetăţeniei se adresează 
unei autorităţi a puterii executive); 
raporturi de dreptul familiei (ex.: do-
bândirea cetăţeniei prin adopţiune). 
Rezultă aşadar, că termenul juridic 
de cetăţenie are un caracter complex, 
generat de multitudinea şi de natura 
ramurilor de drept care îi conferă o 
haină juridică specifică. Din această 
perspectivă, ea este determinată a fi o 
noţiune interdisciplinară [12, p. 114].

În opinia cercetătorului C. Ionescu 
[9, p. 367] cetăţenia nu este o noţiune 
juridică-sinteză, construită prin inte-
grarea şi forjarea într-o unică unitate a 
caracteristicilor ce i le imprimă, după 
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caz, dreptul internaţional, dreptul 
constituţional, dreptul administrativ 
sau dreptul familiei. Domnia sa pre-
cizează că noţiunea juridică de cetăţe-
nie, rezultă cu preponderenţă din şti-
inţa dreptului constituţional, respectiv 
din dreptul constituţional, celelalte ra-
muri ale dreptului reglementând mai 
degrabă modurile de dobândire sau 
pierdere a cetăţeniei, decât conţinutul 
propriu-zis al acesteia. 

În acelaşi timp, dl profesor I. De-
leanu [5, p. 25] menţionează că, fiind 
o instituţie complexă, cetăţenia este
o instituţie a dreptului constituţional,
întrucât: 

a) ea este o expresie a suveranită-
ţii politice; statul, pe temeiul suvera-
nităţii lui, stabileşte statutul juridic al 
cetăţenilor săi; 

b) numai cetăţenii statului respec-
tiv au dreptul de a participa la execu-
tarea puterii în formele instituţionali-
zate ale democraţiei directe (sufragiul, 
referendumul, iniţiativa populară) sau 
cele ale democraţiei reprezentative. 
Referitor la natura juridică a cetăţeni-
ei, în literatura de specialitate au fost 
exprimate numeroase şi contradictorii 
puncte de vedere.

În acest sens I. muraru [11, p. 
156] subliniază că una din cele mai 
controversate probleme privitoare la 
cetăţenie este natura juridică a aceste-
ia, dat fiind că cetăţenia este definită, 
de obicei, fie ca o „legătură între indi-
vid şi stat”, fie ca o „legătură politică 
între individ şi stat”, fie ca o „legătură 
politică şi juridică”, fie ca o „legătură 
juridică”, ca o „apartenenţă juridică” 
sau o „calitate a persoanei”.

În contextul abordării acestui 
aspect, cercetătorul B. B. Bercea-
nu susţine că instituţia cetăţeniei şi 
condiţia cetăţenească exprimă, în 
primul rând, o legătură – principial 
statornică – a individului cu statul, 
cu cetatea. O asemenea legătură se 
numeşte, în general, resortisanţă, iar 
indivizii astfel legaţi se numesc re-
sortisanţi, nu cetăţeni. Opus condiţiei 
de resortisant este cel nelegat de un 
stat, numit apatrid (el. „fără patrie”), 
apolit (el. „fără stat”) sau heimatlos 
(germ. „fără ţară”). Evident, legătura 
e faţă de un anumit stat: resortisan-
ţa reprezintă apartenenţa individului 
la un anumit stat. Este important de 
concretizat că cetăţenia este numai 
acea resortisanţă în care legătura 
dintre individ – numit, ca atare ce-

tăţean – şi stat porneşte de la drep-
turi şi obligaţii (datorii) reciproce: în 
care şi individul are drepturi, şi statul 
obligaţii, în care individul participă 
la conducerea statului, în care statul 
este expresia voinţei cetăţenilor, în 
care cetăţenii constituie chiar statul, 
sunt membrii statului. 

Condiţia opusă celei de cetăţenie, 
respectiv celei de cetăţean, în cadrul 
unei resortisanţe, este cea din supu-
şenie, respectiv cea de supus, având 
ca prototip sclavia, în care individul 
(sclavul) este redus de la un simplu 
bun, la simplu obiect. 

Diferenţa între o condiţie şi alta 
este că în cetăţenie primează dreptu-
rile, în timp ce în supuşenie primează 
obligaţiile [2, p. 8]. 

La acest subiect s-a referit şi 
constituţionalistul C. Ionescu [9, pp. 
368-369], în viziunea căruia cetăţenia 
presupune apartenenţa unei prsoane 
la un anumit stat, apartenenţa fiind 
în acelaşi timp şi politică, şi juridi-
că. Dezvoltând ideea de apartenenţă, 
domnia sa concretizează că este un 
termen ambivalent. Apartenenţa unei 
persoane la un anumit stat nu exprimă 
o legătură unilaterală, ci una recipro-
că între cele două entităţi. 

Cu alte cuvinte, nu numai cetăţea-
nul este legat de stat, ci şi statul este 
legat de cetăţean. Explicația acestei 
legături are în primul rând un funda-
ment politic ce rezultă din dreptul sta-
tului ca reprezentant al puterii suvera-
ne a poporului de a conferi şi a apăra 
calitatea de cetăţean al său, a unei 
anumite persoane. În al doilea rând, 
legătura respectivă are un fundament 
juridic rezultând din consfinţirea în 
Constituţie şi în alte acte normative 
a principiilor şi a cadrului juridic de 
reglementare a raporturilor de cetăţe-
nie. Apartenenţa nu exprimă însă un 
simplu raport de subordonare a cetă-
ţeanului faţă de stat sau altfel spus, un 
raport de dominaţie exercitată de stat 
asupra unei persoane. Acest raport 
există, indiferent de calitatea persoa-
nei ce locuieşte într-un anumit stat şi 
asupra căreia se exercită prerogative 
de comandă.

 În acest sens, este de necontestat 
că raporturile de subordonare / do-
minaţie caracteristice oricărui raport 
între stat şi individ nu au relevanţă 
nemijlocită, evidentă pentru raportu-
rile de cetăţenie, forţa publică (sta-
tul) exercitându-şi dominaţia asupra 

oricărui individ care domiciliază sau 
rezidează pe teritoriul său. 

În baza acestor momente, auto-
rul [9, p. 369] conchide că cetăţenia 
exprimă legătura principală şi stator-
nică între stat şi o persoană fizică, în 
baza căreia aceasta participă la dife-
rite proceduri legale prin care se ex-
primă voinţa suverană a poporului şi 
beneficiază de drepturile şi libertăţile 
fundamentale pe care i le garantează 
statul, care, în acelaşi timp, îi impune 
anumite îndatoriri fundamentale. 

Luând ca suport raportul de apar-
tenenţă a individului faţă de un anu-
mit stat, unii autori au definit cetă-
ţenia ca fiind situaţia juridică care 
rezultă din raporturile statornice care 
intervin între o persoană fizică şi sta-
tul, exprimând apartenenţa persoanei 
la stat, situaţie caracteristică prin ple-
nitudinea drepturilor şi obligaţiilor 
reciproce predeterminate de lege [5, 
p. 28]. Într-o altă definiţie, cetăţenia
a fost apreciată ca acea calitate a per-
soanei fizice ce exprimă relaţiile per-
manente social-economice, politice şi 
juridice dintre persoana fizică şi stat, 
dovedind apartenenţa sa la stat şi atri-
buind persoanei fizice posibilitatea de 
a fi titularul tuturor drepturilor şi în-
datoririlor prevăzute de constituţia şi 
legile statului [11, p. 49]

La rândul său, cercetătorul Gh. 
Iancu [8, p. 76] priveşte cetăţenia ca 
fiind o legătură politică şi juridică 
permanentă (internă) dintre o persoa-
nă fizică şi un anumit stat, legătură 
care se exprimă prin totalitatea drep-
turilor şi obligaţiilor reciproce dintre 
o persoană şi statul al cărui cetăţean
este, precum şi printr-o legătură juri-
dică specială (externă) care are acelaşi 
conţinut, dar care se prelungeşte şi se 
păstrează oriunde s-ar găsi persoana 
ce are calitatea de cetăţean. În contex-
tul dat, sunt relevante şi ideile expuse 
de specialiştii în drept internaţional, 
potrivit cărora cetăţenii unei ţări sunt 
persoane legate printr-un raport juri-
dic de statul pe teritoriul căruia trăiesc 
sau din care sunt originari. 

Ea nu este o simplă legătură po-
litică sau juridică între individ şi co-
lectivitatea organizată politic, ci este 
o integrare angajată în sânul acestei
colectivităţi [7, p. 183]. Cetăţenia 
implică o legătură de loialitate, deter-
minată în cea mai mare măsură prin 
afinitate etnică, religioasă, culturală 
a tuturor indivizilor care alcătuiesc 
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o anumită naţiune. Anume cetăţenia
reprezintă legătura politică şi juridică 
permanentă dintre persoana fizică şi 
un anumit stat. Ea exprimă totalitatea 
drepturilor şi obligaţiilor reciproce 
dintre o persoană şi statul al cărui 
cetăţean este și reprezintă o legătură 
juridică specială păstrată şi prelungi-
tă oriunde s-ar găsi persoana în cau-
ză: în statul de origine, în alt stat, pe 
mare, în aer sau în spaţiul cosmic [3, 
p. 74; 12, p. 115].

Totodată, şi alte ştiinţe sociale 
cum ar fi, de pildă, sociologia politi-
că sau politologia conferă noţiunii de 
cetăţenie un conţinut specific. Astfel, 
din perspectivă sociologică, cetăţenia 
este definită ca un statut uzual şi re-
prezintă calitatea de membru al unui 
stat-naţiune, fiind conferită de la naş-
tere sau prin proceduri juridice în ca-
zuri de emigrare dintr-un stat în altul 
[16, p. 95]. 

Din perspectivă politologică cetă-
ţenia este o relaţie dinamică între un 
cetăţean şi naţiunea sa. Potrivit aces-
tei concepţii, noţiunea de cetăţenie 
cuprinde reguli referitoare la ceea ce 
ar putea să facă (să voteze), la ceea ce 
trebuie să facă (să plătească impozite 
şi taxe) şi la ceea ce ar putea să refuze 
să facă [14, p. 95]. 

Din aceeaşi perspectivă, cetăţe-
nia este definită ca o calitate juridică 
a cetăţeanului care sintetizează an-
samblul relaţiilor social-economice, 
politice şi juridice dintre acestea şi 
un anumit stat [15, p. 41]. În doctri-
nă, uneori, termenul de cetăţenie este 
asimilat celui de naţionalitate.

 Prin esenţa lor, cele două noţiuni 
se referă la raporturile dintre persoa-
nă şi stat, dar ele nu trebuie confun-
date. Spre deosebire de cetăţenie, 
naţionalitatea trebuie privită ca fiind 
calitatea sau condiţia juridică ce de-
curge din relaţiile care există între o 
persoană fizică şi un stat determinat, 
susţine B. B. Berceanu [2, p. 53]. 

Pentru o mai bună înţelegere a 
esenţei cetăţeniei considerăm necesar 
a menţiona că majoritatea specialiş-
tilor susţin că cetăţenia are un dublu 
sens, o dublă accepţiune [11.153; 5, 
p. 24; 17, p. 150; 6, p. 131]: instituţie
juridică şi condiţie juridică. 

Aceste două accepţiuni sunt strâns 
legate între ele, drepturile subiective 
ale unei persoane derivând tocmai 
din normele pe care le consacră sau le 

reglementează. Dar, cetăţenia în sens 
de instituţie juridică ţine de dreptul 
obiectiv, pe când cetăţenia în sens de 
condiţie juridică se circumscrie sfe-
rei drepturilor subiective, axându-se 
pe ideea de subiect de drept. În pri-
ma accepţiune cetăţenia reprezintă 
un ansamblu de norme juridice ce 
reglementează raporturi sociale gru-
pate în jurul necesităţii de a asigura 
plenitudinea drepturilor şi obligaţilor 
prevăzute de Constituţie şi legi ace-
lor persoane care, prin sentimentele 
şi interesele lor, sunt strâns legate de 
destinele statului respectiv. Din acest 
punct de vedere, cetăţenia constituie 
o categorie legată de dreptul obiectiv
[5, p. 24; 6, p. 132]. 

În al doilea caz, cetăţenia este vă-
zută ca o situaţie juridică (un statut), 
termen prin care se înţelege un com-
plex de drepturi subiective şi obliga-
ţii ale unei persoane, unite între ele 
printr-o conexiune specifică. Aşadar, 
dacă privim cetăţenia din punctul 
de vedere al subiectului ei, ea apare 
aşezată pe ideea subiectului de drept, 
adică are o poziţie juridică în cadrul 
unor raporturi sociale ce o caracteri-
zează. 

De aceea, având în vedere cel de-
al doilea sens, unii autori [13, p. 154] 
definesc cetăţenia ca fiind acea situa-
ţie juridică rezultată din apartenenţa 
unei persoane la un anumit stat, per-
soana dobândind plenitudinea drep-
turilor şi obligaţiilor prevăzute de 
Constituţie şi legi, inclusiv drepturile 
politice, obligaţia fidelităţii faţă de 
ţară şi cea de apărare a ei. 

În acest context C. Ionescu susţi-
ne că cetăţenia ca o condiţie juridică 
sau statut al individului trebuie con-
siderată ca fiind izvorul drepturilor 
subiective garantate de către stat prin 
Constituţie, propriilor cetăţeni şi nu 
ca statut al unor indivizi. Ca atare, ca-
litatea de cetăţean al unui anumit stat, 
conferă persoanei respective dreptul 
de a exercita drepturile şi libertăţile 
fundamentale, dar şi obligaţia de a-şi 
îndeplini îndatoririle constituţionale 
faţă de stat, cu alte cuvinte, de a că-
păta un anumit statut juridic. 

Statutul juridic al individului nu 
este garantat atât de drepturile su-
biective recunoscute şi garantate de 
constituţie, cât de calitatea sa de ce-
tăţean al unui stat, în virtutea căruia 
el dobândeşte drepturile respective 

şi îşi asumă anumite îndatoriri [9, p. 
368]. 

Deosebit de important la acest 
capitol se prezintă faptul că condiţia 
juridică de cetăţean e concepută în 
perspectiva unei legături care nu se 
rupe prin părăsirea teritoriului şi a 
transmiterii ei următoarelor generaţii, 
expresie a permanenţei, stabilităţii şi 
continuităţii statului [2, p. 54]. 

În continuare, ţinem să atragem 
atenţia asupra faptului că în literatura 
de specialitate rusă se menţionează 
că complexitatea naturii juridice a 
cetăţeniei se manifestă prin aceea că 
ea intervine atât ca o instituţie inter-
ramurală complexă de sine stătătoa-
re a dreptului şi o condiţie juridică, 
parte componentă a statutului juridic 
al cetăţeanului, cât şi ca un drept su-
biectiv şi un raport juridic continuu 
(existent atât sub formă generală, cât 
şi concretă) [18, p. 8-9]. 

Ca parte a sistemului de drept, ce-
tăţenia există ca o instituţie juridică (a 
dreptului). Dat fiind faptul că rapor-
turile juridice de cetăţenie sunt regle-
mentate de normele juridice interna-
ţionale, totalitatea acestora formează 
instituţia juridică internaţională a ce-
tăţeniei, normele căreia au prioritate 
faţă de instituţia juridică internă a 
cetăţeniei. Cetăţenia este în acelaşi 
timp şi obiect al unuia dintre cele mai 
importante drepturi ale omului, prin 
intermediul căruia individul este le-
gat de lumea externă, de naţiune, de 
popor, de grupurile sociale. 

Dreptul subiectiv la cetăţenie este 
consemnat în multe acte juridice in-
ternaţonale, ocupând un loc important 
în sistemul drepturilor fundamentale 
ale omului. Prin esenţă, cetăţenia este, 
pe de o parte, un mijloc de individu-
alizare a persoanei, pe de altă parte – 
un mijloc de implicare a acesteia în 
sistemul raporturilor juridice. 

Din această perspectivă, cetăţe-
nia este înţeleasă şi ca un tip distinct 
de raporturi juridice între persoană 
şi stat, la baza căruia stă apartenen-
ţa sau legătura individului cu statul. 
Particularităţile cetăţeniei permit evi-
denţierea raportului juridic de cetăţe-
nie din totalitatea raporturilor juridi-
ce concrete ca fiind un raport juridic 
general căruia îi este propriu cel mai 
înalt grad de generalizare şi cea mai 
abstractă formă de interacţiune a su-
biecţilor, având un caracter de statut, 
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exprimat de durabilitate şi continuita-
te în timp şi spaţiu. Înţelegerea cetăţe-
niei ca raport juridic general continuu 
permite determinarea ei ca condiţie 
(stare) juridică a individului. 

Această condiţie este rezultatul 
realizării dreptului subiectiv concret 
la cetăţenie, când faptul obţinerii ge-
nerează raportul juridic general con-
tinuu de cetăţenie. Dincolo de natura 
sa juridică, cetăţenia implică şi un 
pronunţat conţinut politic, asupra că-
ruia ţinem să ne referim în continua-
re. La acest capitol, cercetătorul N. V. 
Kalinin notează că cetăţenia nu este 
doar o legătură juridică între persoa-
nă şi stat, dar şi una politică. Aceasta 
se datorează potenţialului politic sub-
stanţial al ei, exprimat prin faptul că 
numai cetăţenii dispun de posibilita-
tea de a participa la realizarea puterii 
politice şi numai asupra cetăţenilor se 
răsfrânge în volum deplin puterea po-
litică a statului [18, p. 8-9].

Cetăţenia are un suport politic, 
nu numai prin faptul că stabilirea şi 
modul ei de reglementare reprezintă 
expresia voinţei suverane a poporu-
lui ci, îndeosebi, pentru că fiecare 
cetăţean participă în această calitate 
la exercitarea puterii, revenindu-i, 
prin abstractizare, „o porţiune” din 
puterea suverană a poporului. Cu alte 
cuvinte, cetăţenia acordă dreptul unei 
persoane fizice, membru al populaţiei 
care locuieşte într-un anumit stat să 
se manifeste politic, adică să voteze 
şi să fie ales în organele reprezenta-
tive ale puterii sau ale administraţiei 
publice, ori să ocupe înalte demnităţi 
şi funcţii publice, numai dacă are 
calitatea de cetăţean şi domiciliul în 
ţara respectivă. În contextul dat, cer-
cetătorul B. Berceanu susţine că exis-
tă o legătură a condiţiei cetăţeneşti cu 
forma de guvernământ, cu întregul 
sistem politic al societăţii. 

Termenul de cetăţean e cel mai 
adecvat întrebuinţat în democraţie, 
pe deplin în formaţia politică deriva-
tă din concepţia „contractului soci-
al”, el e circumscris într-o formaţie 
politică bazată pe un pact între gu-
vernanţi şi guvernaţi, precum într-o 
monarhie constituţională, şi nu e de-
loc adecvat într-o monarhie absolută 
sau o dictatură, chiar dacă autorita-
tea ar fi însoţită de liber-arbitru sau 
de gândire, chiar dacă stăpânul ar fi 
generos [2, p. 12]. 

Respectiv, cetăţenia este privită 
în prezent ca fiind un contract soci-
al (desigur convenţional) între stat şi 
cetăţean, în baza căruia cetăţeanul, 
îndeplinind obligaţia de a achita taxe-
le şi impozitele statului, de a respecta 
legile, de a satisface serviciul militar 
etc., este în drept să ceară statului 
apărarea drepturilor şi intereselor 
sale legale [20, pp. 258-259]. 

Este relevant în acest context şi 
faptul că din perspectivă subiectivă, 
cetăţenia exprimă calitatea juridică 
a unei persoane fizice, a unui om, ca 
atare numit cetăţean, de a fi element, 
membru al unui stat (al unui sistem 
ierarhic de state, în general al unui 
organism politic autonom), calitate 
din care derivă toate celelalte drep-
turi constituţionale. Din perspectivă 
obiectivă, cetăţenia exprimă, în mod 
corespunzător, raportul juridic funda-
mental dintre individ şi stat – statului 
revenindu-i dreptul şi obligaţia de a-l 
face pe individ participant activ la 
propria sa menţinere şi dezvoltare şi 
de a-l cointeresa să rămână un astfel 
de participant, aşadar, raportul juridic 
fundamental dintre om şi societate 
este raportul egal între stat şi fiecare 
dintre membrii, cetăţenii săi. 

Concluzie. Generalizând, notăm 
că a fi membru al unui stat înseam-
nă a participa (în limita capacităţii 
individuale de fapt şi a posibilităţii 
practice de participare egală, con-
comitentă sau alternativă, cu ceilalţi 
membri) la excercitarea puterii de 
stat şi a beneficia de sistemul său ju-
ridic, drepturilor cărora le corespund 
şi obligaţiile, în condiţiile ordinii de 
drept, de susţinere şi promovare a 
acelui stat. Astfel, cetăţenia apare ca 
expresie a principiului egalităţii în 
viaţa socială, expresie a realizărilor 
unei vieţi democratice, expresie a 
luptei împotriva încercărilor de a le 
diminua şi înfrânge.
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SUMMARY
In this article we analyzed the substance and procedure of applying the judicial fine penalty imposed in regulating Code 

of Civil Procedure. We reviewed the procedure of cancellation and reduction of the fine. There were overlooked those con-
cerns specifically on the implementation of this legal procedural penalties.

Also we had been highlighted those existing legislative imperfections of Code of Civil Procedure on judicial fine that we 
propose to be removed by amending this legislation.

Keywords: fine, procedure, annulation, conventional, pecuniary.

REZUMAT
În acest articol am analizat esența și procedura aplicării amenzii judiciare ca sancțiune pecuniară în reglementarea Codu-

lui de procedură civilă. A fost analizată și procedura anulării și reducerii amenzii. Nu au fost trecute cu vederea acele aspecte 
problematice privind aplicarea în practica judiciară a acestei sancțiuni procesuale.

De asemenea, au fost evidențiate și acele imperfecțiuni legislative existente în Codul de procedură civilă privind amenda 
judiciară ce le propunem de a fi înlăturate prin modificare și completarea acestui act legislativ. 

Cuvinte cheie: amendă, procedură, anulare, convențională, pecuniar.

Introducere. Amenda judicia-
ră reprezintă una din cele mai 

aspre sancțiuni aplicate în procedura 
civilă. Totuși în legislația procesuală 
a Republicii Moldova nu sunt prevă-
zute multe cazuri cînd amenda judi-
ciară poate fi aplicată, comparativ cu 
legislația procesuală a altor state, de 
exemplu noul Cod de procedură civi-
lă al României [2]. Efectul aplicării ei, 
în multe cazuri, este mai eficient decît 
aplicarea altor sancțiuni procesule, în 
particular, o comparăm cu despăgu-
birea achitată în caz de exercitare cu 
rea-credință a drepturilor procesuale. 
Astfel, studierea condițiilor aplicării 
ei este importantă pentru asigurarea 
respectării reglementărilor procesuale 
civile.

Metode aplicate şi materiale 
utilizate. Rezultatele lucrării au fost 
obținute în urma utilizării următoa-
relor metode de cunoașterea: sinteza, 
analiza, și comparația. Cea din urmă a 
contribuit la evidențierea modalității 
reglementării amenzii judiciare în 
Codul de procedură civilă al Republi-
cii moldova.

Rezultatele obţinute şi discuţii. 
Potrivit art. 161 alin. (1) și (2) din CPC 
,,Amenzile judiciare se aplică de către 
instanţa judecătorească, în cazurile şi 
în proporţiile stabilite de prezentul 
cod, persoanelor care au săvîrşit încăl-
cări procedurale. O dată cu aplicarea 

sancţiunii, se va constata încălcarea. 
Nu pot fi amendaţi minorii care, la 
data săvîrşirii încălcării procedurale, 
nu au împliniţi 16 ani. (2) Amenda se 
stabileşte în unităţi convenţionale. O 
unitate convenţională este egală cu 50 
de lei.” Din analiza acestor prevederi 
legale deducem că amenda judiciară 
reprezintă acea sumă de bani dispusă 
de a fi încasată instanţa judecătoreas-
că de la persoanele care au săvîrşit 
încălcări procedurale, în cazurile şi în 
proporţiile stabilite legislația procesu-
ală civilă.

Temeiul aplicării amenzii judici-
are sunt faptele prevăzute expres în 
lege, printre care cele prevăzute în:

- art. 18 alin. (3) din CPC, înregis-
trarea video, fotografierea, utilizarea 
altor mijloace tehnice fără a fi admise 
numai preşedintele şedinţei de jude-
cată contrar prevederilor art. 18 alin. 
(2) din CPC se sancţionează cu amen-
dă de pînă la 20 unităţi convenţionale 
şi cu confiscarea înregistrărilor (peli-
culei, pozelor, casetelor etc.);

- art. 105 alin. (9) din CPC, dacă 
citaţia sau înştiinţarea nu este înmîn-
ată din vina lucrătorului poştal sau a 
unei alte persoane împuternicite să o 
înmîneze, acestora se aplică o amendă 
de pînă la 10 unităţi convenţionale;

- art. 119 alin. (3) din CPC, în caz 
de neînştiinţare, precum şi de decla-
rare de către instanţă a neîndeplinirii 

cererii de a se prezenta probe ca fiind 
neîntemeiată, persoanele vinovate 
care nu sînt participanţi la proces se 
sancţionează cu amendă de la 20 la 50 
unităţi convenţionale;

- art. 136 alin. (3) din CPC, marto-
rului care nu se prezintă în şedinţă de 
judecată din motive pe care instanţa 
le consideră neîntemeiate i se aplică 
o amendă de pînă la 5 unităţi conven-
ţionale;

- art. 154 alin. (4) din CPC, în 
cazul neprezentării nejustificate, al 
modificării raportului de expertiză în 
şedinţă de judecată faţă de cel depus 
în scris, al refuzului de a efectua ex-
pertiza, dacă este obligat să o efectu-
eze, sau al neprezentării materialelor 
din dosar ori altor materiale utilizate, 
expertului i se poate aplica amendă de 
15 unităţi convenţionale;

- art. 154 alin. (5) din CPC, tergi-
versarea de către expert a executării 
însărcinărilor primite se sancționează 
cu amendă de la 20 la 50 de unități 
convenționale;

- art. 175 alin. (3) din CPC, în ca-
zul încălcării interdicţiilor care con-
stituie măsuri de asigurare a acțiunii 
prevăzute la alin.(1) lit.b) şi c) din 
art. 175 CPC, vinovaţilor se aplică o 
amendă de la 10 la 20 de unităţi con-
venţionale;

- art. 196 alin. (3) din CPC, pentru 
o a doua încălcare a ordinii în şedin-
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ţă de judecată, persoana care asistă la 
dezbaterile judiciare se îndepărtează 
din sală prin dispoziţie a preşedintelui 
şedinţei. Instanţa este în drept, de ase-
menea, să aplice persoanelor vinova-
te de încălcarea ordinii în şedinţă de 
judecată o amendă de la 20 la 50 de 
unităţi convenţionale;

- art. 199 alin. (4) din CPC, inter-
pretului care se sustrage de a se pre-
zenta în instanţă de judecată sau de 
a îndeplini obligaţiile sale i se poate 
aplica o amendă de pînă la 10 unităţi 
convenţionale;

- art. 207 alin. (4) din CPC, neexe-
cutarea încheierii de aducere forțată 
se sancționează cu amendă de la 20 la 
50 de unități convenționale;

- art. 67 alin. (1) din Legea 
insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012 
[5], Dacă administratorul/lichidatorul 
nu îşi îndeplineşte obligaţiile sau dacă 
administratorul/lichidatorul destitu-
it nu prezintă raport pentru perioada 
sa de activitate, nu restituie bunurile 
şi nici documentele pe care le deţine 
în legătură cu procesul de insolvabi-
litate, instanţa, după un avertisment, 
aplică o amendă judecătorească al că-
rei cuantum nu poate depăşi 30000 de 
lei, care se achită la bugetul de stat;

- art. 22 alin. (3) din Legea con-
tenciosului administrativ nr. 793-XIV 
din 10.02.2000 [6], pîrîtul este obli-
gat să prezinte instanţei documentele 
solicitate la prima zi de înfăţişare, în 
caz contrar i se aplică o amendă judi-
ciară în mărime de pînă la 10 salarii 
minime pentru fiecare zi de întîrziere 
nejustificată.

Pornind de la cazurile menționate 
mai sus constatăm că amenzile judi-
ciare nu sunt prevăzute doar în Co-
dul de procedură civilă. Prin urma-
re, propoziția din alin. (1) al art. 161 
din CPC ,,în cazurile şi în proporţiile 
stabilite de prezentul cod” conține o 
inadvertență legislativă privind utili-
zarea unor termeni generali în regle-
mentarea temeiurilor și condițiilor 
aplicării amenzilor judiciare, nefiind 
în consonanță cu alte acte legislative 
care conțin nome procesuale civile. 
Considerăm că cele menționate nu 
pot constitui un impediment în apli-
carea amenzilor stipulate în alte acte 
legislative decît Codul de procedură 
civilă, dat fiind faptul că orice preve-
dere legislativă care stipulează posi-
bilitatea instanței judecătorești de a 

aplica amendă judiciară este specială 
în raport cu cea prevăzută în art. 161 
alin. (1) din CPC. 

Amenda judiciară este diferită de 
amenda penală sau contravențională. 
Amenzii judiciare îi sunt caracteristi-
ce următoarele particularități:

- are temeiuri specifice de aplica-
re, fiind cele menționate mai sus.

- se aplică persoanelor care au 
săvîrșit încălcări procedurale. Aceste 
persoane pot fi persoanele juridice, 
persoanele fizice care au împlinit vîr-
sta de 16 ani, inclusiv și autoritățile 
publice. 

- procedură diferită de aplicare 
(art. 163 din CPC), spre deosebire de 
procedura aplicării amenzii penale și 
contravenționale a cărei reglementare 
specifică este prevăzută în mari codi-
ficări legislative (CPP și CC). Dacă 
amenda judiciară este dispusă de a fi 
aplicată prin încheiere judecătoreas-
că, atunci amenda penală este aplicată 
prin sentință, iar cea contravențională 
prin decizia agentului constatator sau 
hotărîrea instanței de judecată;

Alin. (2) al art. 161 din CPC, pre-
vede că amenda se stabileşte în uni-
tăţi convenţionale. O unitate conven-
ţională este egală cu 50 de lei. Însă 
în legislația procesuală identificăm 
amenzi judiciari a căror cuantum nu 
este stabilit în unități convenționale, 
de exemplu în art. 67 alin. (1) din 
Legea insolvabilității nr. 149 din 
29.06.2012, este prevăzută posibi-
litatea aplicării de către instanța de 
judecată a amenzii judiciare al cărei 
cuantum nu poate depăşi 30000 de 
lei. Prevederile menționate contra-
vin dispozițiilor art. 161 alin. (2) din 
CPC. Aceste modalități a stabilirii 
cuantumului amenzii judiciare a fost 
introduse mai tîrziu decît data intră-
rii în vigoare a Codului de procedură 
civilă (12 iunie 2003), ceea ce ne per-
mite de a afirmă că instanța urmează 
să aplice prevederile legii procesuale 
mai noi adică să aplice și amenzi judi-
ciare în cuantum stabilit în lei.

Trebuie de menționat că amen-
da judiciară stabilită în lei, dar nu în 
unități convenționale nu afectează ca-
racterul echitabil al acestei sancțiuni 
pornind de la circumstanțele încălcă-
rii legislației procesuale, deoarece și 
în privința acestei amenzi legiuitorul 
a stabilit plafonul minim și maxim 
al sumei ce urmează a fi încasată de 

la persoana vinovată. În acest sens, 
remarcăm că într-o situație inver-
să în punct. 66 din Hotărîrea Curții 
Constituționale din 10.05.2016 pri-
vind excepția de neconstituționalitate 
a unor prevederi ale articolului 345 
alin. (2) din Codul contravențional 
[4], s-a menționat în privința amenzi-
lor contravenționale stabilite în cuan-
tum fix sunt neconstituționale inclusiv 
și din considerentul că lipsa posibili-
tăţii instanţei de judecată de a apli-
ca criteriile pentru individualizarea 
sancţiunii în cauza concretă și aplica-
rea unei sancţiuni absolut determinate 
nu asigură caracterul ei echitabil.

Aplicare amenzilor judiciare au 
scop disciplinarea subiecților procesu-
ali, care pot fi aplicate și de mai multe 
ori pentru comiterea mai multor în-
călcări procedurale. Mai mult, aceas-
tă sancțiune procedurală se impune a 
fi o măsură care influențează direct 
persoanei vinovate. Din acest motiv 
legiuitorul a prevăzut în alin. (3) al 
art. 161 din CPC că amenzile judicia-
re aplicate de instanţa judecătorească 
persoanelor cu funcţie de răspundere 
din autorităţile publice, din alte orga-
ne şi organizaţii se încasează din con-
tul acestor persoane, chiar dacă auto-
ritatea, organul sau organizaţia în care 
activează cei sancţionaţi participă sau 
nu în procesul respectiv.

Potrivit art. 163 alin. (1) şi (2) din 
CPC ,,aplicarea amenzii se stabileşte 
prin încheiere judecătorească execu-
torie în şedinţa în care se examinează 
pricina, la judecarea căreia s-au comis 
încălcări procedurale, precum şi în 
şedinţă aparte, cu înştiinţarea persoa-
nelor interesate, a căror neprezentare 
nu exclude sancţionarea vinovaţilor. 
(2) În cazul în care aplicarea amen-
zii este examinată în lipsa persoane-
lor vinovate, celor sancţionaţi li se va 
comunica încheierea judecătorească.” 
Astfel, instanța de judecată compe-
tentă de a aplica amenda judiciară 
este instanța care examinează proce-
sul civil în care s-a comis încălcarea 
procedurală sancționată cu amendă. 
Amenda judiciară poate fi aplicată și 
de instanța de apel și de recurs. Deși la 
examinarea cauzei în ordine de recurs 
pot fi mai puține situații de aplicare a 
amenzii judiciare, totuși acestea pot 
fi de exemplu: dacă completul din 5 
judecători care examinează recursul a 
decis invitarea participanților la pro-
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ces pentru a se expune în ședință de 
judecată, iar unul din participanții la 
proces a înregistrat video ședința de 
judecată, contrar prevederilor art. 18 
alin. (11) din CPC, instanța de recurs 
îi poate aplica o amendă de pînă la 20 
unități convenționale și cu confisca-
rea înregistrărilor video.

Aplicarea amenzii se stabileşte 
prin încheiere judecătorească exe-
cutorie. O încheiere judecătorească 
executorie reprezintă un document 
executoriu în sensul art. 11 lit. b) din 
Codul de executare al RM, în baza 
căruia poate fi efectuată executarea 
silită. Acesta se prezintă spre execu-
tare de instanța de judecată din oficiu 
în temeiul art. 15 alin. (1) lit. b) din 
Codul de executare, deoarece ține de 
urmărirea sumelor urmează a fi făcute 
venit la stat. Încheierea dată este pusă 
în executare din momentul expirării 
termenului de 15 zile de depunere 
a cererii de reexaminare a încheie-
rii în vederea anulării ori reducerii 
amenzii. Încheierea judecătorească 
respectivă nu poate fi atacată separat 
cu recurs decît odată cu fondul cau-
zei. Însă poate fi contestată separat 
cu recurs încheierea judecătorească 
prin care este soluționată cererea per-
soanei sancționate de reexaminare a 
încheierii în vederea anulării ori re-
ducerii amenzii în condițiile art. 164 
din CPC.

Există două ordini procedurale în 
care instanța de judecată este în drept 
să stabilească aplicarea amenzii: a) în 
şedinţa în care se examinează pricina, 
la judecarea căreia s-au comis încăl-
cări procedurale; b) în şedinţă aparte, 
cu înştiinţarea persoanelor interesa-
te, a căror neprezentare nu exclude 
sancţionarea vinovaţilor. Aceste două 
modalități sunt prevăzute pentru ca 
instanța de judecată, în dependență 
de circumstanțele cauzei, să asigure 
condițiile necesare pentru examinare 
sub toate aspectele și în mod prompt 
chestiunea privind aplicarea amenzii 
judiciare.

Important este ca încheierea jude-
cătorească privind aplicarea amenzii 
să fie adusă la cunoștința persoanelor 
sancționate. Dacă amenda aplicarea 
amenzii este examinată în lipsa per-
soanelor vinovate, celor sancţionaţi li 
se va comunica încheierea judecăto-
rească. Această condiție nu se referă 
doar la situația cînd problema aplică-

rii amenzii judiciare este examinată 
în şedinţă aparte, în care persoanele 
vinovate nu s-au prezentat. Condiția 
dată se referă și la situația cînd amen-
da este stabilită în şedinţa în care se 
examinează pricina, iar persoana vi-
novată a părăsit ședința de judecată.

Conform art. 164 alin. (1) din 
CPC, ,,persoana sancţionată prin în-
cheiere judecătorească cu amendă 
poate depune în aceeaşi instanţă ce-
rere de reexaminare a încheierii în ve-
derea anulării ori reducerii amenzii.” 
Anularea ori reducerea amenzii, potri-
vit art. 164 din CPC, poate fi admisă 
pe calea unei reexaminări a încheierii 
judecătorești privind aplicarea amen-
zii judiciare. Cu alte cuvinte instanța 
de judecată la soluționarea cererii de 
reexaminare a încheierii în vederea 
anulării ori reducerii amenzii exami-
nează din nou chestiunea privind apli-
carea amenzii din punct de vedere a 
temeiniciei aplicării ei, rediscutîndu-
se vinovăția persoanei sancționate. 
Concluzia dată o deducem fi aceea că 
în art. 164 din CPC nu sunt stipulate 
temeiurile anulării ori reducerii amen-
zii, ci numai posibilitate reexaminări 
încheierii judecătorești de aplicare a 
amenzii judiciare. În această ordine 
de idei, instanța poate reveni numai 
la reexaminarea circumstanțelor apli-
cării amenzii judiciare pentru a veri-
fica corectitudinea stabilirii amenzii 
sau a cuantumului ei. Or, anularea 
sau reducera amenzii nu poate fi dis-
pusă pe motivul iertării persoanei 
sancționate.

Posibilitatea persoanei sancționate 
de a cere reexaminare a încheierii în 
vederea anulării ori reducerii amenzii 
nu reprezintă în sine exercitarea unei 
căi de atac împotriva încheierii de 
aplicare a amenzii judiciare, deoarece 
cererea dată se examinează de aceiași 
instanță care a emis încheierea. În li-
teratura română de specialitate este 
menționat că ,,cererea de reexaminare 
este o cale de atac specifică, exerci-
tată împotriva unei încheieri judici-
are.”[3] Însă o astfel de afirmație nu 
este potrivită Codului de procedură 
civilă al Republicii Moldova pentru 
că în legislația României cererea de 
reexaminare a încheierii privind apli-
carea amenzii se examinează de un 
alt complet de judecată, decît cel care 
a stabilito. De asemenea, nu suntem 
de acord cu opinia menționată deoa-

rece instanța de judecată soluționînd 
această cerere își reexaminează pro-
priul act de dispoziție.

Este de remarcat că în Codul de 
procedură penală al RM nu este pre-
văzută posibilitatea anulării ori re-
ducerii amenzii stabilite în procesul 
penal. Acest mijloc procesual este 
specific doar procedurii civile, deoa-
rece normele dreptului procesual civil 
sau mai puțin rigide decît a dreptului 
procesual penal. 

Anularea amenzii înseamnă nu 
doar eliberarea de a o achit, ci și 
desființarea ei. Adică amenda odată 
anulată se consideră că nici nu a fost 
aplicată. Reducerea amenzii repre-
zintă doar micșorarea sumei de bani 
ce urmează a fi achitată de persoana 
sancționată.

Cererea de reexaminare a înche-
ierii în vederea anulării ori reducerii 
amenzii se depune în termen de 15 
zile de la data emiterii încheierii de 
sancţionare sau de la data comuni-
cării ei. Este evident că termenul de 
15 zile presupune zile calendaristice, 
care este calculat potrivit regulilor 
generale stipulate în art. 111 – art. 
112 din CPC. De asemenea, persoana 
sancționată poate fi repusă în terme-
nul de 15 zile în condițiile art. 116 din 
CPC.

 După cum am menționat mai sus 
art. 164 din CPC nu prevede temeiurile 
anulării sau reducerii amenzii de către 
instanța de judecată. Astfel, în cererea 
de reexaminare a încheierii în vederea 
anulării ori reducerii amenzii urmea-
ză a fi indicate doar circumstanțele 
care întemeiază retragerea actului de 
dispoziție al instanței în partea aplică-
rii amenzii sau a unei părți sumei dis-
puse de a fi încasate. Circumstanțele 
invocate sunt diferite pentru cererea 
prin care se solicită anularea amen-
zii în raport cu cererea de reducere a 
amenzii. În cererea privind solicitarea 
anulării amenzii sunt urmează a indi-
cate circumstanțele care indică asupra 
nevinovăției persoanei în neîndepli-
nirea obligațiilor procesuale. Însă în 
cererea privind reducerea amenzii 
persoana sancționată urmează a in-
dica starea ei materială grea sau alte 
circumstanțe care justifică reducerea 
amenzii pe care instanța de judecată 
nu a cunoscut-o la momentul aplicării 
amenzii judiciare. În cazul înaintării 
cerinței privind reducerea amenzii 
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persoana sancționată nu este de acord 
doar cu suma amenzii. La înaintarea 
cererii de reexaminare a încheierii în 
vederea anulării ori reducerii amenzii 
se impune a se prezenta probele care 
dovedesc circumstanțele invocate.

Concluzie. Reglementările pri-
vind amenda judiciară în Codul de 
procedură civilă al RM comportă im-
perfecţiunile evidenţiate care impune 
legiuitorul moldav să le înlăture prin 
completarea şi modificarea acestei 
codificări procesuale civile. Mai mul 
ca atît leiuitorul urmează să stipuleze 
mai multe cazuri cînd instanţa de ju-
decată este în drept de a aplica amen-
da judiciară pentru a fi sancţionate ac-
ţiunile de exercitarea cu rea-credinţă a 
drepturilor procedurale.
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Introducere. Totodată, o
importanță deosebită pre-

zintă progresul învăţământului, 
respectiv a dreptului fundamen-
tal la învățătură în spațiul româ-
nesc. Aici urmează de menționat 
faptul, că dreptul fundamental la 
învățătură, de asemenea nu a avut 
o reglementare directă până în pe-
rioada modernă, până la adoptarea 
constituțiilor române, acesta fiind 
mai mult o prerogativă pentru fa-
milia românească bazată pe princi-
pii și cutume milenare. Pregătirea 
pentru viața de adult a tinerilor din 
Dacia, aveau elemente de inițiere 
foarte dure, precum trăiau singuri 
în pădure, învățau să se compor-
te ca lupii, adică să fie curajoși, 
să nu se sperie de moarte etc., 
ceea ce le permitea consolidarea 
personalității, caracteristice acelei 
perioade.

Așadar, la începutul sec. X-XIII, 
existența în spațiul carpato-dubian-
pontic, a țărilor (cnezate, voievo-
date) locuite de români, în văi ale 
râurilor, câmpiilor demonstrează 
faptul că era necesară o organizare 
statală, deoarece în această perioa-
dă are loc stabilizarea și omogeni-
zarea poporului. [1, p.36] Pentru a 
confirma, că la baza consolidării 
statale, era și educația propriu-zisă 
a românilor, în cărțile religioase, 
în special Viețile Sfinților, frag-
mente din Vechiul Testament, dar 
și cărțile laice ca Cronica lui Ma-
nases, Povestirea despre Varlam și 
Ioasaf, Alexandria, au fost cunos-
cute în țările române cel puțin de la 
începutul sec. XIV, știința de carte 
fiind răspândită încă înainte consti-
tuirii acestora ca state. Arheologii 
au găsit stilouri și o cataramă de 
piatră, turnată din bronz, datată din 
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sec. X-XIII, care dovedesc răspân-
direa de carte la români. [1, p.36] 
Pentru perioada dată este caracte-
ristic educația în cadrul familiei și 
în instituțiile religioase care erau 
principalii piloni de răspândire a 
aptitudinilor de a scrie sau a citi. 

La mijlocul sec. al XVII-lea a 
fost adoptat unul din cel mai im-
portant izvor de drept al perioa-
dei feudalismului, anume Cartea 
românească de învățătură (1646). 
Cartea românească de învățătură 
constituie prima codificare legis-
lativă cu caracter laic din istoria 
dreptului nostru. Ea a fost întoc-
mită la ordinul domnitorului Vasile 
Lupu și tipărită în 1646 la tipogra-
fia mănăstirii Trei Sfinți din Iași. 
Titlul integral al lucrării ne indică 
izvoarele pravilei, metoda de lucru 
și scopul prin adoptarea ei (,,Cartea 
românească de învățătură de la pra-
vilele împărătești și de la județe cu 
așa-zisa și toată cheltuiala lui Va-
sile Lupu, voievodul și domnitorul 
Țării Moldovei, din multe scripturi 
tălmăcite din limba italienească în 
limba românească”). În primul rând 
titlul lucrării ne indică că lucrările 
străine au fost codificate într-o vizi-
une proprie, ca urmare a inițiativei 
domnești și constituie o operă de 
sinteză cu trăsături originale. În al 
doilea rând termenul ,,învățătură” 
era foarte bine fixat în terminologia 
epocii, așa cum rezultă din actele 
prin care sunt loviți de urgia dom-
nească toți cei care nu îndeplinesc 
învățăturile sale. [2, p.214] 

În Țările Române, în Evul Me-
diu, existau patru tipuri de școli: 
mănăstirești, episcopale (pentru 
rangurile înalte bisericești), cele 
pentru daci (aveau un caracter 
particular) și apoi cele străine din 
coloniile săsești, ungurești, polo-
ne etc. Până la mijlocul secolului 
al XIX-lea, ,,obligativitatea învă-
ţământului pentru copiii prostimii 
nu este indicată pe cât timp pare a 
fi, iar pentru copii de mazil (boier 
scos din slujbă și supus la dări), de 
neguțător, și de alte bresle de cin-
ste, obligativitatea va fi de nouă 

ani, adică de la 3 la 12. Pentru fe-
ciorii de preoți, obligativitatea va 
dura 17 ani, adică până la vârsta de 
20 de ani”. [3, p. 168-169]

În anii Revoluției din 1848, 
care a avut punct de pornire pe 
revoluționarii francezi, dreptul 
fundamental la învățătură a fost 
cerut pentru prima oară, în sensul 
modern pe care-l cunoaștem astăzi, 
acela al învăţământului organizat 
de stat, în proiectul de constituție 
al revoluției valahe, proiect publi-
cat și tradus în limba germană și 
franceză la Craiova de L. Fayen-
za. Ceea ce s-a numit ,,bases de la 
nouvelle constitution en Walache” 
decide la art. 16 ca ,,instrucția să 
fie egală și întreagă pentru tot ro-
mânul de amândouă sexe”. În Re-
gulamentul Școlar din 1850 se 
prevedea o grilă educațională spe-
cifică. Urmau astfel, să fie în lumea 
rurală școli elementare de trei ani. 
Astfel de școli sătești s-au înființat 
pe moșiile mănăstirești, dar și pe 
moșiile boierești, ,,cărora nu li se 
mai dau hrisoave de târguri sau iar-
maroace decât după ce proprietarul 
moșiei va fi înființat școala elemen-
tară”. Venea apoi treapta învățăturii 
secundare, bifurcată în școli reale 
pe 5 ani, pentru ,,tinerii plecați 
către cunoștințe practice”, și apoi 
școli gimnaziale, cunoscutul liceu 
teoretic, de șapte ani. Învățăturile 
,,înalte” erau predate în cadrul a 
patru facultăți: filosofică, juridică, 
teologică și medicală.

Profesorul Gheorghe Costa-
Foru a introdus trei elemente fun-
damentale, în planul educațional 
imediat, care ar fi fost de mare ne-
cesitate în Țările Române, cele trei 
principii stabilite la 1860 de Ghe-
orghe Costa- Foru erau: dreptul 
copilului la învățătură, ,,fără altă 
restricțiune decât aceia a fireștilor 
limite ale aptitudinilor individua-
le”; pentru că ,,între femei și copil 
este o strânsă legătură” se cere im-
perios ,,eliminarea tiraniei bărbatu-
lui” căci ,,femeia singură știe a ceti 
în ochii copilului și a transforma 
lectura cărților în lecțiuni vii, plă-

cute și simpatice.” [4, p.129] Să 
lăsăm dar femeii rolul său de edu-
catoare, pentru aceasta trebuie ca și 
ea să fie cultivată în școli speciale 
de toate gradele” și instrucția pre-
dată în familie trebuie completată 
cu instrucția școlară.

Legea nr. 1150 din 25 noiem-
brie 1864 ,,asupra instrucțiunii și a 
Principatelor – Unite-Române” [5] 
a adus sistemului școlar românesc 
nu numai un caracter unitar, ală-
turi de obligativitatea și gratuitatea 
pentru primii patru ani de școală, 
ci a reglementat măsuri prin care 
urma să se realizeze unitatea școlii 
elementare de la sat și oraș, deși au 
continuat să existe discuții cu pri-
vire la acest aspect și la începutu-
rile secolului XX. Prin această lege 
,,pentru prima oară în legislație 
se făcea loc unei depline egalități 
la învățătură a fetelor în raport cu 
băieții”.

Legiuitorul român a prevă-
zut educația în primul rând ca o 
obligație, nu ca un drept, iar cei 
care aveau sarcina acestei obligații 
erau persoanele care aveau în în-
grijire un copil, deci în primul rând 
părinții. Pentru a ușura îndatori-
rea astfel impusă, statul se obliga 
să organizeze și să subvenționeze 
școli, dar și să acorde sprijin ma-
terial pentru „copiii fără mijloace”. 
Pentru a controla modalitatea în 
care persoanele responsabile pen-
tru copii aveau să-și respecte aceste 
obligații, legea prevedea și o serie 
de sancțiuni constând în amenzi 
pecuniare împotriva celor care își 
lăsau copiii „a lipsi de la școală 
fără motiv legal” (art. 36). De ase-
menea, aceeași lege sancționa și 
mai drastic pe cel care „va primi în 
serviciul său un copil mai mic de 
doisprezece ani” (art. 37). În plus, 
pe lângă amendă, o altă sancțiune 
era obligația de a „trimite și a ține 
pe copil în școală până la paispre-
zece ani”.

Cu toate acestea, statul nu impu-
nea un monopol asupra educației, 
părinții având posibilitatea de a 
se ocupa de educația copiilor fie 
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oferindu-le „învățătură” acasă, fie 
înscriindu-i într-un institut privat. 
Această posibilitate se înscrie în 
filosofia liberală asupra educației, 
care a caracterizat secolul XIX, în 
antiteză cu concepția socialistă im-
pusă la nivel normativ prima dată 
prin art. 121 al Constituției Uniu-
nii Sovietice a lui Stalin din anul 
1936.[6, p.245] Concepția liberală 
se concentra pe obligația părinților 
de a furniza educație copiilor, 
precum și libertatea acestora de a 
alege educația dorită, în anumite 
limite stabilite de lege, statul având 
doar datoria de a garanta accesul 
tuturor la o formă de educație și 
un nivel minim de studii, având o 
intervenție redusă la nivelul pro-
gramei curriculare. Dacă dreptul de 
a primi educație a fost, chiar dacă 
nu expressis verbis, ci doar impli-
cit, recunoscut și în cadrul filoso-
fiei liberale, concepția socialistă a 
fost cea care a impus statul ca fiind 
principalul debitor al obligației de 
a furniza educația. Revine aceste-
ia meritul ca, asumând în sarcina 
statului o serie de obligații clare, să 
fi făcut ca nivelul general de alfa-
betizare în statele unde regimurile 
socialiste au preluat puterea publi-
că să crească într-un ritm accelerat. 
Acesta cu ajutorul mecanismelor 
specifice a impus prin mijloacele 
coercitive ale statului respectarea 
sarcinilor trasate diferiților „actori” 
implicați în sistemul educațional: 
copii, părinți, profesori.

În această ordine de idei, o primă 
operă constituțională a românilor 
a fost considerată, Constituția din 
1866, având caracter liberal, con-
form principiilor Revoluției France-
ze din 1789, promovând libertățile 
fundamentale ale cetățeanului, 
suveranitatea națională, separarea 
puterilor în stat și responsabilita-
tea ministerială. [7, p.191] Astfel 
Titlu II, articolul 5 din Constituție 
prevede, că românii se bucură de 
libertatea conștiinței, învăţămân-
tului, libertatea presei și libertatea 
întrunirilor. [8, p.50] Până la urmă-
torul punct legislativ de amploare 

privind modernizarea sistemului 
școlar, au existat multe încercări 
de modificare a legii instrucțiunii 
publice din 1864, și anume pro-
iectele semnate de I. Strat (1866), 
Alexandru Crețescu (1869), Petre 
Carp (1870), Christian Tell (1872) 
și Titu Maiorescu(1876). Învăţă-
mântul pentru fete cunoaște însă 
un regres, el fiind pliat doar pe 
,,aptitudinile și trebuințele fetelor 
ca viitoare mame și gospodine în 
familie”, și pentru simplul motiv că 
fetele nu sunt ,,destinate a suporta 
aceleași greutăți ca și băieții” în de-
cursul vieții.

În urma politicii expansionis-
te promovată de Rusia la începu-
tul sec. al XX-lea, în Basarabia se 
înregistra o profundă înrăutățire a 
relațiilor sociale și politice, soldată 
cu închiderea școlilor cu predare în 
limba natală, rusificarea bisericilor, 
interzicerea folosirii limbii române 
în instituțiile publice, închiderea 
tipografiei naționale moldovenești, 
interzicerea oricăror editări în lim-
ba română, interzicerea pentru in-
telectualii moldoveni aflați în ser-
viciul de stat țarist să ocupe funcții 
publice în Basarabia, ș.a.

Condițiile vieții sociale și poli-
tice din Imperiul rus, care a impus 
noua organizare de stat Basarabi-
ei, au fost de așa natură încât lup-
ta pentru păstrarea elementelor de 
constituționalism autohton se pu-
tea duce mai mult sub forma unei 
rezistențe pasive a autohtonilor, 
precum a fost, de exemplu, pla-
nul întocmit de Alexandru Sturza 
(1791-1854), fiul primului guver-
nator al Basarabiei Scarlat Sturza, 
în care, printre altele, se prevedea 
că în Basarabia ,,drepturile și obi-
ceiurile moldovenești nu numai 
să fie împreună cu Bucovina și 
Transilvania într-o ,,împărăție de-
osebită cu numele de Moldo-Va-
lahia. Remarcăm și imposibilitatea 
autorităților ocupaționiste de a dis-
truge limba și cultura autohtonilor. 
Ostilitatea reformelor de coloni-
zare, rusificarea forțată, incultura 
impusă populației n-au fost în stare 

să șteargă din conștiința poporului 
ideea comunității. 

După revoluția din februarie 
1917 din Rusia, în Basarabia a în-
ceput un val de mișcări sociale și 
politice. Printre primele manifes-
tări e și Congresul general al coo-
perativelor sătești, convocat la 6-7 
aprilie 1917, care au solicitat auto-
nomia administrativă și religioasă, 
școlară și economică a Basarabiei, 
precum și convocarea ,,unei adu-
nări legislative, care să voteze le-
gile”. Mitingul ostașilor, desfășurat 
la Odessa la 8 aprilie 1917 la care 
au participat peste 1000 de ostași 
moldoveni, a cerut autonomia Ba-
sarabiei. Convocarea unei adunări 
naționale a unui Înalt Sfat, înzestrat 
cu atribuții legislative și executive, 
a fost solicitată și de membrii corpu-
lui didactic, preoți și reprezentanții 
altor asociații obștești. 

Deja la 2 decembrie 1917, Sfatul 
Țării a adoptat Declarația privind 
proclamarea Republicii Democrati-
ce Moldovenești în cadrul Republi-
cii Federative Democratice Ruse, 
ca ,,părtaș cu aceleași drepturi”. 
În sarcina Sfatului Țării au fost 
puse următoarele sarcini: să ocro-
tească toate drepturile și libertățile 
dobândite prin revoluție, precum: 
,,slobozănia cuvântului, tiparului, 
credinței, cugetului, unirilor, adu-
nărilor și grevelor„ să asigure ,,ne-
atingere persoanei și a locuinței și 
să așeze judecată dreaptă pentru 
tot norodul”. Să asigure activitatea 
instituțiilor de învățământ accesibil 
pentru ,,toate noroadele” Republi-
cii Moldovenești.

Proiectul de constituție a Repu-
blicii Democratice Moldovenești a 
fost elaborat de Societatea juridică 
moldovenească în perioada lunilor 
februarie-martie 1918. Partea V-a 
din proiect era rezervată totalmente 
drepturilor și libertăților fundamen-
tale ale cetățenilor. După anularea 
tuturor privilegiilor și deosebirilor 
de castă, cetățenii urmau să se bu-
cure de următoarele drepturi fun-
damentale: libertatea conștiinței, 
dreptul de a fi ascultat de o instanță 
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judecătorească; dreptul la propri-
etate, declarată inviolabilă; drep-
tul la libera exprimare, dreptul la 
învățătură, dreptul la adunări politi-
ce ,,pașnice și fără arme, atât în lo-
curile închise, cât șu sub cerul liber 
pentru a discuta orice fel de proble-
mă fără a cere permisiunea preala-
bilă;” dreptul de asociere în obști în 
scopuri nepotrivite legilor penale”, 
dreptul de petiționare; dreptul de a 
se uni în ,,asociați muncitorești și 
să declare greve”. 

La momentul Unirii Ardealului, 
a Bucovinei și a Basarabiei la 27 
martie 1918, în România rămânea 
în vigoare Constituţia promulga-
tă de Carol I la 13 iulie 1866. [9, 
p.254] Cu toate că statul român
întregit funcționa conform acestei 
constituții, teritoriile proaspăt re-
venite s-au bucurat de o anumită 
autonomie timp de doi ani. După 
Marea Unire, din 1918, primul act 
constituțional care a impus dreptul 
fundamental la învățătură la scara 
întregului spațiu locuit de români a 
fost din 1923. La art. 24 din titlul 
II, ,,Despre drepturile românilor”, 
aflăm că ,,învăţămîntul este liber în 
condițiile stabilite prin legile speci-
ale întrucât nu va fi contrar bunelor 
moravuri și ordinii publice. Învă-
ţămîntul primar este obligator. În 
școlile statului acest învățămînt se 
va da gratuit. Statul, județele și co-
munele vor da ajutoare și înlesniri 
elevilor lipsiți de mijloace, în toate 
gradele de învățămînt, în măsura 
și modalitățile prevăzute de lege”. 
[10]

La 23 aprilie 1925, deputații 
Congresului I general al Soviete-
lor din RASS Moldovenească au 
adoptat în unanimitate Constituția 
RASS Moldovenești.

Cu mare regret, Constituţia 
rASSm din 23 aprilie 1925 nu 
conținea prevederi referitoare la 
drepturile fundamentale ale omului 
și cetățeanului. Iar dacă pornim de 
la conținutul art. 16 din Declarația 
franceză a drepturilor omului și ale 
cetățeanului, din 26 august 1789 
(orice societate, în care garanția 

drepturilor nu este asigurată, nici 
separația puterilor determinată, nu 
are Constituție), valoarea acestei 
Constituții scade considerabil.

Spre deosebire de Constituția 
precedentă, Constituția RASSM 
din 1938 cuprindea un capitol sepa-
rat, consacrat drepturilor și îndato-
ririlor fundamentale ale cetățenilor. 
Art.21, specifica: ,,Învăţământul 
este liber în condițiunile stabilite 
prin legi speciale și întru cât nu va 
fi contrar bunelor moravuri, ordinii 
publice și intereselor de stat. Învă-
ţământul primar este obligatoriu. 
În școlile statului acest învățământ 
va fi gratuit”. [9, p.255] RSS Mol-
dovenească a fost formată prin Le-
gea din 2 august 1940. Între 8 și 
12 februarie 1941, își desfășoară 
ședințele Sesiunea întâi a Sovietu-
lui Suprem al RSSM, care adoptă, 
la 10 februarie, Constituția RSSM. 
Drepturilor și libertăților cetățenești 
proclamate în Constituția RSSM 
din anul 1941 aveau, în marea lor 
parte, un conținut declarativ, iar 
în unele dintre ele, cum ar fi ,,li-
bertatea cuvântului,” ,,libertatea 
conștiinței,” ,,dreptul la libera 
circulație,” dreptul la proprie-
tate,” ,,dreptul la muncă,” alte 
drepturi civile au devenit doar lo-
zinci comuniste, fiind substituite 
pin diverse forme de urmărire și 
persecutare socială, materializate 
sub diverse forme de răfuială și 
represiuni în masă. Constituția din 
1941 în mod tradițional păstrează 
continuitatea constituțiilor RSSU 
și RASSM. Constituția RSSM din 
anul 1941 în art. 99 garantează 
dreptul fundamental la învățătură 
,,fără plată, învățământul realizat 
în limba maternă, garantând și asi-
gurând studiile superioare tuturor 
cetățenilor.”

La 15 aprilie 1978, Comisia 
Constituțională adoptă ,,în unani-
mitate” Constituția RSSM. Însă, cu 
mare regret, drepturile și libertățile 
fundamentale nu erau considera-
te inalienabile ființei umane, ma-
joritatea dintre ele fiind naturale. 
Drepturile fundamentale nu repre-

zentau în sine o valoare socială, ele 
fiind destinate realizării scopurilor 
comuniste globale. Mai mult decât 
atât, unele dintre ele erau substanțial 
limitate, iar drepturile politice tre-
buiau să fie folosite cu prioritatea 
în scopurile construcției socialiste. 
În cadrul acestor drepturi, o priori-
tate deosebită era acordată nu drep-
turilor civile și inviolabilităților 
personale, dar drepturilor social-
economice cu excepția dreptului 
de proprietate;- Constituția consa-
cra principiul legalității având în 
vedere însă o formă de legalitate 
deosebită, concentrată în noțiunea 
specifică de ,,legalitate socialistă”, 
care a presupus permanent priori-
tatea deciziilor politice adoptate de 
partidul comunist, decizii care în 
majoritatea cazurilor predominau 
chiar legile. Această stare a permis 
guvernanților să renunțe la majori-
tatea normelor juridice atunci când 
legalitatea venea în contradicție cu 
principiile socialiste. În consecință 
activitatea politico-juridică era 
considerată reușită chiar dacă era 
însoțită de violarea flagrantă a 
legislației și dacă în urma acțiunilor 
întreprinse se realiza ,,bunăstarea 
poporului.”

Conform articolului 21, 22, 
25 a Constituției RASSM din 
1978 statul are grijă de organi-
zarea științifică de asigurarea 
în localitățile sătești a rețelei 
instituțiilor de învățământ public, 
iar acesta asigură pregătirea de 
cultură generală și profesională a 
cetățenilor, slujește educației co-
muniste. În art. 43 a Constituției 
RASSM din 1978 dreptul funda-
mental la învățătură este asigurat 
tuturor cetățenilor RASSM gratuit, 
a învățământului general obligato-
riu și dezvoltarea învățământului 
profesional tehnic, mediu de spe-
cialitate și superior, asigurarea 
învățământului fără frecvență, a 
celui seral; prin acordarea stipen-
diilor de stat și înlesnirilor pentru 
elevi și studenți; prin acordarea 
gratuită a manualelor școlare; și 
posibilitatea de a învăța la școală 
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în limba maternă; creând condiții 
pentru autoinstruire.

Dispoziția aceasta prelua cu 
exactitate textul corelativ din 
Constituția Uniunii Sovietice de 
la 1936, articolul 121. Cu această 
ocazie, inclusiv la nivel normativ, 
Republica Moldova se ralia filo-
sofiei socialiste în ceea ce privește 
educația, văzută acum ca o funcție 
primordială a statului, prin care 
acesta preia controlul total asupra 
a ceea ce tinerii săi cetățeni aveau 
să învețe. Se poate observa cum 
noțiunea de „drept fundamental 
la învățătură”, suprimă libertății 
învățământului, iar statul înlătură 
orice prerogativă în procesul deci-
zional asupra problemelor care țin 
de educația persoanelor care au în 
grijă și responsabilitate un copil.

Tentativele de reanimare a 
Constituției din 1978 nu erau sufi-
ciente pentru rezolvarea noilor sar-
cini sociale de unde și apare nevoia 
unei noi constituții. Elaborarea pro-
iectului noii Constituții a Republi-
cii Moldova a fost condiționată de 
necesitatea realizării cadrului juri-
dic al evoluției spre statul de drept, 
suveran și independent, unitar și 
indivizibil.

După o serie de dezbateri asu-
pra proiectului, la 29.07.1994, 
Parlamentul adoptă Constituția 
Republicii Moldova. În aceeași 
zi, Constituția este promulgată 
prin decretul Președintelui Repu-
blicii Moldova și intră în vigoare 
la 7 august 1994. La aceeași dată 
Constituția Republicii Moldova 
din 15 aprilie 1978 este abrogată 
în întregime, celelalte legi și acte 
normative subordonate legii rămâ-
nând în vigoare în măsura în care 
nu contravin Constituției.

 Pornind de la ideea că fie-
care om are vocație la instruire și 
educare, dreptul care configurează 
această vocație nu poate lipsi din 
numărul drepturilor fundamentale 
pe care le consacră Constituția Re-
publicii Moldova adoptată la 29 iu-
lie 1994. Din aceste considerente, 
nici un alt act normativ sau normă 

juridică care contravine prevede-
rilor constituționale nu are putere 
juridică. Spunem că supremația 
constituției apare ca ceva firesc, de 
notorietate, vorbindu-se pur și sim-
plu de supremația sa sau folosindu-
se de alte termene precum: valoare 
juridică supremă, super legalitate 
sau lege supremă. [11, p. 19]

 Constituția garantează 
dreptul fundamental la învățătură 
prin intermediul art. 35 [12] fără 
discriminări și privilegii, prin fap-
tul că orice om, indiferent de sex, 
naționalitate, origine socială și 
chiar aptitudini, are dreptul de a 
învăța. Astfel, dreptul fundamental 
la învățătură se realizează plenar 
spre deosebire de celelalte regle-
mentări constituționale în dome-
niu, care pot fi atribuite doar ca-
tegoriei drepturilor convenționale, 
care se realizează independent de 
condițiile materiale a unei societăți 
concrete de orientare socială a 
legislației și de politică de guvern. 
[13, p.218]

Articolul 35 din Constituție 
statuează că dreptul fundamen-
tal la învăţătură este asigurat prin 
învăţământul general obligatoriu, 
prin învăţământul liceal şi prin cel 
profesional, prin învăţământul su-
perior, precum şi prin alte forme de 
instruire şi de perfecționare. Statul 
asigură, în condițiile legii, dreptul 
de a alege limba de educare şi in-
struire a persoanelor. Studierea lim-
bii de stat se asigură în instituțiile 
de învăţământ de toate gradele. 
Învăţământul de stat este gratuit. 
Instituțiile de învăţământ, inclusiv 
cele nestatale, se înființează şi îşi 
desfășoară activitatea în condiţiile 
legii. Instituţiile de învăţământ su-
perior beneficiază de dreptul la au-
tonomie. Învăţământul liceal, pro-
fesional şi cel superior de stat este 
în măsură egală accesibil tuturor, 
pe bază de merit. Statul asigură, în 
condiţiile legii, libertatea învăţă-
mântului religios. Învăţământul de 
stat este laic. Dreptul prioritar de a 
alege sfera de instruire a copiilor 
revine părinţilor.

Paradoxal, o dispoziție ex-
presă care să garanteze liberta-
tea învățământului, nu avea să 
mai fie introdusă nici măcar prin 
Constituția din anul 1994, modi-
ficată și completată în anul 2000. 
Aceasta dispune, desigur, posibi-
litatea desfășurării învățământului 
nu numai în unități de stat, ci și în 
cadrul unor instituții particulare 
ori confesionale, însă o dispoziție 
generală privind libertatea 
învățământului nu a fost introdusă. 
Alin. (8) al art. 35 din Constituția 
Republicii Moldova din 1994 dis-
pune că „Statul asigură în condițiile 
legii libertatea învățământului reli-
gios. Învățământul de stat este laic. 
Însă această normă constituțională 
rămâne una particulară. De fapt, 
analizând întregul conținut al art.35, 
se poate concluziona că filosofia 
socialistă asupra învățământului 
este cea care încă influențează ma-
jor reglementarea acestui domeniu 
în legislația Republicii Moldova. 
Desigur, concepția socialistă este 
prezentă și în cadrul reglementări-
lor internaționale, însă acestea re-
alizează o armonie mult mai mare 
între filosofia liberală și filosofia 
socialistă asupra educației.

Schimbările care s-au produs în 
Republica Moldova după proclama-
rea independenței Republicii Mol-
dova au necesitatea elaborării unei 
noi politici educaționale și a unui 
cadru de bază pentru justificarea 
și promovarea reformei: concepția 
dezvoltării învățământului în Re-
publica Moldova adoptată de 
Parlamentul Republicii Moldova 
în 1994, Constituția Republicii 
moldova din anul 1994. Parla-
mentul adoptă în anul 1995 Legea 
învățământului care ar avea drept 
scop dezvoltarea personalităţii co-
pilului, a capacităţilor şi a aptitudi-
nilor lui spirituale şi fizice la nive-
lul potenţialului său maxim; culti-
varea respectului pentru drepturile 
şi libertăţile omului, indiferent de 
apartenenţa lui etnică, de prove-
nienţa socială şi atitudinea față de 
religie - principii consemnate în 
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Cartea Naţiunilor Unite; pregătirea 
copilului pentru a-şi asuma respon-
sabilităţile vieţii într-o societate 
liberă, în spiritul înţelegerii, păcii, 
toleranţei, egalităţii între sexe şi 
prietenia între toate popoarele şi 
grupurile etnice, naţionale şi religi-
oase; cultivarea simţului necesităţii 
de a munci pentru binele propriu 
şi cel al societăţii, a stimei faţă de 
cei care produc bunuri materiale şi 
spirituale; educarea stimei faţă de 
părinţi, faţă de identitatea, limba 
şi valorile culturale ale poporului, 
precum şi faţă de valorile naţiona-
le ale ţării în care trăieşte, ale ţării 
din care poate fi originar şi ale ci-
vilizaţiilor diferite de a sa; cultiva-
rea simţului responsabilităţii faţă 
de mediul înconjurător formarea 
conştiinţei ecologice; asigurarea 
unei pregătiri fizice multilaterale, 
cu caracter profesional aplicativ 
pentru tineretul studios, formarea 
simţului necesităţii de practicare a 
culturii fizice şi sportului pe par-
cursul întregii vieţi și care a fost 
abrogată la data de 23.11.14 prin 
Codul Educații 152 din 17.07.14, 
mO319-324/24.10.14 art.634.

Implementare Legii 
învățământului a determinat legiu-
itorul din Republica Moldova să 
adopte un șir de strategii, hotărâri 
și programe naționale în domeniul 
învățământului: Programul național 
de dezvoltare a învățământului 
1995-2000, Strategia naţională 
„Educaţie pentru toţi” aprobată 
prin Hotărârea Guvernului nr.410 
din 4 aprilie 2003 [14]; Strategiei 
naţionale privind protecţia copilu-
lui şi familiei, aprobată prin Ho-
tărârea Guvernului nr.727 din 16 
iunie 2003 [15], Strategiei naţiona-
le şi a Planului de acţiuni privind 
reforma sistemului rezidenţial de 
îngrijire a copilului pe anii 2007-
2012 [16]; Strategia pentru tineret 
[17]; Programul de modernizare a 
sistemului educaţional în Republi-
ca Moldova; [18] Strategia naţi-
onală şi Planul de acţiuni privind 
reforma sistemului rezidenţial de 
îngrijire a copilului pe anii 2007-

2012 [19]; Planul naţional de ac-
ţiuni comunitare pentru susţinerea 
copiilor aflaţi în dificultate pe anii 
2007-2014 [20]; Strategia naţiona-
lă pentru tineret pe anii 2009-2013 
[21]; Strategia consolidată şi Pla-
nul de acţiuni în sectorul educaţi-
ei (anii 2011-2015), elaborate cu 
scopul realizării prevederilor docu-
mentelor de politici în domeniile ce 
ţin de dezvoltarea învăţământului, 
2010; Strategiei de incluziune so-
cială a persoanelor cu dizabilităţi 
(2010-2013) [22]; Programul de 
dezvoltare a educaţiei incluzive în 
Republica Moldova pe anii 2011-
2020; Strategia consolidată de 
dezvoltare a învăţământului pentru 
anii 2011 2015. [23]

Codul educației adoptat prin 
Legea nr. 152 din 17.07.2014 [23] 
stabilește cadrul juridic al raportu-
rilor privind proiectarea, organiza-
rea, funcţionarea şi dezvoltarea sis-
temului de educaţie din Republica 
Moldova. Este o reformă profundă 
şi reală a educaţiei de toate nive-
lurile, facilitează integrarea siste-
mului de învăţământ din Republica 
Moldova în afara ariei Europene a 
educației, asigură mobilitatea aca-
demică, recunoașterea calificărilor 
și accesul pe piața forței de mun-
că a cetăţenilor educaţi şi pregătiţi 
profesional. Are drept scop moder-
nizarea sistemul de învăţământ în 
contextul procesului de integrare a 
europeană a Republicii Moldova, 
în conformitate cu Procesul de la 
Bologna. În acest sens, Codul edu-
caţiei va contribui şi la implemen-
tarea Strategiei Educaţiei 2020, 
abordând într-o manieră consec-
ventă problemele de acces, rele-
vanţă şi calitate a educaţie.
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Introcucere. Legislației Repu-
blicii Moldova, pe durata în-

tregii sale istorii, i-a fost cunoscută 
instituția incriminării declarațiilor 
cu rea-voință, producătoare de 
consecințe juridice. Realizările con-
ceptelor științifice și legislative din 
acest domeniu nu pot fi subapre-
ciate sau puse la îndoială. Etapele 
cardinale ale instituirii și evoluției 
instituției ocrotirii juridico-pena-
le a declarațiilor producătoare de 
consecințe juridice pe tărâm autoh-
ton au fost determinate de schim-
bările epocale în domeniile fac-
torilor obiectivi sociali, a culturii, 
conștiinței și ideologiei juridice.

Metode și materiale aplicate. 
În vederea realizării prezentului de-
mers științific de drept penal, ne-am 
bazat pe metode științifice de calita-
te: istorică, logico-formală, compa-
rativă, statistică și sociologică. Ca 
bază teoretică a articolului au figu-
rat rezultatele din domeniul istoriei 
dreptului penal și dreptului proce-

sual penal, identificând, în special, 
cercetările întreprinse pe acest seg-
ment, atân de autorii autohtonmi, 
cât și de cei din alte state.

Rezultate obținute și discuții. 
Popoarele tuturor timpurilor au 
tins spre stabilirea adevărului prin 
intermediul cauzelor penale [1, p. 
9]. În acest context și legislației 
Republicii Moldova, pe durata în-
tregii sale istorii i-a fost cunoscută 
instituția protecției juridico-pena-
le a declarațiilor producătoare de 
consecințe juridice. Realizările con-
ceptelor științifice și legislative din 
acest domeniu nu pot fi subaprecia-
te sau puse la îndoială. Dezvoltarea 
științei ca produs aspirat este impo-
sibilă fără de luarea în calcul a ace-
lei experiențe bogate care a ajuns la 
noi începând cu perioada de timp 
a primelor „monumente juridice”. 
Evoluția dreptului penal și institu-
irea reglementărilor examinate este 
legată nemijlocit de anumite epoci 
ale evoluției statalității Republi-
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Nu trecem cu vederea nici Pravil-
niceasca condică (Mica rânduială 
juridică), întocmită la 1775 din po-
runca lui Alexandru Ipsilanti, prin 
care s-a făcut un pas important în 
direcția modernizării justiției și 
Legiuirea Caragea, întocmită și 
publicată în anul 1818 din ordinul 
domnului Țării Românești, Ioan 
Gheorghe Caragea. În cadrul aces-
tor codificări, în legătură cu noul 
sistem probator în justiție, bazat pe 
înscrisuri și mărturii, sunt pedepsiți 
plastografii (falsificatorii de acte), 
precum și martorii mincinoși, care, 
totodată, erau trecuți și în „condica 
șireților” spre a nu mai putea depu-
ne mărturii în viitor.

Dezvoltarea producției și 
circulația mărfurilor, consolidarea 
economiei de schimb, au făcut ne-
cesară pedepsirea acelora care în 
mod fraudulos declarau că sunt în 
stare de încetare a plăților pentru 
a nu-și plăti datoriile. Acești faliți 
frauduloși (mofluzi mincinoși) 
erau condamnați împreună cu cei 
ce au tăinuit bunurile mofluzilor 
mincinoși ori au pretins în mod 
fals că sunt și ei creditori. Potri-
vit sistemului pedepselor este de 
menționat faptul că se mențin încă, 
pentru numeroase fapte, pedepsele 
fizice cum ar fi: tăierea mâinii pen-
tru plastografie, bătaia sau „darea 
prin târg” pentru furturile de bunuri 
bisericești sau domnești, legea tali-
onului pentru mărturia mincinoasă. 
Transformări mai importante au 
intervenit în domeniul dreptului 
procesual, determinate, în primul 
rând, de modernizarea organizării 
instanțelor, înfăptuită de Alexan-
dru Ipsilanti. Vechile probe cu ca-
racter mistic trec pe plan secundar, 
afirmându-se tot mai mult probele 
scrise, declarațiile martorilor ocu-
lari sau cercetările instanței (dovezi 
cu meșteșug). Condica șireților, in-
trodusă în Țara Românească, poa-
te fi socotită judecată, o serie de 
instituții tradiționale ca ordaliile, 
zavistea, jurătorii, dispar din practi-
că sau trec ca un început de evidență 
prin cazierul judiciar. Ca urmare a 
modernizării producerii de un plan 
secundar [4, p. 158-159].

Manualul lui Andronache Do-
nici, publicat la 1814, a consacrat 
doar un singur capitol dreptului pe-

tă internaționale ținute alternativ 
la Hotin și în Colatin, acuzatul de 
furt propunea patru martori care ju-
rau alături cu el, iar pârâtul alegea 
doi din ei care dacă jurau împreu-
nă cu pârâtul, acesta era apărat de 
pedeapsă. Însă acest tip de apărare 
nu putea servi în materie de furt de-
cât de patru ori, în urmă nu se mai 
credea și hoțul era spânzurat [5, p. 
55-56]. La rândul său, tratatul mol-
do-polon din 1540 prevedea în ca-
litate de pedeapsă pentru mărturii 
false însemnarea cu fierul înroșit pe 
față [3, p. 60]. Menționăm cu abso-
lută certitudine și faptul, că temerea 
legală de relativitatea mărturiei s-a 
născut cu mult timp înainte, dovadă 
în acest sens fiind restrângerile care 
s-au conturat de-a lungul timpului 
cu privire la administrarea probei 
cu martori [6, p. 9]. În acest sens, 
evidențiem Pravila aleasă a logo-
fătului Eustratie de la 1632, care 
prevedea în calitate de pedeap-
să pentru mărturii false – 7 ani de 
post și 150 mătănii pe zi [3, p. 79]. 
Anumite afirmații în latura care ne 
interesează le găsim și în Cartea 
românească de învățătură, care se 
prezintă a fi o primă codificare cu 
caracter laic, fiind întocmită din or-
dinul lui Vasile Lupu și tipărită în 
anul 1646. Între faptele incriminate 
în Pravilă menționăm falsificarea 
de bani și mărturia mincinoasă. 
Pravila mai prevedea în calitate 
de mijloace de probă înscrisurile, 
martorii, jurământul și expertiza. 
Judecătorul avea dreptul să apreci-
eze mărturiile în funcție de condiția 
socială a persoanei [4, p. 131, 133]. 
Prevederi similare întâlnim și în co-
dificarea, Îndreptarea legii, tipărită 
în anul 1652 la Târgoviște din po-
runca domnitorului Matei Basarab. 
Printre infracțiunile contra justiției, 
prevăzute în Pravila lui Vasile Lupu 
întâlnim: limba strâmbă, capulza-
nia, falsificarea peceților, ele fiind 
pedepsite cu amendă, mutilare și 
pedepse corporale. După mărturiile 
misionarului Basetti, care s-a aflat 
în Moldova în 1642, o femeie care 
a depus mărturii false a fost pedep-
sită cu 115 lovituri cu bățul. Un do-
cument din 1699 se menționează, 
că pentru mărturie falsă se plătea 
amendă de acel în folosul cui au 
fost depuse mărturiile [3, p. 84]. 

cii moldova, de formarea culturii 
juridico-naționale și de sistemul 
juridic al statului. Etapele cardina-
le ale instituirii și evoluției justiției 
pe tărâm autohton au fost determi-
nate de schimbările epocale în do-
meniile factorilor obiectivi sociali, 
a culturii, conștiinței și ideologiei 
juridice. Sub aspect istoric, încă 
din cele mai vechi timpuri, proba 
cu martori a fost admisă în cadrul 
soluționării litigiilor ivite între 
membrii societății, numasi că forța 
probantă a declarațiilor martorului 
nu a fost aceeași în toate sistemele 
de drept [2, p. 197]. Izvoarele anti-
ce ale dreptului geto-dac vorbesc în 
materie penală de jurământul fals și 
acuzațiile false, ele fiind sancționate 
prin pedeapsă capitală [3, p. 10-11]. 
După cum se menționează în lite-
ratura de specialitate, unele probe 
fundamentale păstrate timp de se-
cole în practica juridică româneas-
că sunt semnalate în perioada sec. 
IV-IX. Astfel, pentru rezolvarea di-
ferendelor privitoare la hotare sunt 
jurământul cu brazda și conjurato-
rii, care depuneau mărturii pentru 
stabilirea faptelor și uneori formu-
lau și hotărâri. Ambele au avut o 
largă aplicare în țările române în 
timpul Evului mediu [4, p. 44].

Jurătorii erau persoanele, inițial 
din aceeași categorie socială cu 
partea din proces pentru care jurau, 
mai târziu fiind cu precădere bo-
ierii. Ei erau judecați de domn fie 
numeric – de obicei – 6 – 12 – 24 
– 28 – fie nominal (pe răvașe). Ei
depuneau în biserică un jurământ, 
precum că vor proceda cu dreptate. 
În procesele penale ei jurau cu pri-
vire la reputația unei persoane parte 
la proces, iar în cele civile cercetau 
obiectul litigiului și arătau de par-
tea cui este dreptatea. Era proba cea 
mai răspândită și purta numele de 
lege ca și Legea țării [4, p. 125]. 
Sistemul probator român a lăsat o 
splendidă moștenire, în așa fel încât 
un atare sistem poate fi considerat 
ca o piatră de temelie a procesului 
penal modern. Se crede, că în ve-
chime, martorii acuzării trebuiau să 
jure (cel puțin în materie de furt). 
În Tratatul din decembrie 1519 din-
tre Ștefăniță-Vodă, domnul Moldo-
vei și Sigismund I, regele Poloniei, 
se vede că în ședințele de judeca-
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nal, aici fiind nominalizate astfel de 
fapte precum falsificarea actelor și 
depunerea mărturiilor false. În peri-
oada de destrămare a feudalismului, 
dreptul penal din Moldova și Țara 
Românească a fost supus unor trans-
formări fundamentale, determinate 
de dezvoltarea economico-socială 
și de curentul iluminist. În Regula-
mentul organic al Țării Românești 
s-a prevăzut (art. 241) ca condică 
criminalicească cu procedura ei. 
Codului civil al lui Calimah, în 
Moldova, i-a urmat elaborarea în 
1820 a Condicii criminalicești – cu-
prinzând în partea întâi procedura 
penală, iar în partea a doua - codul 
penal, din care însă numai partea 
întâi a fost publicată în 1820 și abia 
în 1826 au fost publicate împreună 
ambele părți. Noul Cod penal al 
Moldovei (Codul Suțu-Sturdza) se 
deosebea de legiuirile similare an-
terioare nu numai prin faptul că era 
un cod complet al ramurii dreptu-
lui penal, dar și prin structura mai 
avansată [7, p. 315-316]. Astfel, 
constatăm faptul că până la 1864 
în Moldova era aplicată Condica 
criminalicească din 1820, operă a 
două comisiuni de juriști instituite 
din inițiativa principelui Ion Sandu 
Sturza, iar în Muntenia, Procedura 
condicii criminalicești, elaborată 
sub îngrijirea Divanului Obștesc 
și pusă în aplicare la 1852. Odată 
cu reînnoirea întregii legislații sub 
domnitorul Cuza, aceste două legi 
au făcut loc noului Codice de proce-
dură criminală (Codul de procedură 
penală), promulgat la 2 decembrie 
1864 și pus în aplicare la 30 apri-
lie 1865 odată cu Codul penal [8, p. 
411], promulgat la 21 aprilie 1864. 
Cartea a II-a a Codului penal român 
din 1864, întitulată „Despre crime 
și delicte în special și despre pedep-
sele lor”, cuprindea dispoziții pri-
vind incriminarea în cadrul urmă-
toarelor grupe de infracțiuni: crime 
de înaltă trădare (titlul I); crime și 
delicte contra Constituției (titlul 
II); crime și delicte contra intere-
selor publice (titlul III) și crime și 
delicte contra particularilor (titlul 
IV). Cartea a III-a a fost consacrată 
contravențiilor polițienești și pe-
depselor lor. În cadrul dispozițiilor 
cu caracter special, o largă extensi-
une au avut-o cele prevăzute în ti-

tlul III, privind crimele și delictele 
contra intereselor publice. În acest 
sens, capitolul I era destinat falsifi-
catorilor (de monedă, sigilii, certifi-
cate etc.) [9, p. 179-180].

Mijloacele de probă din ca-
drul acestor reglementări erau cele 
adoptate de toate legislațiile mo-
derne: actul autentic, mărturisirea, 
jurământul, verificarea directă, ex-
pertiza, martorii. Proba cu acte pro-
voca, după împrejurări, comunica-
rea, verificarea scriptelor și înscri-
erea în fals. Mărturisirea se obținea 
prin interogator, jurământul putea 
fi deferit de părți sau din oficiu, iar 
ascultarea martorilor putea avea loc 
numai direct în fața magistratului 
[8, p. 412]. Tot în cadrul aspecte-
lor noi se remarcă și reglementarea 
mai amănunțită a unor infracțiuni 
împotriva comerțului, cum este 
falimentul fraudulos, ca și falsul 
în acte publice și private, atât de 
importante în dovedirea drepturi-
lor [7, p. 319]. Falsul (plastografia, 
plăsmuirea, vicleșugul) era pedep-
sit cu tăierea mâinii când vinova-
tul falsifica semnătura sau pecetea 
domnească, cu groapa ocnei și bă-
taia pentru cei „proști” sau cu un an 
de surghiun pentru cei „mai de is-
pravă”. Falsificatorii de acte private 
erau pedepsiți cu bătaie și închisoa-
re pe șase luni [7, p. 322-323]. În 
ce privește martorii, se obișnuia ca 
cel puțin doi să fie audiați pentru a 
se face o dovadă testimonială. Dar 
adagiul testis unus testis nullus nu a 
avut forță obligatorie până la înscri-
erea lui în proiectele lui M. Fotino, 
în Legiuirea Caragea și în Manualul 
lui Donici. Toate aceste proiecte și 
legiuiri cuprindeau dispoziții nu-
meroase și asemănătoare privitoare 
la martori, cu scopul de a se putea 
înlătura depozițiile mincinoase ori 
neserioase și a se asigura o cât mai 
bună posibilitate de cunoaștere a 
adevărului prin această probă [7, p. 
341]. În Codul de procedură penală 
de la 1864, mijloacele de probă în 
materie penală erau: a) mărturisi-
rea inculpatului la interogatoriu; b) 
constatarea personală a judecătoru-
lui; c) proba literară sau scrisă; d) 
proba testimonială; e) proba prin 
prezumții sau indicii. Deși intero-
gatoriul inculpatului constituia cel 
mai important act al instrucției, 

fiind piatra de încercare pentru ju-
decător (conducând la mărturisirea 
prevenitului și la fixarea direcțiilor 
ulterioare ale cercetării, totuși pro-
ba cu martori reprezenta cel mai 
important și frecvent mijloc de 
probă în domeniul penal, rațiunea 
fiind aceea, că reclamantul, în atare 
situații, se afla (în majoritatea cazu-
rilor) în imposibilitatea de a-și pro-
cura probe scrise [9, p. 197].

Odată cu întregirea țării, situația 
creată de prezența mai multor legis-
laturi era cu atât mai anevoioasă cu 
cât ele erau de concepțiuni deose-
bite, unele fiind de origine latină, 
altele de origine germană. În fața 
acestei situații, încă din 1921 a fost 
luată hotărârea să se purceadă la 
întocmirea unor noi coduri repre-
sive unificate. La 1926 a fost creat 
Consiliul Legislativ, căruia i-au fost 
încredințate lucrările de elaborare a 
acestor reglementări. Secția a I-a a 
Consiliului Legislativ, după o mun-
că de 10 ani a elaborat proiectele 
de Cod penal și procedură penală. 
Ele au fost promulgate de maiesta-
tea Sa Regele Carol al II-lea în ziua 
de 17 martie 1936. Codul penal a 
fost publicat în Monitorul Ofici-
al din 17 martie 1936, iar Codul 
de procedură penală în Monitorul 
Oficial din 19 martie 1936, ambe-
le fiind puse în aplicare din data 
de 1 ianuarie 1937 [8, p. 403]. În 
Codul penal de la 1936, sub denu-
mirea de infracțiuni contra justiției 
sunt menționate: denunțarea ca-
lomnioasă, pedepsită cu închisoare 
corecțională de la 1 la 3 ani, măr-
turia mincinoasă și jurământul fals, 
pedepsite cu închisoare de la 1 la 3 
ani și interdicție corecțională de la 
1 la 4 ani. Infracțiunile contra inte-
reselor publice se refereau la: falsi-
ficarea de monedă, titluri de credit 
public, mărci, timbre, hârtii tim-
brate, sigilii sau semne de autenti-
ficare, certificare ori recunoaștere; 
falsul în acte publice și private; 
întrebuințarea falsului; falsul prin 
substituire de persoane și prin uzur-
pare de titluri sau onoruri. Toate 
aceste infracțiuni primeau pedeapsa 
închisorii corecționale, amendă și 
chiar interdicție corecțională al că-
ror cuantum varia după gravitatea 
fiecărui fapt [8, p. 406]. Cele mai 
grave infracțiuni erau considerate 
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cele care puneau în primejdie orga-
nizarea socială și ordinea de drept 
a timpului, în care situații erau 
sancționate și actele preparatorii [9, 
p. 402].

Codul de procedură penală de 
la 1936 a menținut acele părți ale 
Codului de la 1864 ce corespun-
deau exigențelor timpului, preluând 
sau reglementând, pentru prima 
oară și unele dispoziții care s-au 
dovedit corespunzătoare statului 
burghez român. Evident, Codul de 
procedură penală a fost concordat 
cu cel penal în disciplinarea proce-
sului penal, prin care se satisfăcea 
pretenția de a pedepsi violarea nor-
melor ce derivau din Codul penal. 
Reglementările privitoare la probe 
au fost consacrate în conformitate 
cu sistemul probelor libere, cu prin-
cipiul liberei convingeri motivate, 
alături de dreptul judecătorului de a 
administra probe și din oficiu. Co-
dul suprimase proba legală a pro-
ceselor-verbale, acordând – în spi-
ritul nou al probelor libere – tuturor 
proceselor-verbale o forță probantă 
(până la proba contrarie) [9, p. 414-
415].

În albia istoriei caracteristice 
pentru spațiul românesc dintre Nis-
tru și Prut, nu putem ignora dure-
rosul fapt al anexării Basarabiei în 
1812. Imperiul Rus în primele sale 
legi cu privire la provincia cucerită 
a recunoscut caracterul juridic spe-
cific al ei, aplicând vremelnic atât 
în domeniul dreptului public, cât 
și al dreptului privat vechile obi-
ceiuri și legi ale Moldovei. Astfel, 
în primii ani de ocupație rusească, 
în provincie au fost menținute for-
mele de organizare tradiționale, 
Basarabia fiind administrată după 
principiile elaborate în conformi-
tate cu condițiile vieții social-isto-
rice ale țării, în organizarea Basa-
rabiei autoritățile țariste păstrând 
instituțiile ei juridice anterioare [3, 
p. 109]. Prin actul provizoriu din
1812, justiția în Basarabia urma să 
fie exercitată în baza normelor juri-
dice vechi, cu care populația din în-
treaga Moldovă, nu numai cea din 
Basarabia, era obișnuită. Această 
poziție a fost reiterată și în Legea din 
12 februarie 1813 și în Ucazul Im-
perial din 21 august 1813, referitor 
la organizarea Eparhiei Chișinăului 

și Hotinului în care se recomanda 
a adopta organizarea bisericească 
obiceiurilor locale. Prin urmare, ca 
izvoare atât ale dreptului civil, cât 
și ale dreptului public urma să ră-
mână legislația Principatului Mol-
dovei, parte componentă a căruia a 
fost până la 1812 și teritoriul dintre 
Prut și Nistru [3, p. 125].

După 1818, ca izvor de drept 
în domeniul penal a fost folosită 
legislația rusă. Ea a fost codificată 
în 1832 concomitent cu codificarea 
întregii legislații într-un cod general 
(Свод законов), ce a intrat în vigoa-
re în 1835. Volumul XV se referea 
la dreptul penal și a înglobat în sine 
legile penale care funcționau în Im-
periu, începând de la Pravila de So-
bor din 1649. Volumul XV cuprin-
dea două cărți, prima - cu norme de 
drept penal, iar a doua – cu norme 
de procedură penală [3, p. 126-127]. 
Către mijlocul secolului al XIX-lea, 
schimbările în cadrul sistemului so-
cial-economic al Imperiului rus, 
reformele mecanismului de stat, 
evoluția sistemului polițienesc au 
determinat necesitatea înnoirii și 
sistematizării legislației penale. O 
astfel de sistematizare a fost inițiată 
în perioada domniei lui Nicolai I, fi-
ind finalizată cu elaborarea Statutu-
lui „Cu privire la pedepsele penale 
și corecționale” din 1845 [235, p. 
20]. În spațiul basarabean, aflat sub 
dominație rusească, tendința unei 
separări structurale a infracțiunilor 
contra justiției a cunoscut o anumită 
dezvoltate abia odată cu adoptarea 
Statutului „Cu privire la pedepsele 
penale și corecționale” din 1845. În 
conținutul acestui act normativ, în 
vigoare din 1846, se conține un ca-
pitol aparte (Capitolul V. Titlul IV), 
cu denumirea „Privind încălcările 
la înfăptuirea justiției” unde erau 
fixate cele mai substanțiale abateri 
de la îndeplinirea funcției justiției 
(denunțul calomnios, declarația 
mincinoasă, jurământul fals etc.). 
[10, p. 19]. Jurământul fals, atribuit 
la categoria faptelor infracționale 
contra credinței era sancționat ex-
trem de aspru – privarea de toate 
drepturile și de avere cu expulzare 
pe un termen de la 8 la 10 ani (art. 
237). Un capitol aparte al Statu-
tului se referea la infracțiunile de 
fals. Astfel, art. 391 prevedea răs-

punderea pentru falsul intelectual, 
această componență de infracțiune 
înglobând falsificarea a trei catego-
rii de acte: 1) falsificarea semnătu-
rilor, a declarațiilor martorilor, în-
tocmirea de acte false, schimbarea 
conținutului documentului, inclu-
derea de informații mincinoase în 
acte, eliberarea de copii de pe do-
cumente inexistente; 2) denatura-
rea intenționată a faptelor în cadrul 
rapoartelor, proceselor-verbale și a 
altor documente oficiale, precum 
și rectificările cu caracter de rea 
voință; 3) încălcarea regulilor de 
secretariat și de perfectare a docu-
mentelor oficiale [11, p. 15-17].

O etapă importantă în istoria 
evoluției dreptului penal al Imperiu-
lui Rus o reprezintă cea a aplicării 
Statutului penal de la 1903. În Sta-
tutul penal de la 1903 anume aces-
te infracțiuni (denunțul cu bună-
știință fals, învinuirea cu bună-
știință falsă, declarația mincinoasă, 
falsificarea probelor, nedenunțarea 
infractorului, refuzul de a face 
declarații) erau unificate într-un 
singur Capitol (7) „Cu privire la 
faptele contra justiției”. Enumera-
rea acestor infracțiuni constituie 
un exemplu elocvent al faptului, că 
noțiunea de justiție are un conținut 
mai larg, în coraport cu Statutul 
„Cu privire la pedepsele penale și 
corecționale” din 1845 [12, p. 616]. 
Astfel, art. 166 din Statut prevedea 
răspunderea penală pentru falsifica-
rea probelor. Mărturia mincinoasă, 
traducerea incorectă sau raportul 
de expertiză fals pe durata urmări-
rii penale sau în cadrul ședințelor 
de judecată erau incriminate în art. 
158 al Statutului. Nu era pedepsită, 
în baza alin. 2 al art. 158 din Statut, 
declarația mincinoasă a persoanei 
care avea dreptul, în virtutea le-
gii, de a refuza să facă mărturii, cu 
condiția că acest drept nu i-a fost 
explicat. Conform Statutului, rudele 
apropiate ale învinuitului puteau re-
fuza de a face declarații în privința 
acestuia [13, p. 153]. Art. 169 din 
Statut sancționa penal autocleveti-
rea, recunoscută în calitate varie-
tate a nedenunțării. Această normă 
pedepsea persoanele vinovate în: 
1) autodenunțarea în privința unei
fapte infracționale comise de o altă 
persoană; 2) recunoașterea cu bună-
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știință falsă, pe durata urmăririi pe-
nale sau în cadrul judecății, ca fiind 
vinovat în comiterea faptei incrimi-
nate învinuitului; 3) executarea pe-
depsei privative de libertate în locul 
unei alte persoane, recunoscute ca 
fiind vinovată și condamnată [14, 
p. 26]. Astfel, Statutul penal de la
1903 conținea un sistem de norme 
juridice destul de dezvoltate, capa-
bile de a asigura protecția justiției 
din partea atentatelor infracționale.

Actul de unire al Basarabiei cu 
România, ratificat de către Aduna-
rea deputaților și Senatul României 
la 20 decembrie 1919 a readus re-
glementările de peste Prut pe teri-
toriul românesc aflat altădată sub 
suveranitatea rusească. După rein-
staurarea la 1944 a regimului totali-
tar sovietic, pe teritoriul rSSm (al 
fostei Basarabii) se aplicau coduri-
le penal și de procedură penală al 
RSSU. Această aplicare temporară 
a durat până la adoptarea Codurilor 
RSSM. În anul 1957, republicilor 
unionale li s-a permis adoptarea pro-
priilor coduri, care să fie alcătuite în 
conformitate cu Bazele Legislației 
Unionale și a Republicilor Unio-
nale. În 1958 Sovietul Suprem al 
URSS a adoptat Bazele Legislației 
penale Unionale și a Republicilor 
Unionale. În conformitate cu Ba-
zele Legislației penale Unionale a 
fost elaborat codul penal al RSSM. 
Sovietul Suprem al rSSm a votat 
Codul penal la 24 martie 1961, iar 
la 1 iulie 1961 a fost pus în aplicare. 
Codul penal avea o structură care 
includea partea generală, divizată 
în 5 titluri și respectiv capitole și 
partea specială, divizată în capito-
le 912 capitole. Infracțiunile erau 
clasificate după obiectul lor – con-
tra statului, contra vieții, sănătății, 
libertății, demnității, persoanei, 
contra proprietății socialiste, con-
tra drepturilor politice, de muncă, 
contra justiției etc. La aceeași dată 
(24 martie 1961) a fost adoptat și 
Codul de procedură penală, în con-
formitate cu Bazele Legislației de 
procedură penală a URSS și a Re-
publicilor Unionale. Codul de pro-
cedură penală a fost pus în aplicare 
la 1 iulie 1961, conținând 10 titluri 
și 36 capitole[4, p.272-273]. Codul 
penal al rSSm, adoptat prin Legea 
din 24 martie 1961 (Veștile RSSM, 

1961, nr. 10, art. 41) conținea câte-
va articole în materia ocrotirii juri-
dice a declarației producătoare de 
consecințe juridice, aici fiind inclu-
se: 1) eschivarea de la prezentarea 
documentelor și a datelor cu privire 
la venit (art. 1641); 2) constrânge-
rea de a face depoziții (art. 193); 3) 
constrângerea martorului sau părții 
vătămate de a face depoziții min-
cinoase, constrângerea expertului 
de a da o concluzie mincinoasă, 
constrângerea traducătorului de a 
face o traducere falsă sau corupe-
rea acestor persoane (art. 194); 4) 
depoziția mincinoasă, concluziile 
de expertiză sau traducerea false 
(art. 196); refuzul sau sustragerea 
martorului, a părții vătămate, a ex-
pertului și a traducătorului de la în-
deplinirea obligațiilor lor etc. 

Concluzii. Etapele cardinale ale 
instituirii și evoluției instituției ocro-
tirii juridico-penale a declarațiilor 
producătoare de consecințe juridice 
pe tărâm autohton au fost determi-
nate de schimbările epocale în do-
meniile factorilor obiectivi sociali, 
a culturii, conștiinței și ideologiei 
juridice. Adoptarea Codului penal 
al Republicii Moldova, prin Legea 
nr. 985-XV din 18.04.2002 a ge-
nerat multiple remanieri, în con-
formitate cu cerințele și condițiile 
timpului și pe segmentul incrimi-
nării declarației cu rea-voință, pro-
ducătoare de consecințe juridice, fi-
ind incriminate noi fapte de pericol 
pentru respectivele declarații. Insti-
tuirea și perfecționarea sistemului 
de norme juridico-penale, destinate 
răspunderii pentru declarațiile cu 
rea-voință/credință în dreptul pe-
nal a fost obiectiv determinată de 
multipli factori sociali, în special, 
de rolul în creștere a declarațiilor 
producătoare de consecințe juridi-
ce în calitatea lor de mecanism de 
reglementare a raporturilor sociale 
pe segmentul stabilirii adevărului – 
premiza necesară și incontestabilă a 
echității sociale.
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Introducere. Violența în familie
într-adevăr este o problemă a 

societății contemporane la baza cărei 
sunt o serie de cauze și factori care 
o favorizează și o determină. Varie-
tatea de cauze și factori ale violenței 
în familie determină necesitatea unei 
intervenții eficiente multidisciplinare 
în vederea prevenirii și combaterii 
acesteia.

O intervenție eficientă, orienta-
tă pe consolidarea raportului comu-
nitar de rețea, necesită implicarea 
profesioniștilor cu competență din di-
ferite domenii în vederea soluționării 
problemelor și sprijinirii familiilor 
vulnerabile.

Acest efort necesită o tratare 
multidisciplinară, coordonată, prin 
crearea unei culturi care nu tole-
rează violența în familie. Pentru o 
soluționare eficientă a cazurilor de 
violență în familie este necesară o 
abordare coordonată multidiscipli-
nară, în cadrul cărei fiecărei părți a 
comunității îi revine un rol impor-
tant. Prioritar, o tratare multidiscipli-
nară a cazurilor de violență în fami-
lie implică rudele, prietenii, vecinii 

și alte persoane apropiate în vederea 
aplanării conflictelor iscate.

Un rol deosebit în vederea pre-
venirii violenței în familie, îi revine 
sistemului educațional care trebuie să 
contribuie în mod activ la educarea 
membrilor societății, încă de la frage-
da vîrstă, în spiritul toleranței ,,zero” 
a tuturor actelor de agresiune. 

Pornind de la premisa că, rolul 
principal în vederea protejării fami-
liei îi revine statului, și reieșind din 
faptul că legea fundamentală a sta-
tului consfințesc familia ca element 
natural și fundamental al societății 
care are dreptul la ocrotire din partea 
comunității și a statului, se recunoaște 
că familia, căsătoria și nașterea co-
piilor nu reprezintă, în exclusivita-
te probleme de ordin personal ale 
participanților la relațiile de familie 
dar au totodată o mare importanță so-
cială [1, art.48, 49 și 50]. Prin urma-
re, un aport considerabil îl are statul 
în vederea soluționării cazurilor de 
violență în familie prin intermediul 
sistemelor de ocrotire a sănătății, de 
asistență socială și de justiție penală 
sau civilă.

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

Rețeaua primară constituie o uni-
tatea de viață socială care grupează 
persoane unite între ele prin legături 
de rudenie, prietenie, vecinătate sau 
muncă [2, p. 480].

Pe cînd, rețeaua secundară pre-
supune acea formă de reprezenta-
re a instituțiilor sociale care au o 
existență oficială, sunt structurate 
într-un anumit mod, îndeplinesc 
funcții specifice și oferă servicii în 
conformitate cu prevederile legale 
[2, p. 480].

Acest tip de rețea se caracterizea-
ză prin faptul că:

nu apare în mod natural;	
membrii rețelei își stabilesc	

relațiile în funcție de serviciile pe care 
le furnizează;

rolurile persoanelor implicate	
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în rețea determină natura relațiilor 
manifestate între ele;

factorii normativi și cei eco-	
nomici joacă un rol mai important în 
acest domeniu decât relațiile de reci-
procitate. 

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

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

primar sau viceprimar;−	
asistent social; −	
polițist;−	
medicul de familie;−	
alți reprezentanţi ai autorită-−	

ţilor publice sau ai societăţii civile 
(pedagogi, preoţi, mediatori comu-
nitari, rude ale beneficiarilor etc.), 
ai asociaţiilor obștești cu atribuţii în 
domeniu, în funcție de specificul ca-
zului și necesitățile individuale ale 
beneficiarului Sistemului Naţional de 
referire.

Materiale și metode aplicate. 
În procesul studiului dat au fost uti-
lizate următoarele metode de cer-
cetare științifică: analiza sistemică, 
analiza logică, analiza comparativă, 
sinteza și clasificarea. Materialele 
folosite sunt: actele legislative și 
normative în domeniu a Republicii 
Moldova, doctrina juridică națională 
și alte studii. 

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

Pentru a soluționa eficient cazurile 
de violență în familie este necesară o 
abordare coordonată multidisciplina-
ră și comunitară, în cadrul căreia fi-

ecărei părți a comunității îi revine un 
rol important.

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

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

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

să refere cazul la serviciileb.
existente în comunitate; 

să fie persoana de legătură întrec.
membrii echipei;

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

să fie persoana de contact di-e.
rect, permanent pentru caz;

să convoace și să organizezef.
întâlnirile pentru discuțiile de caz; 

să aibă în permanență o in-g.
ventariere actualizată a nevoilor 
și resurselor existente la indivizii 
implicați, dar și în comunitate, pen-
tru cazul dat și 

să monitorizeze cazul.h.
Managementul de caz este impus 

de necesitatea optimizării activității, 
ceea ce nu se poate obține fără im-
punerea unor reguli sau principii de 
proiectare, administrare, conducere 
și control, fără o gestionare a tuturor 
activităților.

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

evaluarea inițială a cazului șia.
stabilirea caracteristicilor cazului;

evaluarea factorilor de riscb.
prezenți și elaborarea unui plan pen-
tru asigurarea siguranței victimelor;

evaluarea familiei din punctulc.
de vedere al riscurilor repetării abu-
zului;

identificarea necesităților psihi-d.
ce și fizice ale victimelor;

acordarea ajutorului de urgențăe.
pentru victime;

identificarea nevoilor victi-f.
melor;

identificarea modalităților deg.
intervenție și serviciilor ce pot inter-
veni pentru reducerea factorilor de 
risc ai abuzului;

dezvoltarea, h. împreună cu fami-
lia, a planurilor de intervenție pentru 
reducerea efectelor abuzului și eli-
minarea sau diminarea factorilor de 
risc;

stabilirea de acorduri cu familiai.
pentru reducerea factorilor de risc;

evaluarea permanentă a situațieij.
și a evoluției intervenției;

hotărârea momentului închide-k.
rii cazului. 

Ne confruntăm, de obicei, cu fa-
milii care sunt cunoscute de mai mul-
te servicii. Posibilitățile pe care fie-
care profesie le are pentru observație 
variază datorită diferitelor roluri și 
servicii [3, p. 25]. 

O evaluare comprehensivă depin-
de de integrarea observațiilor sporadi-
ce. Acest proces necesită înțelegerea 
funcțiilor și obiectivelor principale 
ale diferitelor servicii, contextului 
legilor aplicate și posibilităților sau 
limitărilor pe care le oferă acestea. 

Asistenții sociali au nevoie ade-
sea să coopereze cu alți profesioniști 
pentru evaluarea anumitor aspecte ale 
situației de violență în cadrul famili-
ei. 

Tratamentul familiilor abuzive ne-
cesită o cooperare intermediară vastă. 
A trata, de către un singur specialist, 
o familie în afara cadrului oferit de
instituții este greu realizabil. 

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

Cooperarea între servicii are o 
funcție importantă în faza preocupă-
rii, a evaluării și în faza soluționării. 
Cooperarea va fi diferită în faze dife-
rite ale tratamentului [3, p. 25]. 

Nici un profesionist în mod indivi-
dual nu-și poate asuma responsabili-
tatea soluționării unui caz de violență 
în familie. 

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

Întâlnirile echipei se planifică 
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prin planul de intervenție care este 
un document al intervenției produs 
de echipă. Întâlnirile au rolul de com-
pletare reciprocă a informației asupra 
intervenției și în același timp de ar-
monizare a acțiunilor și de concentra-
re a lor. Aceste întâlniri, și mai ales 
concluziile lor cu privire la procesul 
de intervenție, sunt consemnate în 
procese-verbale care vor rămâne în 
dosarul cazului, la dispoziția membri-
lor echipei care doresc să își verifice 
informațiile [6, p. 154]. 

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

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

Încă de la începutul intervenției, 
familia va fi pregătită asupra demer-
sului de discutare a cazului în echipă, 
explicându-li-se scopul și avantaje-
le acestei proceduri. Ei au nevoie să 
aibă încredere în membrii echipei, 
să se simtă liberi de a le încredința 
informații și preocupări și să se sim-
tă confortabil discutând anumite su-
biecte. Explicarea diferitor forme de 
confidențialitate (exemple: doctor sau 
pacient, preot sau enoriaș) copiilor 
și părinților contribuie la înțelegerea 
scopului intervenției. 

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

Principiile de lucru ale echi-
pei de intervenție, alcătuită din 
profesioniști cu autoritate, sunt des-
chiderea, acceptarea și toleranța, 
iar respectarea acestor principii de 
lucru între membrii echipei și între 
aceștia și beneficiari va condiționa 
eficiența intervenției [3, p. 27]. 

Cooperarea între cele două rețele 
ale familiei, respectiv rețeaua prima-
ră adică relațiile sociale ale familiei 
cu comunitatea și rețeaua secundară 
formată din profesioniștii care inter-

vin și serviciile specializate, prezintă 
o importanță deosebită, fără această
cooperare nefiind asigurată eficiența 
intervenției în cazul violenței în fami-
lie. În astfel de cazuri este necesară o 
colaborare strictă cu societatea.

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

În Republica Moldova coopera-
rea multidisciplinară la soluționarea 
cazurilor de violență în familie se re-
alizează de către echipele multidisci-
plinare teritoriale create în cadrul Sis-
temului național de referire. Astfel, 
echipa multidisciplinară constituie un 
grup creat pe lîngă administrația pu-
blică locală de nivelul întîi sau de ni-
velul al doilea, format din specialiști 
desemnați din cadrul organizațiilor 
participante la Sistemul național de re-
ferire, cu scopul asigurării unei abor-
dări sistemice a protecției și asistenței 
victimelor traficului de ființe umane 
și a violenței în familie [4, capit.I, 
art.2, alin.(7)].

Echipa multidisciplinară teritori-
ală comunitară de pe lîngă autorita-
tea administrației publice locale de 
nivelul întîi, constituită pe teritoriul 
satului, comunei sau a orașului, este 
formată din:

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

publice sau ai societății civile (pe-
dagogi, preoți, mediatori comuni-
tari, rude ale beneficiarilor etc.), ai 
asociațiilor obștești cu atribuții în 
domeniu, în funcție de specificul ca-
zului și de necesitățile individuale ale 
beneficiarului Sistemului național de 
referire [4, capit.II, art.8].

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

În calitate de membri ai echipelor 
multidisciplinare, din cadrul poliției, 
pot fi desemnați:

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

b) la nivelul orașului – șeful secției
poliției orășenești;

c) la nivelul localității rurale –
șeful sectorului (postului) de poliție 
sau ofițerul de sector. 

În cazurile în care se constată un 
act de violență în familie, polițiștii 
au obligația de a informa de urgență 
în scris, printr-o sesizare, asistentul 
social, dat fiind faptul că el este ac-
torul care coordonează soluționarea 
multidisciplinară a cazurilor înre-
gistrate de violență în familie, exer-
citînd rolul de manager de caz, în 
conformitate cu managementul de 
caz, aprobat prin ordinul MMPSF 
nr. 71 din 03.10.2008 [7]. 

Aceeași procedură de sesizare ne-
cesită a fi urmată și în cazul sesizării 
altor organe competente în rezolvarea 
cazurilor de violență în familie.

În soluționarea cazurilor de 
violență în familie, polițiștii trebuie să 
lucreze doar în cadrul echipelor mul-
tidisciplinare fiind membri, abordînd 
problemele de caz la ședințele con-
vocate de către managerul de caz în 
vederea stabilirii serviciilor pe care le 
necesită sau de care beneficiază victi-
mele [8, capit. IV, secţ. E].

Despre comiterea actelor de 
violență în familie, poliția poate fi 
sesizată și de către medicii de fami-
lie și de alți lucrători medicali fără 
consimțămîntul pacientului - victimă 
[9, art. 13, alin (4), lit.e) și 11, art. 12, 
alin.(4), lit.e)].

În scopul prevenirii cazurilor de 
violență în familie asistentul social 
comunitar identifică și ține evidența 
familiilor vulnerabile în care apar 
diferite conflicte care ulterior se pot 
transforma în acte de agresiune în 
privința membrilor de familie. 

Astfel, în procesul de monitoriza-
re a potențialelor victime asistentul 
social efectuează vizite inopinante în 
familiile respective. 

Atît în cazul familiilor în care apar 
conflicte familiale, cît și în cele pre-
supuse a fi afectate de violența în fa-
milie, asistentul social aplică metoda 
principală de lucru – managementul 
de caz prin intermediul căreia identi-
fică problemele care afectează mem-
brii familiei și stabilește necesitățile 
pentru depășirea situațiilor de dificul-
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tate. Elaborează și realizează planuri 
individualizate de asistență de comun 
acord cu beneficiarii și familiile aces-
tora, oferă servicii sociale primare, 
totodată, mobilizează comunitatea 
în scopul soluționării cazurilor de 
violență în familie. 

Prin urmare, în cazurile în care 
în urma efectuării anchetei sociale 
s-a constatat producerea unor acte de 
violență în familie, asistentul social 
va informa victima despre drepturile 
de care dispune în baza legii, inclusiv 
dreptul de a beneficia de servicii de 
protecție, asistență și reabilitare [12, 
capit. III].

O importanță deosebită îi revine 
activității de identificare a copiilor 
aflați în situație de risc. În cazul în 
care se constată acte de violență în 
familie împotriva copiilor, asistentul 
social va acționa în conformitate cu 
Instrucțiunile interministeriale privind 
prevenirea, identificarea și intervenția 
în cazurile de violență, neglijare, ex-
ploatare împotriva copilului, care 
abordează cazurile de neglijare și abuz 
față de copil nu numai în mediul fami-
lial, ci și în instituțiile educaționale, 
medicale, cele de asistență socială, 
inclusiv în instituțiile rezidențiale, 
serviciile de tip familial și altele. 

În urma evaluării cazului de 
violență în familie, asistentul social 
elaborează planul individualizat de 
asistență în comun cu victima. Ulte-
rior îl pune în discuție împreună cu 
membrii echipei multidisciplinare, 
asigurînd astfel colaborarea tuturor 
actorilor identificați în soluționarea 
cazului și respectiv identificînd servi-
ciile de care are nevoie victima în ve-
derea protecției și reabilitării ei [13].

Evidența serviciilor specializa-
te existente la nivel local, raional și 
național este realizată, la fel, de către 
asistentul social care are datoria de a 
informa victimele violenței în familie 
despre aceasta. În cazul în care vic-
tima este de acord se întreprind mă-
suri pentru plasarea ei și a copiilor ei, 
după caz, într-un centru de plasament 
specializat.

În aceeași ordine de idei, asisten-
tul social are datoria de a ține evidența 
serviciilor specializate pentru agre-
sori, existente la nivel local, raional și 
național. După posibilitate, agresorii 
sunt informați despre acestea și cu 
acordul lor sunt referiți la serviciile 

relevante existente în vederea reabi-
litării, reducerii comportamentului 
violent și resocializării.

Este regretabil faptul că practic 
lipsesc serviciile de reabilitare, reso-
cializare și reintegrare a agresorilor 
în comunitate. În Republica Moldova 
există doar două centre în toată țara, 
Centrul de Asistență și Consiliere 
pentru Agresorii Familiali din Dro-
chia și Centrul privind programul 
de nonviolență pentru bărbații care 
aplică acte de violență în familie din 
Chișinău. 

Observăm că de facto, statul duce 
o politică bazată pe interesul superior 
al victimelor dar interesele agresori-
lor sunt lăsate în umbră. 

Ca finalitate, asistentul social mo-
nitorizează implementarea planului 
individualizat de asistență și veghea-
ză asupra respectării drepturilor per-
soanelor beneficiare ale serviciilor 
centrelor de reabilitare [14, capit.II, 
secţ.1, pct. 3].

Un rol important în organizarea 
activității echipelor multidisciplinare 
îl are și autoritatea publică locală. În 
acest sens, președintele raionului sau 
pretorul de sector, trebuie să-și aducă 
contribuția în asigurarea desfășurării 
de către direcția sau secția teritoria-
lă de asistență socială și protecție a 
familiei, a campaniei de încheiere a 
acordurilor de colaborare între orga-
nele de asistență socială și protecție 
a familiei, învățămînt, ocrotire a 
sănătății și inpectorate de poliție din 
unitatea administrativ-teritorială re-
spectivă. Acordurile de colaborare 
prevăd desemnarea, de către părți, a 
unor persoane din cele responsabile 
din cadrul instituției sale, pentru co-
laborare la desfășurarea activităților 
comune de prevenire și combatere 
a violenței în familie. De asemenea 
acordurile încadrează segmentele de 
interacțiune și obligații reciproce ale 
părților participante, inclusiv:

a) asigură conlucrarea multilate-
rală și efectivă între persoanele de-
semnate – asistenți sociali, medici, 
pedagogi și polițiști la depistarea și 
instrumentarea nemijlocită a cazuri-
lor de violență luînd în considerare 
specificul fiecărui caz;

b) gestionează situațiile de violență 
în familie, prin efort comun al persoa-
nelor desemnate; 

c) asigură accesul și schimbul de 

informații între persoanele desemnate 
să examineze cazurile de violență în 
familie;

d) organizează acțiuni comune de 
promovare a comportamentului non-
violent, de difuzare a materialelor pri-
vind cauzele și consecințele violenței 
în familie, realizarea programelor 
educative pentru agresori și victime, 
părinți și copii etc. [15, art.53, alin.
(1), lit.d)]. 

În baza acordurilor de colabora-
re încheiate, autoritățile și instituțiile 
abilitate cu funcții de prevenire și 
combatere a violenței în familie nu-
mesc candidaturile lor pentru echi-
pele multidisciplinare, care se for-
mează în fiecare unitate administra-
tiv-teritorială de nivelul întîi pentru 
realizarea activităților planificate. 
Candidaturile membrilor echipelor 
multidisciplinare se prezintă prin in-
termediul direcției sau secției terito-
riale de asistență socială și protecție 
a familiei, primăriilor locale. În afară 
de reprezentanții autorităților publice 
abilitate prin lege cu funcții de pre-
venire și de combatere a violenței în 
familie, primăriile locale pot solicita 
participarea în componența echipe-
lor multidisciplinare a psihologilor, 
mediatorilor atestați, reprezentanților 
societății civile, reprezentanților De-
partamentului instituțiilor penitencia-
re, voluntarilor etc.

Componența nominală a echipe-
lor multidisciplinare se aprobă prin 
decizia primarului sau a pretorului de 
sector, fiind reînnoită odată cu modi-
ficările care survin. 

Echipa multidisciplinară se con-
stituie de regulă pe o perioadă nede-
terminată, fapt ce nu exclude posibili-
tatea constituirii echipei pentru o anu-
mită perioadă sau pentru exercitarea 
unor anumite activități.

Comisia pentru problemele socia-
le monitorizează activitatea echipelor 
multidisciplinare care activează în lo-
calitate, calitatea serviciilor prestate, 
coordonează activitățile realizate de 
către membrii echipei multidiscipli-
nare, inclusiv ridicarea nivelului de 
conștientizare a populației asupra pe-
ricolului stării de violență în familie. 

Echipa multidisciplinară prezintă 
trimestrial comisiei pentru probleme-
le sociale informație despre activita-
tea de combatere a consumului abu-
ziv de băuturi alcoolice, consumului 
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de droguri sau altor substanțe psiho-
trope și măsurile aplicate în privința 
persoanelor, care în acest fel crează 
familiei greutăți materiale sau pro-
voacă, în stare de ebrietate ori fără 
discernământ, situații conflictuale în 
familie. În caz de necesitate comisiei 
pentru problemele sociale i se solicită 
inițierea procedurii judiciare privind 
supunerea la tratament obligatoriu în 
instituțiile narcologe a persoanelor 
dependente de alcool, de droguri sau 
de alte substanțe psihotrope. 

În aceeași ordine de idei, echipa 
multidisciplinară prezintă semestrial 
comisiei informație despre rezultate-
le activității în domeniul prevenirii și 
combaterii violenței în familie [16, 
pct. 36-39].

Alți membri ai echipelor multi-
disciplinare care de asemenea au un 
rol important sunt lucrătorii medi-
cali.

Identificarea victimelor violenței 
în familie poate fi efectuată și de 
către lucrătorii medicali la nivelul 
asistenței medicale de urgență pre-
spitalicească, asistenței medicale 
primare, asistenței medicale speci-
alizate de ambulatoriu și asistenței 
medicale spitalicești.

Identificarea victimelor violenței 
în familie se efectuează în cadrul 
controlului medical profilactic, prin 
vizita activă la domiciliu a medicului 
de familie sau a asistentului medicu-
lui de familie, prin adresarea directă 
a victimei către instituția medicală, 
iar în cazul urgențelor medico-chi-
rurgicale, prin solicitarea asistenței 
medicale de urgență prespitalicești.

Indicii comportamentali sau 
anumite simptome care indică o 
potențială agresiune la fel poate 
contribui la identificarea victimelor 
violenței în familie. 

După identificarea victimei 
violenței în familie, examinarea fizică 
este următorul pas în evaluarea paci-
entului întocmindu-se documentația 
medicală către medicul de familie 
sau asistentul medicului de familie, 
medicul din staționar, medicul de la 
asistența medicală de urgență prespi-
talicească.

Lucrătorul medical, de comun cu 
membrii echipei multidisciplinare, 
participă la soluționarea cazului de 
violență în familie.

În obligațiunea lucrătorului me-

dical se notifică informarea victimei 
despre serviciile existente ale me-
dicini legale, cu ulterioara obținere 
a raportului medico-legal, necesar 
pentru pornirea urmăririi penale.

La cererea expresă a victimei lu-
crătorul medical poate să sesizeze 
poliția despre cazul de violență în 
familie identificat, luînd în formă 
scrisă acordul informat al victimei, 
care se înregistrează în documentația 
medicală.

În acest sens există și anumite 
excepții, cînd lucrătorul medical este 
obligat să informeze poliția chiar și 
fără consimțămîntul victimei în ca-
zul constatării unui prejudiciu cauzat 
sănătății persoanei în consecință a 
unei acțiuni ilegale [9, art. 13, alin. 
(4), lit. e)].

În afară de specialiștii menționați 
supra, la prevenirea și combate-
rea violenței în familie pot și tre-
buie să contribuie și alți specialiști 
sau reprezentanți ai socității civile. 
Această datorie este mai mult una 
de ordin moral care ar trebui să fie 
onorată de fiecare dată cînd se află 
despre un act de violență în familie 
dacă dorim să trăim într-o comunita-
te modernă, prosperă și civilizată.

În concluzie, abordarea multidis-
cilinară a cazurilor de violență în fa-
milie sporește semnificativ eficiența 
intervenției în cazurile de violență 
în familie. Doar printr-o astfel de 
abordare, cu implicarea societății și 
a tuturor specialiștilor dintr-o comu-
nitate, poate fi prevenită, curmată și 
soluționată violența în familie. 

Deși există un cadru legal în acest 
sens, totuși optăm pentru înlăturarea 
problemelor idetificate[17] care îm-
piedică activitatea echipelor multi-
disciplinare, și anume:

1. fluctuaţia dinamică a angajaților 
din cadrul asistenței sociale comuni-
tare din cauza motivației materiale 
slabe;

2. activitatea formală a echipelor 
multidisciplinare;

3. conlucrarea slabă între membri 
sau chiar lipsa totală a conlucrării, 
activitatea echipei bazîndu-se doar 
pe acțiunile întreprinse de către asis-
tentul social;

4. dotarea tehnico-materială ne-
corespunzătoare, fapt ce afectează 
calitatea lucrului cu beneficiarii, 
comunicării în cadrul sistemului, a 

colectării și procesării datelor, fiind 
legat de responsabilitatea acestora de 
colectare a datelor în cadrul Sistemu-
lui Național de Referință, dar și de 
respectarea principiului confidenţia-
lităţii datelor personale ale benefici-
arilor;

5. lipsa unui spaţiu de muncă ce 
ar permite desfășurarea ședinţelor 
echipei, precum și lucrul cu benefici-
arii în conformitate cu principiile și 
standardele din domeniu etc.

Recenzent:
Albert ANTOCI, 

doctor în drept
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SUMMARY
A typical government that embraces elements of a European administration in 

a state of law, has, as a national priority, the implementation of those legal mecha-
nisms that would allow public institutions in future perspectives for integration 
into European structures within a short period of time.

Therefore, cognitive role and causal contribution within these integration pro-
cesses belong to the principle of legality, which is considered one of the main 
pillars for organizing institutional reforms in the shift to a new standard of Euro-
pean administration.

Keywords: legality, national administrative act, system management, process 
management, regulatory adjustment, European standard, ministerial administra-
tion, European administration, European public institutions, national strategy, 
national priority.

REZUMAT
O guvernare tipică care cuprinde în sine elemente componente ale unei 

administrații europene într-un stat de drept, are drept prioritate națională imple-
mentarea acelor mecanisme juridice care ar permite instituțiilor publice din per-
spectivele viitorului de a se integra în cadrul structurilor europene într-un interval 
de timp de scurtă durată. 

Prin urmare rolul cognitiv și aportul cauzal în cadrul acestor procese 
integraționiste îl are și principiul legalității care este considerat drept unul din 
pilonii principali în vederea organizării reformelor instituționale în procesul de 
trecere la un nou standard de administrare europeană.

Cuvinte-cheie: legalitate, act administrativ național, sistem de administrare, 
proces de administrare, ajustare normativă, standard european, administrație mi-
nisterială, administrație europeană, instituții publice europene, strategie națională, 
prioritate naţională.

Introducere. Într-un stat mo-
dern, bazat pe legalitate, puterea 

publică este organizată tocmai pentru 
a face posibilă dominaţia legalităţii 
şi a înlătura absolutismul, astfel încât 
puterea publică este divizată în trei 
puteri distincte încredinţate la titulari 
separaţi şi independenţi unii de alţii. 

Indiscutabil este faptul, că o pre-
vedere normativ-legală întotdeauna 
se axează pe criteriul volititiv al unei 
instituții publice administrative, care 
are ca prioritate națională de a ajus-
ta orice lege în corespundere cu un 
standard, obiectiv, prioritate, etc., ce 
ar asigura în mod continuu un pro-
ces administrativ decizional adecvat 
și echilibrat, ce ar corespunde regu-
lilor conviețuirii sociale a întregii 
comunități civile.

Analiza minuțioasă a acestei 
teme la etapa actuală necesită de 
a face unele clarități pe segmentul 
utilității principiului legalității pen-
tru sistemul armonizării legislației 
naționale la standardele europene. 
Astfel încât rolul administrației mi-
nisteriale să întrunească cumulativ 
acele obiective majore care sunt ne-
cesare pentru a asigura continuitatea 
parcursului pro-european pentru re-
publica Moldova, mai ales de a face 
ordine în sistemul normativ – juridic 
al instituțiilor publice.

Prin urmare orice stat de drept 
trece de la o etapă de tranziție la 
alta prin aportul ajustării întregului 
sau parțialului sistem normativ, mai 
ales pe segmentul autorităților pu-
blice centrale de specialitate, și în 
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acest caz Republica Moldova nu este 
excepție.

Metode aplicate. Caracterul sis-
temului de organizare a administrației 
ministeriale reglementat prin interme-
diul legalității în cadrul armonizării 
legislaţiei naţionale la cea europeană 
face trimitere în prim plan la metoda 
istorică, care în mod considerabil re-
flectă evoluţia istorică a termenului 
de legalitate reperezentată de unele 
dintre primele curente doctrinare care 
au abordat acest termen în activitatea 
procesuală a administraţiei ministe-
riale, fiind propuse soluții optime în 
vederea ajustării legislației naționale 
la cea europeană. 

Prin urmare metoda compara-
tivă, este utilizată pentru o amplă 
analiză comparată a importanței 
principiului legalității în procesul 
armonizării legislației naționale că-
tre cea europeană întrunită destul de 
frecvent în viziunea unor autori care 
s-au expus privitor la acest subiect 
şi anume: T. Drăganu (România), 
Andre de Laubadere, (Franţa), 
Julius Stahl (Germania), S. Cobă-
neanu, E. Bobeica, V. Rusu (Repu-
blica Moldova).

Datorită metodei de constatare, au 
fost stabilite criteriile de constatare a 
cadrului normativ juridic naţional care 
reglementează baza activității minis-
teriale şi tendinţele reale în eventuala 
armonizare a legislaţiei în conformi-
tate cu standardele europene, axate 
eventual pe aspectul legalității. 

Rezultatele investigaţiei. Este 
recunoscut faptul că la etapa actua-
lă există Legea APC din 2012, însă 
ținând cont de faptul că Republica 
Moldova și-a ales parcursul pro-eu-
ropean, prin urmare și motivația de 
rectificare a sistemului normativ ar 
fi un beneficiu pentru politica statu-
lui astfel ne vom axa pe un eventu-
al Proiect de Lege privind APC din 
28.03.2011, care poate fi luat în cal-
cul ca unele dintre motivațiile prio-
ritare destul de serioase ale statului 
în scopul promovării idealurilor pro-
europene.

Astfel după cum urmează, din 
prerogativele art. 4 al Proiectului 
Legii APC, Administraţia publică 
centrală de specialitate îşi desfăşoară 
activitatea cu respectarea principiu-
lui legalităţii. După cum se observă, 
practic autoritățile publice din Repu-

blica Moldova se străduie să înlătu-
re lacunele din precedent, urmând 
practica europeană pe segmentul 
activității eficace a procesului ad-
ministrativ decizional, axat inclusiv 
apriori pe legalitate.

În urma acestor abordări pole-
mice ar fi corect dacă am face și o 
analiză comparativă mai amplă 
pe segmentul propus la principiul 
legalității în administrația ministe-
rială din cadrul unor state membre 
ale UE, deoarece Republica Moldo-
va încearcă să alinieze acest princi-
piu în concordanță și corespundere 
cu sistemul armonizării legislației 
naționale la dreptul comunitar.

Un stat de drept trebuie să fie un 
stat guvernat de lege, astfel încât sta-
tul trebuie să stabilească cu precizie 
limitele competenţelor sale sub forma 
legii, aşa cum se face în privinţa li-
bertăţilor cetăţenilor, el nu trebuie să 
acţioneze mai mult decât ce ţine de 
competenţa sa legală.

Germanul Julius Stahl a formulat 
ideea statului guvernat de lege într-o 
perioadă când cetăţenii Europei abia 
începuseră să-şi câştige libertăţile in-
dividuale, eliberându-se de restricţiile 
unui stat absolutist. [15 p. 137]

O caracteristică esenţială a statu-
lui guvernat de lege este axat pe prin-
cipiul legalităţii activităţii adminis-
traţiei, care împreună cu divizarea 
organizaţională a puterii statului în 
trei elemente componente, are ca 
scop garantarea libertăţii cetăţeanului 
faţă de intervenţia directă a statului. 
Dezvoltarea principiilor de egalitate 
a indivizilor în faţa legii şi a celor de 
siguranţă legală, ca şi protecţia drep-
turilor in dividuale de către tribunalele 
independente, a jucat un rol major în 
desăvârşirea supunerii statului suve-
ranităţii legii.

Această dezvoltare a dus la o su-
punere cvasi-totală a administraţiei 
faţă de lege, care, la rândul ei, se su-
pune legii constituţionale. Există un 
acord între statele europene - în ciu-
da dezvoltării lor istorice diferite - în 
legătură cu ceea ce constituie princi-
piile de bază ale salvgardării libertă-
ţii individului şi în privinţa regulilor 
fundamentale pentru exercitarea de-
mocratică a puterii statului.

În mod corespunzător, în toate 
statele Uniunii Europene, Executivul 
este supus Legii sau oricare ar fi ter-

menul specific desemnat pentru legis-
laţia parlamentară.

În ceea ce priveşte diversele or-
ganisme ale Uniunii Europene sunt 
împuternicite să acţioneze numai în 
sfere specific desemnate, care sunt 
stabilite în prevederi formale şi precis 
definite. Mai mult decât atât, ele au 
la dispoziţia lor un sistem complet de 
protecţie a drepturilor, în care Curtea 
de Justiţie Europeană reprezintă ele-
mentul central. 

Prin urmare, există o unitate de 
vederi a statelor membre până acolo 
încât conceptul de stat guvernat de 
lege în termenii cei mai generali a fost 
realizat, în sensul că orice exercitare a 
puterii executive trebuie discreţionată 
şi limitată de către lege.

Astfel, conceptul de legalitate a 
activităţii administraţiei se aplică în 
dreptul comunitar numai într-o for-
mă special adaptată circumstanţelor. 
Cea mai importantă sursă a legalită-
ţii este legea scrisă a Uniunii Euro-
pene. În ceea ce priveşte supunerea 
Comunităţii legii scrise, apar aceleaşi 
probleme ca şi în privinţa controlului 
puterii statului în statele membre. În 
realitate, ceea ce pare să fie o supu-
nere absolută a administraţiei faţă de 
dominaţia legii nu poate fi realizată. 
Dacă adaptabilitatea şi flexibilitatea 
execu tivului trebuie asigurate, atunci 
concesia clară a libertăţii în luarea de 
decizii în favoarea administraţiei de-
vine o necesitate legislativă. 

Dar chiar şi acolo unde dispozi-
ţiile legale contestă orice libertate de 
decizie a administraţiei, divizarea în 
formă concretă a conceptelor în mare 
parte nedefinite, duce la o relativizare 
cel puţin concretă a constrângerilor 
legale.

Natura variată a relaţiilor sociale 
din societate poate fi tratată în mod 
just de către legislativ numai când 
foloseşte concepte legale nedefinite 
flexibile, pe care administraţia le poa-
te aplica în lumina necesităţilor reale 
ale cazului individual. Mai mult decât 
atât, apare dificultatea formulării pre-
vederilor legale suficient de precise, 
în special în domeniul dreptului ad-
ministrativ economic.

Astfel, principiul legalităţii pre-
supune supremaţia Constituţiei şi le-
gilor, motivul fiind ca toate organele 
publice şi funcţionarii care activează 
în ele să fie obligaţi să respecte legi-
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le, dar şi să asigure respectarea lor de 
către cetăţeni în detrimentul întregu-
lui proces de administrare, indiferent 
de durata politicienilor care conduc 
statul. [13 p. 13] Legalitatea mai în-
seamnă şi faptul că actele adminis-
trative nu produc efect retroactiv, cu 
excepţia cazurilor prevăzute expres 
de lege sau dacă sunt în favoarea per-
soanei private.

Principiul legalităţii presupune, că 
organele executive în procesul apli-
cării normelor administrative sunt 
obligate să respecte cu stricteţe Con-
stituţia şi Legile RM. Întreaga activi-
tate a administraţiei publice, inclusiv 
aplicarea principiilor sale, urmează să 
se efectueze într-un cadru legal şi să 
decurgă din celelalte acte normative 
pe care ea le execută. [10 p. 131] 

Acest principiu formează cadrul 
activităţii autorităţilor statelor în li-
mita legilor, asigură stabilitatea juri-
dică, drepturile şi libertăţile omului 
şi înseamnă subordonarea tuturor 
activităţilor autorităţilor publice vo-
inţei supreme a naţiunii, consemna-
tă în principiile şi normele pactului 
fundamental statuat în Constituţie. [7 
p. 56-57] 

Dacă pentru puterea legislativă 
voinţa juridică supremă în care tre-
buie să se încadreze activitatea ei este 
Constituţia, pentru celelalte activi-
tăţi ale statului exercitate prin pute-
rea executivă şi cea judecătorească, 
cadrul de legalitate peste care nu se 
poate trece îl constituie atât Constitu-
ţia, cât şi Legile. E de menţionat că 
în perioada de tranziţie de la un stat 
totalitar la un stat democratic, etapa 
prin care trece actualmente Republica 
moldova, aplicarea principiului lega-
lităţii se confruntă cu multe dificul-
tăţi. Administraţia publică suferă nu 
numai din cauza lipsei de legi, dar şi 
din cauza necunoaşterii legislaţiei în 
vigoare şi, respectiv, a depăşirii foar-
te lente a greutăţilor de aplicare a lor. 
Necunoaşterea prevederilor legilor, 
pe de o parte, şi nedorinţa unora din 
rândul funcționarilor publici de a le 
aplica, pe de altă parte, creează o si-
tuaţie care duce la scăderea eficienţei 
activităţii autorităţilor administraţiei 
publice.

În etapa de tranziţie de la un stat 
totalitar la un stat democratic repu-
blica Moldova se confruntă cu pro-
bleme în domeniul respectării legilor 

şi din cauza lipsei legilor şi din cauza 
necunoaşterii lor. Respectarea princi-
piului legalităţii are o mare importanţă 
în activitatea organelor administraţiei 
publice, în relaţiile dintre ele precum 
şi dintre ele şi cetăţeni.

Pentru a contura o definiţie mai 
precisă a principiului legalităţii ac-
tivităţii administraţiei, aşa cum este 
aplicat în ţările europene, vom înce-
pe prin a examina dreptul unor state 
europene din perspectiva sistemului 
administrativ comparat.

În Franţa, potrivit opiniei prof. 
Andre de Laubadere, legalitatea [1 
p. 257] este subînţeleasă în sens larg, 
potrivit noţiunii clasice de dispoziţie 
legală, ca fiind orice constrângere 
legală/juridică căreia executivul i se 
supune: Principiul legalităţii aplicat 
ad ministraţiei, exprimă deci regula 
potrivit căreia, aceasta înseamnă că 
executivul trebuie să acţioneze în con-
formitate cu legea scrisă (Constituţia, 
statutele, regulamentele). Constituţia 
celei de-a 5-a Republici, are o semni-
ficaţie centrală în diviziunea de bază 
a puterilor între organele statului, dar 
este de mai mică importanţă ca mă-
sură a legalităţii condu cerii adminis-
trative. În Franţa, garanţia legalităţii 
activităţii administrative este exerci-
tată în primul rând de către tribuna-
lele administrative, şi la vârf de către 
Consiliul de Stat, care istoric vorbind, 
a jucat un rol decisiv în limitarea pu-
terilor executivului. Cel mai impor-
tant mijloc procedural pentru testarea 
legalităţii actelor administrative este 
recursul pentru exces de putere, prin 
care cererile/revendicările/reclamaţii-
le se pot baza pe lipsa de jurisdicţie, 
defecte procedurale şi formale, încăl-
carea statutului sau abuz de putere 
discreţionară.

În Marea Britanie, legalitatea 
conduitei administrative este garan-
tată parţial prin mijloacele doctrinei 
„ultra vires”: dacă executivul acţio-
nează în afara sferei în care este auto-
rizat să o facă, acţiunea sa este „ultra 
vires” şi, de aceea, ilegală. [6 p. 270] 
Libertatea de acţiune administrativă 
nu este totuşi limitată numai de legea 
scrisă. Constrângeri procedurale sem-
nificative apar de asemenea din prin-
cipiile „justiţiei naturale”, inclusiv, de 
exemplu, regula că nimeni nu poate fi 
judecător pentru cauza sa proprie sau 
că un individ are dreptul la o audiere 

judiciară. [6 p. 270] Aceste principii, 
care la început s-au aplicat numai pro-
cedurilor judiciare, se aplică acum şi 
luării de decizie administrativă.

În Germania, potrivit art. 20, par. 
3 al Constituţiei, autoritatea executivă 
trebuie exercitată în acord cu statutul 
şi legea; şi sub. art. 1, par. 3 al legii 
fundamentale, exercitarea sa este de 
asemenea supusă respectării drepturi-
lor fundamentale. De aici, principiul 
tradiţional al legalităţii activităţii 
adminis traţiei este extins pentru a 
forma un principiu general al consti-
tuţionalităţii activităţii administraţiei. 
[17 p. 270] Principiul legali tăţii însuşi 
constă în două elemente: primatul sta-
tutului şi cerinţa unui statut în sensul 
de a exista o lege emisă de parlament. 
Primatul legii/actului emis de parla-
ment este un termen folosit pentru a 
descrie superioritatea sursei statutare 
formale asupra tuturor surselor secun-
dare ale dreptului (de exemplu, ordo-
nanţe sau reglementări, articole de 
asociere sau linii directoare adminis-
trative). Toate actele pe care le reali-
zează administraţia sub lege/act emis 
de parlament trebuie să fie în acord 
cu autoritatea statutară. Primatul le-
gii scrise se aplică fără rezerve asu-
pra întregii administraţii. În ceea ce 
priveşte cerinţa de a exista o lege/act 
emise de Parlament, trebuie precizat 
că, în domeniul în care există aceas-
tă cerinţă, administraţia poate acţiona 
numai dacă este autorizată de lege să 
o facă. [9 p. 271] Astfel, pentru a fi 
legal, în cadrul unui proces decizio-
nal, ca exemplu, un act administrativ 
trebuie să fie emis de către autorita-
tea responsabilă prin procedura le-
gală prescrisă şi în formă corectă şi 
nu poate să conţină nici un defect de 
substanţă. Dacă una din aceste cerinţe 
nu este îndeplinită, actul administra-
tiv este ilegal sau, potrivit definiţiei 
Curţii Administrative Federale: «Un 
act administrativ este ilegal dacă 
apare printr-o aplicare improprie a 
regulilor legale existente» (Decizia 
13, 28(31) a Curţii Constituţionale 
Federale). [6 p. 274] 

În Italia, deşi nu există nici o 
controversă asupra faptului că func-
ţiile administrative sunt guvernate de 
principiul legalităţii, [8 p. 659 și urm.] 
baza legală a acestuia este deschisă 
unei varietăţi de interpretări. Majori-
tatea analiştilor spun că această bază 
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este art. 97, par. 1, din Constituţie, 
care afirmă că: «Instituţiile publi-
ce sunt organizate corespunzător în 
actele emise de Parlament, pentru a 
asigura funcţionarea corectă şi im-
parţială a administraţiei».[12 p. 360] 
Din principiul legalităţii rezultă în 
primul rând că administraţia poate 
încălca libertatea şi proprietatea cetă-
ţeanului numai atunci când are autori-
tatea statutară să o facă. [4 p. 124] În 
al doilea rând, acest principiu general 
al sistemului de drept italian impune 
executivului datoria de a se supune 
atât legii, cât şi principiilor generale 
de drept.

În Belgia, dominaţia legii este un 
principiu universal recunoscut. Ad-
ministraţia belgiană este supusă legii, 
adică prin cipiului legalităţii. [3 p. 
275] Aceasta înseamnă că autorităţi-
le publice sunt supuse legii obiective; 
ele trebuie să asigure aplicarea legii şi 
puterile lor sunt circumscrise de către 
lege. Principiul legalităţii administra-
ţiei înseamnă că acţiunile organului 
administrativ sunt legale numai dacă 
sunt în acord cu deciziile luate de un 
organ superior al autorităţii publice. 
Aceasta este descrisă ca fiind ierarhia 
normelor legale. Un exemplu clasic 
în acest sens, ar servi prevederile art. 
107 din Constituţia Belgiană, potrivit 
căruia Curţile sunt obligate să res-
pingă reguli şi reglementări generale 
alcătuite de provincii şi municipali-
tăţi dacă acestea sunt contrare legii, 
şi art. 14 din legea despre Consiliul 
de Stat, potrivit căruia orice persoană 
interesată să acţioneze poate cere de 
la Consiliul de Stat revocarea decizi-
ilor administrative neconforme legii, 
sunt expresia principiului legalităţii. 
[6 p. 275] Principiul legalităţii, ca o 
regulă generală de drept presu pune 
regula că o autoritate administrativă 
nu poate decreta prevederi contrare 
reglementărilor generale proprii. De 
exemplu, un decret regal privind nu-
mirea sau demiterea unui funcţionar 
de stat nu poate intra în conflict cu alt 
decret regal conţinând reguli generale 
privind numirea sau demiterea funcţi-
onarilor de stat. Primul decret poate fi 
modificat de un decret regal cu scop 
general.

În Danemarca, de asemenea, 
există o recunoaştere a faptului că 
autoritatea legii este necesar a fi in-
vocată, dacă administraţia trebuie să 

încalce libertăţile sau proprietatea. 
Legislaţia de asemenea defineşte gra-
niţele conduitei adminis trative permi-
sibile. În 1927, P. Andersen a arătat 
că principiul legalităţii în adminis-
traţia daneză este în mare măsură în 
acord cu dreptul german. [6 p. 276] 
Dintr-o perspectivă modernă, întreba-
rea interesantă este dacă sfera de ac-
ţiune a restricţiei legale a fost extinsă 
în asemenea măsură încât să acopere 
administraţia serviciilor publice, ca în 
Germania, dar la întrebarea aceasta 
este dificil de răspuns. Nu se scoate în 
evidenţă în sursele daneze în aceeaşi 
măsură ca în literatura germană. Paul 
Meyer, de exemplu, scrie că acţiunile 
administraţiei publice trebuie „în ori-
ce caz” să fie definite şi acoperite de 
un act al Parlamentului. Aceasta su-
gerează o restricţie legală mai largă, 
extinsă dincolo de zona tradiţională a 
încălcărilor asupra libertăţii şi propri-
etăţii. Aceeaşi concluzie este sugerată 
de autorul G.T. Nielsen, care explică: 
«Aşa cum s-a menţionat anterior în 
Secţiunea care tratează puterea exe-
cutivă în interiorul cadrului constitu-
ţional, este o trăsătură caracteristică 
a administraţiei daneze faptul că are 
numai acele puteri aprobate de lege 
(act emis de Parlament)». [11 p. 49] 
În altă parte, el oferă următoarea au-
toritate (competenţă) pentru puterea 
executivă: »... guvernul nu are nici o 
autoritate independentă în această pri-
vinţă, ci este obligat în mod constant 
să acţioneze numai secundar legii».
[11 p. 49] Nu există nici un dubiu 
totuşi că restricţia legală se aplică le-
gislaţiei administrative. Administraţia 
poate să facă reglementări numai pe 
baza unui act al Parlamentului. Nu 
are nici o autoritate proprie să o facă. 
Limitele autorităţii parlamentare de-
legate sunt definite în Constituţie. De 
exemplu, taxele pot fi impuse numai 
pe baza unei legi (clauza 43 din Con-
stituţia Daneză).

În Grecia, Constituţia din 9 iu-
nie 1975 păstrează în mod implicit 
noţiunea de stat constituţional. Lega-
litatea executivului este de aceea un 
principiu călăuzitor al administraţiei 
greceşti. Drepturile sociale şi indivi-
duale definite în art. 4 al Constituţiei 
din 9 iunie 1975 pot fi limitate, acolo 
unde nu se prevăd restricţii în mod 
expres chiar în Constituţie, numai de 
o lege/ordonanţă corespunzătoare. 

Constrângerile legale asupra executi-
vului ajută de asemenea la explicarea 
art. 50 din Constituţie, sub care Pre-
şedintele Republicii Elene, ca şef al 
executivului (art. 26, nr. 2), are numai 
autoritatea conferită lui în mod expres 
de către Constituţie şi prin lege. Deci 
şi în Grecia, legalitatea administraţiei 
a fost extinsă în sensul că adminis-
traţia trebuie să se supună nu numai 
ordonanţelor, ci şi legii în general. 
Procedura grecească pentru atacarea 
deciziilor adminis trative este mo-
delată conform exemplului francez 
al «cas d’ouverture du recours pour 
exces de pouvoir». Temeiurile pentru 
contestarea unei decizii sunt deci lip-
sa jurisdicţiei, defecte de formă sau 
de procedură, abuz de autoritate şi 
încălcarea legii. [14 p. 51] 

În Irlanda, ca şi în Marea Brita-
nie, «dominaţia legii» înseamnă că 
administraţia trebuie să acţioneze în 
acord cu legea şi cu actul emis de Par-
lament. Ca şi în dreptul englez, doc-
trina «ultra vires» are de asemenea 
un rol important în dreptul constitu-
ţional irlandez. Dacă un organ admi-
nistrativ acţionează în afara sferei de 
competenţă atribuite lui prin lege, 
actul este «ultra vires» şi, de aceea, 
ilegal. Aceasta se aplică atât actelor 
individuale ale adminis traţiei, cât şi 
domeniul legislaţiei delegate. Pen-
tru alte vicii administrative şi pentru 
controlul exercitat asupra lor de către 
Curţi situaţia reglementărilor juridi-
ce în Irlanda este identică cu cea din 
Anglia. Aceasta este la fel de adevă-
rat şi în ce priveşte tratarea greşelilor 
din conduita administrativă, ceea ce 
cores punde modelului francez dar, 
spre deosebire de acesta, este re-
glementat într-un sens legal pozitiv, 
printr-o lege.

În Olanda, principiul legalităţii 
administraţiei este recunoscut în drep-
tul administrativ şi la fel ca în dreptul 
german, se trasează o distincţie între 
primatul legii şi restricţii la aceasta. 
Un exemplu de acest tip de constrân-
gere legală asupra administraţiei este 
temeiul pentru contestarea unei deci-
zii, potrivit căruia deciziile adminis-
trative pot fi contestate dacă se afirmă 
că ele încalcă o prevedere gene ral 
obligatorie. Primatul legii scrise este 
limitat de art. 94 al Legii fundamenta-
le din 1983, potrivit căruia o lege na-
ţională nu se aplică dacă aplicarea sa 
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nu se poate pune de acord cu preve-
derile general obligatorii ale tratatelor 
internaţionale şi deciziile organizaţii-
lor internaţionale. Această regulă este 
de o importanţă primordială în sfera 
dreptului Uniunii Europene.

În Portugalia, în cadrul dreptului 
administrativ, începând cu anul 1974, 
principiul legalităţii s-a dezvol-
tat într-o manieră conceptuală care 
este tipică pentru schimbarea politi-
că radicală ce a avut loc. Termenul 
«legalitate democratică», inven tat 
ca un compromis între conceptele de 
„legalitate socialistă” şi „stat consti-
tuţional” a fost în mare înlocuit, ca 
o consecinţă a revizuirii constituţio-
nale din 1982, de conceptul de «stat 
constituţional democratic».[6 p. 280] 
Totuşi, dincolo de particularităţile 
terminologice, atât guvernul cât şi 
administraţia din Portugalia sunt su-
puse legii scrise. Între timp guvernul, 
spre deosebire de prevederile consti-
tuţionale ale majorităţii statelor eu-
ropene, are o competenţă legislativă 
independentă în sferele neatribuite 
Parlamentului şi îşi exercită compe-
tenţa adoptând norme cu forţă juridi-
că primară. Intervenţia administraţiei 
în drepturile fundamentale garantate 
de Constituţie cere, însă, legitimarea 
printr-un act emis de Parlament.

În România, principiul legalită-
ţii activităţii administraţiei în opinia 
autorului român I. Alexandru este 
elementul cardinal în practica statului 
constituţional democratic burghez li-
beral. Ideea statului guvernat de lege 
este principiul care stă la baza orga-
nizării în constituţiile tuturor statelor 
europene. [6 p. 281-282] Indiferent 
de numele dat sau de forma pe care 
o i-a, puterile statului sunt limitate în 
toate ţările de către lege, în scopul 
protejării libertăţilor civice. Sub in-
fluenţa principiului democratic, acte-
le Parlamentului au devenit cea mai 
semnificativă constrângere legală 
asupra sferei de influenţă a statului. 
Prof. Tudor Drăganu menţionea-
ză că, prin principiul legalităţii se 
subînţelege regula fundamentală a 
dreptului nostru, în virtutea căreia 
toate organele statului, organizaţiile 
obşteşti, funcţionarii, cetăţenii şi cei-
lalţi locuitori ai ţării sunt obligaţi să 
respecte strict legile şi celelalte acte 
normative ale organelor puterii şi ad-
ministraţiei de stat, ce reglementează 

raporturile sociale la care participă. 
[16 p. 275-276] În acelaşi timp prin-
cipiul legalităţii desemnează şi supu-
nerea autoadministrării locale tuturor 
normelor juridice internaţionale ori a 
tratatelor la care ţara este parte. [2 p. 
115] În materie de sancţionare ad-
ministrativă, principiul legalităţii se 
manifestă prin faptul că atît sancţiu-
nile, cît şi faptele pentru care ele se 
aplică, precum şi organele sau per-
soanele împuternicite să aplice aces-
te sancţiuni sunt stabilite prin lege, 
sancţiunea se aplică numai în limita 
stabilită la data săvîrşirii faptei cu lu-
are în consideraţie a tuturor circum-
stanţelor în care s-a comis fapta.

Concluzii. Firesc este faptul, 
că această tratare a principiului 
legalității nu se finalizeză doar cu 
un mod de expunere, deoarece după 
cum se constată din vizorul doctrinei 
dreptului administrativ comparat, în 
toate statele europene pe care le-am 
analizat, restricţia legală se aplică ori-
unde libertatea sau proprietatea sunt 
încălcate. Aici vedem moştenirea co-
mună a tradiţiei conceptuale a mişcă-
rii constituţionale burgheze liberale. 
În toate statele europene, dominaţia 
legii a fost în plus dezvoltată pentru 
a deveni un set de constrângeri le-
gale mai largi asupra administraţiei. 
Faptul că principiul se exprimă într-o 
varietate de moduri diferite se dato-
rează rolului diverselor parlamente 
care au stabilit diverse înţelegeri con-
stituţionale, cu privire la asigurarea 
legalităţii activităţii administraţiei. 
Diferenţele existente devin evidente 
numai dacă cercetăm care decizii de 
stat pot fi făcute numai prin sau pe 
baza unei legi scrise.

Practic în majoritatea statelor eu-
ropene destul de extins și totodată su-
pus interpretării specifice este prin-
cipiul legalității, totodată sistemul 
practic al activității ministeriale în 
exclusivitate dă prioritate și maximă 
transparență în procesul decizional, 
fapt în care propriul nostru sistem 
dispune de un asemenea principiu 
al legalității, însă spre regret nu este 
aplicat în practică pe deplin potrivit 
efectului său juridic.

 Recenzent: 
Galina POGONEȚ, 

doctor în drept, conferențiar 
universitar, IrIm
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Introducere. Aşa după cum 
spunea încă filosoful englez 

Francis Bacon „dovezile sunt anti-
dotul mărturiilor mincinoase” [2, 
p.11]. Această afirmaţie este vala-
bilă şi în prezent, deoarece orice 
activitate pe care o desfăşoară or-
ganul de urmărire penală este rea-
lizată de multe ori în condiţii mai 
dificile, specifice, conflictuale, 
chiar deseori diferite şi diametral 
opuse. Pentru elucidarea acestor 
probleme organul de urmărire pe-
nală folosește diverse procedee 
probatorii regăsindu-se aici şi ex-
perimentul în procedura de urmă-
rire penală.

Metode aplicate şi materiale 
utilizate. Studiul realizat se ba-
zează pe materialul doctrinar te-
oretic al savanţilor autohtoni, ro-
mâni, ruşi şi nemijlocit pe practica 
judiciară din R. Moldova. Pentru 
obţinerea rezultatelor scontate ne-
am focusat preponderent pe meto-
de clasice de cercetare ştiinţifică: 
analiza comparativă, logică, de-
ducţie, inducţie şi evident neigno-
rând metoda analizei de conţinut.

Rezultate obţinute şi discuţii. 

Rolul şi importanţa experimentu-
lui în cadrul urmăririi penale, in-
diferent de cauza cercetată, este 
destul de dificil de a supraestima, 
aşa cum de multe ori serveşte ca 
un mijloc de verificare obiectivă a 
probelor disponibile în cazul cer-
cetat.

Pe bune a menţionat Alămore-
anu S. [1, p.35] că experimentul 
judiciar este folosit frecvent în 
practica de urmărire penală pentru 
verificarea, pe cale experimentală, 
a unor susţineri, puncte de vedere 
sau versiuni.

În cazurile cercetării acciden-
telor rutiere experimentul deseori 
serveşte ca o sursă de informaţii 
cu privire la parametrii şi carac-
teristicile evenimentului, uneori 
aceste date nu pot fi obţinute prin 
alte mijloace şi multe probleme 
importante nu pot fi rezolvate.

Suntem absolut de acord cu 
savantul rus Averianova T. [3, p. 
617] ş. a., care indică că indiferent 
de tipul experimentului trebuie ţi-
nut cont de faptul de a nu pune în 
pericol viaţa şi sănătatea partici-
panţilor, de a nu prejudicia cinstea 

CZU 343.346.343.123.1

SECURITATEA PARTICIPANŢILOR LA EXPERIMENTUL  ÎN PROCEDURA 
DE URMĂRIRE PENALĂ ÎN CADRUL CERCETĂRII ACCIDENTELOR 

RUTIERE

Iurie ODAGIU,
doctor în drept, conferențiar universitar

Lilian LUCHIN,
doctorand, Academia „Ştefan cel Mare”

SUMMARY
This article contains a study on the experiment process evidence in criminal prosecutions. Being process important 

evidence in establishing the truth in particular is used to investigate road accidents. Core focus has been fixed on the security 
of participants in this criminal prosecution, given that in the course of an underlying condition is not only the legality and 
safety of all participants involved.

Keywords: experiment, process evidence, specialist, security, road accident

REZUMAT
Prezentul articol cuprinde un studiu dedicat procedeului probatoriu experimentului în procedura de urmărire penală. 

Fiind un procedeu probatoriu important în stabilirea adevărului mai cu seamă este folosit la investigarea accidentelor rutiere. 
Accentul de bază a fost fixat pe securitatea participanţilor în cadrul acestei acţiuni de urmărire penală, dat fiind faptul că în 
cadrul desfăşurării lui o condiţie de bază este nu numai legalitatea, dar şi siguranţa tuturor participanţilor implicaţi.

Cuvinte-cheie: experiment, procedeu probatoriu, specialist, securitate, accident rutier

şi onoarea lor indiferent de calita-
tea procesuală pe care o au şi, nu 
în ultimul rând, de a ţine cont şi de 
a nu cauza prejudiciu material.

Definind astfel eficienţa posi-
bilă a rezultatelor experimentului 
de urmărire penală, ofiţerul de 
urmărire penală trece la planifica-
rea detaliată, prin întocmirea unui 
plan scris. Din păcate, reieşind 
din studiu, de cele mai multe ori 
ofiţerii de urmărire penală nu pur-
ced astfel, bazându-se pe cunoş-
tinţele de caz şi capacitatea de a 
rezolva toate problemele care pot 
apărea pe parcursul experimentu-
lui. Aceasta, credem noi, duce ca 
urmare la numeroase deficienţe în 
producerea acestei acţiuni de ur-
mărire penală.

Eficacitatea experimentului în 
mare măsură depinde de pregăti-
rea profesională generală şi înzes-
trarea tehnico-materială a ofiţeru-
lui de urmărire penală. Ofiţerul de 
urmărire penală trebuie să fie psi-
hologic pregătit pentru efectuarea 
acestei acţiuni de urmărire penală 
în diferite condiţii ce-i îngreunea-
ză activitatea (pe timp de noapte, 
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căile de acces unde se desfăşoară 
experimentul indicatoare de inter-
zicere a accesului în zonă, cât şi 
patrule mobile de poliţişti.

Luând în consideraţie că ex-
perimentul trebuie de realizat cât 
mai aproape de condiţiile reale a 
comiterii accidentului rutier, în 
unele cazuri aceste rigorii sunt in-
admisibile. În situaţiile când este 
necesitate de a purcede la experi-
mente legate de frânarea bruscă, 
stabilirea capacităţilor tehnice de 
a preveni o coliziune, derapare, 
răsturnare, etc. şi efectuarea expe-
rimentului în condiţii climaterice 
dificile (spre exemplu existenţa 
poleiului, zăpezii, ceţurilor) chiar 
dacă acestea au existat la momen-
tul declanşării accidentului sunt 
inacceptabile ca urmare a peri-
colului sporit. De aceea despre o 
oarecare siguranţă a participanţi-
lor la experiment nici nu poate fi 
vorba.

În unele cazuri necesită situa-
ţia de a efectua experimentul cu 
persoana care nemijlocit a cauzat 
accidentul rutier. În aceste situaţii 
un aspect important este pus pe 
securitatea experimentului unde 
până la efectuarea nemijlocită a 
acţiunii ar fi recomandabil de a fi 
supusă unei investigaţii psiholo-
gice sau chiar am putea în unele 
cazuri recurge şi la o investigaţie 
psihiatrică. În cazul în care vor 
exista dubii în privinţa stării psi-
hice a persoanei implicate în ex-
periment, considerăm necesar de 
a evita desfăşurarea acestuia în 
vederea evitării pericolului. O altă 
modalitate de a evita pericolul ar 
fi posibilă şi prin studiul persona-
lităţii conducătorului mijlocului 
de transport implicat în accident. 
Aceste date ar putea fi obţinute de 
la locul de muncă, domiciliu, etc.

În anumite situaţii, când din 
diferite motive conducătorul mij-
locului de transport care a fost 
implicat anterior în accident nu 
poate participa la efectuarea expe-
rimentului, Putivka C. [5, p. 117] 
recomandă să implicăm în calita-

apropiere. Cercetarea întregului 
spectru de acţiuni, ce se preconi-
zează a fi desfăşurate, reprezintă 
unul dintre aspectele menite să 
contribuie la securitatea partici-
panţilor la această acţiune de urmă-
rire penală. Un alt moment ce ţine 
de securitatea participanţilor este 
stabilirea cu precizie a numărului 
optimal de participanţi, a rolului 
lor şi explicarea fiecărui partici-
pant a esenţei acţiunilor desfăşu-
rate şi rolul său în această acţiune. 
Următorul aspect important este 
stabilirea locului de desfăşurare 
a experimentului fiind un aspect 
care necesită o abordare riguroasă. 
În acest context considerăm nece-
sar de a menţiona că experimentul 
poate fi efectuat atât pe teritoriul 
unui poligon auto, cât şi, în unele 
cazuri, poate fi desfăşurat la locul 
nemijlocit unde s-a derulat acci-
dentul. În acest context, la pregă-
tirea şi efectuarea experimentului, 
ofiţerul de urmărire penală trebu-
ie, în mod obligatoriu, să clarifice: 
în primul rând, dacă este admisi-
bilă desfăşurarea experimentului 
pe porţiunea de carosabil unde s-a 
produs fapta incriminată; dacă se 
va perturba circulaţia transportu-
lui şi a pietonilor; ce mijloace de 
regulare a circulaţiei urmează a fi 
folosite în timpul experimentului, 
etc. În cazul necesităţii desfăşură-
rii experimentului în mediul unde 
a avut loc accidentul, aceasta fi-
ind cel mai frecvent un carosabil 
cu diferită intensitate a traficului 
rutier, realizarea acestei măsuri 
presupune desfăşurarea unor ac-
tivităţi suplimentare de securitate 
printre care:

stoparea traficului rutier şi - 
re-direcţionarea sa pe alte trasee 
la momentul desfăşurării expe-
rimentului atât pe banda unde se 
desfăşoară acţiunea, cât şi pe cea 
de pe contra sens;

în caz că experimentul se - 
desfăşoară pe timp de noapte, în 
condiţii de iluminare redusă pe 
lângă măsurile menţionate mai 
sus, fiind necesare de instalat la 

ploaie, ninsoare, vânt puternic) şi 
necătând la toate acestea să-şi păs-
treze capacitatea de lucru un timp 
îndelungat, de a fi atent şi calculat, 
ca să nu-i scape din vedere nici un 
detaliu care are importanţă pentru 
stabilirea adevărului în cauza dată. 
Pregătirea profesională a ofiţeru-
lui de urmărire penală include în 
sine o capacitate foarte înaltă de 
observare la stabilirea elementelor 
şi semnelor care reprezintă o im-
portanţă esenţială pentru rezolva-
rea justă a cazului dat.

Ca şi oricare acţiune de urmă-
rire penală experimentul începe 
cu etapa de pregătire, care fiind 
poate chiar cea mai importantă. 
La această etapă în vederea plani-
ficării experimentelor pe cazurile 
investigării accidentelor rutiere se 
va atrage o atenţie la următoarele 
obiective de bază:

- determinarea perioadei expe-
rimentului;

- determinarea locaţiei experi-
mentului;

- stabilirea participanţilor ex-
perimentului.

referindu-ne la tipurile speci-
fice de experimente caracteristice 
accidentelor rutiere, în funcţie de 
scopul lor sunt experimente pen-
tru determinarea: vitezei de circu-
laţie a pietonilor şi a vehiculelor; 
lungimea urmelor de frânare şi a 
drumului de frânare; caracteristi-
cile individuale ale sectoarelor de 
drum, în funcţie de viteza vehi-
culului; percepţia circumstanţelor 
unui accident de către participanţi 
(vedere, auz); iluminatul şi vizi-
bilitatea drumului şi a obiectelor 
care se află în câmpul vizibilităţii 
conducătorului auto în momentul 
accidentului; posibilitatea de a 
efectua o manevră pe o anumită 
porţiune de drum; gradul limitat 
de vizibilitate pentru şofer etc.

Pentru desfăşurarea acestor ex-
perimente este necesară în prim 
plan asigurarea securităţii parti-
cipanţilor la această acţiune de 
urmărire penală şi a persoanelor 
aflate ocazional în nemijlocita 
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te de conducător al mijlocului de 
transport persoane neinteresate în 
cauză, corespunzând după corpo-
lenţă, înălţime, sănătatea persoa-
nei şi nemijlocit vederea sa.

Drapkin L. şi Karagodin V.[4, 
p.275] accentuează că la experi-
mentul în procedura de urmărire 
penală obligatoriu trebuie să fie 
prezente persoanele ale căror de-
claraţii se verifică, chiar dacă ele 
nu pot participa activ la această 
acţiune de urmărire penală.

O altă situaţie în efectuarea ex-
perimentului unde am putea enunţa 
un rol deosebit în aspect de secu-
ritate ar fi implicarea la necesitate 
a diferitor specialişti. Alămoreanu 
S. [1, p.36] susţinea că prezenţa 
acestora este necesară atunci când 
efectuarea unor experimente pre-
supune cunoştinţe de specialitate 
într-un anumit domeniu, iar efec-
tuarea lor de către organul judici-
ar, cu ignorarea cunoştinţelor din 
domeniul dat, ar putea compromi-
te însăşi finalitatea urmărită.

Practica arată că ofiţerii de ur-
mărire penală de multe ori ignoră 
sau nu pun în atenţie participarea 
unor asemenea specialişti, ceea ce 
cu alte neajunsuri luate împreună 
influenţează asupra calităţii rezul-
tatelor obţinute şi chiar în unele 
situaţii ar putea să pună în peri-
col viaţa şi sănătatea participanţi-
lor. Deseori experimentele pentru 
stabilirea stării tehnice a autove-
hiculului necesită acţiuni experi-
mentale cu mijlocul de transport 
în mişcare. Este şi evident că în 
asemenea situaţii trebuie strict de 
respectat regulile de securitate. De 
aceea în legătură cu aceasta după 
părerea noastră ar fi necesar par-
ticiparea la asemenea experimente 
a specialistului tehnic auto. În ase-
menea cazuri specialistul tehnic 
auto trebuie nu numai să intervină 
la depistarea, fixarea şi ridicarea 
probelor, dar şi să atragă atenţie 
ofiţerului de urmărire penală la se-
curitatea condiţiilor petrecerii ex-
perimentului. Este vizibil faptul că 
practic numai specialistul poate să 

aprecieze calitativ aceste condiţii, 
deoarece având cunoştinţe în acest 
domeniu în prealabil va supune 
unui control tehnic riguros mijlo-
cul de transport. Desigur că aceste 
acţiuni nicidecum nu micşorează 
responsabilitatea ofiţerului de ur-
mărire penală privind organizarea 
şi asigurarea securităţii petrecerii 
experimentului.

O importantă acţiune este şi in-
structajul participanţilor la expe-
riment în privinţa măsurilor care 
trebuie fiecare să le înfăptuiască. 
În mod obligatoriu, instructajul 
trebuie să includă: clarificări la 
subiect despre experiment, indica-
ţii cu privire la acţiunile concrete 
ale fiecărui participant, aducerea 
la cunoştinţă a drepturilor şi obli-
gaţiilor şi preîntâmpinarea despre 
ne- denunţarea rezultatelor ex-
perimentului. Cu toate acestea, 
problema de informare a partici-
panţilor la experiment, în special 
a celor care vor efectua nemijlocit 
acţiunile experimentale, poartă un 
caracter tactic, de aceea decizia ar 
trebui să fie ghidată de importanţa 
rezultatelor experimentului şi nu 
de cunoaşterea de către partici-
panţi a ceea ce se va întâmpla sau 
când se va întâmpla. Indiferent de 
situaţie în toate cazurile trebuie de 
luat în calcul factorul psihologic – 
aşteptarea evenimentului, deoare-
ce cu acest factor este strâns legată 
aşa numita atenţie voluntară, care 
este direcţionată şi îi permite per-
soanei de a percepe mai bine eve-
nimentul. Un exemplu elocvent 
este cazul apariţiei bruscă a unui 
obstacol pe drum, iar persoana 
care este în aşteptarea unui astfel 
eveniment cu un nivel de probabi-
litate mai mare va percepe vizual 
acest obstacol. 

Concluzii. Analizând aceste 
probleme putem concluziona că 
nu numai în cadrul experimentu-
lui, dar şi în alte acţiuni de urmă-
rire penală este o prerogativă de 
bază securitatea participanţilor la 
procesul penal, indiferent de cali-
tatea lor procesuală. Reieşind din 

practica naţională şi internaţională 
în domeniu de asigurare a securi-
tăţii participanţilor la procesul pe-
nal putem menţiona că asigurarea 
securităţii prezintă un complex de 
măsuri, aplicarea cărora va duce 
la garantarea unei bune înfăptuiri 
a justiţiei la stabilirea adevărului.
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Introducere. În prezent, a de-
venit deosebit de importantă 

formularea ştiinţifică a noţiunii de 
securitate, mai ales că, în decursul 
ultimelor decenii, s-a schimbat radi-
cal situaţia globală în ceea ce priveşte 
atitudinea faţă de securitate în tota-
litatea înţelesurilor sale. Pericolele 
vechi au dispărut sau sunt pe cale de 
dispariţie, iar locul lor îl ocupă altele 
noi, uneori mult mai ameninţătoare. 
În virtutea acestor transformări se 
impune o nouă conştientizare şi abor-
dare a noţiunii de securitate [1.p. 8], 
or, altfel spus – trecerea de la paradig-
ma securităţii tradiţionale [2.] la una 
contemporană. 

Fiind conştienţi că demersul defi-
nirii și clarificării conceptului de secu-
ritate este unul dificil în zilele noastre 
și având în vedere atât numeroasele 
dimensiuni ale securităţii, cât şi di-
versificatele pericole şi ameninţări la 
adresa acesteia în lumea contempora-
nă, am încercat să formulăm o viziune 
proprie a conceptului respectiv. 

Rezultate și discuții. Securi-
tatea omului, protecţia lui faţă de 
diferite pericole şi ameninţări a fost 
o preocupare a acestuia ca fiinţă ra-
ţională (homo sapiens) chiar de la 
apariţia sa. 

Sub acest aspect, se poate susţine 
că securitatea a apărut mai întâi ca 
o necesitate şi un interes al omului 
[3,4.p. 90]; o necesitate primordială 
(chiar vitală) a individului şi a socie-
tăţii umane exprimată sub forma unui 
interes ce determină omul la acţiuni 

concrete orientate spre asigurarea 
propriei siguranţe.

În timp, paralel cu instituţionali-
zarea relaţiilor sociale, a devenit ne-
cesară protecţia oamenilor nu doar 
faţă de pericolele şi ameninţările na-
turale, dar şi faţă de cele generate de 
către om însuşi. Pe cale de consecinţă, 
asigurarea securităţii societăţii uma-
ne a cuprins combaterea pericolelor 
şi ameninţărilor generate nu doar de 
„forţele naturii şi diferite accidente 
tehnogene”, ci şi de „voinţa rea a oa-
menilor” [4.p. 36]. 

Aşadar, din momentul apariţi-
ei omenirii, securitatea a devenit o 
necesitate primordială şi o condiție 
vitală de existență a individului [1.p. 
13], societăţii [5.p. 31] şi chiar a sta-
tului. Cu timpul, s-a confirmat că fără 
asigurarea securităţii orice activitate 
umană este lipsită de sens. Iată de ce, 
spre deosebire de alte domenii ale 
cunoaşterii, studierea problemei se-
curităţii (ca fenomen social [6.p.197-
200]) este indispensabilă cunoaşte-
rii societăţii, evoluţiei şi perpetuării 
acesteia [1.p. 12-13].

Pe de altă parte, prezintă impor-
tanţă faptul că înainte de a constitui 
un subiect al amplelor dezbateri te-
oretice, securitatea s-a afirmat şi în 
calitate de valoare fundamentală, un 
drept al omului.

În general, conştientizarea de că-
tre societate a necesităţii vitale a se-
curităţii sale a constituit pe parcursul 
întregii istorii a civilizaţiei umane un 
stimul pentru manifestarea unui inte-

res deosebit faţă de acest fenomen, 
pentru studierea multilaterală şi în-
ţelegerea lui [7.p. 44-45; p. 31-32]. 
Ideile teoretice despre securitate s-au 
îmbogăţit dezvoltându-se continuu, 
iar aprecierea ei ca fenomen a fost co-
rectată şi concretizată, fiind formate 
noi paradigme ale securităţii şi asigu-
rării acesteia [4.p. 36].

Abordarea contemporană a se-
curităţii ca mijloc de protecţie a 
intereselor oamenilor, societăţii şi 
statului are vechi rădăcini istorice, 
fiind influenţată pe parcursul evolu-
ţiei sale de transformările sociale ce 
au intervenit treptat în dezvoltarea 
civilizaţiei umane.

Din punct de vedere etimologic, 
se consideră că noţiunea de securitate 
provine din latinescul securitatis sau 
securitas [8.p. 40; 9.p. 5] (alte voci 
susţinând provenienţa acestuia din 
greaca antică – securitas înseamnând 
a deţine controlul asupra situaţiei 
[10.p. 187; p. 16]) şi este prezentată în 
dicţionarul explicativ ca fiind: „faptul 
de a fi la adăpost de orice pericol; sen-
timent de siguranţă, protecţie şi apă-
rare” [11.p. 384].

În general, în studiile de speciali-
tate se susţine că originile dezbaterilor 
în materie pot fi atestate încă din sec. 
XVII-XVIII-lea, când în gândirea li-
berală iluministă, securitatea apărea 
simultan ca o stare individuală a omu-
lui şi colectivă a statului [12.p. 63]. 
„Militarizarea” securităţii şi asocierea 
ei preponderent cu statul au apărut 
ca preocupări în contextul Revoluţiei 
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franceze şi al războaielor napoleoni-
ene [12.p. 61], evoluând cu fluctuaţii 
până către perioada Războiului Rece, 
când perspectiva realistă, preocupată, 
în special, de dimensiunea militară şi 
axată pe stat, a dominat studiile de se-
curitate [13.p. 2-3].

Desigur, actualmente, securitatea 
nu mai poate fi definită în termeni 
strict militari, întrucât nici o naţiune 
nu se poate limita la asigurarea secu-
rităţii sale doar prin mijloace militare 
unilaterale. Alături de componenta 
militară, cele economico-financiare, 
diplomatice, informaţionale, cultu-
rale sau psihologice devin un suport 
sau o alternativă a puterii, a acţiunilor 
militare ca elemente de interferenţă 
şi complementaritate, generatoare de 
securitate [2.].

De la începutul anilor ’50 ai se-
colului trecut, considerată a fi o pe-
rioadă de pionierat a studiilor con-
temporane de securitate, a fost se-
sizat faptul că „securitatea, în sens 
obiectiv, măsoară absenţa ameninţă-
rilor la adresa valorilor însuşite, iar, 
în sens subiectiv, absenţa temerilor 
că aceste valori vor fi atacate” [14.p. 
485]. În timp însă, s-a dovedit că 
absenţa ameninţărilor la adresa anu-
mitor valori practic este imposibilă, 
ceea ce a determinat necesitatea unei 
reconceptualizări a securităţii, care 
a devenit şi mai evidentă odată cu 
sfârşitul Războiului Rece şi iniţierea 
unor transformări radicale în o bună 
parte din statele lumii. 

În acest context, treptat, în mediile 
academice s-a insistat tot mai mult pe 
înţelegerea extinsă a conceptului de 
securitate, fiind identificate iniţial trei 
niveluri ale acesteia – individuală, 
naţională, internaţională – şi patru 
dimensiuni – militară, politică, eco-
nomică şi ecologică [15.p. 16]. Ul-
terior, conceptul a fost extins la cinci 
niveluri, adăugîndu-se subnaţionalul 
şi subsistemul internaţional şi cinci 
dimensiuni, prin alăturarea securităţii 
societale [16.p. 433].

Același lucru poate fi atestat și în 
documentele strategice internaționale, 
mai ales în perioada post-Război rece. 
Astfel, în anul 1991, Noul Concept 
Strategic al NATO preciza că securi-
tatea, pe lângă „dimensiunea sa indis-
pensabilă de apărare”, include şi „ele-
mente politice, economice, sociale şi 
de mediu” (art. 24). În acelaşi timp, 

începând cu anul 1993, în cadrul Pro-
gramului de Dezvoltare al ONU a 
fost promovat conceptul de securitate 
umană, accentuându-se necesitatea 
lărgirii noţiunii de securitate de la un 
„accent exclusiv asupra securităţii 
naţionale (adică a statului – e.n.) la 
unul mai mare asupra securităţii oa-
menilor (…)” [17.p. 9]. 

Paralel, în studiile consacrate se-
curităţii naţionale şi internaţionale 
(globale), prin noţiunea de securitate 
se înţelege nu doar apărarea integri-
tăţii teritoriale (securitatea militară), 
ci inclusiv stabilitatea sistemului 
economic (securitatea economică) 
şi a regimului politic (securitate po-
litică), asigurarea şi protejarea resur-
selor indispensabile mediului ambi-
ant şi supravieţuirii unei comunităţi 
umane (securitatea ecologică), însăşi 
dezvoltarea umană durabilă, concept 
materializat prin menţinerea unor 
condiţii economice, sociale, politice, 
culturale şi de mediu care să garante-
ze că generaţiile viitoare vor benefi-
cia de condiţii cel puţin similare celor 
de care beneficiază societatea actuală 
[18.p. 235].

Deci securitatea a căpătat în timp 
elasticitate şi complexitate concep-
tuală, proces reliefat atât în cercuri-
le academice, cât şi în documentele 
strategice (politici şi strategii de se-
curitate ale actorilor statali, nonstatali 
sau interguvernamentali), ce îi con-
feră multiple sensuri şi dimensiuni, 
în funcţie de actorii implicaţi (cine 
şi cui asigură securitatea), respectiv, 
de natura percepută a ameninţărilor, 
valorilor şi intereselor (de cine şi ce 
protejăm) [17.p. 8]. 

În deceniile post-Război Rece, 
o veritabilă explozie în materie de 
studii de securitate a condus la o 
supraabundenţă de concepte şi di-
mensiuni ale securităţii. Paradoxal 
însă, amplificarea preocupărilor din 
domeniu nu a contribuit şi la clari-
ficarea conceptuală: securitatea ră-
mînând acelaşi „simbol ambiguu” 
[14.] sau „concept contestat” [15.]. 
Din contra, s-a ajuns ca de la o per-
cepţie restrânsă asupra securităţii 
(susţinută de „tradiţionalişti”), să se 
treacă la una gonflată, în condiţiile 
în care o serie întreagă de problema-
tici sunt „securizate” [17.p. 22]. În 
cele din urmă, s-a ajuns la moment, 
ca domeniul definirii conceptului de 

securitate să fie dominat de un ade-
vărat „haos conceptual” [19.p. 56].

Exemplificativ în acest sens este 
că în doctrină, securitatea ca fenomen 
social este privită în mai multe iposta-
ze [3,4.p. 90]: ca necesitate şi interes; 
ca sentiment şi valoare; ca funcţie şi 
relaţie socială; ca rezultat şi proces; 
ca sistem; ca ştiinţă şi artă [1.]. Sub 
aspect practic, se consideră foarte im-
portant ca toate aceste ipostaze să fie 
luate în consideraţie de сătre toți su-
biecţii implicați în procesul de asigu-
rare a securităţii persoanei, societăţii 
şi a statului [5.p. 36; 7.p. 49]. Evident, 
fără o cunoaștere profundă a fenome-
nului, ar fi practic imposibilă realiza-
rea acestui deziderat.

După cum s-a enunţat supra, în 
studiile de specialitate, securitatea 
este înţeleasă literalmente ca „lipsă a 
pericolului”, accepţiune privită ca una 
deosebit de îngustă. Potrivit cercetă-
torului rus В.М. Родачин, în practică, 
semnificaţia dată are un caracter rela-
tiv, întrucât în viaţa reală destul de rar 
pot fi întâlnite situaţii cu o lipsă tota-
lă de pericole sau ameninţări [3,4.p. 
90]. Respectiv, cu mult mai reală este 
accepţiunea largă a termenului, care 
derivă din interacţiunea indivizilor 
şi a obiectelor sociale cu diferite îm-
prejurări şi factori, care au o influenţă 
negativă şi distructivă asupra acesto-
ra. Prevenirea, reducerea, neutraliza-
rea acestor influenţe ce prejudiciază 
existenţa, bunăstarea, activitatea oa-
menilor şi funcţionarea obiectelor so-
ciale, precum şi menţinerea nivelului 
de viaţă până la unul critic reprezintă 
securitatea în accepţiunea sa largă 
[3,4.p. 90].

Pe aceeaşi poziţie se plasează şi 
alţi cercetători ruşi, care pornind de 
la faptul că securitatea reprezintă un 
fenomen deosebit de larg în condiţi-
ile contemporane, susţin că aceasta 
poate fi caracterizată nu doar ca lip-
sa pericolelor ce ameninţă individul, 
societatea, statul, dar şi ca o existenţă 
a condiţiilor pentru o viaţă decentă a 
oamenilor, satisfacerea şi realizarea 
necesităţilor şi intereselor acestora, ca 
o stare stabilă a societăţii, dezvoltarea 
progresivă şi durabilă în sistemul rela-
ţiilor internaţionale [20.p. 87]. Ea este 
privită şi ca o capacitate a societăţii 
de a-şi păstra integritatea, autonomia 
şi durabilitatea relativă, posibilitatea 
de a se dezvolta, precum şi ca formă 
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de activitate – un sistem de măsuri 
orientate spre prevenirea pericolelor 
[4.p. 37]. 

În doctrina autohtonă, de ase-
menea, pot fi atestate două abordări 
a conceptului de securitate. Stricto 
sensu, aceasta este definită ca „starea 
obiectivă în care nimeni sau nimic nu 
poate sau nu prejudiciază interesele 
socialmente acceptate ale unei per-
soane sau ale unui grup de persoane 
(grup, comunitate, societate, stat, 
alianță de state etc.)” [21.p. 3]. Potri-
vit altei opinii, mai largi, securitatea 
nu înseamnă „lipsa pericolului”, ci 
mai curând „protecţia faţă de peri-
col”, ea reprezentând una din condiţi-
ile autodeterminării şi autodezvoltării 
persoanei, a diverselor comunităţi 
umane, a omenirii în ansamblu [22.p. 
77]. În acelaşi timp, se susţine că prin 
utilizarea termenului „protecţie” se 
îngustează sensul securităţii, deoa-
rece „protecţia” înseamnă „a apăra”, 
„a ocroti”, „a păzi” anumite fiinţe sau 
lucruri şi astfel nu reflectă alte propri-
etăţi şi funcţii importante ale securi-
tăţii – acţiunile preventive cum ar fi: 
diminuarea, atenuarea, înlăturarea şi 
anticiparea pericolelor şi ameninţări-
lor [1.p. 15]. Or, altfel spus, sarcinile 
securităţii depăşesc cu mult limitele 
necesităţii de apărare a stării concrete 
a modului de viaţă şi constau, în pri-
mul rând, în formarea condiţiilor ce ar 
asigura dezvoltarea stabilă şi progre-
sivă a relaţiilor sociale, menţinerea, 
îmbunătăţirea modului de viaţă, adi-
că a capacităţii de protecţie a calităţii 
acelor relaţii sociale ce asigură dez-
voltarea progresivă a persoanei, soci-
etăţii şi statului [1.p. 17-18]. Pornind 
de la aceste momente, cercetătorul A. 
Rusnac susţine că securitatea presu-
pune apărarea şi asigurarea garantată 
prin mijloace constituţionale, legisla-
tive şi practice a intereselor vitale ale 
persoanei, societăţii şi statului împo-
triva ameninţărilor interne şi externe 
[1.p. 13].

În opinia altui doctrinar, securi-
tatea individului nu este doar o ab-
senţă a riscurilor şi ameninţărilor la 
adresa integrităţii sale, ci reprezintă 
o stare în care pericolele şi condiţiile, 
care pot favoriza dezvoltarea lor, sunt 
monitorizate, presupunând controlul 
pericolelor şi nu absenţa lor totală, 
antrenând cu sine o stare de linişte şi 
siguranţă [22.p. 79].

În aceeaşi ordine de idei, cercetă-
torii români menţionează că securita-
tea înseamnă nu numai că eşti liber 
(ai scăpat, te-ai eliberat) de un peri-
col, dar şi faptul de a avea un mijloc, 
instrument de a evita sau limita peri-
colul [23.p. 372].

Sintetizând definițiile expuse, pu-
tem constata că securitatea se carac-
terizează prin următoarele momente:

reprezintă - o stare obiectivă de 
protecție, dar și subiectivă, întrucât 
presupune, în ultimă instanță, con-
ştientizarea de către indivizi a acestei 
stări de siguranță;

obiectul-  protecției este constitu-
it din interesele persoanei, societății și 
ale statului;

aceste valori sunt protejate împo-- 
triva diferitor pericole și amenințări.

Dezvoltând aceste momente, 
precizăm că obiectul securității este 
constituit din relațiile sociale care 
apar în legătură cu asigurarea și rea-
lizarea intereselor vitale, a drepturilor 
și libertăților persoanei, viața și sănă-
tatea sa, proprietatea, ordinea socială, 
modul de viață, valorile materiale și 
spirituale ale societății, suveranitatea 
statală etc. [24.p. 11]. În concret, prin 
interese vitale se înțelege totalitatea 
acelor necesități a căror satisfacere 
asigură existența și dezvoltarea evolu-
tivă a persoanei, statului şi a societăţii. 
Acestea pot fi deci: interese vitale ale 
persoanei, interese vitale ale societății 
și interese vitale ale statului [24.p. 
11], care se realizează în multiple sfe-
re ale existenței sociale: economică, 
politică, socială, ecologică, militară, 
informațională etc. [1.p. 67]. 

Pornind de la accepțiunea 
securității ca fenomen social, în con-
text devine necesară și elucidarea pe-
ricolului care amenință structurile so-
ciale, altfel spus ce fenomene și pro-
cese pun în pericol funcționalitatea 
și stabilitatea sistemului social, îl 
dezorganizează și îl dezechilibrează. 
Desigur, trebuie precizat în acest sens 
că, nu doar sistemul social (sau un 
element al acestuia) poate fi dezinte-
grat (dezorganizat, lichidat) în urma 
influențelor distructive, dar și persoa-
na privită ca sistem bio-psiho-social 
(atât prin influența factorilor distruc-
tivi externi (din partea altor sisteme 
sociale, a factorilor tehnogeni și eco-
logici), cât și interni, principalul peri-
col fiind lupta (ciocnirile) intereselor 

contradictorii (sau chiar antagoniste) 
[24.p. 10]).

În ordinea dată de idei, cercetăto-
rii susțin că „securitatea este insepa-
rabilă de asemenea concepte precum 
pericol, riscuri şi ameninţări, care 
sunt indispensabile vieţii omului și 
procesului de dezvoltare a societăţii” 
[25.p. 15]. Deci, cunoașterea şi asi-
gurarea acesteia este imposibilă fără 
cunoașterea pericolelor ce amenință 
obiectul securității.

Pericolul a fost definit în doctrină 
ca „posibilitate obiectiv existentă de 
influenţare negativă asupra organis-
mului social, în rezultatul căreia îi 
poate fi cauzat un oarecare prejudiciu, 
vătămare ce îi degradează starea şi îi 
influenţează negativ dezvoltarea sub 
aspectul dinamicii şi a parametrilor 
săi” [26.p. 10]. Sursele de pericol, la 
rândul lor, sunt „condiţiile şi factorii 
care crează pericole pentru interesele 
vitale ale persoanei, societăţii şi statu-
lui” [26.p. 10].

În acelaşi timp, cercetătorii tra-
sează o distincție clară între pericole 
și amenințări. Pornind de la ideea 
generală conform căreia pericole și 
amenințări pentru securitatea siste-
mului (a societății, statului, persoanei, 
organizațiilor) sunt totalitatea factori-
lor și fenomenelor care pot să distru-
gă sau care distrug, parțial sau total-
mente, obiectul securității, se preci-
zează: „dacă pericolele sunt factori 
distructivi, a căror acțiune este posi-
bilă sau probabilă atunci amenințările 
sunt factori distructivi, iminenți sau 
efectivi, care acționează sau sunt pe 
punctul de a acționa asupra obiectu-
lui securității [27.p. 9; 28.p. 16]. Sub 
acest aspect, considerăm a fi corec-
tă aprecierea securității ca fiind atât 
o stare obiectivă de sigurață față de 
eventuale pericole, cât și o activitate 
de combatere a amenințărilor concre-
te. Altfel spus, securitatea este atât o 
stare, cât şi un proces.

Din această perspectivă, unii au-
tori recunosc securităţii accepţiunea 
de rezultantă a proceselor ce se pro-
duc, în mod corelat, pe plan obiectiv, 
în care există realmente posibilitatea 
de a fi la adăpost de orice pericol, pre-
cum şi pe plan subiectiv, care se refe-
ră la sentimentul generat de percepţia 
lipsei de ameninţare. În alți termeni, 
securitatea presupune ansamblul de 
acţiuni şi rezultanta acestora, pentru 
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menţinerea funcţionalităţii unei enti-
tăţi în anumite limite ce nu-i pericli-
tează starea sau poziţia [2.]. 

Astfel, chiar dacă, de obicei, secu-
ritatea este asociată cu starea de pro-
tecţie a intereselor vitale ale individu-
lui, societății și statului (deci, un rezul-
tat – e.n.) totuși, cel mai important şi 
relevant este însăşi procesul asigură-
rii securităţii, care presupune o reali-
zare continuă şi permanentă a sarcinii 
de menţinere a parametrilor normali 
de activitate şi existenţă a obiectului 
acesteia, anticipare și reacție la dife-
rite pericole şi amenințări. Deci, sub 
acest aspect, securitatea este o sarci-
nă ce se realizează continuu, perma-
nent şi în orice condiţii [3,4.p. 93] de 
subiecţii acesteia.

Pornind de la cele menționate, se 
poate susține că o altă noțiune care 
completează și dezvăluie esența 
conceptului de securitate este cea 
de asigurare a securității, pe care o 
definim ca protejarea (prin diminu-
are, atenuare, înlăturare, prevenire 
sau anticipare) a sistemului social, 
în condițiile de existență a riscuri-
lor și amenințărilor; activitate care 
are drept scop menținerea stării 
funcționale a sistemului dat. Cu alte 
cuvinte, asigurarea securității pre-
supune activitatea elementelor sis-
temului pentru menținerea stării de 
securitate. Aceasta constă în prote-
jarea intereselor vitale ale societății, 
persoanei, statului de orice pericol și 
riscuri [6.p. 197-200] (ori înlătura-
rea eficientă a amenințărilor la adre-
sa acestor valori).

În context, este important de pre-
cizat că activitatea de asigurare a 
securităţii diferitor obiecte sociale 
implică inevitabil crearea unui sistem 
organizaţional complex. Din perspec-
tiva dată, securitatea poate fi privită 
ca o activitate organizată sistemic de 
prevenire a pericolelor, înlăturare şi 
lichidare a ameninţărilor interne şi 
externe la adresa diferitor obiecte so-
ciale [29.p. 6]. 

În cadrul societăţii noastre, siste-
mul securităţii este constituit din or-
ganele puterii legislative, executive 
şi judecătoreşti, organizaţiile statale 
şi obşteşti, cetăţenii, care participă 
la asigurarea securităţii, precum şi 
legislaţia care reglementează relaţiile 
din sfera asigurării securităţii [7.p. 
48]. Drept exemplu în acest sens ser-

veşte Legea securităţii statului [30.], 
care pe lângă reglementarea unor 
competenţe concrete ale autorităţilor 
publice supreme în domeniul asi-
gurării securităţii statului, prevede 
şi un sistem de organe speciale cu 
competențe distincte în domeniu – or-
ganele securităţii statului. În acelaşi 
timp, sisteme de securitate sunt create 
şi în cadrul diferitor organizaţii şi în-
treprinderi (subiect la care vom reve-
ni pe parcurs).

Însăşi complexitatea conceptului 
de securitate face ca diferitele dimen-
siuni ale acesteia să fie deseori tratate 
separat [10.p. 35]. respectiv, secu-
ritatea poate fi: politică, ecologică, 
economică (financiară, bancară etc.), 
alimentară, a muncii, informaţională 
(cibernetică, informatică), antiincen-
diară, militară, naţională, culturală, 
criminologică etc. [27.p. 3]. Nece-
sitatea delimitării acestor tipuri de 
securitate este justificată, fiind deter-
minată, după cum susţin cercetătorii, 
în contextul abordării metodologice 
a problemelor din sfera securităţii 
statului. Dimensiunile date ale secu-
rităţii au fost identificate cu precăde-
re din considerente administrative şi 
manageriale pentru stabilirea sarcini-
lor concrete referitoare la localizarea 
şi neutralizarea pericolelor şi amenin-
ţărilor din diferite sfere ale activităţii 
statale [31.p. 53]. Iată de ce ele sunt 
considerate a fi forme ale securităţii 
și nu concepte distincte [32.p. 23], or, 
într-o altă interpretare, ele reprezintă 
aplicaţii ale conceptului de securitate 
la diferite domenii [23.p. 372]. Impor-
tant e că toate aceste dimensiuni ale 
securităţii se află într-o strânsă legă-
tură, intercondiţionându-se reciproc. 
Altfel spus, dimensiunile securității 
nu sunt izolate între ele, ci „…sunt 
ţesute într-o reţea strânsă de legături” 
[16.p. 433]. 

Din acest punct de vedere cercetă-
torii precizează că starea de securita-
te a unui sistem depinde de parametrii 
factorilor ce se manifestă în cadrul di-
mensiunilor majore ale securităţii: po-
litică, economică, militară, socială, de 
mediu etc., orice perturbaţie în aceste 
domenii putând genera insecuritate. 
Mai mult, însăşi puterea unui sistem 
este dată de abilitatea acestuia de a-şi 
folosi resursele de care dispune, de o 
îngemănare eficientă şi echilibrată a 
componentelor sale: politică, econo-

mică, umană, culturală, tehnologico-
informaţională şi militară [33.p. 22]. 

Toate aceste componente ale pute-
rii unui sistem sunt profund interde-
pendente, însă aspectele economice 
par să le transceandă pe toate celelal-
te. Puterea economică devine, astfel 
un „centru de gravitate” al oricărui 
sistem de securitate al cărui factor 
economic are din ce în ce mai mare 
relevanţă în procesul realizării secu-
rităţii, accesul, deţinerea şi controlul 
finanţelor, pieţelor şi resurselor con-
stituind o condiţie pentru dezvoltare 
liberă şi prosperă, şi implicit pentru 
asigurarea propriei stabilităţi şi secu-
rităţi [33.p. 23].

Prin urmare, la acest început de 
mileniu, factorii de natură economică 
capătă din ce în ce mai multă impor-
tanţă în procesul de realizare a stării 
de securitate, astfel că securitatea 
naţională, şi mai apoi cea regională, 
internaţională, nu poate exista fără 
asigurarea unei securităţi economice 
adecvate [33.p. 26]. 

La fel ca şi securitatea, conceptul 
de securitate economică în decursul 
timpului a fost interpretat în mod 
diferit. În opinia unor cercetători, în 
contextul dezvoltării sale istorice, în-
săşi securitatea a fost identificată cu 
succesul, bunăstarea, puterea, adică 
cu noţiuni determinate de premise 
economice [25.p. 3].

Odată cu dezvoltarea complexă a 
relaţiilor sociale, viziunile asupra se-
curităţii au fost tot mai mult interca-
late cu relaţiile economice [25.p. 27]. 
Prezintă interes în cazul dat faptul că 
prin însăşi formarea primelor polis-
uri greceşti s-a urmărit asigurarea se-
curităţii sub un dublu aspect: apăra-
rea colectivă faţă de duşmanii externi 
şi protecţia colectivă a proprietăţii 
private. După cum se poate observa, 
cel de-al doilea aspect are un caracter 
economic, faţă de care primul se află 
în raport de subordonare. Prin urmare, 
principalul motiv de creare a statelor 
antice greceşti a constat, mai curând, 
în asigurarea securităţii proprietăţii 
private şi apărarea acesteia faţă de 
duşmanii externi şi fenomenele na-
turale. De aici, se poate conchide că 
odată cu divizarea societăţii în clase şi 
apariţia proprietăţii private, securita-
tea a evoluat mai mult ca o securitate 
economică [25.p. 28].

Chiar dacă evoluția economică a 
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securității a fost studiată încă din tim-
purile primelor state antice, desigur, 
nu putem vorbi de o veritabilă trata-
re economică a conceptului în cauză, 
pentru că în acele timpuri nu exista 
decât o preocupare militară cu privire 
la conceptul de securitate, iar siguran-
ţa însemna putere (armată) și fortărețe 
cu pereți de nestrăbătut [10.p. 16].

Respectiv, cercetările în sfera 
securităţii economice, din punct de 
vedere istoric, au fost iniţiate abia la 
începutul sec. al XX-lea, în SUA, sub 
influenţa crizei economice mondiale 
[34.p. 10-11]. Deja către anii 70, ter-
menul s-a răspândit în cele mai dez-
voltate ţări ale lumii [35.p. 53].

Potrivit cercetătorilor, abordarea 
ştiinţifică a conceptului în cauză s-a 
cristalizat în sec. al XX-lea în legătură 
cu încercările statului de a reglementa 
relaţiile economice interne şi externe. 
Prezintă importanță faptul că în spa-
ţiul ex-sovietic, interesul faţă de secu-
ritatea economică a fost condiţionat 
de problemele perioadei de tranziţie 
la economia de piaţă, în timp ce pen-
tru occident, interesul a fost axat pe 
diferite aspecte ale politicii externe. 
Prin urmare, se poate constata că înţe-
legerea securităţii economice depinde 
în mare parte de condiţiile social-eco-
nomice în care aceasta are loc. Iată de 
ce, modificarea acestora a determinat 
în timp şi o reconceptualizare a noţi-
unii de securitate economică [25.p. 
25-26].

La fel ca şi securitatea în general, 
securitatea economică a cunoscut o 
evoluţie marcată de anumite particu-
larităţi [36.p. 58]. Bunăoară, până în 
perioada modernă viziunile despre 
securitatea economică cuprindeau ni-
velul individual, regional şi naţional. 
În sec. al XX-lea, pe măsura evoluţiei 
capitalismului, se cristalizează un alt 
nivel – cel al întreprinderilor. Iar în 
lucrările de la finele sec. al XX-lea, 
sunt reliefate deja cinci niveluri ale 
securităţii economice: internaţional, 
naţional, regional, nivelul întreprin-
derilor şi individual. La începutul sec. 
al XXI-lea la acestea mai este adăugat 
şi nivelul global (care spre deosebire 
de cel internaţional ai cărui subiecţi 
sunt statele, are drept subiecţi struc-
turi neguvernamentale internaţionale 
precum, ONU etc.) [25.p. 5]. Pe cale 
de consecinţă, în studiile de specia-
litate contemporane sunt identificate 

următoarele niveluri ale securităţii 
economice: macroeconomic, mediu 
(regional şi ramural), micronivel (în-
treprindere), nivelul familiei şi al in-
dividului [37.p. 23].

Sub acest aspect, în doctrina au-
tohtonă se menționează că securitatea 
economică poate fi privită în raport cu 
diferite categorii de obiecte ale secu-
rităţii [38.p. 155; 39.p. 4]. Astfel, în 
termenii cei mai generali, obiect al 
asigurării securităţii poate fi: indivi-
dul, întreprinderea, regiunea, statul, 
societatea globală [25.p. 11]. La nivel 
intern însă, se face distincție între se-
curitatea economică a consumatori-
lor, a producătorilor (corporativă), a 
proprietarilor, a factorilor de producţie 
(capital, muncă, pământ, informaţie) 
şi a statului. Mai mult, se consideră că 
securitatea economică naţională se 
formează la confluenţa echilibrată a 
acestor patru componente [38.p. 153; 
40.p. 17; 39.p. 83-84].

Într-o altă opinie, securitatea eco-
nomică presupune o anumită stare a 
economiei, în condiţii de suveranita-
te economică (internă şi externă) şi a 
unui mediu concurenţial, în care su-
biecţii relaţiilor economice (inclusiv 
autorităţile statului şi agenţii econo-
mici) asigură o creştere economică 
permanentă şi o dezvoltare durabilă 
a economiei în general, fapt ce duce 
la: satisfacerea optimă a necesităţilor 
persoanei, societăţii şi statului şi con-
ducerea raţională a economiei; asigu-
rarea protecţiei intereselor economice 
(la nivel naţional şi internaţional) faţă 
de ameninţări interne şi externe şi in-
fluenţa factorilor negativi, precum şi a 
integrităţii spaţiului economic [41.p. 
53-55].

Aşadar, securitatea economică 
reprezintă un factor esenţial al se-
curităţii naţionale care face posibil 
accesul la resurse, finanţe şi pieţe, 
menţinând un nivel acceptabil de 
bunăstare şi putere a statului, asigu-
rînd, în același timp, şi un echilibru 
dinamic al celorlalte componente 
ale securităţii [42.p. 96; p. 48]. Mai 
mult, unii specialiști economiști, 
accentuînd importanţa deosebită a 
securităţii economice (considera-
tă drept fundamentul funcţionării 
unei societăţi [25.p. 17]), susțin că 
„în rezultatul influenței factorilor 
externi și interni, putem să ajun-
gem în situația în care, securitatea 

economică va avea rolul securității 
naționale, întrucât de aceasta va de-
pinde poziția statului în economia 
mondială” [10.p. 35].

În fine, atragem atenția că secu-
ritatea economică a statului în an-
samblu influențează, dar și depinde 
substanțial de asigurarea securității 
economice la nivelul ramurilor eco-
nomiei naționale, precum și la nive-
lul principalilor subiecți ai acestora 
– agenții economici (întreprinderile), 
ceea ce justifică incontestabil intere-
sul faţă de problema asigurării secu-
rităţii lor economice.

Vorbind nemijlocit despre securi-
tatea economică a întreprinderii, rei-
terăm că aceasta este recunoscută a fi 
un nivel de sine stătător al sistemului 
de securitate a societăţii, care influ-
enţează practic toate celelalte nivele 
ale acestuia [36.p. 59], întrucât, după 
cum se știe, întreprinderea reprezintă 
elementul primar al economiei orică-
rui sistem economic [43.p. 84]. 

Așadar, întreprinderea este un su-
biect important (sau chiar de bază) al 
relaţiilor economice [44.p. 16], mo-
ment ce justifică necesitatea asigu-
rării securității acesteia. Sub acest 
aspect, cercetătorii susţin că noţiunea 
de securitate a întreprinderii practic 
se identifică cu cea de securitate eco-
nomică a întreprinderii [44.p. 17]. 

Dacă în sensul cel mai larg, o 
asemenea poziţie poate fi accepta-
tă, totuşi insistăm pe necesitatea de 
a face o distincţie clară între aceste 
concepte, considerând a fi relevan-
te în acest scop următoarele criterii 
cumulative: pericolele ce ameninţă 
securitatea şi mijloacele prin care 
aceasta se asigură.

Încheiere. În rezultatul studiului 
realizat am elucidat următoarele ca-
racteristici ale securității:

reprezintă - o stare obiectivă de 
protecție, dar și subiectivă de perce-
pere, întrucât presupune, în ultimă 
instanță, conştientizarea de către indi-
vizi a acestei stări de siguranță;

obiectul-  protecției este constitu-
it din interesele persoanei, societății și 
ale statului care se realizează în mul-
tiple sfere ale existenței sociale: eco-
nomică, politică, socială, ecologică, 
militară, informațională etc.;

aceste interese și valori sunt - 
protejate împotriva diferitor pericole 
și amenințări;
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securitatea este atât o stare, cât - 
și un proces, adică este o stare obiec-
tivă de siguranță față de eventuale pe-
ricole, cât și o activitate de combatere 
a amenințărilor concrete.

Recenzent: 
Mihail LAȘCU, 

doctor în drept
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Introducere. În lucrarea de 
faţă, am prezentat subiecții 

infracțiunii de violență în familie. 
Totodată am vorbit și despre încălca-
rea dreptului la viaţă, integritatea cor-
porală a libertăţii sexuale etc., ce cre-
ează o stare de nesiguranţă socială un 
dezechilibru serios pentru însăşi exis-
tenţa societăţii. Formarea, desfăşura-
rea şi normala dezvoltare a relaţiilor 
sociale legate de ocrotirea juridică a 
vieţii persoanei, nu este posibilă fără 
combaterea eficientă folosind mijloa-
ce juridice.

Materiale și metode aplicate. Stu-
diul efectuat a avut la bază cercetarea 
legislației naționale și internaționale 
în domeniu. Au fost aplicate metode-
le: juridică, logică și comparativă. 

Rezultate obținute și discuții. 
Subiectul activ nemijlocit şi subiectul 
pasiv al infracţiunii este o persoană 
care are calitatea de membru de fami-
lie. Prin membru de familie se înţele-
ge, potrivit art. 177 C. pen., ascenden-
ţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, 
copiii acestora, precum şi persoanele 
devenite prin adopţie, potrivit legii, 
astfel de rude, soţul /indiferent dacă 
locuieşte şi gospodăreşte împreună 
sau separat cu făptuitorul/, precum şi 
persoanele care au stabilit relaţii ase-
mănătoare acelora dintre soţi /concu-
bini/ sau dintre părinţi şi copii /între-
ţinători/, în cazul în care convieţuiesc 
[1, pg.70].

Actualul Cod penal renunţă la no-
ţiunea de rude apropiate din vechiul 
Cod, incluzând-o integral în cea de 

membru de familie; de asemenea, 
Codul penal actual nu mai prevede în 
cazul ascendenţilor şi descendenţilor, 
fraţilor şi surorilor, copiilor acestora, 
precum şi persoanelor devenite prin 
adopţie, potrivit legii, astfel de rude, 
cu condiţia ca aceştia să locuiască şi 
să gospodărească împreună cu făptu-
itorul.

Însuşirea de soţ al subiectului ac-
tiv şi pasiv trebuie să dăinuie în mo-
mentul executării faptei. Infracţiunea 
perpetuă chiar şi în cazul în care soţii 
trăiesc despărţiţi în fapt. Dacă această 
calitate a încetat, desigur, ca urmare a 
divorţului, fapta desemnează infracţi-
unea tip prevăzută de Codul penal. 

De asemenea nu există infracţiu-
nea de violenţă în familie în cazul în 
care căsătoria făptuitorului cu victima 
a fost anulată sau dacă făptuitorul şi 
victima erau legaţi printr-o căsătorie 
nulă, din cauza bigamiei. În caz de 
divorţ, instanţa trebuie să verifice cu 
atenţie, dacă hotărârea a rămas sau nu 
definitivă, deci dacă a încetat sau nu 
calitatea de soţ înainte de săvârşirea 
infracţiunii [2, pg.76].

Dacă asupra hotărârii de admi-
tere a divorţului s-a declarat apel de 
către una dintre părţi, va trebui să se 
verifice dacă nu a expirat termenul 
de apel sau dacă apelul are în vedere 
desfacerea căsătoriei ori numai solu-
ţionarea unor cereri accesorii, cum ar 
fi conferirea beneficiului locuinţei [3, 
pg.74]. În toate aceste situaţii însă este 
necesar să se constate dacă persoane-
le convieţuiesc, pentru că în această 

situaţie, potrivit legii, sunt asimilaţi 
membrilor de familie chiar dacă nu 
au în drept calitatea de soţi. 

Tot violenţă în familie constitu-
ie uciderea unei rude. Potrivit art. 
177 C. pen., sunt incluşi în categoria 
membrilor de familie şi ascendenţii, şi 
descendenţii, fraţii şi surorile, copiii 
acestora /veri – respectiv copiii fraţi-
lor şi surorilor/, precum şi persoanele 
devenite prin adopţie, potrivit legii, 
astfel de rude. În linie ascendentă sau 
descendentă nu există limită până la 
care se întinde gradul de rudenie. În 
linie colaterală, rudenia apropiată se 
întinde doar până la gradul IV. Astfel, 
inculpatul care a ucis pe fiul său, ce 
fusese adoptat cu efecte depline de 
bunicii materni ai acestuia, săvârşeş-
te infracţiunea de violenţă în familie. 
Nu se săvârşeşte această infracţiune 
de omor, dacă victima era soţul suro-
rii tatălui inculpatului, deşi i se spu-
nea „unchi” într-o accepţiune largă 

[2, pg.76].
Potrivit prezentei legiferări, no-

ţiunea de „membru al familiei” se 
extinde şi asupra concubinilor şi afi-
nilor, precum şi asupra oricărei alte 
persoane, cu două condiţii: aceştia să 
fi stabilit relaţii asemănătoare celor 
între soţi sau între părinţi şi copii şi să 
convieţuiască.

Dacă făptuitorul a fost în eroare cu 
privire la calitatea sa de soţ sau ori de 
rudă a victimei sau acţiunea a fost de-
viată, răspunderea sa penală se stabi-
leşte pentru infracţiunea contra vieţii 
sau integrităţii corporale ori sănătăţii 
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corespunzătoare, dar nu pentru vio-
lenţă în familie [4, p. 8].

Calitatea de soţ sau de rudă a auto-
rului, fiind o circumstanţă personală, 
nu se răsfrânge asupra participanţilor. 
Datorită specificului acestei infracţi-
uni, participaţia este posibilă în ori-
care dintre formele sale /coautorat, 
instigare, complicitate/, cu condiţia ca 
şi participantul să îndeplinească ace-
eaşi calitate ca autorul /spre exemplu, 
tatăl participă alături de fiu, îl deter-
mină sau îl ajută pe acesta să îşi ucidă 
mama/ [2, pg.77].

În cazul în care participantul nu 
este membru de familie, acesta va 
răspunde, în funcţie de contribuţia sa, 
în calitate de coautor, instigator sau 
complice la infracţiunea în varianta 
simplă /omor, omor calificat, lovire 
sau alte violenţe, vătămare corporală 
sau loviri sau vătămări cauzatoare de 
moarte prevăzute în art. 188, art. 189, 
art. 193-195 C. Pen/. Dacă participan-
tul este membru de familie, iar autorul 
nu, acesta va răspunde pentru infrac-
ţiunea de violenţă în familie potrivit 
contribuţiei sale, iar autorul pentru 
infracţiunea tip îndreptată contra per-
soanei /omor, omor calificat, lovire 
sau alte violenţe, vătămare corporală 
sau loviri sau vătămări cauzatoare de 
moarte prevăzute în art. 188, art. 189, 
art. 193-195 C. pen/.

Conform Codului penal al re-
publicii Moldova, subiectul activ al 
infracţiunii, este persoana fizică res-
ponsabilă care la momentul săvârşirii 
infracţiunii a atins vârsta de 16 ani. 
Acesta are o calitate specială în raport 
cu victima infracţiunii: este membru 
al familiei victimei. Fiecare din cir-
cumstanţele agravante menţionate la 
alin. (2) şi (3) art. 2011 C. p. R. M. îşi 
are corespondentul în infracţiunile pe 
care le-am supus analizei anterior. De 
aceea, este admisibilă o abordare simi-
lară a esenţei circumstanţelor respec-
tive, cu particularizările de rigoare, 
condiţionate de specificul infracţiunii 
de violenţă în familie. Precizăm că, 
în raport cu toate aceste circumstanţe 
agravante, făptuitorul manifestă in-
tenţie. Nu este posibilă manifestarea 
imprudenţei, reieşind din interpreta-
rea sistematică a sancţiunilor de la art. 
145, 149-152, 2011 C. p. R. M., dar şi 
din esenţa juridică a faptei de violenţă 
în familie.

Subiect pasiv, al infracţiunii poate 
fi numai membrul de familie în viaţă 

asupra căreia s-a exercitat violenţa. 
Victimă a infracţiunii analizate poate 
fi nu doar un copil al făptuitorului, dar 
şi oricare membru al familiei făptui-
torului. În vederea înţelegerii sensului 
noţiunii „membru de familie”, facem 
trimitere la explicaţiile privind infrac-
ţiunea prevăzută la lit. b2) alin. (2) 
art. 171 C. p. R. M.. Particularităţile 
victimei violenţei în familie, legate 
de vârstă, starea civilă, gradul de ru-
denie, faptul locuirii comune sau se-
parate etc., pot fi luate în consideraţie 
la individualizarea pedepsei pentru 
infracţiunea analizată.

Victima infracţiunii reprezintă 
subiectul pasiv al infracţiunii; persoa-
na care suferă consecinţele comiterii 
unei infracţiuni.

În doctrina penală românească, 
subiectul pasiv este definit ca fiind 
persoana fizică sau persoana juridi-
că, titulară a „valorii sociale ocrotite 
şi care este vătămată ori periclitată 
prin infracţiune”. Persoana vătămată 
– orice persoană fizică sau juridică ori 
grup de persoane fizice, titulare ale 
unor drepturi subiective sau interese 
legitime private vătămate prin acte 
administrative; în sensul prezentei 
legi sunt asimilate persoanei vătămate 
şi organismele sociale care invocă vă-
tămarea unui interes public prin actul 
administrativ atacat.

Cauzalitatea victimală reprezintă 
o structură comportamentală com-
plexă, determinată de interdepen-
denţa unor factori obiectivi /econo-
mici, politici, ideologici, religioşi/ 
şi a unor factori subiectivi /interese 
individuale, sentimente de inferiori-
tate, de superioritate, atitudinile şi 
relaţiile interindividuale/.

Lucrările despre criminologie, 
în general, au demonstrat existenţa 
unei relaţii complexe între făptuitor şi 
victimă, constatându-se că, în produ-
cerea actului infracţional, contribuţia 
victimei nu poate fi exclusă din sfera 
unui model cauzal complex. S-a con-
siderat că victimele sunt elemente va-
loroase pentru identificarea cauzelor 
şi condiţiilor care generează infracţi-
unea, deoarece ele apar ca jumătate a 
faptei penale comise.

Subiectul pasiv al infracţiunii /
victima/ trebuie să îndeplinească şi el 
anumite condiţii generale şi speciale.

a) Condiţii generale
Orice infracţiune, are ca subiect 

pasiv statul, deoarece infracţiunea 

aduce atingere ordinii de drept penal 
statornicită de către stat prin normele 
de drept penal. Pentru a fi subiect pa-
siv al infracţiunii persoana fizică sau 
persoana juridică trebuie să fie titula-
ra valorii sociale ocrotite penal.

În majoritatea cazurilor subiectul 
pasiv al infracţiunii este şi persoana 
păgubita prin infracţiune /ex.: în ca-
zul delapidării/. Însă, este posibil şi 
ca persoana păgubită să fie alta de-
cât subiectul pasiv al infracţiunii /
de exemplu: în cazul infracţiunii de 
omor – subiectul pasiv este victima 
omorului, iar subiectul păgubit este 
persoana care se află în întreţinerea 
victimei/. 

b) Condiţii speciale 
Subiectul pasiv special şi imedi-

at este persoana fizică sau juridică, 
titulara valorii sociale vătămate sau 
puse în pericol prin „săvârşirea in-
fracţiunii”. Condiţiile speciale pri-
vind subiectul pasiv sunt prevăzute în 
conţinutul unor infracţiuni. Astfel, de 
ex., pentru infracţiunea de ultraj /art. 
239 C. pen./, este necesar ca subiectul 
pasiv să fie un funcţionar ce îndepli-
neşte o funcţie care implică exerciţiul 
autorităţii de stat; pentru infracţiunea 
de pruncucidere /art. 177 C. pen./ „su-
biectul pasiv trebuie să fie noul- năs-
cut al mamei ucigaşe”.

Subiect pasiv principal şi subiect 
pasiv secundar sau adiacent. Subiec-
tul pasiv principal şi subiectul pasiv 
secundar îi întâlnim în special în cazul 
infracţiunilor complexe, deoarece în 
cazul săvârşirii unei astfel de infrac-
ţiuni, prin acţiunea infracţională sunt 
lezate sau puse în pericol două valori 
sociale, ambele ocrotite de legea pe-
nală, dintre care o valoare constituie 
obiectul juridic principal, iar cealaltă 
constituie obiectul juridic secundar 
sau adiacent. 

Prin săvârşirea infracţiunii com-
plexe titularul valorii, ce constituie 
obiectul juridic principal, devine su-
biect pasiv principal, iar titularul va-
lorii, ce constituie obiectul juridic se-
cundar, devine subiect pasiv secundar 
sau adiacent. Cel mai clasic exemplu 
este cel al infracţiunii complexe care 
este tâlhăria.

Subiectul pasiv simplu /necir-
cumstanţiat/ şi subiect pasiv califi-
cat /circumstanţiat/. Subiect pasiv 
este simplu atunci când el nu are o 
anume calitate. Subiect pasiv este 
calificat sau circumstanţiat atunci 
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când cere ca el să aibă o „anumită 
calitate”.

Concluzii
Dintre cele mai eficiente sunt ofe-

rite de dreptul penal, ca instrument 
de normare şi reglementare a acestor 
valori de importanţă socială majoră. 
Orice faptă de violenţă a persoanelor 
creează o stare de pericol pentru secu-
ritatea întregii societăţi.

Infracţiunile săvârşite cu violenţă 
în cadrul familiei prezintă un ridicat 
pericol social determinat, pe de o par-
te, de importanţa relaţiilor sociale ce 
constituie obiectul protecţiei sociale şi 
de gravele urmări pe care le pot avea 
pentru societate săvârşirea acestor in-
fracţiuni, iar, pe de altă parte, faptul 
că ele se realizează de obicei, prin 
folosirea unor mijloace sau procedee 
violente şi au o frecvenţă deseori mai 
ridicată în raport cu alte categorii de 
infracţiuni. 

Infracţiunile săvârşite cu violen-
ţă reprezintă un fenomen antisoci-
al complex, rezultat al interacţiunii 
conjugale a unor factori obiectivi şi 
subiectivi, sociali şi individuali, ge-
nerali şi particulari a unor condiţii 
favorizante a căror naştere şi expli-
caţie, solicită din partea specialiştilor 
interesaţi în prevenirea şi diminuarea 
acestor manifestări, eforturi interdis-
ciplinare şi interinstituţionale.

Tranziţia pe care o parcurge Ro-
mânia şi Republica Moldova, se re-
percutează şi în problematica crimi-
nalităţii şi a infracţiunilor săvârşite 
cu violenţă, în special, dându-le un 
conţinut criminogen nou.
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Introducere: În practica cri-
minalistică de multe ori apare 

necesitatea examinării preliminare şi 
interpretării urmelor infracţionale la 
locul faptei. În fond, acestea prezin-
tă o formă de aplicare a cunoştinţelor 
specializate şi a mijloacelor tehnico-
criminalistice respective în scopul 
obţinerii informaţiei despre persoana 
făptaşului, mecanismul comiterii fap-
tei şi alte împrejurări utile procesului 
de investigare a acesteia. rolul lor 
este de a furniza informaţie tactică 
orientativă şi probantă ce caracteri-
zează făptuitorul şi modul de operare 
al acestuia, indispensabile descoperi-
rii infracţiunii în etapa iniţială a cer-
cetărilor. 

Rezultate obţinute şi 
discuţii:Unii autori, deşi examină-
rile în cauză sunt cuprinse de cadrul 
cercetării la faţa locului, fac distincţii 
evidente între aceste două operațiuni 
tehnico-criminalistice. Bunăoară, sa-
vantul rus N.A.Selivanov consideră 
că cercetarea la faţa locului şi exa-
minările preliminare pot fi delimitate 
după câteva criterii şi anume: după 
metodele şi mijloacele tehnice folo-
site, după cunoştinţele specializate 
aplicate în cursul examinării preli-
minare a obiectelor, după activităţile 
logice ce însoţesc cercetarea locului 

faptei şi examinările în cauză, pre-
cum şi după caracteristicile scoase în 
evidenţă [9, c.77].

 Pe bună dreptate, din însăşi denu-
mirea acestor examinări putem dedu-
ce caracterul lor creativ-investigativ. 
În baza rezultatelor obţinute prin fo-
losirea cunoştinţelor de specialitate, a 
metodelor şi mijloacelor tehnico-cri-
minalistice, se trag unele concluzii, se 
formulează anumite explicaţii. Pe de 
altă parte, şi procesului de cercetare 
a locului faptei îi este caracteristică 
activitatea logico-analitică în urma 
căreia se valorifică diferite elemente 
ale stărilor de fapt din scena infracţi-
unii. Uneori este destul de complicat 
să înregistrezi diferenţe între raţio-
namentele analitice vizând tabloul 
faptei în ansamblu sau elementele lui 
componente şi concluziile examinări-
lor preliminare referitoare la urmele 
şi obiectele materiale ale câmpului 
infracţional. 

 De remarcat însă că, procesul de 
inspectare specific cercetării locului 
faptei, presupune stabilirea în fond a 
unor evidenţe, a faptelor şi împreju-
rărilor prin aplicarea metodelor gene-
ral-ştiinţifice (descrierea, compararea, 
măsurarea, observarea etc.). Activi-
tatea în acest sens decurge în forme 
logice mai simple decât în cadrul exa-
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crime grave şi deosebit de grave, cu 
rezonanţă social sporită şi efectua-
rea constatărilor tehnico-ştiinţifice în 
urma demersurilor ofiţerilor de urmă-
rire penală. Probabil, în situaţia dată 
este vorba de lipsa a astfel de demer-
suri (ordonanţe) de dispunere a exa-
minărilor respective din partea orga-
nelor de urmărire penală. Oricum, nu 
credem că aceasta prezintă o scuză a 
specialistului ca să nu efectueze astfel 
de examinări atâta timp cât art.87 CPP 
RM fixează rolul activ al acestuia în 
acţiunile de urmărire penală pentru a 
acorda ajutor organului competent. 

 Vorbind de specialist, care în cali-
tatea sa de subiect al procesului deţine 
împuterniciri şi posibilităţi solide în 
aplicarea mmTC, nu putem trece cu 
vederea experienţa internaţională în 
acest sens. Spre exemplu, art.84 CPP 
a Republicii Kazahstan oferă specia-
listului dreptul de a acorda ajutor în 
colectarea, examinarea şi aprecierea 
probelor [12] (sublinierea ne aparţi-
ne – A.B.). Prevederea în cauză este 
mult mai cuprinzătoare în compara-
ţie cu prescripţiile ce reglementează 
obligaţiile specialistului în CPP RM. 
Mai mult, în acelaşi art.84 CPP al 
Republicii Kazahstan se stipulează 
aparte aplicarea de către specialist a 
mijloacelor tehnice, dreptul acestuia 
de a atrage atenţia participanţilor la 
acţiunea de urmărire penală „la cir-
cumstanţele legate de acţiunile lui cu 
privire la depistarea, fixarea şi ridi-
carea obiectelor şi documentelor, la 
utilizarea mijloacelor tehnico-ştiin-
ţifice, cercetarea materialelor dosa-
rului, pregătirea materialelor pentru 
dispunerea expertizei, în cadrul acţi-
unii de urmărire penală sau judiciare 
să efectueze examinarea materialelor 
dosarului cu oglindirea rezultatelor în 
procesul-verbal sau într-un document 
oficial”, anexată la dosarul penal.

 Nu încape îndoială, că astfel de 
dispoziţii ale art.84 CPP a Republicii 
Kazahstan sunt capabile să ofere spe-
cialistului posibilitatea de a-şi realiza 
în măsură deplină cunoştinţele sale 
specializate şi deprinderile practice 
în stabilirea adevărului în cauzele 
instrumentate. Merită apreciere deo-
sebită că legiuitorul acestei republici 
acordă atâta atenţie utilizării mijloa-
celor tehnice de către specialist, pre-
cum şi faptul că în lege (art.84 CPP 
R.Kazahstan) se vorbeşte nu numai 

dosarul respectiv şi să poată fi studiat 
de părţile interesate și de toţi ofiţerii 
de urmărire penală care vor lucra suc-
cesiv pe cauza respectivă. Propunerea 
unor savanţi autohtoni [3] făcută încă 
la finele sec. trecut de a fixa rezultate-
le acestor examinări într-o fişă infor-
mativă anexată la procesul-verbal de 
cercetare la faţa locului, a rămas ne-
observată de practicieni. Analiza unor 
procese-verbale de cercetare la faţa 
locului şi a anexelor acestora, realiza-
tă în cadrul studiului nostru arată că 
astfel de fişe nu se alcătuiesc, însăşi 
examinările în cauză, efectuându-se 
destul de rar. Se pare că această stare 
de lucruri poate fi explicată atât prin 
profesionalismul scăzut al specialiş-
tilor-criminalişti, participanţi la pro-
cedeele probatorii, insuficienţa mij-
loacelor tehnico-criminalistice adec-
vate, cât şi prin lipsa unor prevederi 
legislative exprese. Neglijenţa legiu-
itorului în acest sens poate fi perce-
pută urmărind conţinutul p.5, alin. 5, 
art.88 CPP RM Obligaţiile specialis-
tului care prevede ca acesta „să aplice 
toate cunoştinţele şi deprinderile sale 
speciale pentru acordarea de ajutor 
organului care efectuează acţiunea 
procesuală la descoperirea, fixarea 
sau excluderea probelor” – (sublinie-
rea ne aparţine-A.B.). Observăm că, 
în suita acţiunilor de colectare a ma-
terialelor de probă, lipsesc elemente-
le examinării şi ridicării probelor, la 
care specialistul trebuie să-şi aducă 
aportul său substanţial. Credem că 
aici este vorba, pur şi simplu, de o 
scăpare tehnică legislativă, de unde şi 
necesitatea completării acestui punct 
al alin.(5), art. 87 cu componentele 
sus indicate, după cum urmează: „să 
aplice toate cunoştinţele şi deprin-
derile sale speciale pentru acordarea 
de ajutor organului care efectuează 
acţiunea procesuală la descoperirea, 
fixarea, examinarea, ridicarea sau 
excluderea probelor”.

 Tot în această ordine de idei tre-
buie observat că şi Regulamentul 
Centrului tehnico-criminalistic şi 
expertize judiciare al Inspectoratului 
General al Poliţiei [5] (CTCEJ) MAI 
RM nu reglementează expres activi-
tatea de examinare preliminară a ur-
melor la faţa locului. Cei drept, p.3, 
5 al §12 al Regulamentului stipulează 
realizarea cercetărilor la faţa locului 
de către CTCEJ doar pe cazurile de 

minărilor preliminare, presupunând 
raportarea ansamblului de caracte-
ristici evidenţiate la anumite noţiuni 
şi concluzii, rezultate din experienţa 
practică şi investigaţiile ştiinţifice 
anterioare. Pe lângă aceasta, unele 
deosebiri se conturează şi la nivel de 
aplicare a metodelor şi a mijloacelor 
tehnice în funcţie de diferitele sarcini 
ale activităţilor desfăşurate.

 Însă scopul examinărilor preli-
minare constă nu numai în a fixa cele 
clare şi evidente, dar şi în a releva, a 
valorifica „latentul”, adică ceea ce nu 
„stă la suprafaţă”. În consecinţă, se 
aplică metode şi mijloace tehnico-cri-
minalistice mai complexe comparativ 
cu cele ce se folosesc în cadrul cer-
cetării locului faptei, dar, desigur, aici 
poate fi vorba doar de mijloacele „cri-
minalisticii de teren” din cuprinsul 
truselor criminalistice specializate şi 
a altor complete de tehnici, instalaţii 
şi aparate ale laboratorului criminalis-
tic mobil.

 În perioada anterioară prin sin-
tagma „examinări preliminare” se 
marcau analizele neprocesuale ale ur-
melor efectuate în scopuri operative. 
La ora actuală, informaţia privind me-
todica efectuării lor este cuprinsă în 
multiple materiale didactice consacra-
te interacţiunii subdiviziunilor de cri-
minalistică cu cele de urmărire penală 
ale MAI, precum şi în lucrările dedi-
cate expres examinărilor preliminare 
ale urmelor materiale infracţionale [3, 
4, 10,11]. În aceste publicaţii, dar şi 
în practica criminalistică ele poartă 
diferite denumiri: examinări de sine 
stătătoare [13, c.87], interpretări [4], 
examinări administrative [7, p.16], 
examinări preliminare [8]. Ultimul 
termen ni se pare adecvat, deoarece, 
folosit în acest context, înseamnă că 
examinarea în cauză precede experti-
za, ceea ce corespunde realităţii. 

 Cu regret, această operaţiune 
tehnico-criminalistică, deşi poate fi 
efectuată şi se execută cu prilejul cer-
cetării la faţa locului în practica au-
tohtonă, sub aspect procesual rămâ-
ne nereglementată de CPP RM. De 
aceea, concluziile la care se ajunge 
în urma acestor examinări rămân, de 
cele mai multe ori, în stadiul informa-
ţiilor orale, cunoscute doar de partici-
panţii echipei de cercetare. Rezultate-
le obţinute nu se consemnează în nici 
un document oficial care să rămână în 
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despre mijloacele tehnice, dar şi des-
pre mijloacele tehnico-ştiinţifice. Nu 
ne rămâne decât să sperăm că, în 
secolul ştiinţei şi tehnicii, legislaţia 
procesuală autohtonă va înzestra şi 
specialistul nostru cu aceleaşi împu-
terniciri precum a făcut-o CPP a Re-
publicii Kazahstan. 

 Actualmente, cadrul procesual 
al Republicii Moldova permite ca 
rezultatele examinărilor preliminare 
ale urmelor de la faţa locului, să fie 
redactate de către specialistul – crimi-
nalist, fie într-un raport de constatare 
tehnico-ştiinţifică aparte, fie, acestea, 
dacă respectivul specialist este parti-
cipant la cercetarea locului faptei, să 
se includă în procesul-verbal al acţi-
unii respective, aşa cum prevede alin 
(3) al art.141 CPP RM. În ambele ca-
zuri, efectele acestor examinări, rea-
lizate, de regulă, în cadrul procesului 
respectiv până la pornirea urmăririi 
penale [6], deţin forţă probantă, con-
form p.4, 7 alin (2) al art.93 CPP RM 
în vigoare [1]. 

 Aici însă trebuie notat că, fixarea 
în procesul-verbal doar a rezultatelor 
examinării urmelor la faţa locului în 
situaţiile soluţionării unor probleme 
cu caracter identificator pare a fi ne-
convingătoare şi lipsită de claritate 
(spre exemplu, în dactiloscopie, când 
consemnăm că „pe partea interioară a 
uşii de la intrare în apartamentul cet. 
X prin metoda prăfuirii a fost releva-
tă o urmă digitală lăsată de degetul 
arătător al mâinii drepte a bănuitului 
Y”). În alte situaţii, identificarea per-
soanei care a lăsat urma la locul fap-
tei nu înseamnă soluţionarea cazului 
ca atare, întrucât urmele respective 
pot fi lăsate şi de victimă, membrii 
familiei acestuia, de alte persoane 
care s-au aflat în acest loc anterior să-
vârşirii infracţiunii. Dar şi în astfel de 
situaţii, identificarea obiectului crea-
tor de urmă prezintă un ajutor sem-
nificativ în clarificarea împrejurărilor 
în care s-a comis fapta şi excluderea 
acestor probe, aşa cum prevede art.87 
CPP rm. 

 Fragmentul ipotetic de proces-
verbal expus mai sus pare a fi cu 
multe semne de întrebare, dacă nu se 
aduc anumite demonstraţii sau ilus-
traţii foto, înregistrări video, schiţe şi 
imagini care explică şi argumentează 
mecanismul mişcărilor care duc la 
apariţia urmelor descoperite la locul 

faptei, caracteristicile coincidente, 
explicarea celor divergente etc., adi-
că în fapt, elemente care prezintă şi 
conţinutul raportului de constatare 
tehnico-ştiinţifică, care are ca obiect 
„explicarea unor fapte şi circumstan-
ţe” (art.139 CPP RM). 

 Este de la sine înţeles că astfel 
de demonstraţii şi justificări nu pot fi 
expuse în procesul-verbal care, după 
cum menţionează şi prof. M. Gheor-
ghiţă acesta „nu va include explicaţi-
ile, interpretările asupra faptelor, fe-
nomenelor descoperite, presupunerile 
ofiţerului de urmărire penală, ale altor 
participanţi cu privire la mecanismul 
de formare a urmelor descoperite, la 
originea şi apartenența uneltelor găsi-
te etc. Procesul-verbal conţine descri-
erea celor descoperite şi nicidecum 
explicarea lor” [2, p.65]. Iată de ce, 
credem că conţinutul alin (3) al art.141 
CPP RM trebuie revăzut întrucât, aşa 
cum arată şi rezultatele studiului nos-
tru, acesta nu-şi regăseşte aplicare în 
practica de urmărire penală, inclusiv 
şi din motivul indicat mai sus.

 Prin urmare, ca formă valabilă 
de redactare a rezultatelor examinării 
preliminare a urmelor la faţa locului 
rămâne constatarea tehnico-ştiinţifi-
că, aceasta deţinând şi unele particu-
larităţi în comparaţie cu cele clasice, 
întocmite în mod obişnuit de specia-
liştii criminalişti. Cercetătorul român 
Gh. Păşescu menţionează pe drept 
că, una din particularități se referă la 
faptul că această constatare este dis-
pusă şi efectuată în mare parte chiar 
la locul producerii evenimentului care 
şi determină deplasarea ofiţerului de 
urmărire penală şi a specialistului 
criminalist la faţa locului [4, p.447]. 
Atât organul de urmărire penală, cât 
şi specialistul-criminalist iau contact 
nemijlocit cu locul în care s-au des-
făşurat faptele ce au provocat apariţia 
urmelor ce fac obiectul examinării lor 
preliminare şi pot de comun acord 
hotărî ce întrebări urmează să rezolve 
specialistul şi ce fel de explicaţii tre-
buie să conţină raportul său de consta-
tare tehnico-ştiinţifică. 

 Motivul acestei situaţii de dis-
punere şi efectuare este generat de 
necesitatea perceperii nemijlocite 
a locului faptei atât de către orga-
nul de urmărire penală care dispune 
constatarea, cât şi de specialist care 
execută ordonanţa ofiţerului de ur-

mărire penală. În aşa situaţie, este 
firesc ca finalizarea constatării şi în-
tocmirea raportului de constatare să 
se realizeze în condiţii de laborator 
la biroul specialistului-criminalist. 
Cu atât mai mult, când este vorba de 
redactarea unui raport de constatare 
ce are ca sarcină identificarea obiec-
tului creator de urmă. Identificarea în 
acest context este treapta supremă a 
procesului de examinare preliminară 
a urmelor şi aici, trebuie precizat că, 
în mod obişnuit ea nu se realizează la 
faţa locului, dar ulterior, în cadrul ex-
pertizei de laborator. Însă, este la fel 
adevărat că, actualmente, tehnologiile 
informaţionale contemporane privind 
evidenţele criminalistice aromatizate 
permit, în unele situaţii identificarea 
făptuitorului chiar pe timp de desfă-
şurare a cercetării la faţa locului, in-
clusiv şi a examinărilor preliminare 
ale urmelor. Realizarea acestei per-
formanţe depinde de nivelul tehnolo-
gic la care au ajuns organele de drept 
şi serviciile criminalistice ale MAI. În 
ţara noastră, dotarea Centrului tehni-
co-criminalistic şi expertize judiciare 
al Inspectoratului General al Poliţiei 
permite identificarea persoanei în 
timp util numai după urmele digitale, 
sectorul respectiv fiind înzestrat cu 
sistemul de căutare şi identificare au-
tomatizată “DACTO-2000”.

 În al doilea rând, astfel de ana-
lize sunt premergătoare expertizei, 
deşi ultima poate să lipsească în unele 
cazuri concrete. Spre exemplu, când 
se stabileşte cu certitudine că urme-
le digitale descoperite la locul faptei 
nu sunt operante pentru a identifica o 
persoană, este zădarnic să confirmăm 
acest fapt şi prin expertiza dactilosco-
pică (cu excepţia cazurilor când ur-
mează a fi expertizată însăşi substanţa 
sudorală). 

 În al treilea rând, examinările 
preliminare ale urmelor înfăptuite la 
locul comiterii infracţiunii sunt li-
mitate în timp de cadrul acţiunilor 
respective de urmărire penală. Deci, 
îmbinarea de cuvinte „examinări de 
sine stătătoare” în situaţia cercetării 
locului faptei, nu reflectă esenţa feno-
menului vizat. La fel şi termenul „in-
terpretare”, folosit mai cu seamă de 
criminaliştii români, ni se pare prea 
restrâns, reducând activitatea acesteia 
doar la tâlcuirea, explicarea faptelor 
evidente, nepresupunând examinarea 
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minuţioasă a urmelor prin aplicarea 
unor metode şi mijloace tehnice ale 
„criminalisticii de teren”.

 Tot în acest context, trebuie spus 
că buna desfăşurare a acestor consta-
tări şi soluţionarea cu succes a între-
bărilor formulate în faţa specialistu-
lui, în mare parte sunt condiţionate de 
calificarea subiectului care o execută. 
Volumul cunoştinţelor specializate ale 
acestuia nu pot să se limiteze doar la o 
categorie izolată de urme, ci la între-
gul ansamblu de urme depistat în sce-
na infracţiunii. Specificul pregătirii 
sale trebuie să se axeze pe cunoaşterea 
mecanismului de formare a diferitelor 
varietăţi de urme, pe corelaţiile ce se 
pot stabili între ele şi elementele com-
ponente ale locului faptei. Fiind într-o 
conexiune reciprocă determinată de 
unitatea de loc, de omogenitatea de 
acţiuni infractorice, acestea oglindesc 
un mecanism unic de comportament 
şi de manifestare a făptuitorului în 
structura evenimentului infracţional. 
În sistemul acestor urme au însemnă-
tate nu numai caracteristicile fiecărei 
urme luate izolat, dar şi localizarea 
lor, spaţierea reciprocă a uneia faţă de 
alta, succesiunea cronologică a apari-
ţiei acestora etc. Studierea urmelor şi 
obiectelor în complexitatea lor, anali-
za legăturilor reciproce, confruntarea 
informaţiei obţinute cu cea existentă 
şi totalizarea rezultatelor într-un ta-
blou de ansamblu permit să fie elabo-
rate versiuni întemeiate cu privire la 
infractor, la scopul şi motivul, timpul 
şi alte circumstanţe de comitere a in-
fracţiunii [3, p.124]. În fond, aceasta 
este o „matematică superioară ” a cri-
minalisticii, care poate fi materializa-
tă sau nu în funcţie de existenţa unor 
capacităţi şi cunoştinţe la subiectul 
concret al procesului (specialistul-cri-
minalist, ofiţerul de urmărire penală, 
procuror etc.). Acesta este nivelul mai 
aproape de ceea ce noi numim - arta 
de descoperire a infracţiunii. Deci, în 
situaţia dată este vorba de pregătirea 
cadrelor de criminalişti de înaltă ca-
lificare, care ar putea analiza în com-
plex tabloul general al urmelor de la 
faţa locului pentru a soluţiona între-
bările formulate în faţa lui şi a acorda 
ajutor organului de urmărire penală în 
elaborarea strategiilor de investigare. 
O astfel de pregătire a specialistului 
presupune şi o suficientă experienţă 
acumulată din cercetarea unui număr 

semnificativ de locuri în care s-au 
comis infracţiuni. Toate aceste acu-
mulări trebuie completate cu spirit de 
observaţie, capacitate de analiză, sin-
teză, deducţie etc., cu pasiunea de a 
demonstra convingător cele rezultate 
din examinarea preliminară a urme-
lor, toate bazate pe serioase cunoş-
tinţe din domeniul ştiinţelor exacte, 
precum matematica, fizica, chimia, 
biologia etc. 

Concluzii:Prin urmare, capacită-
ţile şi cunoştinţele specialiştilor cri-
minalişti prezintă o verigă importantă 
în sistemul de asistenţă tehnico-crimi-
nalistică a examinărilor preliminare a 
urmelor la faţa locului. Acest sistem, 
fiind completat cu tehnici şi tehnolo-
gii de vârf, cu operarea de reglemen-
tări procesuale adecvate, poate contri-
bui la stabilirea adevărului în cauzele 
instrumentate, mai cu seamă în etapa 
iniţială de cercetare, înlesnind desco-
perirea infracţiunilor pe urme proas-
pete.
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Актуальность темы. Цен-
тральное место в уго-

ловном судопроизводстве, как 
известно, занимает судебное 
разбирательство. Такое значе-
ние судебному разбирательству 
придается не только в уголовно-
процессуальной науке и прак-
тике, но и в законе, например, в 
Уголовно-процессуальном ко-
дексе (далее УПК) Республики 
Болгария (ст. 7) [6]. Именно в 
судебном разбирательстве осу-
ществляется основная функция 
суда – правосудие, и наиболее 
полно проявляют свое действие 
все принципы уголовного судо-
производства. Судебное разбира-
тельство является формой осу-
ществления правосудия, являю-
щегося со времен Древнего Рима, 
основой государства.

Важнейшим условием, обе-
спечивающим выполнение судеб-
ной инстанцией данной функции, 
является неуклонное соблюдение 
всеми участниками судебного 
разбирательства установленных 
законом общих правил его про-
ведения. Их соблюдение создаёт 
в ходе судебного разбирательства 
специальный правовой режим, 
способствующий эффективному 
решению задач уголовного судо-

производства. Такие правила за-
коном именуются общими усло-
виями судебного разбирательства 
и образуют институт уголовно-
процессуального права.

Общие условия судебного 
разбирательства предусмотрены 
уголовно-процессуальными за-
конами многих государств, на-
пример, Республики Болгария 
(статьи 258-270) [6], Республики 
Беларусь (статьи 286-310) [5], 
Республики Украина (статьи 318-
336) [8], Российской Федерации 
(статьи 240-260) [7]. Не являет-
ся исключением и действующий 
ныне Уголовно-процессуальный 
закон Республики Молдова (да-
лее УПК РМ) [3], который су-
щественно развил и усовершен-
ствовал институт общих условий 
судебного разбирательства. 

Не смотря на исключительную 
теоретическую и практическую 
значимость данного уголовно-
процессуального института, в на-
учной и специальной литературе, 
на наш взгляд, должного внима-
ния ему не уделяется, в связи с чем 
он остается недостаточно иссле-
дованным. Отсутствует не только 
законодательное, но и четкое, на-
учно обоснованное определение 
общих условий судебного разби-

рательства. Такое определение от-
сутствует и во многих учебниках 
по уголовно-процессуальному 
праву, изданных после 2000 года 
и предназначенных для студен-
тов, аспирантов и преподавателей 
юридических вузов и факульте-
тов [10]. В некоторых литератур-
ных источниках данные условия 
именуются общими принципами 
судебного разбирательства [11].

Между тем, выработка еди-
ной и четкой дефиниции данного 
института позволит определить 
его место в системе уголовно-
процессуального права, его соот-
ношение с принципами уголовно-
го процесса и стадиями судебного 
производства, его практическое 
значение в реализации принци-
пов уголовного процесса, обеспе-
чении прав и законных интересов 
участников уголовного судопро-
изводства, осуществления право-
судия.

Изложение основных поло-
жений. В литературных источ-
никах общие условия судебного 
разбирательства определяются 
преимущественно как «закре-
пленные законом правила, опре-
деляющие порядок рассмотрения 
дел в течение всего судебного 
разбирательства» [12], или как 
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«наиболее общие обязательные 
правила, в которых применитель-
но к особенностям данной стадии 
процесса концентрированно от-
разились принципы уголовного 
судопроизводства и которые на-
правлены на успешное решение 
задач правосудия» [13], или как 
закрепленные законом правила, 
отражающие характерные черты 
судебного разбирательства и обе-
спечивающие осуществление в 
этой стадии всех принципов уго-
ловного процесса [11, с. 220; 14, 
с.311].

На наш взгляд, сформулиро-
ванные в приведенных дефини-
циях признаки общих условий 
судебного разбирательства не 
в полной мере определяют со-
держание, характерные черты, 
особенности, назначение общих 
условий судебного разбиратель-
ства как правового института, не 
позволяют провести четкое от-
личие его от других институтов 
уголовно-процессуального права. 

При этом мы исходим из того, 
что, во-первых, «определяют по-
рядок рассмотрения дел» прежде 
всего нормы, непосредственно 
устанавливающие последова-
тельность и правила исследова-
ния доказательств в ходе судеб-
ного разбирательства, судебных 
прений, совещания суда и поста-
новления приговора; во-вторых, 
«концентрированно отражаются 
принципы уголовного судопро-
изводства» практически во всех 
уголовно-процессуальных нор-
мах, а не только в общих услови-
ях судебного разбирательства, и 
все эти нормы в целом «направ-
лены на успешное решение задач 
правосудия».

Назначение же общих усло-
вий судебного разбирательства 
мы видим в том, чтобы конкре-
тизируя содержание принципов 
уголовного процесса примени-
тельно к судебному разбиратель-
ству, создать условия, необходи-
мые для всестороннего, полного 
и объективного исследования 
судебной обстоятельств уголов-
ного дела, успешного и полного 
решения в ходе судебного раз-
бирательства задач уголовного 
судопроизводства. 

Поэтому более точным и пол-
нее отражающим признаки, ха-
рактерные черты и особенности 
общих условий судебного разби-
рательства как правового инсти-
тута, определяющим его содер-
жание и назначение, нам пред-
ставляется сформулированное на 
основе соответствующих положе-
ний УПК РМ определение общих 
условий судебного разбиратель-
ства как установленных законом 
правил, которые обеспечивают 
реализацию принципов уголов-
ного процесса во всех судебных 
стадиях уголовного процесса, 
отражают особенности этих ста-
дий и являются гарантиями 
(выделено нами) обеспечения за-
конного и всестороннего рассмо-
трения уголовного дела [9]. 

Анализ уголовно-процес-
суального законодательства Бела-
руси, Болгарии, России и Украи-
ны показывает, что УПК этих го-
сударств устанавливают указан-
ные общие правила лишь для ста-
дии судебного разбирательства, 
не распространяя их действие 
на другие судебные стадии, та-
кие как назначение и подготовка 
судебного разбирательства, апел-
ляционное и кассационное про-
изводство, производство в над-
зорной инстанции. Кроме того, 
законодатель Украины отдельные 
правила, традиционно относя-
щиеся к общим условиям судеб-
ного разбирательства, а именно: 
определение границ (пределы) 
судебного разбирательства, изме-
нение и дополнение обвинения, 
отказ прокурора от поддержания 
государственного обвинения, не 
считает их таковыми и тем са-
мым сужает круг общих условий 
судебного разбирательства.

В отличие от законодателей 
других государств, молдавский за-
конодатель устанавливает единые 
общие условия для всех судебных 
стадий: принятия судьей уголов-
ного дела к производству, рассмо-
трения дела в первой инстанции, 
апелляционного и кассационного 
производства, исключительного 
порядка обжалования судебных 
решений и исполнения судебных 
решений. И такой подход молдав-
ского законодателя нам представ-

ляется более удачным, вполне 
обоснованным и правильным.

Производство в каждой из на-
званных стадий осуществляется 
на основе установленных за-
коном процессуальных правил, 
которые можно условно разде-
лить на два вида: специальные 
правила производства в каждой 
отдельно взятой стадии и процес-
суальные правила, действующие 
и применяемые во всех стадиях 
судебного производства, т.е. яв-
ляющиеся едиными для всех этих 
стадий. Чтобы не повторять дан-
ные правила в каждой главе УПК 
применительно к той или иной 
судебной стадии, наш законода-
тель их объединил и включил в 
отдельную, первую главу раздела, 
регламентирующего производ-
ство во всех судебных стадиях, 
назвав её «Общие условия судеб-
ного разбирательства».

И действительно, практически 
во всех судебных стадиях приме-
няются правила: непосредствен-
ности, устности и гласности су-
дебного разбирательства; равно-
правия сторон; руководства пред-
седательствующим судебным 
заседанием; ведения протокола 
судебного заседания; участия в 
судебном разбирательстве про-
курора, подсудимого, защитни-
ка, потерпевшего, гражданского 
истца и гражданского ответчика; 
отложения, приостановления и 
прекращения судебного произ-
водства; вынесения судебных ре-
шений и др.

Данные правила действуют 
не в какой-то лишь одной из ста-
дий судебного производства, а 
подобно принципам уголовного 
процесса - в каждой из них и име-
ют как бы «сквозной» характер. 
Если какое-то из таких правил не 
может быть применено в какой-
либо стадии, закон содержит со-
ответствующую оговорку, напри-
мер, ведение протокола заседания 
только при рассмотрении дела в 
первой и апелляционной инстан-
циях (ч. 1 ст. 336 УПК РМ).

Будучи общими для всех су-
дебных стадий, данные правила 
не являются при этом принци-
пами уголовного процесса, ко-
торые, «выполняя роль несущих 
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конструкций» всего здания уго-
ловного судопроизводства [15], 
действуют во всех, а не только 
в судебных, стадиях уголовно-
го процесса, содержат главные, 
основополагающие правила-
требования, которым подчиняет-
ся все производство по уголовно-
му делу от его начала и до конца. 

Уголовно-процессуальный 
кодекс Республики Молдова су-
щественно расширил институт 
общих условий судебного разби-
рательства, включив в него много 
новых, оригинальных положений, 
многие из которых отсутствуют в 
аналогичных правовых институ-
тах других государств. К таковым 
следует отнести правила вызова 
сторон в суд (ст. 319), представ-
ления дополнительных доказа-
тельств и отказа от доказательств 
(ст. 327 и 328), правила разре-
шения дела (ст. 338), совещания 
судей по вопросам, подлежащим 
разрешению (ст. 339), провозгла-
шения решения (ст. 340) и др.

Вместе с тем, УПК РМ, в от-
личие от УПК других государств, 
в качестве общего условия су-
дебного разбирательства назы-
вает состязательность сторон 
(ст. 314). Несомненно, состяза-
тельность является важнейшей 
гарантией установления истины 
по уголовному делу в ходе судеб-
ного разбирательства и вынесе-
ния законного, обоснованного и 
справедливого приговора. Одна-
ко требование состязательности 
должно выполняться и в стади-
ях досудебного производства - в 
ходе осуществления уголовного 
преследования, где функции об-
винения и защиты также отде-
лены друг от друга, обособлены 
и осуществляются различными 
органами и лицами. Поэтому со-
стязательность сторон возведена 
в ранг принципа уголовного про-
цесса законодателями как Молдо-
вы (ст. 24 УПК), так и Беларуси 
(ст. 24 УПК), Болгарии (ст. 12 
УПК), Российской Федерации (ст. 
15 УПК), Украины (ст. 16/1 УПК) 
и других государств.

Следовательно, принципиаль-
ное требование законодателя обе-
спечить состязательность сторон 
во всем уголовном процессе яв-

ляется основополагающим и рас-
пространяет свое действие на все 
стадии уголовного процесса, в 
том числе и на судебное разбира-
тельство, определяет сущность, 
характер, важнейшие черты и 
особенности уголовного про-
цесса в целом, а не только какой-
либо его части. 

Поэтому представляется из-
лишним положение о состязатель-
ности сторон, сформулированное 
в статье 24 УПК РМ в качестве 
принципа уголовного процесса, 
закреплять также и в качестве 
общего условия судебного раз-
бирательства. Данное правовое 
положение, являясь принципом 
уголовного процесса, имеет боль-
шее процессуальное значение, 
нежели в качестве общего усло-
вия судебного разбирательства и 
должно, безусловно, соблюдать-
ся во всех стадиях уголовного 
судопроизводства. Думается, в 
том числе и таким соображением 
руководствовались законодатели 
тех государств, которые не стали 
данное принципиальное положе-
ние уголовного судопроизводства 
«дублировать» и в качестве обще-
го условия судебного разбира-
тельства.

Законодатель РМ в качестве 
принципа уголовного процесса 
и общего условия судебного раз-
бирательства закрепляет и по-
ложение о гласности судебного 
заседания (ст. 18 и 316 УПК). 
Аналогичным образом поступа-
ют законодатели Беларуси (ст. 
23 и 287 УПК), Болгарии (ст. 20 
и 263 УПК) и Украины (ст. 27 и 
328 УПК). 

Однако, анализ норм УПК 
РМ, в которых закреплены общие 
положения и конкретные пра-
вила осуществления уголовного 
преследования, показывает, что 
принцип гласности в них не по-
лучил дальнейшего закрепления 
и развития. На этапах уголовного 
преследования гласность прак-
тически отсутствует. Более того, 
Уголовным кодексом Республики 
Молдова [4] установлена уголов-
ная ответственность за разглаше-
ние данных уголовного пресле-
дования (ст. 315). Поэтому дан-
ное правовое положение, на наш 

взгляд, не может быть возведено 
в ранг принципа уголовного про-
цесса.

В пользу такого мнения свиде-
тельствует законодательная фор-
мулировка данного положения 
– гласность судебного заседания
и его содержания – во всех судеб-
ных инстанциях проводятся от-
крытые судебные заседания, за 
исключением случаев, предусмо-
тренных УПК (статьи 18 и 316 
УПК РМ). Следовательно, тре-
бование гласности в полной мере 
проявляет свое действие только в 
судебных стадиях производства 
по уголовному делу. Поэтому, не 
умаляя значения данного право-
вого положения, полагаем, что 
оно может быть закреплено лишь 
в качестве общего условия судеб-
ного разбирательства. 

Отметим, что согласно статье 
117 Конституции Республики 
Молдова [1], открыто проводит-
ся не весь уголовный процесс, а 
лишь судебное заседание (судеб-
ное разбирательство). И в Ев-
ропейской Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод 
[2] записано, что каждый человек 
имеет право при рассмотрении 
любого уголовного обвинения, 
предъявляемого ему, на справед-
ливое и публичное разбиратель-
ство дела (п. 1 ст. 6). УПК России 
закрепляет гласность судебного 
разбирательства только в каче-
стве общего условия судебного 
разбирательства (ст. 241). 

В прошлом УПК всех бывших 
республик СССР в качестве об-
щего условия судебного разбира-
тельства закрепляли требование 
непрерывности его осуществле-
ния, означавшее недопустимость 
рассмотрения теми же судьями 
любых других дел ранее окон-
чания производства по начатому 
делу [16]. По мнению юристов, 
соблюдение этого требования 
способствовало более полному 
восприятию судьями всех обстоя-
тельств дела, что имело важное 
значение для правильного анали-
за собранного доказательствен-
ного материала [17]. 

В настоящее время данное по-
ложение в качестве общего усло-
вия судебного разбирательства 
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и гарантии соблюдения судьями 
принципа осуществления судо-
производства в разумные сроки 
сохранили УПК Беларуси – су-
дебное разбирательство по каж-
дому уголовному делу ведется 
непрерывно в течение рабочего 
дня, кроме случаев объявления пе-
рерыва по ходатайству сторон 
или усмотрению суда (ст. 286) и 
УПК Украины, согласно статье 
322 которого судебное разбира-
тельство происходит непрерыв-
но, кроме времени, назначенного 
для отдыха. При этом не счита-
ется нарушением непрерывности 
судебного разбирательства отло-
жение судебного заседания из-за 
неявки стороны и других участ-
ников уголовного производства, 
проведения экспертизы или из-за 
других определенных законом 
обстоятельств. 

Заслуживает внимания и по-
зиция болгарского законодателя, 
который сохранил условие непре-
рывности судебного заседания, но 
ограничил период его действия, 
сформулировав данное условие 
следующим образом: «после за-
слушивания судебных прений и 
последнего слова подсудимого 
члены суда не могут до постанов-
ления приговора рассматривать 
другое дело» (ст. 259 УПК).

Изложенное позволяет сфор-
мулировать следующие выводы.

Общие условия судебного раз-
бирательства – это закрепленные 
в УПК РМ единые для всех судеб-
ных стадий правила, конкретизи-
рующие содержание принципов 
уголовного процесса примени-
тельно к судебному разбиратель-
ству, отражающие специфику 
судебного разбирательства, и 
предназначенные для создания 
условий успешного и полного ре-
шения задач уголовного судопро-
изводства в судебных стадиях.

Значение и отличие дан-
ного правового института от 
других институтов уголовно-
процессуального права состоит 
в том, что он объединяет прави-
ла производства по уголовным 
делам, общие для всех судебных 
инстанций. Эти правила конкре-
тизируют содержание принципов 
уголовного процесса примени-

тельно к судебным стадиям, яв-
ляются промежуточными и свя-
зующими звеньями между прин-
ципами уголовного процесса и 
правилами производства конкрет-
ных процессуальных действий 
в судебных инстанциях. Они от-
ражают специфику судебного 
разбирательства по уголовным 
делам и должны соблюдаться во 
всех судебных стадиях – как при 
рассмотрении дел по существу 
в первой инстанции, так и при 
пересмотре в последующих су-
дебных инстанциях принятых по 
этим делам судебных решений. 
Назначение этих правил – соз-
дать специальный правовой ре-
жим, условия, способствующие 
эффективному решению задач 
уголовного судопроизводства в 
судебных стадиях. 

Общие условия судебного раз-
бирательства обеспечивают реа-
лизацию принципов уголовного 
процесса во всех судебных ста-
диях уголовного процесса, отра-
жают особенности этих стадий, 
являются гарантиями обеспе-
чения законного и всестороннего 
рассмотрения уголовного дела.

Исследование института об-
щих условий судебного разби-
рательства будет способствовать 
дальнейшему развитию и совер-
шенствованию его правовых по-
ложений и практики их примене-
ния.
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Актуальность темы обу-
словлена противоречиво-

стью отдельных правовых норм, 
регулирующих увольнение в связи 
с сокращением численности или 
штата работников предприятия.

Так, пункт d) части (1) ст. 88 Тру-
дового кодекса Республики Молдо-
ва (далее – ТК РМ) № 154-XV от 
28.03.2003 года требует сокраще-
ния в первую очередь вакантных 
рабочих мест [1]. Данное требова-
ние несовместимо с обязанностью 
работодателя принять меры к тру-
доустройству работников, должно-
сти которых сокращены.

При увольнении в связи с со-
кращением численности или штата 
работников предприятия необходи-
мо руководствоваться:

пунктом е) ст. 5, ст. 8, пун-1)
ктом f1) части (2) ст. 10, ст. 13, ст. 
86-90, 143, 183, 186, 251, 257, части 
(4) ст. 388 ТК РМ;

Постановлением Прави-2)
тельства РМ № 426 от 26.04.2004 
года «Об утверждении Порядка 
исчисления средней заработной 
платы». [2]

Постановлением Пленума3)
Высшей судебной палаты Респу-
блики Молдова № 9 от 22.12.2014 
года «О судебной практике рассмо-
трения споров, которые возникают 
в процессе заключения, изменения 
и прекращения индивидуального 
трудового договора»; [3]

Конвенцией Международ-4)
ной организации труда «О пре-
кращении трудовых отношений по 
инициативе предпринимателя» от 
2 июня 1982 года № 158, ратифици-
рованной постановлением Парла-
мента РМ № 999-XIII от 15.10.1996 
года; [4]

Конвенцией Международ-5)
ной организации труда «о дискри-
минации в области труда и заня-
тий № 111 от 25 июня 1958 года, 
ратифицированной постановлени-
ем Парламента РМ № 593-XIII от 
28.09.1993 года. [5]

Коллективным соглашением6)
(национальный уровень) № 11 от 
28.03.2012 года «Критерии массо-
вого сокращения рабочих мест».

Процедура увольнения в связи 
с сокращением численности или 
штата работников предприятия, 
установленная ст. 88 ТК РМ, долж-
на строго соблюдаться. [6]

Согласно части (1) ст. 88 ТК 
РМ работодатель вправе уволить 
работников в связи с ликвидацией 
предприятия либо сокращением 
численности или штата работни-
ков (пункты b) и c) части (1) ст. 86) 
только при условии:

a) издания юридически или эко-
номически обоснованного приказа 
(распоряжения, решения, поста-
новления) о ликвидации предприя-
тия либо сокращении численности 
или штата работников;

b) издания приказа (распоря-
жения, решения, постановления) 
об извещении работников под 
расписку за два месяца до лик-
видации предприятия либо со-
кращения численности или штата 
работников. В случае сокращения 
численности или штата работ-
ников предприятия извещаются 
только лица, рабочие места кото-
рых сокращаются;

c) письменного предложения
работнику одновременно с из-
вещением об увольнении в связи 
с сокращением численности или 
штата работников предприятия 
другого места работы (должности) 
на данном предприятии (при усло-
вии, что такое место работы (долж-
ность) существует на предприятии, 
а извещенный работник соответ-
ствует требованиям, необходимым 
для его замещения);

d) сокращения в первую оче-
редь вакантных рабочих мест;

e) расторжения индивидуаль-
ного трудового договора в первую 
очередь с работниками, работаю-
щими по совместительству;

f) предоставления работнику,
подлежащему увольнению, одного 
рабочего дня в неделю с сохране-
нием средней заработной платы 
для поиска другой работы;

g) представления агентству за-
нятости населения в установлен-
ном порядке информации о подле-

CZU 349.22

ОСОБЕННОСТИ УВОЛЬНЕНИЯ В СВЯЗИ С СОКРАщЕНИЕМ 
чИСЛЕННОСТИ ИЛИ ШТАТА РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Галина КИВЕРЬ, 
доктор права, заместитель директора Дирекции управления кадрами   

Г. П. «Железная дорога Молдовы»

SUMMARY
The author set the task of highlighting the order of dismissal in connection with the reduction in the number or staff of 

workers of the enterprise and pay attention to the rules of law, which, in the author’s opinion, require modification, addition, 
adjustment.

Keywords: reduction of staff, staff reduction, transfer, change, dismissal, termination.

* * *
Автор поставил задачу осветить порядок увольнения в связи с сокращением численности или штата работников 

предприятия и обратить внимание на нормы права, которые, по мнению автора, требуют изменения, дополнения, 
корректировки.

Ключевые слова: сокращение численности, сокращение штата, перевод, изменение, увольнение, прекраще-
ние.



54 APrILIE 2017

жащих увольнению работниках за 
два месяца до увольнения;

h) обращения в профсоюзный
орган за согласием на увольнение 
работников в порядке, установлен-
ном настоящим кодексом;

i) письменного уведомления
не менее чем за три месяца про-
фсоюзных органов предприятия и 
соответствующей отрасли о реор-
ганизации или ликвидации пред-
приятия, влекущих массовое со-
кращение рабочих мест, и ведения 
с ними переговоров о соблюдении 
прав и интересов работников. Кри-
терии массового сокращения рабо-
чих мест устанавливаются коллек-
тивными соглашениями. 

Вывод. Приказ о сокращении 
численности или штата работни-
ков должен быть юридически обо-
снован. Старая редакция пункта а) 
части (1) ст. 88 ТК РМ, действовав-
шая до вступления в силу закона 
РМ № 205 от 20.11.2015 года, тре-
бовала издания юридически обо-
снованного приказа. Закон РМ № 
205 от 20.11.2015 года, вступивший 
в силу 18.12.2015 года дополнил 
пункт а) части (1) ст. 88 ТК РМ по-
сле слова «юридически» словами 
«или экономически». [7]

Предложение. Из пункта а) ча-
сти (1) ст. 88 ТК РМ следует исклю-
чить слова «или экономически».

Пункт d) части (1) ст. 88 ТК РМ, 
требующий сокращения в первую 
очередь вакантных рабочих мест, 
по нашему мнению, следует от-
менить, т.к. в случае сокращения 
вакантных рабочих мест работода-
тель не сможет перевести работни-
ка, должность которого сокращена, 
на другое рабочее место. Рабо-
чее место может стать вакантным 
вследствие смерти или увольнения 
работника. Однако, это рабочее ме-
сто может быть необходимым. На-
пример, единственный на предпри-
ятии бухгалтер подал в отставку. 
По прямому смыслу пункта d) ча-
сти (1) ст. 88 ТК РМ работодатель 
обязан сократить единственную на 
предприятии должность бухгалте-
ра, которая стала вакантной.

Согласно части (2) ст. 88 ТК РМ 
в случае не издания приказа (рас-
поряжения, решения, постановле-
ния) об увольнении работника по 
истечении двухмесячного срока 

после предварительного извеще-
ния эта процедура не может быть 
повторена в течение того же ка-
лендарного года. В двухмесячный 
срок не включаются периоды на-
хождения работника в ежегодном 
оплачиваемом отпуске, учебном и 
медицинском отпуске. 

Согласно части (3) ст. 88 ТК 
РМ сокращенное рабочее место не 
может быть восстановлено в штате 
предприятия в течение календар-
ного года, в котором имело место 
увольнение работника, его зани-
мавшего. 

Согласно части (1) ст. 87 ТК РМ 
увольнение работников – членов 
профсоюза в случаях, предусмо-
тренных пунктами c), e) и g) ча-
сти (1) ст. 86, допускается только 
с предварительного письменно-
го согласия профсоюзного орга-
на (профсоюзного организатора) 
предприятия. В остальных случа-
ях увольнение допускается после 
предварительной консультации с 
профсоюзным органом (профсо-
юзным организатором) предприя-
тия. Нарушение этого требования 
влечет признание увольнения неза-
конным, восстановление незаконно 
уволенного работника на прежней 
работе и взыскание с работодателя 
материального и морального ущер-
ба, причинённого незаконным 
увольнением.

При увольнении в связи с со-
кращением численности или штата 
работников работодателем должны 
быть соблюдены требования пун-
кта е) ст. 5 , ст. 8, пункта f1) части 
(2) ст. 10, части (2) ст. 86, ст. 87, 
183, 186, 251, 257, части (4) ст. 388 
ТК РМ.

Пункт е) ст. 5 ТК РМ устанавли-
вает такой важнейший принцип ре-
гулирования трудовых и иных не-
посредственно связанных с ними 
отношений как равенство прав и 
возможностей работников. 

Этот принцип конкретизирует-
ся в ст. 8 ТК РМ.

 Согласно части (1) ст. 8 ТК РМ 
в рамках трудовых отношений дей-
ствует принцип равноправия всех 
работников. Запрещается любая 
прямая или косвенная дискрими-
нация работника по признаку пола, 
возраста, расы, цвета кожи, нацио-
нальности, вероисповедания, поли-

тических убеждений, социального 
происхождения, места жительства, 
наличия ограничения возможно-
стей, ВИЧ/СПИД-инфицирования, 
членства в профсоюзе или участия 
в профсоюзной деятельности, а 
также по иным критериям, не свя-
занным с профессиональными ка-
чествами работника. 

Согласно части (2) ст. 8 ТК РМ 
не является дискриминацией уста-
новление различий, исключений, 
предпочтений или отдельных прав 
для работников, обусловленных 
требованиями, специфическими 
для данного вида труда или пред-
усмотренными действующим зако-
нодательством, либо особой забо-
той государства о лицах, нуждаю-
щихся в повышенной социальной 
и правовой защите. 

При увольнении в связи с со-
кращением численности или штата 
работников предприятия должно 
быть соблюдено преимуществен-
ное право на оставление на работе.

Согласно части (1) ст. 183 ТК 
РМ в случае сокращения числен-
ности или штата работников преи-
мущественное право на оставление 
на работе предоставляется работ-
никам, имеющим более высокую 
квалификацию и производитель-
ность труда. 

Квалификация определяется 
путём сравнения профессиональ-
ных качеств работников однород-
ных специальностей (работников, 
занимающих однородные должно-
сти). Одним из главных критериев 
является размер заработной платы 
работников однородных специаль-
ностей. Очевидно, что работник с 
заработной платой 6000 лей в месяц 
имеет преимущественное право на 
оставление на работе, в сравнении 
с работником однородной специ-
альности с заработной платой 5800 
лей в месяц.

Если работники однородных 
специальностей имеют равную 
квалификацию и производитель-
ность труда, применяется часть (2) 
ст. 183 ТК РМ. 

Согласно части (2) ст. 183 ТК 
РМ при равной квалификации и 
производительности труда преиму-
щественное право на оставление 
на работе имеют: 

a) семейные работники, имею-
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щие на содержании двух или более 
лиц и/или лицо с ограниченными 
возможностями;

b) работники, в семьях которых
нет других лиц с самостоятельным 
доходом;

c) работники, имеющие боль-
ший трудовой стаж на данном 
предприятии;

d) работники, пострадавшие
вследствие несчастного случая 
на производстве или получившие 
профессиональное заболевание на 
данном предприятии;

e) работники, повышающие
свою квалификацию в высших и 
средних специальных учебных за-
ведениях без отрыва от работы;

f) лица с ограниченными воз-
можностями вследствие войны и 
члены семей военнослужащих, по-
гибших или пропавших без вести;

g) участники боевых действий
по защите территориальной це-
лостности и независимости Респу-
блики Молдова;

h) изобретатели;
i) лица, получившие или пере-

несшие лучевую болезнь или дру-
гие заболевания, связанные с об-
лучением вследствие аварии на 
Чернобыльской АЭС;

j) лица с ограниченными воз-
можностями, в отношении кото-
рых установлена причинная связь 
между наступлением ограничения 
возможностей и аварией на Черно-
быльской АЭС, участники лик-
видации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС в зоне отчуж-
дения в 1986-1990 годах;

k) работники, имеющие не-
сколько поощрений за успехи в 
труде и не имеющие дисциплинар-
ных взысканий (статья 211);

l) работники, которым осталось
не более пяти лет до установления 
пенсии по возрасту. 

Согласно части (3) ст. 183 ТК 
РМ в случае, когда отдельные 
лица, перечисленные в части (2), 
соответствуют нескольким кри-
териям из предусмотренных в 
данной части, преимущественное 
право на оставление на работе 
имеют лица, соответствующие 
большему числу критериев. При 
равенстве их количества преиму-
щественное право на оставление 
на работе принадлежит лицу, име-

ющему больший стаж работы на 
данном предприятии. 

ТК РМ запрещает увольнение 
отдельных категорий работников в 
связи с сокращением численности 
или штата работников.

 Так, согласно ст. 251 ТК РМ за-
прещается увольнение беременных 
женщин, женщин, имеющих детей 
в возрасте до шести лет, и лиц, на-
ходящихся в отпуске по уходу за 
ребенком, предусмотренном ст. 
124, 126 и 127, за исключением 
случаев, предусмотренных пункта-
ми b), g) – k) части (1) ст. 86.

Согласно ст. 252 ТК РМ гаран-
тии и права, предоставляемые жен-
щинам, имеющим детей в возрас-
те до шести лет, и другим лицам, 
находящимся в отпуске по уходу 
за ребенком, предусмотренном ста-
тьями 124, 126 и 127 (ограничение 
работы в ночное время и сверх-
урочной работы, привлечения к 
работе в выходные дни и направ-
ления в служебную командировку, 
предоставление дополнительных 
отпусков, установление привиле-
гированного режима труда, другие 
гарантии и льготы, установленные 
трудовым законодательством), рас-
пространяются помимо родствен-
ников, указанных в части (4) ст. 
124, и на других лиц, фактически 
осуществляющих уход за детьми 
в отсутствие материнского ухода 
(в случае смерти матери, лишения 
ее родительских прав, длительного 
нахождения в лечебном учрежде-
нии и в других случаях), а также на 
опекунов (попечителей) несовер-
шеннолетних.

Согласно части (4) ст. 388 ТК 
РМ увольнение работников, из-
бранных в состав профсоюзных 
органов, как освобожденных, так 
и не освобожденных от основной 
работы, не допускается в течение 
двух лет со дня истечения срока 
их полномочий, за исключением 
случаев ликвидации предприятия 
или совершения этими работника-
ми виновных действий, за которые 
действующим законодательством 
предусмотрена возможность уволь-
нения. В таких случаях увольнение 
осуществляется на общих основа-
ниях. Несовершеннолетние работ-
ники пользуются дополнительной 
гарантией при увольнении.

 Согласно ст. 257 ТК РМ уволь-
нение работников в возрасте до 18 
лет, за исключением случая ликви-
дации предприятия, допускается 
только с письменного согласия тер-
риториального агентства занятости 
населения с соблюдением общих 
условий увольнения, предусмо-
тренных настоящим кодексом.

Согласно части (2) ст. 86 ТК РМ 
не допускается увольнение работ-
ника в период пребывания его в 
медицинском отпуске, ежегодном 
оплачиваемом отпуске, учебном 
отпуске, отпуске по беременности 
и родам, частично оплачиваемом 
отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, 
дополнительном отпуске без со-
хранения заработной платы по 
уходу за ребенком в возрасте от 3 
до 6 лет, в период исполнения го-
сударственных или общественных 
обязанностей, а также в период от-
командирования, за исключением 
случаев ликвидации предприятия.

Трудовой кодекс не определя-
ет последствий нарушения тре-
бований части (2) ст. 86 ТК РМ. 
Отдельные судьи признают такое 
нарушение существенным и вы-
носят решения об отмене приказов 
об увольнении, восстановлении 
работников на прежней работе и 
взыскании материального и мо-
рального ущерба, причиненного 
незаконным увольнением.

 Другие судьи считают такое 
нарушение несущественным и вы-
носят решения об изменении даты 
увольнения на дату окончания еже-
годного отпуска (медицинского 
отпуска) с взысканием среднего 
заработка за эти дни, отказывая в 
восстановлении на работе.

Предложение. Ст. 86 ТК РМ 
следует дополнить частью (3), 
определяющей юридические по-
следствия нарушения требований 
части (2) ст. 86 ТК РМ.

Отдельные учёные считают, что 
увольнение в связи с сокращением 
численности или штата работни-
ком признаётся правомерным, если 
соблюдены следующие условия:

сокращение численности или 1. 
штата работников предприятия дей-
ствительно имело место, т.е. были 
сокращены конкретные должности 
(рабочие места), предусмотренные 
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предыдущим штатным расписани-
ем, и рабочее место уволенного от-
сутствует;

уволенный работник не от-2.
носится к категории работников, 
увольнение которых в связи с со-
кращением численности или штата 
работников, запрещено законом;

уволенный работник име-3.
ет более низкую квалификацию 
и производительность труда, чем 
работники однородных специаль-
ностей (должностей), оставленные 
на работе, т.е. работодателем учте-
ны требования части (1) ст. 183 ТК 
РМ;

учтены требования части (2)4.
ст. 183 ТК РМ,

работодатель принял меры5.
к переводу работника, должность 
которого сокращена, на другую ра-
боту;

работник, являющийся чле-6.
ном профсоюза, был уволен с 
предварительного согласия про-
фсоюзного органа (профсоюзного 
организатора) предприятия. [8]

Увольнение в связи с сокра-
щением численности или штата 
работников предприятия должно 
быть признано судебной инстанци-
ей неправомерным, если оно про-
изведено с нарушением любого из 
этих условий.

 В частности, увольнение долж-
но быть признано неправомерным, 
если рабочее место (должность) 
уволенного работника фактически 
не было сокращено и обязанности 
уволенного работника исполняет 
другое лицо, либо, если работник, 
являющийся членом профсоюза, 
уволен без предварительного со-
гласия профсоюзного органа (про-
фсоюзного организатора) пред-
приятия.

Предварительное согласие про-
фсоюзного органа должно быть 
получено с соблюдением ст. 87 ТК 
РМ, законодательства, регулирую-
щего деятельность профсоюзных 
органов и устава профсоюза дан-
ной организации.

 Согласно части (2) ст. 87 ТК 
РМ увольнение лица, избранного в 
профсоюзный орган и не освобож-
денного от основной работы, допу-
скается с соблюдением общего по-
рядка и только с предварительного 
согласия профсоюзного органа, 

членом которого является данное 
лицо.

Согласно части (3) ст. 87 ТК РМ 
руководители первичной профсо-
юзной организации (профсоюзные 
организаторы), не освобожденные 
от основной работы, не могут быть 
уволены без предварительного со-
гласия вышестоящего профсоюз-
ного органа.

Согласно части (4) ст. 87 ТК РМ 
профсоюзные органы (профсоюз-
ные организаторы), указанные в 
частях (1)–(3), обязаны сообщить 
работодателю в течение 10 рабочих 
дней со дня его обращения свое 
аргументированное в письменной 
форме согласие или несогласие 
(консультативное мнение) с уволь-
нением работника. В случае непо-
лучения работодателем ответа в 
указанный срок согласие (консуль-
тативное мнение) соответствующе-
го органа подразумевается. 

Предложение. Часть (4) ст. 87 
ТК РМ, противоречащую частям 
(1)-(3) ст. 87 ТК РМ, следует отме-
нить, т.к. отсутствие положитель-
ного ответа не должно считаться 
положительным ответом.

Следует учитывать, что для по-
лучения согласия на увольнение 
работников в профсоюзный орган 
предприятия должен обратиться 
с письменной просьбой руково-
дитель предприятия либо другой 
руководящий работник, имеющий 
право приёма и увольнения работ-
ников.

Если работник был уволен не 
через 2 месяца после предупре-
ждения об увольнении, а раньше, 
но работник был уволен в связи 
с сокращением численности или 
штата работников предприятия с 
соблюдением всех других требо-
ваний ст. 88 ТК РМ, суд не восста-
навливает уволенного на прежней 
работе, а изменяет дату увольнения 
и взыскивает с работодателя сред-
ний заработок за соответствующий 
период. [9]

Увольнение в связи с сокра-
щением численности или штата 
работников предприятия произво-
дится в следующем порядке.

Вначале сокращаются конкрет-
ные штатные единицы.

 Потом работники, должности 
которых сокращены, предупрежда-

ются о предстоящем через 2 меся-
ца увольнении.

Затем руководителя предприя-
тия обращаются в профсоюзный 
орган (к профсоюзному организа-
тору) предприятия с письменным 
ходатайством о даче согласия на 
увольнение работников.

 В случае получения письмен-
ного согласия на увольнение ра-
ботников либо в случае отсутствия 
ответа в течение 10 дней, руково-
дитель предприятия издает приказ 
об увольнении.

Согласно части (3) ст. 81 ТК РМ 
индивидуальный трудовой договор 
прекращается на основании прика-
за (распоряжения, решения, поста-
новления) работодателя, который 
доводится до сведения работника 
под расписку не позднее дня осво-
бождения от работы. Приказ (рас-
поряжение, решение, постановле-
ние) работодателя о прекращении 
индивидуального трудового дого-
вора должен содержать указание на 
соответствующую статью закона, 
ее часть, пункт и подпункт. 

Работник должен быть уволен 
в последний день 2-х месячного 
срока, установленного пунктом b) 
части (1) ст. 88 ТК РМ.

В день увольнения работода-
тель обязан выдать работнику его 
трудовую книжку в выплатить уво-
ленному все причитающиеся ему к 
выплате денежные суммы.

Согласно части (1) ст. 143 ТК 
РМ при отсутствии спора о раз-
мерах всех причитающихся работ-
нику от предприятия сумм расчет 
производится:

a) в случае прекращения инди-
видуального трудового договора с 
работником, продолжающим рабо-
тать до дня освобождения, – в день 
освобождения;

b) в случае прекращения инди-
видуального трудового договора 
с работником, не работающим до 
дня освобождения (в случае меди-
цинского отпуска, отсутствия на 
работе без уважительных причин, 
лишения свободы и пр.), – не позд-
нее чем на следующий день после 
предъявления освобожденным ра-
ботником требования о расчете.

Работнику, уволенному в связи 
с сокращением численности или 
штата работников предприятия, 
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работодатель в день увольнения 
обязан выплатить причитающуюся 
ему заработную плату, компенса-
цию за неиспользованный отпуск 
(если она причитается), а также 
выходное пособие, предусмотрен-
ное частью (1) ст. 186 ТК РМ.

 Согласно части (1) ст. 186 ТК 
РМ работникам, уволенным с пред-
приятия в связи с его ликвидацией 
или прекращением деятельности 
работодателя – физического лица 
(пункт b) части (1) ст. 86) либо со-
кращением численности или штата 
работников (пункт c) части (1) ст. 
86), гарантируется:

 а) выплата за первый месяц 
выходного пособия в размере сум-
мированного среднего размера 
одной недельной заработной пла-
ты за каждый год, проработанный 
на данном предприятии, но не ме-
нее одной средней месячной зара-
ботной платы. Если предприятие 
является правопреемником ранее 
реорганизованного предприятия и 
индивидуальный трудовой договор 
с данными работниками ранее не 
был прекращен (ст. 81), учитыва-
ются все годы работы;

b) выплата за второй месяц вы-
ходного пособия в размере средне-
месячной заработной платы, если 
уволенное лицо не было трудоу-
строено;

 с) выплата за третий месяц вы-
ходного пособия в размере средне-
месячной заработной платы, если 
после увольнения работник заре-
гистрировался в течение 14 кален-
дарных дней в территориальном 
агентстве занятости населения в 
качестве безработного и не был 
трудоустроен, что подтверждено 
соответствующей справкой;

d) выплата при ликвидации
предприятия по письменному со-
глашению сторон сумм, связанных 
с увольнением работника, полно-
стью за все три месяца в день его 
увольнения.

Пункту а) части (1) ст. 186 ТК 
РМ противоречит подпункт 2) пун-
кта 14 Порядка исчисления средней 
заработной платы, утвержденного 
постановлением Правительства 
РМ № 426 от 26.04.200 года, соглас-
но которому общая сумма средней 
заработной платы, причитающейся 
к выплате работнику, для выплаты 

выходного пособия, выраженного 
в средних недельных заработных 
платах, определятся путем умно-
жения средней заработной платы за 
один календарный день на 7 дней 
или среднечасовой заработной пла-
ты на 40 часов (35 часов, 30 часов 
- в случае сокращенной продолжи-
тельности рабочего времени) и на 
количество полных лет, отработан-
ных на данном предприятии с даты 
последнего поступления на работу.

 В случае установления выход-
ного пособия в средних месячных 
заработных платах, а также для 
установления средней месячной 
заработной платы, сохраняемой 
на период трудоустройства, и в 
остальных случаях ее сохране-
ния, перечисленных в подпункте 
1 пункта 6 настоящего порядка 
исчисления, указанные суммы 
определяются путем умножения 
средней заработной платы за один 
календарный день на 29,4 дня или 
среднечасовой заработной платы 
на 169 часов (148 часов, 126,8 часа 
- в случае сокращенной продолжи-
тельности рабочего времени)

 Согласно части (2) ст.12 Граж-
данского процессуального кодекса 
Республики Молдова (далее – ГПК 
РМ) № 225-XV от 30.05.2003 года 
если при рассмотрении граждан-
ских дел установлено, что закон 
или другой нормативный акт про-
тиворечит закону или другому нор-
мативному акту, имеющему боль-
шую юридическую силу, судебная 
инстанция применяет нормы зако-
на или другого нормативного акта, 
имеющего большую юридическую 
силу. [10]

 Следовательно, подпункт (2) 
пункта 14 Порядка исчисления 
средней заработной платы не под-
лежит применению как противо-
речащий нормативному акту, об-
ладающему большей юридической 
силой – части (1) ст. 186 ТК РМ.

Пункт с) части (1) ст. 186 ТК 
РМ лишает пенсионеров права на 
выходное пособие за 3-й месяц по-
сле увольнения, т.к. пенсионеры не 
могут быть зарегистрированы в ка-
честве безработных.

Предложение. Пункт с) части 
(1) ст. 186 ТК РМ следует изме-
нить, предоставив пенсионерам, 
уволенным в связи с сокращением 

численности или штата работни-
ков предприятия, право на выход-
ное пособие за третий месяц после 
увольнения. Пункт с) части (1) ст. 
186 ТК РМ носит дискриминаци-
онный характер и противоречит 
пункту е) ст. 5, ст. 8 ТК РМ, Кон-
венции МОТ № 111 «О дискрими-
нации в области труда и занятий».

Согласно ст. 13 ТК РМ если 
международными договорами, со-
глашениями, конвенциями или 
иными международными актами, 
одной из сторон которых является 
Республика Молдова, предусмо-
трены иные положения, чем со-
держащиеся в настоящем кодексе, 
приоритет имеют международные 
нормы.

Пункт с) части (1) ст. 186 ТК 
РМ противоречит и ст. 7 закона РМ 
«Об обеспечении равенства» № 
121 от 25.05.2012 года. [11]

Согласно ст. 7 этого закона 
запрещается любое различие, 
исключение, ограничение или 
предпочтение по установленным 
настоящим законом признакам, 
следствием которых являются 
ограничение или подрыв равных 
возможностей или отношения при 
найме на работу или увольнении, 
в непосредственной трудовой дея-
тельности и профессиональной 
подготовке. Запрет дискримина-
ции на основе сексуальной ориен-
тации применяется в сфере заня-
тости и трудоустройства.

Являются дискриминационны-
ми следующие действия работода-
теля: 

а) размещение объявлений о 
найме на работу с указанием усло-
вий и критериев, препятствующих 
или благоприятствующих опреде-
ленным лицам;

b) необоснованный отказ лицу в
найме на работу; 

c) необоснованный отказ в до-
пуске лиц к курсам повышения 
профессиональной квалификации;

d) неравная оплата за работу
одного вида и/или объема; 

е) дифференцированное и не-
обоснованное распределение тру-
довых заданий, вытекающее из 
предоставления лицам менее бла-
гоприятного статуса; 

f) домогательство;
g) любые иные действия, проти-
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воречащие законным положениям. 
Отказ в найме на работу, приеме 

на курсы повышения профессио-
нальной квалификации или про-
движении лица признается необо-
снованным, если:

 а) испрашивается представле-
ние каких-либо иных документов 
помимо законно установленных; 

b) утверждается, что лицо не со-
ответствует условиям, которые не 
имеют ничего общего с професси-
ональной подготовкой, необходи-
мой для выполнения требуемой ра-
боты, или требуется соответствие 
каким-либо другим незаконным 
условиям, имеющим аналогичные 
последствия. 

Работодатель обязан размещать 
в доступных для всех работников 
местах законные положения, га-
рантирующие соблюдение равных 
возможностей и равного отноше-
ния на рабочем месте.

Любое различие, исключение, 
ограничение или предпочтение в 
отношении определенного места 
работы не является дискримина-
цией в случае, когда специфиче-
ский характер деятельности или 
условий, в которых данная дея-
тельность реализуется, диктует 
существенные и определяющие 
профессиональные требования, 
при условии, что цель должна быть 
законной, а требования – пропор-
циональными.

Уволенный работник вправе об-
жаловать увольнение путём обра-
щения в суд первой инстанции по 
месту нахождения ответчика.

Согласно ст. 353 ТК РМ работ-
ники или их представители, обра-
тившиеся в судебные инстанции с 
заявлениями о разрешении споров 
и конфликтов, вытекающих из от-
ношений, предусмотренных ст. 
348, в том числе для обжалования 
судебных решений (определений) 
по данным спорам и конфликтам, 
освобождаются от уплаты судеб-
ных расходов (государственной 
пошлины и расходов, связанных с 
рассмотрением дела).

 Пунктом а) части (1) ст. 355 ТК 
РМ установлен 3-месячный срок 

исковой давности для обращения 
работника в суд.

 До вступления в силу закона 
РМ № 168 от 09.07.2010 года срок 
исковой давности был равен одно-
му году.

При рассмотрении индивиду-
альных трудовых споров работ-
ников суды должны руководство-
ваться частью (2) ст. 89 ТК РМ, со-
гласно которой при рассмотрении 
индивидуального трудового спора 
судебной инстанцией работода-
тель обязан доказать законность и 
привести основания перевода или 
освобождения работника. В случае 
обжалования работником–членом 
профсоюза приказа об увольнении 
судебная инстанция затребует со-
гласие (консультативное мнение) 
профсоюзного органа (профсоюз-
ного организатора) относительно 
увольнения данного работника.

В случае признания увольнения 
незаконным суд восстанавливает 
работник на прежней работе и взы-
скивает с работодателя материаль-
ный и моральный ущерб в соответ-
ствии со ст. 90 ТК РМ.

 Согласно части (1) ст. 90 ТК 
РМ при восстановлении на работе 
работника, незаконно переведен-
ного на другую работу или неза-
конно освобожденного от работы, 
работодатель обязан возместить 
ему нанесенный ущерб.

Согласно части (2) ст. 90 ТК РМ 
возмещение работодателем ущер-
ба, нанесенного работнику, вклю-
чает:

a) обязательную компенсацию
за весь период вынужденного от-
сутствия на работе в размере не 
менее средней заработной платы 
работника за этот период;

b) возмещение дополнитель-
ных расходов, связанных с обжало-
ванием перевода на другую работу 
или освобождения от работы (кон-
сультация специалистов, судебные 
расходы и др.);

c) возмещение причиненного
работнику морального ущерба.

Согласно части (3) ст. 90 ТК РМ 
размер суммы возмещения мораль-
ного ущерба определяется судеб-

ной инстанцией с учетом оценки 
действий работодателя, но не мо-
жет быть меньше среднемесячной 
заработной платы работника.

Согласно части (4) ст. 90 ТК РМ 
вместо восстановления на работе 
стороны могут заключить мировое 
соглашение, а в случае спора су-
дебная инстанция может взыскать 
с работодателя в пользу работни-
ка с его согласия дополнительную 
компенсацию, помимо сумм, ука-
занных в части (2), в размере не 
менее трех его средних месячных 
заработных плат. 
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