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CUVÂNT DE DESCHIDERE

ORLOV Maria,
Conf. Univ. dr., Preşedinte al Institutului
de Ştiinţe Administrative din Republica Moldova

Onoraţi oaspeţi, stimati colegi,
Vă urăm bun venit la cea de-a patra sesiune anuală a Institutului de Știinţe Administrative din
Republica Moldova si ne bucurăm să avem printre noi distinși oaspeţi din România, precum: dl. Prof.
Dr. Valerius M. Ciucă, de la Facultatea de Drept, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Judecător la Tribunalul Uniunii Europene din Luxembourg ; Profesor asociat la Universitatea „Du Littoral”
din Franţa, dna. conf. univ. dr. Mihaela Fodor, Decan al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii
„Dimitrie Cantemir” din Cluj-Napoca, dl. Marius Văcărelu, asist. univ. drd. în cadrul Facultăţii de
Administraţie Publică a Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative din București, dl Ioan
Lazăr, drd., asistent universitar la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia, dl Ovidiu-Mircea
Ursuţa-Dărăban, asist univ. la Facultatea de Drept, Universitatea din Oradea, și mulţi alţi colegi și
prieteni care au acceptat invitaţia bucurându-ne cu prezenţa lor la lucrările sesiunii Institutului nostru.
O astfel de intrunire organizată cu forţe proprii se poate considera un lux în zilele noastre.
Suntem conștienţi de faptul că întreaga ţara, chiar intreaga lume, dar și Institutul nostru trec
printr-o perioada de criză extrem de dificilă, atât din punctul de vedere financiar, cât si moral,
atât organizaţional, cât si știinţific. Mă doare faptul că nu am reușit cu adevărat să ne manifestăm,
să ne facem o imagine mai vizibilă, să participăm mai activ la actul de guvernare în acești 4 ani de
existenţă a ISAM-ului. Amintindu-mi entuziasmul cu care s-a lansat Institutul, am sperat să facem mai mult, mai bine, lucruri care ar fi fost utile și palpabile în procesul de guvernare.
Ceea ce ne-a reușit, și aceasta mă bucură, sunt sesiunile de comunicări știinţifice și publicarea materialelor acestora în Caietul Știinţific. Pentru nereușite îmi asum pe deplin responsabilitatea, deși se pot
găsi multiple scuze obiective și subiective. Nu vreau să apelez la aceste explicaţii, însă vreau să va rog,
stimaţi colegi, și îndeosebi pe cei din Consiliul Știinţific, să încercăm împreună să contribuim la vitalitatea Institutului, care, deși este destul de tânăr și fragil are rădăcini adânci în istoria știinţei dreptului
public și a administraţiei publice profund marcate de personalităţi eminente ale neamului nostru cum
au fost Prof. Paul Negulescu, Prof. Anibal Teodorescu, prof. Erast Diti Tarangul, prof. Gheorghe Alexianu, si mai recent prof. Tudor Draganu, prof. Antonie Iorgovan și multi alţii a căror nume le cunoaștem
cu certitudine, însă timpul nu ne permite sa-i enumaram acum. În această ordine de idei, recunosc cu
mândrie că existenţa Institutului nostru se datorează în întregime celor care au fondat și au asigurat
funcţionalitatea ISA „Paul Negulescu” , după modelul căruia s-a înfiinţat în anul 2006 si ISAM.
Din nefericire nu mai sunt printre noi eminentii fondatori si conducatori ai ISAR-ului din
perioada postcomunista, pe care i-am cunoscut si care ne-au susţinut enorm de mult – Presedintele de Onoare a ISA „Paul Negulescu”, Patriarhul stiintei juridice românesti, după cum era numit, pe bună dreptate, Profesorul Tudor Draganu, care ne-a parasit in aceasta toamnă, dupa ce
acum trei ani a plecat dintre noi Presedintele ISA „Paul Negulescu” Profesorul Antonie Iorgovan.
Va rog stimaţi colegi sa pastrăm un minut de reculegere in memoria acestor mari personalităţi
ale știinţei dreptului public.
Vă mulţumesc.
Acum, citind pe feţele Dumneavoastră nerăbdarea de a vă expune opiniile și de a vă antrena
în dezbateri pe marginea subiectelor înscrise în agenda sesiunii, nu-mi rămâne decât să vă urez
din tot sufletul succese.
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CUVÂNT DE SALUT

CIUCĂ Valerius M.,
Prof. Univ. Dr., Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”,
Iaşi, România,
Lab.RII, France, Judecator european, TUE, Luxembourg

Dragi amfitrioni,
Una dintre cele mai profunde satisfacţii personale din ultimii ani o reprezintă călduroasa
invitaţie pe care ne-aţi adresat-o, profesorului francez Marc Richevaux, mare prieten al României,
şi mie personal, aceea de a ne împărtăşi din spiritul de excelenţă al reuniunii ştiinţifice a Institutului de Ştiinţe Administrative.
Aici, la Chişinău, un fermecător oraş în care străluceşte spiritul roman al Lupei Capitolina, a
cărei statuie veghează, alături de aceea a spiritului tutelar al lui Stefan cel Mare şi Sfânt, la destinul
european al urbei, mă simt acasă.
Om al Prutului, născut pe colinele îndrăzneţe ale Bereştiului, am trăit cu reveria fraternităţii
tuturor riveranilor care cred în virtuţile podurilor şi ale podarilor. Astăzi, graţie domniilor
voastre, acest vis prinde contur în jurul ideilor juridice, aşa cum, cu două decenii în urmă, mult
amplificat, visul nostru comun prindea contururi clare şi îndrăzneţe în jurul Podului de Flori.
Spiritul Podului de Flori şi acela al fraternităţii juridice, ambele atât de europene şi urmând o
filosofie a viitorului comun inconturnabil sunt cele două imbolduri care m-au determinat, într-o
perioadă cu obligaţii profesionale acablante, să părăsesc Luxemburgul pentru a onora nobila
domniilor voastre reuniune.
Pentru marea onoare ce ne faceţi, aceea de-a ne pofti la această sărbătoare a spiritului de
astăzi, primiţi un semn al gratitudinii noastre şi sincera urare de succes.
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Secţiunea I
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ÎN STATUL MODERN

REFORMA CONSTITUŢIONALĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA. IMPACTUL
ACESTEEA ASUPRA BUNEI GUVERNĂRI

ORLOV Maria
Conferenţiar universitar, doctor,
Preşedinte al A.O. „Institutul de Ştiinţe Administrative
din Republica Moldova”

Abstrait
L’adoptation, autant que la revision de la Constitution de la Republique Moldavie sont faites
par le Parlement avec une majorité de deux tiers des voix des représentants elus. Malgré le fait que
ce vote qualifié serait apte d’assurer une garantie contre les interventions frequente et nuisantes au
niveau du texte de la loi fondamentale, dans la jeune histoire de notre pays il a été démontré que
les choses ne se passent pas ainsi. Par exemple, contemplons les modifications adoptées par la Loi
no. 1115-XIV de 05.07.2000 portant sur la modalité d’election de Président du pays. A l’origine, le
Président était élu par le peuple par voie universelle, alors que par les modifications apportées par
la loi précitée, le Président est aujourd’hui désigné par le Parlement avec une majorité de soixante
pourcents des députats élus (art.78, alinéa (3) de la Constitution). Cette modification, adoptée par le
législatif qui avait encore deux ans de mandat, a finalement enmené à la dissolution du Parlement,
pour ne pas avoir aboutit à l’election du President aprés deux tentatives succesives.
Les arguments invoqués en faveur de cette modification ont été plutot economiques: trois tours
d’elections (election du Parlement, du Président et des autorités locales) sont trop chères pour
un jeun état evoluant vers un régime démocratique de gouvernement. Néanmoins, et de facon
paradoxale, cette mesure eu un effet inverse qui enmenna à une note de frais meme plus élevée: trois
tours d’election génerales anticipées- en 2001, 2009 et 2010, à ne plus parler de la crise politique,
economique, sociale et morale que traverse le pays, notamment à cause de ces interventions sur la
loi fondamentale.
En meme temps, toute révison de la Constitution concernant les pouvoirs d’etat implique une
perturbation de l’equilibre des pouvoirs et comporte une influence enorme sur l’administration
publique, influence qui, meme si elle peut enmenner à des effets positives dans l’avenir, dans un
premier temps ne produit que de la confusion au niveau de l’administration centrale, autant que de
l’administration locale. La stabilité et la continuité des programmes de gouvernement ne peuvent
etre garanties alors que chaque années nous avons un nouveau Parlement, on forme un nouveau
Gouvernement et que depuis deux ans la fonction de Président est exercée par le biais de l’interimat.
Les conséquences de la crises politique et constitutionnelle sur la qualité de l’acte de gouvernement
sont beaucoup plus graves que l’on devine. Chaque nouveau Gouvernement change, outres les ministres, le corps entier de fonctionnaires publics. Dans ces conditions, l’administration perd la plupart des
8

fonctionnaires qualifiés, ayant une riche experiences et des notions solides, qui se voient remplacés des
fois par des personnes qui ne maitrisent et ,ne comprennent pas le système. Le moment meme que ces
personnes deviennent competitives, ils sont remplacés à leur tour et c’est ce paradoxe qui nous a comblé
les vingt ans d’indépendance et qui est devenu insupportable dans la catastrophe des derniers trois ans,
en déterminant un vaste mouvement d’emigration des meilleures cadres du système administratif.
Potrivit legislaţiei în vigoare, atât adoptarea, cât și revizuirea Constituţiei Republicii Moldova
se face de către Parlament cu votul a două treimi din deputaţii aleși. Deși acest vot calificat, teoretic, ar asigura o garanţie a intervenţiilor dese și dăunătoare în textul legii fundamentale, totuși
în scurta istorie a ţării noastre s-a demonstrat că nu este chiar așa. Drept exemplu ne servesc
modificările adoptate prin Legea nr.1115-XIV din 05.07.2000, și anume, cele referitoare la modalitatea de alegere a Președintelui ţării. Iniţial, Președintele era ales de către popor, prin vot universal iar, în urma modificările amintite mai sus, astăzi, este ales de către Parlament cu votul a trei
cincimi din numărul deputaţilor aleși (art.78, alin. (3) din Constituţie). Această modificare,
adoptată de legislativul care avea incă 2 ani de mandat a dus la dizolvarea acestuia anticipat, pe
motiv că nu a acceptat din două încercări alegerea candidatului înaintat la funcţia de Președinte.
Următorul legislativ, în care 2/3 din mandate le-a obţinut partidul comunist, a ales Președintele
și a format Guvernul fără probleme de ordin politic, reinstaurând, de fapt, dictatura comunistă.
Argumentele cele mai populare care au atras opinia publică de partea iniţiatorilor acestei revizuiri constituţionale (ţinem să amintim aici că, exista și a doua variantă care presupunea trecerea la un regim politic prezidenţial) au fost cele de ordin economic, și anume, precum că, trei
scrutine electorale (alegerea Parlamentului, Președintelui și a autorităţilor locale) sunt prea scumpe pentru tânărul stat aflat în perioada de tranziţie la un regim democratic și la o economie de
piaţă. În mod paradoxal, această schimbare a avut, până la urmă, un efect invers celui așteptat și
s-a soldat cu și mai mari cheltuieli: trei scrutine parlamentare anticipate - în 2001, 2009 și 2010,
nemaivorbind de criza politică, economică, socială și morală prin care trece ţara, în bună parte
datorate și acestor intervenţii la legea fundamentală.
Ideia regimului politic parlamentar a fost vehiculată în ultimii 10 ani ca fiind cea mai bună soluţie de moment în dezvoltarea statului nostru. În opinia noastră, însă, această schimbare a modalităţii de alegere a Președintelui nu a facut decât să adăuge doar un singur element al parlamentarismului la regimul politic mixt, instituit prin Constituţia din 1994, fără a diminua atribuţiile acestuia și fără a ne deplasa până la extremă, adică la un regim politic clasic parlamentar. Contrar declaraţiilor precum că, modificarea formei de alegere a Președintelui ne plasează în rândul ţărilor cu
regim politic parlamentar, din 2001 până în 2009 am avut un Președinte puternic care a stăpânit pe
deplin cele trei puteri în stat. Prin urmare, pornind de la poziţia șefului de stat în regimul parlamentar pusă faţă în faţă cu așezarea reală a puterilor din ţara noastră în această perioadă, vedem o interpretare confuză a criteriiolor clasice de delimitare a regimurilor politice. Un Președinte puternic
constituie o caracteristică importantă a regimului politic prezidenţial. În opinia noastră, însă, pentru statele care au suportat timp îndelungat un regim dictatorial (ne referim și la Republica Moldova) este dificil de a îmbrăţișa imediat după eliberare un regim politic clasic prezidenţial sau parlamentar, iar regimul mixt, fiind unul flexibil, se potrivește mai bine situaţiei politice a acestora.
În această ordine de idei, prof. Genoveva Vrabie menţionează următoarele: „Modalitatea de
alegere a președintelui republicii prezintă interes – alături de alte repere referitoare la raporturile
acestuia cu guvernul, cu parlamentul etc. – pentru definirea regimului politic al unui stat, știut
fiind faptul că, de regulă, președintele este ales de parlament în cadrul regimurilor parlamentare
și de popor în cadrul regimurilor prezidenţiale. În sfârșit, nici această regulă nu acoperă în întregime realitatea constituţională contemporană, deoarece, în special dupa cel de al doilea război
mondial, au apărut regimuri mixte – semi-prezidenţiale, semi-parlamentare etc. – în care alegerea președintelui de către popor nu mai este suficientă pentru calificarea acestor state ca regimuri
politice prezidenţiale.” [1, p. 214]
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Iar noi am putea adăuga, parafrazând această din urmă ideie că, nici alegerea președintelui de
către parlament nu mai este suficientă pentru calificarea acestor state ca regimuri politice parlamentare.
Cercetând problemele pe care le-a ridicat schimbarea modalităţii de alegere a Președintelui
Republicii Moldova (de trei ori dizolvat Parlamentul pe motiv că nu a acumulat numărul necesar
de voturi pentru alegerea Președintelui), ne întrebăm, care o fi fost adevăratul motiv de revizuire
a Constituţiei, la acest capitol, în anul 2000? Ar fi naiv să credem că, cele ce s-au întâmplat mai
târziu au fost, în mod conștient, planificate de către clasa politică de atunci, după cum și faptul că,
această schimbare ar fi exprimat la acel moment voinţa poporului. Era oare, cu adevărat o problemă majoră forma de alegere a Președintelui de către întreg poporul, care, să împiedice dezvoltarea democraţiei în statul independent și suveran – Republica Moldova? Nici acesta nu e un motiv
demn de luat în calcul. Prin urmare, nu a fost decât, un moft, o ambiţie stupidă a clasei politice
de centru-dreapta, lipsite de maturitate și experienţă, care, dobândind puterea a crezut că dictatura și comunismul au devenit istorie, fără să-și dea seama că, această modificare a legii fundamentale poate deveni groparul democraţiei, lăsând calea deschisă întoarcerii comunismului. Parlamentul actual, cu o majoritate democrat-liberală, are complicata sarcină de a reinstaura democraţia, ceea ce presupune nu doar revizuirea Constituţiei și revenirea la forma de alegere a Președintelui de către popor, dar și o revizuire serioasă a întregului cadru normativ adoptat sau modificat în opt ani de guvernare comunistă. În ce hal a fost distrusă valoarea juridică a normelor de
drept cu conţinut democratic a se vedea pe exemplul Legii contenciosului administrativ comentată în lucrarea conf. univ. dr. Maria Orlov, Curs de contencios administrativ. 2]
Deși nu suntem adepţi ai unei rigidităţi absolute a legii fundamentale, totuși, suntem adversari ai intervenţiilor întâplătoare în textul acesteia, intervenţii care nu au nimic comun cu interesele dinamica dezvoltării societăţii. În această ordine de idei, suntem pe deplin de acord cu ceea
ce scria prof. Gheorghe Alexianu în perioada interbelică: „Constituţia este exteriorizarea în formule juridice a normelor de viaţă ale unui popor, ea este manifestarea însușirilor sufletului unei
naţiuni. Constituţia trebuie să fie în permanenţă icoana fidelă a acestor însușiri. Viaţa unui popor
evoluiază însă în raport cu mediul și cu împrejurările istorice prin care trece; Constituţia trebuie
să urmeze deaproape aceste manifestări, căci altfel viaţa se revoltă împotriva ei. Nimeni n' a susţinut imutabilitatea” – menţionează în continuare autorul – „Rousseau spunea că: „este contra
naturii corpului social de a-și impune legi pe care nu le poate revoca, dar nu este nici contra naturii, nici contra raţiunii ca el să nu poată revoca aceste legi cu aceiași solemnitate cu care le-a
stabilit”. [3, pp. 344-345]
Experienţa înaintașilor noștri este extrem de importantă și pentru legiuitorul nostru care încearcă astăzi să deblocheze situaţia, căutând formula potrivită de ieșire din criza politică provocată de schimbarea modalităţii de alegere a șefului statului. În opinia noastră o soluţie ar fi cea de
organizare a unui referendum naţional în cadrul căruia societatea să-și exprime voinţa de revenire la forma de alegere a Președintelui de către popor. Deși, aceasta ar fi cea mai corectă și reală
cale, ea nu este prevăzută expres de legea fundamentală. Aprobarea prin referendum a revizuirii
Constituţiei este obligatorie doar în privinţa dispoziţiilor constituţionale „privind caracterul suveran, independent și unitar al statului, precum și cele referitoare la neutralitatea permanentă a
statului” (art.142, alin. (1) din Constituţie), iar, în cazul nostru nici una din situaţiile menţionate
nu sunt prezente. Poate oare fi interpretată extensiv această normă? Răspunsul este – nu, deoarece, art. 142 este întitulat „Limitele revizuirii” care nu pot fi mai multe decât cele enunţate în textul
normei constituţionale. O soluţie, însă, poate fi desprinsă din prevederile alin. (2) al aceleiași
norme în care se spune: „nici o revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora”. Prin prisma acestei norme poate fi interpretată modificarea din 2000 a modaliutăţii de alegere a Președintelui ca o
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revizuire a Constituţiei ce a avut drept rezultat suprimarea dreptului de vot (art.38 din Constituţie)
ca drept fundamental al cetăţenilor. Pornind de la această motivaţie, în cadrul unui eventual referendum, societatea ar urma să se pronunţe în privinţa nulităţii revizuiri menţionate mai sus din
anul 2000. În cazul acumulării majorităţii voturilor cetăţenilor înscriși pe listele electorale devine
obligatorie revenirea la formula de până la revizuire, adică, alegerea Președintelui de către popor.
Ne dăm bine seama că aceste idei sunt doar niște ipoteze teoretice de care legiuitorul trebuie
să ţină cont la elaborarea strategiei de ieșire din criză pentru a nu antrena poporul, dezamăgit și
istovit de atâtea scrutine zadarnice, într-un referendum sortit eșecului. Un lucru, însă, este cert
că, societatea moldovenească, în marea majoritate, detestă comunismul și dorește să trăiască civilizat și liber într-un stat democratic. Pentru aceasta este necesară revizuirea Constituţiei în așa
fel, încât să fie cu adevărat „icoană fidelă a însușirilor” naţiunii noastre.
În același timp, orice revizuire a legii fundamentale, la capitolul puterea de stat, presupune o
perturbare a echilibrului existent între cele trei puteri și are un impact enorm asupra administraţiei
publice, care, deși poate deveni benefic în viitor, la început produce doar confuzii și haos, atât la
nivelul administraţiei centrale, cât și a celei locale. Nu se poate asigura o stabilitate și continuitate a
programelor de guvernare atunci când anual, sau și mai des, este ales un nou Parlament, este format
un nou Guvern și de doi ani funcţia de Președinte al ţării este exercitată pe calea interimatului.
Impactul crizei politice, și chiar constituţionale am putea spune, asupra calităţii actului de
guvernare este cu mult mai profundă decât se pare la prima vedere. Ne referim aici la faptul că
fiecare nou Guvern nu schimbă doar culoarea politică și miniștrii dar face remanieri și disponibilizări neargumentate în întreg corpul de funcţionari publici până la cele mai neînsemnate poziţii. În aceste condiţii administraţia pierde o bună parte din funcţionarii calificaţi, cu experienţă și
bine pregatiţi profesional, aceștea fiind înlocuiţi uneori cu persoane care nu cunosc domeniul
dat. Până învaţă ce au de făcut vine rândul lor să fie înlocuiţi și acest cerc vicios ne-a bântuit toţi
acești 20 de ani de independenţă iar ultimii 3 ani au devenit de-a dreptul catastrofali, accelerând
emigrarea în străinătate a celor mai bune cadre din intregul sistem administrativ. Nu mai bine
stau lucrurile nici cu învăţământul de specialitate, cei mai buni studenţi abia așteaptă să primească diploma de licenţă și să plece peste hotarele ţării, la orice muncă, pentru un salariu care să le
asigure un trai decent.
În concluzie, ţinem să menţionăm că din această stare a lucrurilor cel mai mult are de pătimit
cetăţeanul simplu. Avem o Constituţie modernă, ne considerăm stat civilizat, respectiv, avem
dreptul la o bună guvernare, însă toate acestea rămân simple declaraţii deoarece statul nu este
capabil să asigure stabilitatea corpului de funcţionari, care, la rândul lor, ar putea asigura buna
funcţionare administraţiei publice.

Note:
1. Genoveva Vrabie, Organizarea politico-etatică a României, drept constituţional şi instituţii politice, vol.II, Ediţia a treia revăzută și reintegrată, Editura „CUGETAREA”, Iași, 1999. - 555 p.
2. Maria Orlov, Curs de contencios administrativ, Ch.:”Elena-VI” S.R.L., 2009. – 158 p.
3. Gheorghe Alexianu, Curs de drept constituţional, vol. I, Editura Casei Școalelor, 1930. – 489 p.
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Summary
This study is a reflection on the Government work Program for the period 2011-2014. It
analyzes the Moldovan Government priorities and the objectives in the field of public administration
modernization from the power decentralization viewpoint. The work underlines the idea that the
Republic of Moldova can reach the European Union when the strong hierarchical structures are
replaced with decentralized structures that are transparent and dynamic, based on the supremacy
of law and human rights.
The work stresses the provisions of the section “Responsible and efficient administration” of the
Government work Program which states concrete actions that should be applied to put into practice:
a) central public administration reform; b) decentralization and local autonomy; c) e-governance to
meet the interests of citizens; d) balanced local an regional development.
The results of the study on the Government work Program highlight the fact that it is a product of
the democratic political speech of the current governance which considers the European integration a
fundamental desideratum of the Republic of Moldova that can be achieved through democratization
of political system and public administration modernization.
Programul de activitate al Guvernului pentru perioada 2011-2014 sub genericul „Integrarea
Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” [1] este expresia, după cum se menţionează
chiar în partea lui întroductivă, a continuităţii în îndeplinirea angajamentelor asumate în faţa
cetăţenilor, dar și a partenerilor externi expuse încă în Programul anterior de guveranare pentru
perioada 2009-2013, care din cauza alegerilor anticipate din 28 noiembrie 2010 și învestirii
unui alt guvern a necesitat o redacţie nouă pentru perioada mandatului acestuia. După cum se
cunoaște, guvernarea actuală a preluat conducerea ţării în 2009 într-o perioadă complicată pentru
Republica Moldova, caracterizată printr-o profundă criză a democraţiei. Aceasta se manifesta
atunci prin faptul că instituţiile democratice erau nefuncţionale și nu puteau asigura respectarea
plenară a drepturilor și libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, iar „verticala puterii” suprimase
autonomia locală și desconsideraseră drepturile colectivităţilor locale.
Spre această stare de lucruri s-a mers treptat. Astfel, cunoaștem tentativele Partidului
Comuniștilor, după preluarea puterii în 2001, de revizuire a formelor precedente de organizare
a administraţiei publice. Astfel, prin Legea nr. 781 –XV din 27 decembrie 2001 s-a încercat
să se facă modificări esenţiale în sistemul administraţiei publice locale [2]. Aceste modificări
prevedeau: trecerea de la sistemul de judeţe la cel de raioane; substituirea instituţiei prefectului
cu instituţia președintelui comitetului executiv raional; excluderea serviciilor descentralizate;
alegerea primarului de către consiliul local și exercitarea de către acesta a funcţiei de președinte
al consiliului; posibilitatea eliberării din funcţie a primarului de către consiliul ierarhic superior;
excluderea posibilităţii instituirii impozitelor și taxelor locale; posibilitatea ridicării mandatului
președintelui comitetului executiv raional înainte de termen la propunerea Guvernului;
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posibilitatea demiterii din funcţie de către Parlament a președintelui, vicepreședintelui și
secretarului comitetului executiv raional în cazul în care aceștea nu pot să fie demiși de către
consiluil raional, și altele.
După cum putem cu ușurinţă observa, prin modificările preconizate atunci, se schimba conceptul iniţial al administraţiei publice locale și, prin aceasta, se făceau abateri serioase de la normele democratice și de la prevederile constituţionale, lucru dovedit ulterior de Curtea Constituţională, care a calificat majoritatea prevederilor din Legea nominalizată ca fiind drept neconstituţionale.
Aceasta a împedicat punerea ei în aplicare și ca urmare a apărut necesitatea adoptării unei legi noi
privind administraţia publică locală.
Cît privește, organizarea administrativ-teritorială, guvernarea comunistă a reușit să implementeze, în anul 2003, prevederile Legii nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea
administrativ-teritorială a Republicii Moldova [3], prin care, mai mult din considerente politice,
au fost lichidate judeţele și s-au format 34 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul al doilea,
inclusiv: 32 de raioane, municipiul Chișinău și UTA Găgăuzia. Prin această contrareformă, cum
este ea numită de unii autori [4], s-au adus prejudicii serioase procesului de modernizare a administraţiei publice, lucru menţionat atunci și de organismele europene.
Luînd în considerare necesitatea de revenire la normalitate și asigurarea continuităţii acţiunilor iniţiate de Alianţa pentru Integrare Europeană, în mandatul anterior, deși trunchiat, viziunea
strategică a Programului de Guvernare pentru perioada 2011-2014 o constituie creșterea bunăstării populaţiei, care se axează pe două obiective majore ale Guvernului: creșterea nivelului de trai
al cetăţenilor și integrarea europeană. Pentru realizarea acestor obiective generale vor fi întreprinse o serie de acţiuni pentru protecţia socială a cetăţenilor, dezvoltarea economiei, consolidarea statului de drept, creșterea numărului locurilor de muncă, dezvoltarea relaţiilor cu partenerii
externi, atragerea investiţiilor și alte acţiuni care au ca finalitate o viaţă mai bună pentru cetăţenii
noștri și accelerarea integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană.
Programul de Guvernare pentru perioada 2011-2014 prevede, în calitate de priorităţi: a) integrarea europeană; b) reintegrarea ţării; c) politică externă eficientă și echilibrată; d) supremaţia
legii; e) combaterea sărăciei, servicii publice de calitate; f) creștere economică durabilă; g) descentralizarea puterii. După cum putem observa priorităţile actuale ale Guvernului, faţă de cele conţinute în Programul anterior au fost extinse numeric de la cinci la șapte, adăugîndu-se două priorităţi: politica externă eficientă și echilibrată și, problema combaterii sărăciei și prestării serviciilor publice de calitate, precum și au fost redactate unele denumirii ale altor priorităţi, lucru firesc
în viziunea noastră, dat fiind faptul că condiţiile noi de activitate, evoluţia situaţiei social-economice și politice din ţară impuneau acest comportament.
Pentru studiul nostru o însemnătate deosebită o are prioritatea întitulată Descentralizarea
puterii, care desemnează drept sarcină, aplicarea în continuare a principiilor și normelor europene în domeniul administraţiei publice și demontarea definitivă a „verticalei puterii”. Apropierea
Republicii Moldova de Uniunea Europeană se poate produce doar în condiţiile unui stat în care
structurile puternic ierarhizate sînt înlocuite cu structuri descentralizate, transparente și dinamice, întemeiate pe supremaţia legii, a drepturilor și libertăţilor civile.
Realizarea acestor sarcini, Guvernul o vede prin corelarea reformei administraţiei publice centrale cu cea a administraţiei publice locale și transferul de competenţe către autorităţile publice locale, inclusiv în domeniul finanţelor publice. Descentralizarea puterii și abilitarea autorităţilor administraţiei publice locale cu puteri reale vor avea o contribuţie majoră și la dezvoltarea veritabilă a
rgiunilor, desconcentrînd și activitatea economică pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
Corelarea reformei la aceste două niveluri este justificată, în viziunea noastră, prin faptul că
procesul de ferormare a administraţiei publice locale depinde în mare măsură de transformările
și schimbările de la nivelul administraţiei publice centrale. Este imposibil de realizat reformarea
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administraţiei publice locale în afara reformei administraţiei publice în ansamblu, deoarece după
natura lor schimbările din administraţia publică poartă un caracter interdependent și cuprind
toate nivelurile administraţiei. Sincronizarea reformei acestor două niveluri ale administraţiei
publice este condiţionată și de faptul că atît mediul economic, cît și cel social impune acţiuni
adecvate ale organelor administraţiei publice de ambele niveluri, în scopul soluţionării problemelor de ordin economic și social la nivelul statului și al comunităţilor locale.
Pornind de la contextul priorităţii nominalizate, în compartimentul Administraţie responsabilă şi eficientă a Programului de activitate al Guvernului sînt planificate acţiuni concrete, care au
ca obiectiv realizarea ei în practică, și anume: a) reforma administraţiei publice centrale; b) descentralizare și autonomie locală; c) e-guvernarea în serviciul cetăţenilor; d) dezvoltare locală și
regională echilibrată. Vom menţiona structura adecvată a compartimentului respectiv și corespunderea, în temei, a acţiunilor planificate obiectivelor formulate.
În continuare vom examina conţinutul și caracterul acestor patru direcţii de activitate.
a) Reforma administraţiei publice centrale
Printre acţiunile privind reforma administraţiei publice centrale se evidenţiează acele referitoare la restructurarea instituţională care prevăd crearea unui cadru instituţional eficient, funcţional și durabil, dedicat supremaţiei legii și acordării unor servicii publice calitative populaţiei.
Aceasta se poate dobîndi prin continuarea procesului de optimizare a structurii, cum a sistemului
instituţiilor administraţiei publice centrale în ansamblu, cît și reorganizării interne a autorităţilor
administraţiei publice centrale.
Ni se pare, însă, nejustificată excluderea din Programul de Guvernare pentru perioada 20112014 a stipulării care se conţinea în Programul anterior pentru perioada 2009-2013 privind legiferarea instituţiei reprezentantului Guvernului în teritoriu, stabilirea funcţiiolor și atribuţiilor
acestuia, precum și reglementarea raporturilor lui cu autorităţile administraţiei publice locale.
Vom menţiona că în cadrul reformei administrativ-teritoriale din 1999 a fost instituţionalizată
funcţia de prefect, care în calitate de reprezentant al Guvernului în fostele judeţe avea menirea să
asigure realizarea în teritoriu a intereselor naţionale. După desfiinţarea judeţelor în 2003, aceste
funcţii, după o anumită perioadă de incertitudini au fost preluate trunchiat de către direcţiile
control administrativ ale fostului Minister al Administraţiei Publice Locale, iar după lichidarea
acestui minister, din 2009 sînt exercitate de către Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat, statutul cărora necesită fortificare, inclusiv prin acordarea acestora personalitate juridică.
Asigurînd o anumită continuitate a prevederilor Strategiei de reformă a administraţiei publice
centrale din 2005 [5], care nu au fost pe deplin realizate, Programul de activitate al Guvernului
accentuează necesitatea asigurării unui proces decizional transparent și eficient, prin instituţionalizarea unei platforme de dialog și consultare a societăţii civile în formularea, implementarea,
monitorizarea și evaluarea politicilor publice, consolidarea capacităţilor de analiză, și evaluare a
politicilor în autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate și promovarea înţelegerii
procesului de planificare strategică în mediul societăţii civile.
În acest sens, vom menţiona acţiunile concrete întreprinse de Guvern în această direcţie prin
crearea la 19 ianuarie 2010 a Cosiliului Naţional pentru Participare [6]. Acesta este un organ consultativ, format din reprezentanţi ai 30 de organizaţii neguvrnamentale active în diferite domenii
de activitate, scopul căruia este dezvoltarea și promovarea parteneriatului strategic între autorităţile publice, societatea civilă și sectorul privat în vederea consolidării democraţiei participative în
Republica Moldova. El facilitează comunicarea și participarea părţilor interesate la identificarea
priorităţilor strategice de dezvoltare a ţării și participarea părţilor acestora în procesul de luare
a deciziilor. În activitatea sa, Consiliul nominalizat se bazează pe două dimensiuni de bază, și
anume: - participarea la toate etapele de planificare strategică; - crearea cadrului instituţional de
consultare la nivelul autorităţilor publice centrale.
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Vom menţiona că încercări de antrenare a societăţii civile în procesul decizional au fost făcute și anterior. Astfel, în 1999 cînd Republica Moldova, de rînd cu multe alte ţări în proces de
dezvoltare s-a lansat în procesul de elaborare a Strategiei de Creștere Economică și Reducere a
Sărăciei (SCERS), Guvernul a încercat să asigure participarea tuturor părţilor interesate în exerciţiul de elaborare a acestui document important. Mai apoi aceiași modalitate s-a folosit în 2007 la
elaborarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare. Dacă ar fi să apreciem participarea societăţii civile
în procesul de adoptare a deciziilor, pentru perioadele menţionate mai sus, am putea-o defini ca
una ad-hoc, care nu avea un caracter sistematic. La aceasta trebuie de adăugat că, în mare parte
participarea societăţii civile se datora recomandărilor insistente ale partenerilor de dezvoltare, și
mai puţin deschiderii autorităţilor publice de atunci către societatea civilă.
Odată cu adoptarea Legii privind transparenţa în procesul decizional [7] , participarea societăţii civile în acest proces devine mai activă, inclusiv prin Cosiliului Naţional pentru Participare,
cu toate că în acest domeniu mai sînt încă multe impedimente. Consiliul nu a devenit, deocomdată, acea structură care ar influenţa procesul decizional în măsura în care o cer realităţile societăţii
moldovenești, iar Guvernul nu folosește plenar posibilităţile Consiliului în acest domeniu.
Reprezintă interes, în contextul investigaţiei noastre, prevederile Programului de activitate
al Guvernului, privind dezvoltarea unui serviciu public meritocratic, format din funcţionari publici recrutaţi, evaluaţi și promovaţi în baza calităţilor profesionale și performanţei în exercitarea
sarcinilor de serviciu. Aceasta se poate de realizat prin separarea funcţiilor politice de funcţiile
administrative, instituţionalizarea unui sistem de recrutare, evaluare și promovare în bază de
merit și competenţe, adoptarea unei noi grile de clasificare și gradare a funcţiilor publice, urmată
de reformarea sistemului de salarizare a funcţionarilor publici.
Aceste idei au fost expuse de subsemnatul încă cu mulţi ani în urmă cînd au fost formulate și
unele recomandări în acest sens [8]. Ţinînd seamă că Programul de Guvernare pentru perioada
2011-2014 presupune, pe de o parte, restructurarea internă a ministerelor, iar pe de altă parte
instituirea în cadrul acestora a funcţiei de Secretar de Stat, vom reitera aici doar unele din aceste
idei. Evidenţiem și susţinem necesitatea delimitării clare a funcţiilor politice de cele administrative. În viziunea noastră, numai ministrul poate reprezenta o formaţiune politică. În exercitarea
funcţiei politice care presupune activitatea în calitate de creator de politici, el înaintează spre
examinare Guvernului proiecte de acte normative, concepţii, strategii, care ulterior, sînt înaintate legislativului spre aprobare. În aceiași calitate, ministrul reprezină ministerul în raporturile
cu Guvernul, Parlamentul, Șeful Statului, cu autorităţile administraţiei publice centrale și locale,
precum și cu organisme similare din alte ţări.
Cît privește funcţia administrativă, continuăm să insistăm asupra faptului că este oportun ca
ea să fie exercitată de Secretarul de Stat, funcţie ocupată prin concurs, care trebuie să se bucure de
stabilitate și să nu fie afectată de procedura de învestire a Guvernului. Același lucru trebuie să se răsfrîngă și asupra întregului aparat de funţionari ai ministerelor. Această practică este folosită în multe
ţări europene asigurînd continuitate și profesionalism la personalul din administraţia publică.
Întrucît Programul de activitate al Guvernului, în acest compartiment, prevede și unele acţiuni cu referinţă la reformarea Academiei de Administrare Publică pe lîngă Președintele Republicii Moldova, găsim de cuviinţă să ne expunem succint asupra lor.Vom menţiona, în primul rînd,
inconsecvenţa cu care Guvernul tratează reformarea acestei unstituţii. Dacă în Programul de activitate pentru perioada 2009-2013 reformarea Academiei de Administrare Publică se preconiza
ca o acţiune „în vederea specializării acesteia în domeniul perfecţionării funcţionarilor publici și
altor angajaţi din administraţia publică centrală și locală”, apoi în Programul de activitate pentru
perioada 2011-2014, alături de reiterarea acestei stipulări se mai prevede „racordarea statutului
acesteia la celelalte instituţii de învăţămînt superior”. Alături de această vădită inconsecvenţă în
acţiunile planificate, se observă și o abatere serioasă de la menirea acestei instituţii formulate
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anterior în Statutul ei „ca o instituţie de stat de învăţămînt superior, care își desfășoară activitatea
în calitate de centru naţioal de promovare a politicii de stat în domeniul administraţiei publice,
de instruire a personalului din serviciul public și de asigurare știinţifică și metodică a activităţii
autorităţilor publice” [9]. Reieșind din această menire a Academiei, statutul instituţiei respective
nu poate fi identic cu cel al celorlalte instituţii de învăţămînt superior, în virtutea locului și rolului
pe care îl deţine în sistemul administraţiei publice. De felul cum se va moderniza sistemul de
pregătire și perfecţionare a personalului din / pentru serviciul public, cine și cum va promova
politica de stat în domeniul administraţiei publice, cine și cum va acorda asistenţa metodică în
activitatea autorităţilor administraţiei publice va depinde, în ultimă instanţă, modernizarea sistemului administrativ al Republicii Moldova în ansamblu și ajustarea lui la standardele europene.
b) Descentralizare și autonomie locală
În domeniul descentralizării și autonomiei locale, Programul de activitate al Guvernului pe
prim plan plasează aprobarea Strategiei naţionale de descentralizare, elaborarea și aprobarea strategiilor sectoriale de descentralizare. Necesitatea elaborării acestor strategii reiese din faptul că
descentralizarea reprezintă un proces continuu, progresiv, care evoluează odată cu extinderea
capacităţii administrative a unităţilor administrativ-teritoriale, în vederea gestionării eficiente a
serviciilor publice din responsabilitatea acestora [10]. Pe de altă parte, ministerele, alte autorităţi
ale administraţiei publice centrale de specialitate, împreună cu autorităţile administraţiei publice
locale pot iniţia diverse proiecte de testare și evaluare a descentralizării sectoriale. Conceperea
acestor procese la nivel strategic și identificarea modalităţilor de implementare ar facilita, în viziunea noastră, procesul de descentralizare și autonomie locală.
În al doilea rînd, se acordă o atenţie majoră ajustării cadrului legal la principiile constituţionale privind descentralizarea serviciilor publice și autonomia locală, precum și la prevederile Cartei
Europene: exerciţiu autonom al puterii locale [11]. Considerăm această abordare justificată, deoarece dezvoltarea cadrului legal, normativ și instituţional corespunzător descentralizării și autonomiei locale, pot asigura pentru viitor transferul real de competenţe către autorităţile publice
locale și consolidarea capacităţii administrative a acestora, fortificarea autonomiei financiare și
patrimoniale a autorităţilor publice locale.
Despre aceasta ne vorbește grăitor experienţa nu tocmai fericită a municipiului Chișinău care
activează în baza unei Legi privind Statutul municipiului Chișinău încă din 19 aprilie 1995 [12],
care nu mai corespunde exigenţilor timpului. În acest sens, considerăm bunevenite prevederile
Programului de activitate al Guvernului privid necesitatea elaborării și adoptării unui pachet
legislativ privind statutul municipiului Chișinău, inclusiv cu delimitarea clară a atribuţiilor consiliului municipal și a primarului general. Experienţa practică din ultimii ani și disensiunile apărute periodic între organul deliberativ și executiv din municipiul Chișinău, sînt un argument în
plus, că ele derivă în majoritatea cazurilor, din imperfecţiunea delimitării clare a competenţelor
între aceste autorităţi.
Printre acţiunile care ar fortifica statutul autorităţilor administraţiei publice locale și ar asigura modernizarea activităţii lor se înscriu: definitivarea procesului de delimitare a funcţiilor
administraţiei centrale de funcţiile administraţiei publice locale, revizuirea atribuţiilor organelor
de control în raport cu administraţia publică locală, elaborarea normelor metodologice de evidenţă a patrimoniului local. Salutabile sînt intenţiile de creare a unui registru unitar și general al
proprietăţii municipale, asigurarea dreptului autorităţilor publice locale de a-și stabili statele de
personal și organigrama în anumite limite bugetare cu eliminarea implicării autorităţilor centrale
în acest proces. Importante sînt prevederile privind garantarea realizării drepturilor și obligaţiunilor angajaţilor autorităţilor publice locale pe bază de profesionalism și performanţă.
Merită atenţie prevederile privind reformarea sistemului finanţelor publice locale în conformitate cu principiile constituţionale și standardele europene privind autonomia locală. În acest
16

sens, vom accentua utilitatea reconsiderării sistemului actual de venituri și cheltuieli ale autorităţilor publice locale, precum și a întregului proces de elaborare, adoptare, administrare și executare a bugetului local. Considerăm binevenite prevederile privind delimitarea responsabilităţilor
autorităţilor executive ale administraţiei publice locale de nivelul întîi și de nivelul al doilea și a
serviciilor desconcentrate în teritoriu în domeniul finanţelor publice locale.
Deosebit de importante sînt stipulările privind necesitatea elaborării formulelor de transferturi directe de la bugetul de stat la bugetele locale, activităţi solicitate de mai mulţi ani de către
reprezentanţii administraţiei publice locale de nivelul întîi, dar care, cu regret, nu și-au găsit soluţionarea lor pînă în prezent. Ar facilita activitatea administraţiei publice locale în condiţiile
autonomiei locale și îmbunătăţirea, așa cum prevede Programul de activitate al Guvernului, a cadrului legal privind împrumuturile publice la nivel local, consolidarea capacităţilor autorităţilor
publice locale în gestionarea resurselor de împrumut.
Programul de activitate al Guvernului pentru perioada 2011-2014 mai stabilește ca sarcină
elaborarea unor criterii obiective (mărimea teritoriului administrat, numărul populaţiei, resursele financiare locale, veniturile medii pe cap de locuitor), care ar stabili numărul populaţiei cuprins într-o unitate administrativ-teritorială. Întradevăr, organizarea administrativă a teritoriului
statului nu trebuie să se facă în mod arbitrar. Ea presupune utilizarea unor criterii care ar asigura
optimizarea efectelor produse în rezultatul implementării unei astfel de politici și ar îmbunătăţi
gestionarea autonomă a treburilor publice de nivel local. Experienţa acumulată în plan global ne
vorbește despre oportunitatea utilizării unui complex de criterii [13]:
- criteriul economic prevede analiza posibilităţilor unităţilor administraţiv-teritoriale de a asigura dezvoltarea economică a teritoriului prin amplasarea raţională a forţelor de producţie și folosirea eficientă a resurselor naturale și umane, crearea bazei impozabile care are menirea să asigure partea de venituri a bugetelor publice a unităţilor administrativ-teritoriale;
- criteriul demografic are la bază analiza indicilor referitori la numărul populaţiei ce locuiește
în unitatea administrativ-teritorială, structura socială a populaţiei după vîrstă, ocupaţii și alţi indicatori, prognoza pivind dinamica proceselor migraţioniste;
- criteriul geografic presupune o amplasare în aceiași unitate administrativ-teritorială a comunităţilor compact dislocate în spaţiul învecinat și existenţa căilor de comunicare între localităţile
ce fac parte din unitatea administrativ-teritorială respectivă;
- criteriul istoric prevede respectarea tradiţiilor și asigurarea continuităţii în organizarea administrativ-teritorială bazată pe factorii obiectivi de apartenenţă istorică a comunităţii date la o
anumită unitate administrativ-teritorial;
- criteriul etnic presupune oportunitatea și utilitatea amplasării în aceeași unitate administrativ-teritorială a comunităţilor compact așezate în care locuiește populaţie de aceiași etnie.
Prin urmare, delimitarea cadrului spaţial al statului în unităţi administrativ-teritoriale nu este
un scop în sine. Aceste unităţi administrative sînt organizate în interesul unei mai bune deserviri
a intereselor colectivităţilor umane. Republica Moldova, mai devreme ori mai tîrziu va trebui să
revină la problema organizării administrative a teritoriului, iar prevederile din Programul de activitate al Guvernului privind necesitatea elaborării criterilor în această problemă o considerăm
drept o activitate pregătitoare pentru o eventuală reformă administrativ – teritorială.
c) e-Guvernarea în serviciul cetăţenilor
În lumea modernă informaţia este o sursă la fel de importantă în activitatea organelor administraţiei publice ca și resursele umane, financiare și materiale. Crearea unui sistem informaţional
modern constituie o pîrghie de modernizare a administraţiei publice. Acest sistem prevede o
utilare tehnică modernă cu reţele informaţionale și baze de date pe diferite domenii de activitate.
Cu cît este mai amănunţită și mai veridică informaţia, cu atît mai operative și mai depline, după
conţinut, vor fi deciziile adoptate de organele administraţiei publice.
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In acest sens, în ultimii ani s-au produs schimbări esenţiale și în Republica Moldova. Aceasta
se referă la crearea unor reţele informaţionale compiuterizate și la folosirea unor tehnologii informaţionale moderne în domeniul documentării administrative. Din anul 2005 funcţionează un
minister de resort, care elaborează și promovează politici în domeniul tehnologiilor informaţionale, în general, și în domeniul administraţiei publice, în particular.
Astfel, vom menţiona aprobarea prin Hotărîrea Guvernului nr. 225 din 9 martie 2005 a Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale – „Moldova electronică” [14], urmată
de aprobarea Concepţiei guvernării electronice prin Hotărîrea Guvernului nr.733 din 28 iunie
2006 [15]. Aceste documente au stabilit mai multe obiective în domeniul guvernării electronice,
o parte din ele fiind realizate în termenii stabiliţi, altele, rămînînd restante pîna la ziua de astăzi,
cauzele acestei stări de lucruri fiind analizate în unele studii autohtone [16].
Programul de activitate al Guvernului pentru perioada 2011-2014 vine cu formularea unor
sarcini noi care prevăd optimizarea infrastructurii informaţionale a sectorului public cu asigurarea securităţii informaţionale a e-Guvernării, eficientizarea comunicării și coordonării între
agenţiile guvernamentale de nivel central, raional și local. Una din priorităţi prevede adoptarea
și implementarea Strategiei de transformare a guvernării prin tehnologii informaţionale și de
comunicare și a Planului de acţiuni privind modernizarea tehnologică a sectorului public, ca
premise și platformă pentru emegrenţa unei economii digitale competitive. Aceasta presupune
și elaborarea unui cadru legal adecvat privind e-transfomarea și e-guvernarea în baza celor mai
bune practici internaţionale și din Uniunea Europeană.
Un rol deosebit se acordă implementării Portalului Guvern către Cetăţeni, Guvern către Bussiness și Guvern către Guvern. Portalul guvernamental este conceput ca un important element
de infrastructură a e-Guvernării, care asigură, după cum putem observa din cele expuse mai
sus, interacţiunea diferitor sisteme informaţionale în procesul de prestare a serviciilor publice,
schimbului de informaţii între cetăţeni, mediul de afaceri și autorităţile administraţiei publice.
Portalul guvernamental, spre deosebire de o pagină-web obișnuită, îdeplinește mai multe funcţii,
și anume: oferirea informaţiei despre activitatea autorităţilor administraţiei publice, asigurarea
accesului la resusele informaţionale de stat și prestarea serviciilor publice. Accent se pune pe
modernizarea tehnologică și profesionalizarea administraţiei publice prin prestarea serviciilor
on-line și în regim mobil pentru cetăţeni și business, cum ar fi, de exemplu: e-achiziţii publice, etaxe, e-vamă, e- sănătate, și altele. Aceste acţiuni sînt interpretate și ca niște premise de diminuare
a corupţiei, utilizare eficientă a banilor publici.
În Programul de activitate al Guvernului se formulează și sarcina creării platformei pentru
introducerea votului electronic și susţinerea formelor de democraţie participativă prin sisteme
electronice, indiferent de locul în care cetăţeanul se află în momentul desfășurării alegerilor. De
asemenea, se planifică implementarea serviciilor electronice în educaţie, sănătate, protecţie socială, agricultură, precum și a tuturor serviciilor electronice obligatorii în Uniunea Europeană.
În acest sens, vom menţiona că în calitate de prioritate pentru următorii ani este și localizarea
Agendei Digitale Europa 2020 și planului de acţiuni al Uniunii Europene e-Guvernarea 20112015 în Republica Moldova.
Realizarea prevederilor Programului de activitae al Guvernului în domeniul e-Guvernării în
serviciul cetăţenilor constituie incontestabil o verigă importantă a procesului de modernizare a
administraţiei publice din Republica Moldova și ajustarea ei la rigorile europene.
d). Dezvoltare locală și regională echilibrată
Acţiunile din sfera descentralizării și autonomiei locale sînt completate în Programul de activitate al Guvernului pentru perioada 2011-2014 de cele din sfera dezvoltării locale și regionale
echilibrate. În acest compartiment prioritare se consideră reducerea dezechilibrelor regionale de
dezvoltare prin implementarea proiectelor de investiţii și stimularea creșterii în regiunile defavo18

rizate, încurajarea iniţiativei la nivel local și regional prin promovarea culturii de cooperare între
autorităţile publice centrale și locale, asigurarea consecvenţei între politicile naţionale sectoriale
și politicile de dezvoltare locală.
În viziunea cercetătorilor Igor Bucataru și Vasile Cujbă, pe care o împărtășim și noi, pentru
sistemul politico-administrativ moldovenesc procesul de dezvoltare regională, atît la nivel conceptual, cît și la nivel practic de implementare se află într-o situaţie incipientă. În pofida faptului
că anumite elemente ale dezvoltării regionale, cum ar fi cooperarea transfrontalieră de exemplu,
au început să fie implementate încă la sfîrșitul anilor 90 ai secolului al XX-lea, despre o implementare a politicilor de dezvoltare regională în mod centralizat și consecvent încă nu putea fi
vorba la acea etapă. Doar în a doua jumătate a deceniului actual, este edificat cadrul legal și se
întreprind încercări de a forma, inclusiv, un cadru instituţional care ar asigura implementarea politicilor de dezvoltare regională la toate nivelurile administrative. În esenţă, dezvoltarea regională,
atît în calitate de principiu, cît și de politici și instrumente operaţionale, reprezintă o realitate
relativ nouă și insuficient dezvoltată pentru sistemul administrativ al Republicii Moldova [17].
Reieșind din această situaţie concretă, Programul de activitate al Guvernului prevede în calitate de acţiuni prioritare pentru perioada 2011- 2014 adoptarea cadrului normativ de reglementare a activităţilor privind rolul instituţiilor dezvoltării regionale și relaţiile dintre acestea,
managementul dezvoltării regionale, sistemul de finanţare a proiectelor de dezvoltare regională.
Se planifică armonizarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională și a strategiilor regionale de
dezvoltare pentru regiunile Nord, Centru, și Sud, în vederea îmbunătăţirii planificării teritoriale
și localizării investiţiilor. Aceasta se întrevede de realizat prin perfecţionarea mecanismului de finanţare a dezvoltării regionale de la bugetul de stat prin Fondul Naţional de Dezvoltare Regională, precum și prin facilitarea și susţinerea autorităţilor publice locale în aplicarea pentru finanţare
din programele europene de cooperare transfrontalieră și alte fonduri externe.
Unele acţiuni din Programul de activitate al Guvernului pentru perioada 2011-2014 referitoare la sfera administraţiei publice, reprezintă o dezvoltare a programelor anterioare, care din
anumite cauze nu au fost realizate, fie complet, fie parţial. Aceasta se referă la implementarea
incompletă și fragmentară, iar uneori și eronată a cadrului normativ privind organizarea și funcţionarea administraţiei publice, la absenţa condiţiilor reale de manifestare a autonomiei locale, la
imperfecţiunile existente privind relaţiile interbugetare dintre autorităţile administraţiei centrale
și administraţiei publice locale, la politica defectuasă de personal, nesoluţionarea cărora a prejudiciat evoluţia administraţiei publice spre standardele europene.
Generalizînd cele investigate în prezentul studiu, deducem că Programul de activitate al Guvernului pentru perioada 2011-2014 reprezintă o emanare a discursului politic democratic al
guvernării actuale, care pornește de la premisa că integrarea europeană este un deziderat fundamental al Republicii Moldova, care poate fi realizat pe calea democratizării sistemului politic
și modernizării administraţiei publice. Pentru ca aceasta să se întîmple, în viziunea noastră, nu
este în de ajuns doar discursul politic, dar se cere desfășurată și o mare activitate organizatorică
de implementare a celor planificate, acţiuni iniţiate de prezenta guvernare, dar care necesită amplificare.
Realizarea celor planificate trebuie să reprezinte o sarcină majoră în activitatea autorităţilor
statului, chemate să asigure în continuare, evoluţia democratică și ireversibilă a sistemului politic
și modernizarea administraţiai publice. Aceasta presupune reevaluarea, în continuare, a rolului
administraţiei de stat în gestionarea treburilor publice cu creșterea concomitentă a rolului comunităţilor locale în exercitarea administraţiei.
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EVOLUŢIA REGLEMENTĂRII TRANSNISTRENE ÎN CONTEXTUL
REINTEGRĂRII STATULUI REPUBLICA MOLDOVA
GVIDIANI Alin
Direcţia juridică, MAI al RM
,,Conflictul transnistrean este, probabil, problema
cea mai gravă cu care se confruntă Republica Moldova”
(Oleg Serebrian)

Abstract
Transnistria is internationally recognised as being a legal part of the Republic of Moldova, although de facto control is exercised by its internationally unrecognised government which declared
independence from Moldova in 1990 with Tiraspol as its declared capital. Transnistria is sometimes
compared with other post-Soviet frozen conflict zones such as Nagorno-Karabakh, Abkhazia, and
South Ossetia. Evolution of negotiation process can be divided into 4 different periods: 1) post-military (1992-1996); 2) Transnistria as a part of negotiation process (1997-2000); 3) confrontation
of solution projects (2001-2005); 4) internationalization of negotiation process (2005-present day).
Aspecte generale.
Transnistria (Pridnestrovie), parte componentă a Republicii Moldova, și-a declarat la data de 2
septembrie 1990 independenţa sub numele de Republica Moldovenească Nistreană, cu capitala la
Tiraspol. La nivel internaţional, însă această independenţă nu a fost recunoscută, pentru un teritoriu separatist, cu o suprafaţă totală de 3.567 km2 și o populaţie de 555.500 locuitori, fiind situată
pe malul stîng al rîului Nistru [20]. Preluarea controlului asupra acestui teritoriu de forţe separatiste, susţinute activ de forţe pro-sovietice, a generat în primăvara-vara anului 1992, izbucnirea
unui conflict sîngeros în zona de est a RM (Transnistria), soldat cu 1500 de persoane decedate.
După semnarea unui acord, Federaţia Rusă a decis să lase câteva mii de militari în zonă pentru a
menţine pacea, însă aceștia au ajutat în final la consolidarea autorităţilor separatiste. De atunci,
guvernul moldovean nu mai are nici o autoritate asupra regiunii transnistrene, în afară de 6 sate
din raionul Dubăsari. Din iulie 1992, trupe de pace cu soldaţi din Rusia, Moldova si Transnistria
supraveghează zona de siguranţă de 20 km lăţime în lungul rîului Nistru. Un rol activ, în zonă
revine și Misiunii OSCE, care din 1994, participă în calitate de observator în cadrul Comisiei
Unificate de Control (instituite din iulie 1992) și ale cărei eforturi sînt îndreptate spre medierea
conflictului, promovarea încrederii și transparenţei militare [18]. Într-un nou contract semnat la
19.11.1999 (Istanbul) asupra «Forţelor armate convenţionale în Europa» (contractul KSE) Rusia
și-a asumat obligaţiile de a-și retrage arsenalele pînă la sfîrșitul lui 2001, și pînă la sfîrșitul lui 2002
să-și retragă trupele, acesta însă nu a fost ratificat de Duma rusă nici pînă în prezent. Uniunea
Europeană și Statele Unite au aderat la procesul identificare a unei soluţii definitive și complete
a conflictului transnistrean, în calitate de observatori, din toamna anului 2005. Înaintarea unor
soluţii de federalizare a RM, prin prisma unor largi autonomii politico-administrative, atît pentru
UTA Gagauz-Yeri, cît și Transnistria, nu au dat soluţii de perspectivă și în consecinţă au suportat
eșec. La 17 septembrie 2006, autorităţile separatiste transnistrene au organizat un referendum
privind soarta viitoare a Transnistriei, care a arătat că o majoritate largă sprijină independenţa
21

faţă de Republica Moldova și aderarea la Federaţia Rusă. Rezultatele acestui referendum nu au
fost însă recunoscute de comunitatea internaţională.
Evoluţia procesului de negocieri în reglementarea diferendului transnistrean.
Reglementarea conflictului transnistrean o vom diviza în corelaţie cu derularea procesului de
negocieri, în 4 etape distincte:
1) perioada postmilitară (1992-1996);
2) perioada parităţii procesului de negocieri (1997-2000);
3) perioada confruntărilor (2001-2005);
4) perioada de internaţionalizare a procesului de negocieri (2005-prezent).
Menţionăm că demarararea procesului de negocieri, a constituit o condiţie imperioasă pentru trecerea controlată a diferendului, dintr-o stare incertă într-o stare ,,îngheţată”. Implicarea
mediatorilor internaţionali, modificarea formatului de negocieri, a determinat o ,,îngheţare” și
mai profundă a conflictului, motivîndu-se luarea unei poziţii mai favorabile pentru mai tîrziu.
1. Perioada postmilitară (1992-1996): Debutul ei ţine de semnarea, pe 21 iulie 1992 a Convenţiei cu privire la principiile reglementării pașnice a conflictului armat din zona nistreană a
RM. Iniţial, Federaţia Rusă a confirmat că RM trebuie să fie unitară, iar Transnistria să fie parte
componentă a acesteia, dar cu un statut politic special [2, p. 13]. În ianuarie 1993, în Transnistria
au fost publicate proiectele documentelor cu privire la delimitarea atribuţiilor și cu privire la crearea confederaţiei moldovenești. În cadrul respectivei reuniuni, partea moldovenească a respins
documentele propuse. Apoi, în luna iunie 1994, la Bender a fost semnat Acordul cu privire la
principiile de cooperare dintre Comisia Unificată de Control și OSCE în Zona de Securitate. Pe
14 februarie 1995, Sovietul Suprem al Transnistriei a adoptat Hotărîrea cu privire la organizarea
unui referendum 1 referitor la retragerea Armatei a 14-a și a făcut apel către Duma de Stat a Rusiei
să se abţină de la ratificarea acordului cu RM privind retragerea forţelor armate. În luna august
1995, autorităţile transnistrene decid să elaboreze o nouă constituţie, aprobată prin referendum
2
, pe 24 decembrie 1995, împreună cu chestiunea aderării Transnistriei la CSI. După acest referendum, regiunea a fost proclamată stat suveran și independent. Reacţia autorităţilor RM a fost
obișnuită și previzibilă – suspendarea negocierilor. În luna iunie 1996, a demarat elaborarea Memorandumului privind determinarea statutului politic al Transnistriei, publicat în luna septembrie al aceluiași an, conţinînd prevederi privind neaplicarea forţei sau a ameninţărilor în relaţiile
bilaterale; soluţionarea divergenţelor pe cale pașnică prin intermediul Rusiei, Ucrainei, OSCE;
participarea Transnistriei la formarea politicii externe a Moldovei în chestiuni ce ţin de interesele
regiunii ș.a. Conchidem, că pe parcursul perioadei postmilitare, Transnistria a reușit să păstreze
prezenţa militară a Rusiei pe baza principiului ,,sincronizării”, să finalizeze edificarea structurilor
puterii, să devină o parte a procesului de negocieri și să obţină ștampilele vamale moldovenești
fără nici un fel de cedări.
2. Perioada parităţii procesului de negocieri (1997-2000): Formal, perioada dată, începe
odată cu instaurarea în funcţie a președintelui Petru Lucinschi (15 ianuarie 1997). Pe 8 mai 1997,
la Moscova, Petru Lucinschi și Igor Smirnov au semnat, în prezenţa președinţilor statelor garant
și a reprezentantului OSCE, Memorandumul cu privire la bazele normalizării relaţiilor dintre
RM și Transnistria, statuînd că acestea sînt părţi egale în procesul de edificare a statului comun.
Apoi, pe 24 mai 1997, ambii lideri au decis crearea unor comisii pentru coordonarea și asigurarea
procesului de negocieri. Însă, deja în septembrie 1997, tratativele au fost blocate. Pe 15 ianuarie
1998, Moldova a propus spre examinare Acordul cu privire la unele principii și măsuri concrete
de restabilire a spaţiului economic, social și juridic unic în cadrul unui stat comun. Transnistria,
1 93% din electorat s-au pronunţat în favoarea menţinerii armatei ruseşti.
2 81,8% din alegători au votat pentru.
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în replică, a prezentat propunerea privind ,,statalitatea RMN”. Abia la 17 februarie 1998 negocierile au
fost, oarecum deblocate. Pe 21 iulie 1998, Lucinschi și Smirnov au semnat Acordul privind garanţiile de
securitate în scopul exploatării podurilor reconstruite pe rîul Nistru. Nouă observatori militari ucraineni
și-au început activitatea în Zona de Securitate, pe 25 august 1998. În luna iulie 1999, Lucinschi și Smirnov, împreună cu reprezentanţii mediatorilor, au aprobat declaraţia comună privind edificarea relaţiilor
dintre părţi pe baza principiului hotare, spaţiu economic şi social, de apărare şi de drept comune. Cel mai
important eveniment al anului 1999, a fost asumarea de către Rusia, la Summitul OSCE de la Istanbul, a
angajamentelor privind evacuarea trupelor rusești de pe teritoriul raioanelor de est ale RM, pînă la sfîrșitul anului 2002. În 2002, însă, n-a fost retras nici un soldat [5]. Cea de-a doua etapă a conflictului transnistrean, s-a încheiat cu aceea că Transnistria a devenit parte egală cu Moldova la procesul de negocieri.
3. Perioada confruntărilor (2001-2005): A luat start în aprilie 2001, o dată cu alegerea lui Vladimir
Voronin în funcţia de șef al statului și implicarea activă a acestuia în reglementarea diferendului. Astfel,
pe 5 mai 2001, este eliberat din detenţie Ilie Ilașcu. Pe 16 mai 2001, Voronin și Smirnov au semnat un
set întreg de documente importante, precum: Protocolul cu privire la armonizarea legislaţiei fiscale și
vamale; Protocolul cu privire la atragerea și garantarea reciprocă a investiţiilor străine; Protocolul cu
privire la recunoașterea reciprocă pe teritoriul RM și Transnistriei a actelor emise de instituţiile de resort ale părţilor; Protocolul cu privire la stimularea activităţii libere a mass-mediei pe teritoriul RM și
Transnistriei, difuzarea ediţiilor periodice și a programelor TV. Din 1 septembrie 2001, Voronin, în
rezultatul blocării accesului autorităţilor de la Chișinău, pe teritoriul Transnistriei, instituie ,,blocada
vamală” cu acest teritoriu și anulează ștampilele vamale oferite Tiraspolului de către Moldova în martie
1996. Astfel, la 22 februarie 2002, Duma de Stat a Rusiei, adoptă Hotărîrea cu privire la reluarea procesului de negocieri între Moldova și Transnistria. OSCE a început să lucreze la un proiect de statut
juridic pentru Transnistria, care a fost prezentat la Kiev. Acel proiect reproducea, de fapt, articolele din
Constituţia Rusiei referitoare la atribuţiile subiecţilor federali, ceea ce era favorabil RM. Conform art.
26 din proiect, Parlamentul RM trebuia să fie constituit din Camera Reprezentanţilor (30 de deputaţi)
și Camera Legislatorilor (71 de deputaţi) [3, p. 61]. Forţele politice de opoziţie din RM, l-au supus
unor critici profunde, doar din considerentul că sugera federalizarea ţării.
În această perioadă distingem 4 iniţiative-cheie de proiecte pentru soluţionarea diferendului, înaintate de actorii procesului de negociere, și anume:
-A- Iniţiativa federaţiei asimetrice (propusă de Vladimir Voronin). Pe 14 februarie 2003, președintele Vladimir Voronin a făcut public un proiect de acord care prevedea etapele soluţionării
conflictului: semnarea unui acord politic de principiu dintre RM și Transnistria; elaborarea unei
noi constituţii pe baza principiilor federaliste propuse în proiectul OSCE; organizarea unui referendum pentru adoptarea noii constituţii; organizarea alegerilor pe întreg teritoriul ţării conform
noii constituţii; armonizarea legislaţiei subiecţilor federali cu prevederile noii constituţii etc. Însă,
această iniţiativă crea dificultăţi, deoarece Constituţia RM nu prevedea o procedură de autoabrogare și adoptare a unei constituţii absolut noi, se isca problema cetăţeniei ,,eventualilor constituanţi” din Transnistria. În acest sens, era nevoie de o lege specială, în care să fie reglementată
problema cetăţeniei ,,legislatorilor constituanţi” din regiunea secesionistă.
-B- Replica autorităţilor transnistrene. Pe 8 august 2003, conducerea Transnistriei a lansat un
proiect propriu de constituţie a ,,statului comun”, prin care se propunea constituirea unei uniuni
de state independente (confederaţie), numită generic ,,federaţie contractuală”. Preambulul documentului, din start, formula dreptul subiecţilor la secesiune. Surse de inspiraţie au servit: Tratatul
de constituire a statului unional Rusia-Belarus și Carta Constituţională a Uniunii statale Serbia
și Muntenegru 1.
1 Totuși, scopul propus în cazul Uniunii statale Serbia-Muntenegru, avea o cu totul altă semnificaţie, și
anume – integrarea cu eforturi comune în Uniunea Europeană.
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-C- Planul Kozac. Acest document alternativ, cu privire la principiile de bază ale organizării
statale a statului unificat, a fost elaborat de experţii ruși, în frunte cu Dmitri Kozak, la indicaţia
președintelui Putin, și prezentat părţilor (Transnistriei și RM) pe 17 noiembrie 2003, care au
propus că vor semna public respectivul memorandum. Pe 25 noiembrie 2003, cînd urma ca
Vladimir Voronin să semneze memorandumul Kozak, acesta a înaintat refuz, dat fiind ca asupra sa au exercitat presiuni atît opoziţia, cît și partenerii/experţii internaţionali (OSCE, UE).
În discuţia pe care președintele Voronin a avut-o cu președintele în exerciţiu al OSCE, Jaap de
Hoop Scheffer, în ajunul preconizatei semnări a Memorandumului, ultimul a enunţat rezervele
unui șir de state membre ale OSCE faţă de anumite prevederi ale «planului Kozak»: a) divizarea
confuză a competenţelor între autorităţile centrale și subiecţii federaţiei; b) dreptul absolut de
veto acordat Transnistriei pe o perioadă de tranziţie de cel puţin 10 ani; c) absenţa unui sistem
satisfăcător de garanţii internaţionale [11]. După refuzul semnării acestui confuz document,
procesul de negocieri s-a blocat [14]. Pe 1 iunie 2004, președintele Vladimir Voronin a reunit
ambasadorii acreditaţi în RM pentru a-i familiariza cu ideile sale privind semnarea Pactului de
Stabilitate și Securitate pentru RM. Prin această iniţiativă, se dorea să se atingă un ,,compromis
multilateral” între Rusia, SUA, România, Ucraina și UE în privinţa mai multor chestiuni de
principiu ale statului moldovenesc, care ar putea deveni ,,garanţia unei stabilizări durabile a
situaţiei din regiune”. Se puncta asupra aceleiași soluţionări definitive a conflictului transnistrean pe baza principiilor federative ale organizării de stat. Pe 22 februarie 2005, la Bruxelles,
reprezentanţii Comisiei Europene și ai Guvernului RM, au semnat Planul de Acţiuni RM-UE,
în calitate de document politic care stabilea obiectivele strategice și priorităţile relaţiei dintre
UE și RM, pentru perioada 2005-2007, inlcuzînd angajamentul ferm al UE de a sprijini soluţionarea conflictului transnistrean [19].
-D- Propunerile societăţii civile. Eventuala federalizare a RM, a mobilizat iniţierea unor oferte
alternative și din partea organizaţiilor obștești. În așa mod, apare Strategia 3D, care își propunea să atingă 3 scopuri majore: demilitarizarea RMN (prin evacuarea trupelor Federaţiei Ruse
și demontarea armelor și muniţiilor din RMN), decriminalizarea întregii regiuni prin stoparea
fluxului de contrabandă și democratizarea RM în ansamblu. Strategia „3D“ propune substituirea
actualului format pentagonal „3 plus 2“ (Rusia, OSCE, Tiraspol, Ucraina, RM) cu altul nou: „3
plus 1 plus 3“ (Rusia, Ucraina, România, plus RM, plus OSCE, SUA și UE) . 26 de ONG-uri din
RM, au semnat acest document, demonstrîndu-se, astfel Occidentului că RM știe ce vrea și știe
cum să soluţioneze problema transnistreană și să reîntregească ţara, fiind pregătită, concomitent,
să-și asume și responsabilităţile de rigoare.
4. Perioada de internaţionalizare a procesului de negocieri (2005-prezent): Este o implementare faptică a Planului de Acţiuni RM-UE. Astfel, pe 23 martie 2005, Consiliul UE, desemnează
un Reprezentant Special al UE în RM, pentru a coordona aportul UE la soluţionarea conflictului
transnistrean. La Summitul șefilor de stat GUAM [15], care a avut loc la Chișinău pe 22 aprilie
2005, președintele Ucrainei, Viktor Iușcenko, a lansat 7 principii sub genericul ,,Spre reglementare prin democratizare”, care urmau să formeze scheletul viitoarei reglementări transnistrene,
prin asumarea de către autorităţile de la Tiraspol a angajamentelor de democratizare a societăţii,
de dezvoltare a societăţii civile și a multipartidismului; prin implicarea mai activă a UE și SUA în
procesul de reglementare; prin desfășurarea unei misiuni OSCE de scurtă durată de monitorizare
a frontierei moldo-ucrainene pe segmentul transnistrean ș.a. Reacţia opiniei publice locale a fost
una dură, iar propunerile Ucrainei fiind calificate drept total inacceptabile, deoarece legiferau
statutul regiunii, conservau status quo-ul și ignorau necesitatea imperioasă a demilitarizării și
decriminalizării regiunii.
Ca și în perioada precedentă, remarcăm iniţierea variatelor propuneri de soluţionare a problemei transnistrene, pe care le prezentăm mai jos:
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-A- Planul ucrainean. Pe 16-17 mai 2005, la Vinniţa, a avut loc o nouă rundă de consultări între
părţile aflate în conflict și mediatorii procesului de reglementare, vizînd planul ucrainean de soluţionare a diferendului. Miza pe acest plan era motivată de faptul că Ucraina dispunea de pîrghii reale
pentru a influenţa situaţia din regiune prin politicile vamale și de posibilitatea de a efectua controlul
asupra segmentului de frontieră cu Transnistria. În aceste condiţii, se schimba radical rolul Rusiei.
În linii generale, acest plan amintea foarte mult de statutul Republicii Autonome Crimeea în componenţa Ucrainei 1. Transnistria, obţinea astfel, dreptul de unitate administrativ-teritorială cu statut
de republică, deţinînd propriile simboluri (drapel, stemă, imn), onorate împreună cu simbolurile
RM, trei limbi oficiale ș.a., au fost preluate fără îndoială, după modelul crimeean. Documentul prevedea posibilitatea participării SUA și UE la anumite evenimente legate de suportul pentru elaborarea Legii RM cu privire la statutul juridic special al regiunii transnistrene a RM; participarea la
activitatea Comitetului de Conciliere menit să contribuie la depășirea eventualelor divergenţe. Conflictul urma să fie soluţionat în 3 etape: 1) urmau să fie stabilite în mod legal ,,prevederile de bază ale
statutului Transnistriei în cadrul RM”; 2) se preconiza delimitarea competenţelor dintre organele
puterii centrale și organele puterii din Transnistria; 3) urma să aibă loc ,,reglementarea definitivă a
problemei transnistrene” prin ,,asigurarea legală a statutului Transnistriei în cadrul RM”, ulterior, și
prin elaborarea Tratatului dintre RM, Federaţia Rusă, Ucraina și OSCE privind garanţiile respectării
de către RM a Legii privind statutul juridic special al regiunii transnistrene, adoptarea respectivei
legi împreună cu noua Constituţie a Transnistriei. Nu peste mult timp, Tiraspolul a respins, planul
de democratizare, iar Rusia s-a solidarizat cu acesta.
-B- Acţiunile Chişinăului de după lansarea Planului ucrainean. Pe 10 iunie 2005, Parlamentul RM a
adoptat Declaraţia cu privire la planul de reglementare transnistreană, propus de Ucraina și două apeluri către comunitatea internaţională referitoare la criteriile de democratizare, principiile și condiţiile
de demilitarizare a regiunii transnistrene, documente adoptate unanim în cadrul unei ședinţe speciale.
Autorităţile transnistrene au menţionat că reglementarea este posibilă doar pe baza principiilor egalităţii tuturor participanţilor în procesul de reglementare, iar politica ,,dictatului și a ultimatumurilor”
este inacceptabilă. Pe 22.07.2005, Parlamentul RM, a adoptat Legea nr. 173-XVI cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special al localităţilor din stînga Nistrului (Transnistria) [7]. Conform
respectivei legi, Transnistria constituie o unitate teritorială autonomă cu statut juridic special în componenţa RM, racordîndu-se prevederilor Constituţiei RM, iar localităţile incluse în această unitate
administrativă se acceptă prin referendum [6]. Organul reprezentativ (parlamentul local), urma a fi
Consiliul Suprem, iar primele alegeri în acest organ, urmau a fi organizate de OSCE, însă, doar după
evacuarea trupelor ruse, după demilitarizarea și democratizarea regiunii. Deși, șeful misiunii OSCE
(William Hill) a salutat adoptarea acestei legi, Ucraina și Rusia, în schimb, au lăsat să se înţeleagă că
legea a fost adoptată în mod unilateral de Parlamentul RM, fără consultarea părţii transnistrene. Mai
tîrziu, pe 30 iulie 2005, Guvernul RM a adoptat două hotărîri în regim de urgenţă, în vederea executării Legii cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special al Transnistriei: Hotărîrea Guvernului nr. 814 din 02.08.2005 privind confirmarea garanţiilor principale pentru populaţia Transnistriei
[8] și Hotărîrea Guvernului nr. 215 din 02.08.2005 cu privire la regularizarea traficului de mărfuri şi
servicii ce constituie obiectul activităţii de comerţ exterior a Transnistriei [8]. Pînă la 10 octombrie 2005,
președintele Vladimir Voronin, a cerut legislativului să adopte întreaga bază legislativă care să asigure
respectarea garanţiilor. Liderul transnistrean Igor Smirnov a declarat că, prin adoptarea Legii nr. 173XVI din 22.07.2005, Moldova a ,,îngropat” irevocabil planul ucrainean.
1 Regiune transferată, la 19 februarie 1954, de la RSFS Rusă la RSS Ucraineană, printr-un decret al Sovietului Suprem al URSS. După recensămîntul ucrainean din 2001, populaţia Crimeei era de 2033700 locuitori (1994303 locuitori – 2005), din care 58,32% ruși, 24,32% ucraineni, 12,1% tătari crimeeni, 1,44%
bieloruși. Suprafaţa regiunii – 26200 km2. Capitala – Simferopol.
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-C- Acţiuni întreprinse de UE în cadrul Planului de Acţiuni. În cadrul consultărilor între reprezentanţii părţilor în conflict și mediatorii OSCE, a Federaţiei Ruse și a Ucrainei, desfășurate pe
27-28 septembrie 2005, la Odesa, UE și SUA au fost invitate să participe la procesul de negocieri
în calitate de observatori. Astfel, din octombrie 2005, noul format al negocierilor era unul asimetric, fiind denumit ,,5+2”. Pe 7 octombrie 2005, la Palanca, Comisarul European pentru Relaţii
Externe și Politica Europeană de Vecinătate, Benita Ferrero-Waldner, ministrul de externe al RM,
Andrei Stratan, și ministrul de externe al Ucrainei, Boris Tarasiuk, au semnat Memorandumul de
înţelegere între UE, RM și Ucraina privitor la misiunea UE de asistenţă la frontieră, pentru un
mandat de 2 ani, ce putea fi prelungit, iar costul era estimat la circa 6 mln. de euro, avînd consultanţi de frontieră la Kiev, Chișinău și Odessa. Obiectivele propuse de misiune ţin de: colaborarea
cu Moldova și Ucraina în scopul armonizării standardelor și procedurilor lor de gestionare a
frontierei cu cele în vigoare în statele-membre ale UE; asistarea la întărirea capacităţilor profesioniste ale serviciilor vamale și de frontieră ale Moldovei și Ucrainei la nivel operaţional; dezvoltarea capacităţilor de analiză a riscurilor; perfecţionarea cooperării și a complementării reciproce
a serviciilor vamale și de frontieră cu alte agenţii de executare a legilor; promovarea cooperării
transfrontaliere [13]. Pe 30 decembrie 2005, premierul moldovean, Vasile Tarlev, și cel ucrainean,
Iuri Ehanurov, au semnat Declaraţia comună cu privire la reglementarea tranzitului de mărfuri la
frontiera moldo-ucraineană, potrivit căreia din 25 ianuarie 2006, se instituia o procedură vamală
unificată, iar frontiera o puteau trece doar mărfurile însoţite de documente cu ștampilele vamale
ale RM. Deși, s-a discutat mult pe marginea acestui subiect, nu s-a ajuns la nici un rezultat concret. Pe 14 februarie 2006, Consiliul UE a adoptat o decizie comună, prin care a extins restricţiile
de călătorie în spaţiul Schengen pentru 17 lideri transnistreni consideraţi responsabili pentru
lipsa progresului în reglementarea diferendului. Tot în luna februarie, autorităţile moldovene au
acceptat propunerile Kievului de a revedea mecanismul de trecere peste frontieră a mărfurilor
transnistrene pe baza certificatelor vamale moldovenești. Astfel, autorităţile moldovene s-au angajat să extindă termenul de valabilitate a licenţelor de activitate ale întreprinderilor transnistrene
înregistrate provizoriu la Camera Înregistrării de Stat a RM. Regimul vamal nou, privind admiterea peste frontiera ucraineană doar a mărfurilor transnistrene perfectate la vama moldovenească,
a intrat în vigoare pe 3 martie 2008. Pe 3 martie 2006, Parlamentul RM a adoptat Legea RM nr.
39-XVI din 02.03.2006 privind instituirea unor măsuri suplimentare de susţinere a activităţii de
întreprinzător desfăşurate în localităţile din stînga Nistrului ale raionului Dubăsari [9], apoi s-a
fixat o procedură, care prevedea rambursarea valorii taxelor vamale agenţilor economici transnistreni ce vor realiza operaţiuni de export-import pe baza certificatelor vamale moldovenești.
-D- Introducerea noilor reguli vamale şi blocarea procesului de negocieri. Nemulţumiţi
de noile reguli vamale, la motivaţia liderilor transnistreni privind instituirea blocadei economice
asupra Transnistriei, deputaţii ruși au cerut anularea și revizuirea procedurilor vamale moldoucrainene. Pe 7 martie 2006, printr-un decret, Igor Smirnov interzice finanţarea externă o ONGurilor din regiune. Apoi, Transnistria, fiind susţinută de Rusia, a demarat pregătirile pentru organizarea, pe 17 septembrie 2006, a unui referendum în cadrul căruia populaţia urma să aleagă
între posibilitatea de unificare cu Moldova și independenţă. În aceste circumstanţe, pe 16 iulie
2006, la Chișinău a avut loc o conferinţă, în cadrul căreia a fost lansat studiul Dezgheţarea unui
conflict îngheţat: aspecte legale ale crizei separatiste din Moldova, efectuat de Asociaţia Avocaţilor
or.New York (ABCNY) [17]. În studiu se reflectă următoarele concluzii: a) Transnistria nu are
dreptul la autodeterminare externă, în lipsa acordului puterii constituţionale a RM; b) regimul
transnistrean este un regim de ocupaţie; c) Rusia, în calitate de a treia parte în conflict, și-a depășit atribuţiile de mediator și garant, acordînd făţiș regimului separatist de pe teritoriul RM sprijin
militar, economic și diplomatic. Prin Hotărîrea Guvernului nr. 891 din 03.08.2006 a fost aprobat
un Plan de Acţiuni pentru utilizarea, în procesul de reintegrare a ţării, a concluziilor expuse în
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Raportul Asociaţiei ABCNY [10]. Liderii transnistreni nu au agreat acest studiu, efectuînd prin
Consiliul Internaţional pentru Instituţiile Democratice și Suveranitatea de Stat (CIIDSS) un raport propriu – State soverenity of Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika (Pridnestrovie) under
international law [16], evaluat de revista britanică The Economist drept o cercetare falsă [12]. Pe
17 septembrie 2006, în Transnistria s-a desfășurat referendumul cu privire la relaţiile Transnistriei cu RM și Rusia, la care, după datele organului electoral central al regiunii – 97,2 % au votat
pentru ,,independenţa Transnistriei și libera aderare a acesteia la Federaţia Rusă”, iar 94,9 % ,,împotriva renunţării la suveranitatea RMN și aderarea acesteia la RM”. SUA, UE, OSCE, Ucraina, RM și alte state și organizaţii internaţionale nu au recunoscut rezultatele acestui referendum.
După referendum, liderul transnistrean Igor Smirnov a declarat că va începe o serie de reforme
serioase, orientate spre armonizarea legislaţiei transnistrene cu cea a Federaţiei Ruse în domeniile
financiar, economic, fiscal și intrarea în zona rublei rusești. Apoi, mai mulţi deputaţi ai Dumei
de Stat a Rusiei s-au pronunţat pentru recunoașterea diplomatică a Transnistriei și iniţierea procedurii de aderare a acesteia la Rusia. În august 2006, la Summit-ul CSI, președintele Voronin îi
propune președintelui Putin, așa-numita ,,abordare la pachet a soluţionării conflictului”, care se
axa în mare parte pe un activ dialog moldo-rus, în afara formatului de negocieri ,,5+2”, fapt ce a
trezit îngrijorarea partenerilor occidentali ai RM și a opiniei publice. Astfel, autorităţile moldovenești au fost nevoite să înainteze o concepţie proprie de reglementare.
-E- Iniţiativele Preşedintelui Vladimir Voronin din octombrie 2007. Pe 4 și 10 octombrie 2007,
președintele Vladimir Voronin, a acordat 2 interviuri pentru publicaţiile moscovite – Komsomoliskaia Pravda și Izvestia v Moldove, prin care a marcat o nouă abordare a problemelor referitoare
la soluţionarea conflictului transnistrean. Inovaţia abordării se baza pe: identificarea unor soluţii
alternative pentru statutul Transnistriei de către mediatorii și observatorii formatului,,5+2”; implicarea Chișinăului și Tiraspolului în vederea restabilirii încrederii între cetăţenii de pe ambele
maluri ale Nistrului, soluţionarea în comun a chestiunilor de ordin umanitar, economic și de
infrastructură; demilitarizarea întregului teritoriu al RM, inclusiv Transnistria, prin casarea armamentelor grele; unificarea armatei, prin transformarea ei într-o forţă exclusiv pacificatoare
care reacţionează la apelurile organizaţiilor internaţionale; susţinerea demilitarizării și reformei
armate, inclusiv financiar, de mediatorii și observatorii procesului de negocieri. De asemenea,
au fost invocate și principiile la care RM nu va renunţa, precum: neutralitatea constituţională
necondiţionată; înlocuirea militarilor ruși din misiunea de pacificare cu observatori civili, fără a
oferi spaţiu subdiviziunilor NATO; nerenunţarea la Misiunea UE de asistenţă la frontiera moldo-ucraineană (EUBAM). Potrivit, președintelui Voronin, ,,în timp ce mediatorii și observatorii
polemizează asupra noului format al operaţiunii de pacificare în regiune, Moldova și Transnistria
ar putea purcede împreună la dezarmare și demilitarizare”. Reacţia oficialilor transnistreni la iniţiativele președintelui Voronin au fost ironice, calificîndu-le drept acţiuni propagandistice.
Abordarea reglementării transnistrene 2010.
În ianuarie 2010, la întîlnirea cu oficiali ai Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, responsabili pentru reglementarea transnistreană, viceprim-ministrul pentru reintegrarea ţării, Victor
Osipov, a enunţat atitudinea noii guvernări a RM faţă de problema reglementarii transnistrene: 1)
deschiderea Guvernului pentru dialog și colaborare; 2) promovarea acţiunilor menite să contribuie la consolidarea încrederii și la crearea unei atmosfere mai favorabile pentru desfășurarea negocierilor in formatul «5+2»; 3) crearea condiţiilor necesare pentru libera circulaţie a persoanelor
și bunurilor între cele doua maluri ale Nistrului; 4) sprijinirea populaţiei și facilitarea activităţii
agenţilor economici din Transnistria; 5) perfecţionarea mecanismului de funcţionare a Comisiei
Unificate de Control și a celui de menţinere a păcii în Zona de Securitate [1].

27

La 17 mai 2010, la Kiev, președinţii Ucrainei, Victor Ianucovici, și Rusiei, Dmitrii Medvedev,
au semnat trei declaraţii: cu privire la securitatea europeană; cu privire la securitatea în regiunea
Mării Negre; și cu privire la reglementarea transnistreană. Este evident că reglementarea transnistreană a fost abordată după principiul matrioşkăi, în contextul regional (bazinul Mării Negre)
și european. Potrivit declaraţiei cu privire la reglementarea transnistreană Rusia și Ucraina, în
calitatea lor de state garante și mediatoare în procesul de soluţionare echitabilă și cuprinzătoare
a problemei transnistrene pledează pentru: soluţionarea definitivă a problemei transnistrene exclusiv pe cale politică pașnică; crearea un spaţiu juridic, economic și de securitate unic; respectarea suveranităţii, integrităţii teritoriale și a neutralităţii constituţionale a RM; asigurarea unor
garanţii sigure pentru statutul special al Transnsitriei. Pentru atingerea scopurilor anunţate se
recomandă: renunţarea la acţiuni unilaterale; consolidarea încrederii între RM și Transnistria;
sprijinirea activităţii grupurilor de experţi pentru asigurarea dezvoltării social-economice stabile
în regiune și consolidarea măsurilor de încredere în domeniile comercial-economic, umanitar,
transport etc.; restabilirea instituţiilor societăţii civile, respectarea drepturilor și libertăţilor omului potrivit normelor și principiilor dreptului internaţional; respectarea înţelegerilor anterioare
în cadrul procesului de negocieri; acceptarea dialogul egal între autorităţile de la Chișinău și
Tiraspol în vederea identificării unui statut special; garantat pentru Transnistria, etc. În același
timp, declaraţia a subliniat: rolul stabilizator al operaţiuni pacificatoare actuale din regiune; rolul pozitiv al declaraţiei din 18 martie 2009; disponibilitatea pentru transformarea operaţiunii
pacificatoare actuale în una sub egida OSCE, în contextul reglementării transnistrene; necesitatea creării condiţiilor pentru reluarea activităţii “Consultărilor permanente pe probleme politice
în cadrul procesului de reglementarea transnistreană, cu participarea reprezentanţilor politici ai
Moldovei, Transnistriei, mediatorilor din partea Federaţiei Ruse, Ucrainei, OSCE și observatorilor din partea UE și SUA; necesitatea colaborării și coordonării eforturilor tuturor participanţilor
la procesul de negocieri în formatul «5+2» în vederea grăbirii reglementări politice a problemei
transnistrene.
Imediat după declaraţia comună ruso-ucraineană, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Vicepreședintele Comisiei Europene, Catherine Ashton, s-a pronunţat pentru reluarea fără precondiţii și întîrzieri a negocierilor pe marginea conflictului transnistrean
în format «5+2», invitînd “toate părţile implicate să sprijine eforturile Moldovei în implementarea
măsurilor de consolidare a încrederii, pentru beneficiul populaţiei din regiunea transnistreană».
La 7 iunie 2010, în cadrul întîlnirii de la Mersburg a cancelarului german, Angela Merkel, și președintelui rus, Dmitrii Medvedev, s-a anunţat că problema transnistreană ar putea ajunge pe agenda
Comitetul Rusia-UE pentru politică externă și securitate la nivelul miniștrilor de externe. În acest
sens, a fost dată publicităţii o declaraţie comună a celor doi oficiali, în care se afirmă: «Comitetul
ar putea servi drept forum pentru schimbul de opinii pe marginea problemelor curente referitor la
politica și securitatea internaţională, ar putea elabora principiile de bază de desfășurare a operaţiunilor comune civile și militare ale Rusiei și UE privind depășirea crizei, efectua un schimb de opinii
și recomandări în probleme concrete de colaborare, inclusiv diferite conflicte și situaţii de criză, la a
căror reglementare participă Rusia și Uniunea Europeană în cadrul formatelor internaţionale corespunzătoare». În aceeași ordine de idei, președintele rus a menţionat că: «unirea eforturilor ar putea
contribui la soluţionarea conflictul transnistrean, lucru care ar trebuie atins prin reanimarea negocierilor în format «5+2», cu implicarea tuturor părţilor și cu atragerea unor posibilităţi suplimentare,
inclusiv în cadrul unui eventual forum pentru securitate Rusia-UE». Autorităţile moldovene au
reacţionat pozitiv faţă de iniţiativa conducătorilor Rusiei și Germaniei privind “instituţionalizarea
dialogului ruso-comunitar pe probleme de politică externă și securitate, inclusiv vizînd cooperarea în gestionarea conflictelor și a situaţiilor de criză, desfășurarea operaţiunilor comune civile și
militare în acest sens, precum și pentru atingerea unui progres substanţial pentru identificarea în
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formatul 5+2 a unei soluţii viabile pentru conflictul transnistrean». La 24 iunie 2010, ministrul
Afacerilor Externe a Federaţie Ruse, Serghei Lavrov, comentînd rezultatele întrevederii ministeriale
a «Triunghiului de la Weimar» a confirmat că Rusia, Germania, Franţa și Polonia pledează pentru
reluarea negocierilor în reglementarea problemei transnistrene în formatul «5+2» [1].
Reprezentanţii Chișinăului și Tiraspolului în problema reglementării transnistrene au avut
două întrevederi comune la Chișinău (21-22 septembrie 2010) și la Viena (27-28 septembrie
2010) în formatul 5+2, adică cu participarea mediatorilor (Rusia, Ucraina și OSCE) și a observatorilor (SUA și UE) [21]. În cadrul briefing-ului din 30 septembrie 2010, dl. Victor Osipov, a
declarat că UE și SUA ar putea să obţină statutul de mediatori în cadrul negocierilor cu regimul
de la Tiraspol și a prezentat rezultatele consultărilor în format 5+2 ce s-au desfășurat la Viena.
Discuţiile s-au axat pe rezolvarea punctelor conflictuale care au fost stabilite de Chișinău și Tiraspol înainte de reuniunea din Austria. Vicepremierul a declarat că majoritatea lor vor dispărea de
pe agendă în momentul în care vor fi rezolvate unele probleme economice ale regiunii. Potrivit
lui, lucrul acesta va fi posibil cînd va fi aplicat noul mecanism de export pe cale ferată. El a spus
că, în acest caz, integritatea vamală a Republicii Moldova nu va fi violată, noul mecanism schimbînd doar coridoarele de export pentru agenţii economici din autoproclamata republică nistreană.
Osipov a precizat că de exportul pe cale ferată vor putea beneficia doar întreprinderile care produc marfă originală destinată pieţelor străine, iar controlul vamal va fi exercitat de funcţionarii
CFM, pe cînd Misiunea EUBAM va monitoriza această activitate [22].
Soluţii privind soluţionarea conflictului transnistrean.
Deja, de 18 ani se discută asupra conturării imediate a unei soluţii viabile în problema transnistreană, oscilînd de la modele federalist-confederaliste spre modelul statului unitar, în al cărei
componenţă regiunea ar beneficia de o largă autonomie. În așa mod, concis v-om prezenta doar
unele modele întru soluţionarea modelului transnistrean:
1. Modelul federalizării (propus de politicianul moldovean Oleg Serebrian). Propune crearea
unei federaţii, care ar include 11 ţinuturi federale și un teritoriu federal (municipiu), conforme tradiţiilor divizării administrativ-teritoriale autohtone și principiilor descentralizării în stilul construcţiei
europene. Fiecare ţinut federal să dispună de un statut, drapel, stemă, imn, limbi oficiale, legislativ
(Consiliu Ţinutal) și executiv condus de guvernatorul de ţinut. Deputaţii în parlamentul naţional monocameral vor fi reprezentaţi în dependenţă de populaţia ţinuturilor: teritoriul federal Chișinău și
Ţinutul Nistrului (include fostul judeţ Dubăsari, orașul Bender și comunele Protegailovca, Chiţcani și
Cremenciuc din fostul judeţ Tighina) – a cîte 16 reprezentanţi fiecare, din partea celorlalte 10 ţinuturi
federale – a cîte 7 deputaţi de fiecare (total – 102 deputaţi) [4, p. 157-159].
2. Modelul puertorican de asociere (propus de elitele rusești pentru conflictele ,,îngheţate” de pe
teritoriul CSI. Este vorba de o asociere benevolă, în cadrul căreia, pe de o parte, ţara asociată rămîne,
într-un fel independentă, iar pe de alta, deleagă o parte dintre atribuţii statului căruia i se asociază.
După acest model, creat în urma asocierii statului Puerto Rico la SUA, sînt desfășurate periodic referendumuri pe tema independenţei și a asocierii. Raportat la Transnistria, planul presupune menţinerea status quo-ului și riscul unei eventuale absorbiri a teritoriului asociat, de către un alt stat [2, p. 77].
3. Scenariul cipriot (propus de comentatorul moldovean Nicu Popescu). Ciprul este interesant în Moldova pentru combinaţia a două procese care se suprapun - integrarea europeană și
reglementarea unui conflict secesionist. Există diferenţe clare între Cipru și Moldova, dar, există
și similitudini. De aici, posibile ,,lecţii“ pentru RM. Lecţia Cipru arată, în principal, că: 1. Un
stat divizat poate adera la UE. Deci, argumentul că „atîta timp cît Moldova nu rezolvă problema
transnistreană aderarea la UE este imposibilă“ nu este valabil, cel puţin formal; 2. Important este
nu atît procesul de negocieri cu Transnistria, cît transformările interne în Moldova și apropierea de UE, care, cu timpul, pot influenţa pozitiv și procesul de reglementare transnistreană. 3.
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Democratizare, reforme și apropierea Moldovei de UE sînt cheile succesului pentru problema
Transnistriei; 4. „Graba strică treaba“: Ciprul de Sud s-a concentrat pe propria dezvoltare în primul rînd și, după două decenii și ceva, a revenit la masa negocierilor într-o poziţie de forţă și a
dictat într-o masură mai mare condiţiile reunificării [15].
4. Modelul spaniol (propus de analistul politic Igor Boţan). Conform acestuia, se evită denumirea statului, drept federaţie, pentru a înlătura pretenţiile de ordin secesionist, ci se folosește
noţiunea de ,,stat al autonomiilor”. RM ar putea oferi regiunilor sale autonome împuterniciri
echivalente cu împuternicirile subiecţilor Federaţiei Ruse, evitînd denumirea de federaţie, tocmai
pentru a curma eventualele tendinţe separatiste [2, p. 87].
5. Modelul trecerii Transnistriei la Ucraina (propus de Centrul de Iniţiative Strategice de la
Kiev). Se stipula că Moldova, Ucraina, Rusia și Transnistria urmează să recunoască drept nelegitimă decizia Sovietului Suprem al URSS din 2 august 1940 privind formarea RSSM prin alipirea
Basarabiei la RSSA Moldovenească. Se preconiza, crearea Republicii Nistrene Autonome (RNA)
în calitate de unitate de stat în componenţa Ucrainei. Decizia „Cu privire la readucerea Transnistriei în componenţa Ucrainei“ trebuia să fie adoptată în cadrul unui referendum, desfășurat
separat pe teritoriul Transnistrei și Ucrainei, cu invitarea observatorilor internaţionali. RNA va
avea propriul parlament, prim-ministru, guvern, constituţie, legislaţie, buget, sistem fiscal, simbolistică etc. Limba de stat va fi ucraineana, limbi oficiale - rusa și moldoveneasca. Proiect, treptat, uitat, caci dificultăţile juridice ar fi fost insurmontabile.

Concluzii:
Elucidînd deficienţele şi divergenţele soluţionării problemei transnistrene, deducem spre final,
următoarele concluzii cu titlu de recomandare:
• depășirea diferendului se va axa pe oferirea unei largi autonomii Transnistriei;
• soluţia definitivă este posibilă doar în contextul internaţionalizării procesului de negocieri,
prin sprijinul activ din partea UE și SUA, al elaborării statutului juridic al raioanelor RM din stînga Nistrului și al garanţilor pentru independenţa și viabilitatea statului reintegrat;
• procesul de reglementare, a demonstrat că Rusia, în multiple situaţii și-a depășit calitatea de
mediator și garant, susţinînd direct separatismul transnistrean;
• precedentul ,,Kosovo”, utilizat în argumentele unor cercuri politico-știinţifice, avînd drept fundament criteriul etnic în aplicarea dreptului de autodeterminare al Transnistriei, mai curînd creează premise conflictogene în regiune, dacă nu chiar ,,îngheţarea” pentru mai mult timp a diferendului regional;
• ,,îngheţarea” conflictului este o soluţie convenabilă Rusiei, prin stabilirea unei uniuni a doi
subiecţi cu drepturi egale, cu oferirea dreptului de veto Transnistriei și păstrarea prezenţei militare ruse în regiune;
• este imperios a fi menţinute negocierile în formatul ,,5+2”, adică: Chișinău, Tiraspol, OSCE,
Ucraina, Rusia + UE și SUA;
• conflictul transnistrean poate avea doar o soluţie europeană, care poate fi atinsă prin intermediul participării UE, iar RM trebuie să se implice profund în Parteneriatul Estic;
• transparentizarea maximă a procesului pe ambele maluri ale Nistrului, inclusiv prin democratizarea mijloacelor de informare în masă, în partea transnistreană;
• dezvoltarea economică accelerată a RM, cu atractivitatea investiţională străină, va accelera
disponibilitatea apropierii Tiraspolului de Chișinău;
• este inadecvat a se propune de către garanţii soluţiei finale, a unor modele ,,virtuale” de încheiere a diferendului, a căror consecinţe nu sînt previzibile, sau dacă nu și-au găsit realizarea
practică adecvată pe arena internaţională sau naţională a unora dintre garanţi;
• aportul și poziţia liderilor politici implicaţi în proces, va constitui cea mai sigură garanţie a
soluţionării diferendului, în condiţii de transparenţă și voinţă politică fermă.
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Abstract
In the last few decades, the predominance of the term crisis of the state is noticed with more and
more frequency.
Any society that has migrated from a form of organization to another one has been through vast
processes1 of reform and transformation.
Still, are we talking about a crisis of the form of organization in the state, in general, a crisis of the
states that are in transition from the authoritarian regime towards the democracy or about a crisis of
the democratic states?
By crisis we can define actually this transcendence.
Abandoning the centralization practices and ideas, the states that have recently come under the
judicial influence of the European Union are confronted with another type of crisis, the internal one.
In reality, the real crisis begins where the states are helpless in approaching reforms that would
guarantee the Commission visible results.
Revolutions are not necessarily easier. Even more, they are not easy for the political class. In general, the political class has a difficult mission when it has to decide which one will be the administrative
model to follow, given the lack of experience of the states, as well as the existence of traditions that
determine obstacles or inertia in the process of change.
On one side, this could be considered as being normal if we think of the fact that the governments
that have succeeded did not have specialists on European issues, even less on local administration. On
the other side, the new governmental apparatus could not have been prepared for this type of issues as
long as elements of the old administrative elite were still present.
Competitivitatea instituită o dată cu demararea procedurilor de aderare la Uniunea Europeană a adus României, și tuturor statelor candidate la aceasta, complexul unei stări de „reforma
continuă”. România este încă o societate în curs de reformare, bolnavă prin mentalităţi și deficienţe
datorită lipsei de experienţă democratică. Într-un studiu2 de opinie publică realizat la nivelul anului
2005, la cererea Comisiei Europene, se arăta că valorile politice europene sunt încetăţenite în România, pluralismul (85%), drepturile minorităţilor (66%), egalitatea între femei și bărbaţi (64%), libertatea (61%) și democraţia (57%). În schimb, procentele sunt mult mai mici când este vorba despre
valorile sociale, economice și umane, cum ar fi demnitatea umană (20%), justiţia (31%), sprijinul
1 Thus, “if to one state that did not have a constitution we give one, meaning that to a state that had an arbitrary and confuse structure we make a constitutional structure, we cannot talk about a crisis, but about
progress “(…) “Changing some values does not necessarily mean a set back (…) Replacing some new values to the old ones may represent a crisis when the first are inferior to the latter”. See A. Dumitriu, op. cit.,
p. 196. Still, the idea according to which this tendency to stearch and change a political regime or adopting
reforms that are drastic can be made for ever and can lead to unfortunate consequences.
2 Centrul de Informare al Comisiei Europene în Romania, Buletinul Infoeuropa, nr.37/septembrie
2005, p.5, www.newsletter.infoeuropa.ro.
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economic pentru zonele mai slab dezvoltate (31%), statul de drept (31%), egalitatea (33%), drepturile omului (41%), solidaritatea (47%).
Totuși, faţă de celelalte state care au aderat în anul 2004, un studiu realizat în anul 2008, de către
Comisie, a arătat că nevoia de democraţie și de democratizare este mult mai crescută în România
decât în ţările care au aderat în anul 2004.1 Explicaţia ar fi aceea că statele care au avut un regim
autoritar au abordat schimbarea într-un fel aparte. Experienţa trecerii de la un regim politic la
altul, de la o formă de guvernare la alta par să fie încă proaspete, având în vedere că multe dintre ele
s-au arătat interesate să adere la scurt timp după căderea influenţei comuniste.
Totuşi, dacă vom încerca să găsim răspunsuri în ceea ce priveşte rezultatele acestui studiu,
aceste răspunsuri nu ar trebui să vizeze încercarea de a imita vreunul din fostele state comuniste. În primul rând, regimul administrativ dintr-o ţară apare de regulă ca fiind o cauză, şi nu
ca un rezultat2. Astfel că, cu atât mai mult se impunea ca aceste state să nu fie analizate drept
model din perspectiva experienţelor de reformă, ci mai mult din perspectiva greşelilor făcute.
Iată de ce, despre o criză în cadrul statelor care au aderat o dată cu ultimele două valuri am putea
vorbi ca despre un fenomen firesc.3
Profesorul Ion Craiovan4 recomandă, în perspectiva construirii unui stat de drept real şi durabil în România, ca acesta să fie inspirat din democraţiile occidentale5 şi cele americane, abordând
principii şi practici obţinute comparativ şi la nivel internaţional.
Se poate vorbi aici despre o oarecare imitaţie, însă fenomenul nu poate fi decât firesc. O
tendinţă spre imitaţie a existat dintotdeauna. Astfel, statele ocupante ale spaţiului public occidentalizat au reprezentat un fel de ghid dau model pentru statele abia ieşite de sub dictatura comunistă.
De fapt, analizarea administraţiilor celorlalte state nu este o problemă cu care se confruntă în
prezent numai statele candidate la aderare, în încercarea de a-şi supune administraţiile unor reforme ţinând cont de experienţele mai vechi împărtăşite de acestea. În prezent, găsirea unei
soluţii viabile pentru o administraţie eficientă reprezintă un deziderat, inclusiv pentru statele cu
tradiţie în UE.
Totuşi, cel mai important rol în accelerarea procesului de democratizare a României l-a deţinut
Uniunea Europeană care, a îndemnat permanent, atât prin instituirea condiţiilor de aderare la această
1 Standard Eurobarometer 69. Public Opinion in the European Union. Survey requested and coordinated
by the Directorate General Press and Communication (European Commission), Brussels, June 2008,
http://ec.europa.eu/public_opinion;
2 I. Alexandru și colectivul, Drept administrativ, Ed. Economică, București, 2003, p. 27. Statele din centrul
și estul Europei, nedreptăţite din punct de vedere istoric dar și de contextul geografic, au urmărit îndeaproape recomandările Comisiei din momentul depunerii candidaturii lor. De asemenea, rezolvarea
problemelor naţionale prin conștientizarea experienţelor altor state a devenit un bun ghid.
3 „Simplul fapt de a răsturna valorile instaurate în trecut nu poate constitui un declin”, probabil nici nu ar
trebui să primească sensul de “criză“. Ar exista o criză numai dacă acele valori nu ar fi înlocuite cu altele,
mai bune. A se vedea în acest sens Dumitriu, A., Cultura occidentului, Volumul Europa în gândirea românească interbelică, Colecţia Studii Europene, Ed. Institutul European, București, 2008, p. 200.
4 Craiovan, I., Tratat de teoria generală a dreptului, Ed. Universul Juridic, București, 2007, p. 215.
5 Abordând contextul geografic nefavorabil în care se poziţionează România, nici în Orient şi, totuşi, departe de Occident, Emil Cioran sublinia importanţa valorilor occidentale, acestea reprezentând de fapt
sursa evoluţiei noastre, căci “dacă secolul nostru nu era dominat de o sete oarbă de imitaţie, de superstiţia modei, a arderii etapelor, a ajungerii celorlalte neamuri, am fi rămas poporul obscur și lamentabil”.
Ceea ce a determinat însă ţara noastră spre alte forme de manifestare este o voinţă de nebănuit ce exprimă setea de istorie a unui popor care “nu a trăit o dorinţă arzătoare de a-și umple golurile cu o iuţeală
maximă, de a se împlini prin salt”. A se vedea în acest sens E. Cioran, Schimbarea la faţă a României,
Volumul Europa în gândirea romanească interbelică, Colecţia Studii Europene, Ed. Institutul European,
București, 2008, p. 156,157.
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structură, cât şi prin intermediul reprezentanţilor instituţiilor, ca implementarea să se facă potrivit coordonatelor clare trasate de Comisie în vederea integrării.
Cum „nicio Constituţie nu poate fi veșnică, cu atât mai mult una elaborată la începutul unei
perioade de tranziţie de la un sistem totalitar la unul democratic”1, cel mai important pas a fost în
primă fază adoptarea unei Constituţii care să promoveze valorile democraţiei, iar după aderarea la Uniunea Europeană, adoptarea unei Constituţii mai democratice2 care să ofere fundamentul unei administraţii și a unei democraţii funcţionale, compatibile cu cele existente în cadrul spaţiului administrativ european.
Cât privește sistemele de reglare ale statului de drept3, acestea se realizează prin modalitatea
controlului parlamentar exercitat asupra puterii executive, prin controlul administrativ, intern sau
extern(ierarhic sau de specialitate), respectiv prin controlul efectuat de cetăţeni asupra administraţiei publice (recursul administrativ, recursul cvasi-contencios și recursul în contencios administrativ). Trebuie menţionat, de asemenea, principiul dublei jurisdicţii și controlul constituţionalităţii legilor care se realizează prin Curtea Constituţională.
Totuși, s-au înregistrat și deficienţe în ceea ce privește exercitarea suveranităţii democratice.
La modul ideal, în exercitarea puterii, atât liderii de guvern cât și birocraţii trebuie să slujească interesului general, succesul guvernării nefiind condiţionat doar de existenţa unei „birocraţii
oneste și raţionalizate”, ci și de o “conducere politică cu suficientă putere de coerciţie astfel încât
să aplice drepturile de proprietate și constrângeri suficiente”, iar “puterea să nu devină indiferentă”.4
Or, unii autori5 au semnalat o tendinţă de “deformare patologică a structurilor democraţiei constituţionale” din ţara noastră, către o formă de guvernare numită “autocraţie electivă”: creşterea
personalizării în gestionarea puterii, manifestată prin existenţa unui “guvern al oamenilor” sau
“guvern al omului”. Din acest motiv, societatea pare să se îndepărteze de principiile unei guvernări
integrale prin drept, manifestând un proces degenerativ favorizat de unele mecanisme: slăbirea
organelor de control, diminuarea autonomiei puterii judecătorești sau a Curţii Constituţionale.
Alţi autori6 au denumit acest fenomen “prezidenţializare”, fiind descris ca o creștere a puterii de
conducere și autonomie la nivelul excutivului, partidelor politice și proceselor electorale, respectiv “o trecere de la puterea și responsabilitatea colectivă sau organizaţională, la cea individuală”.
Astfel, chiar dacă sub aspectul autonomiei funcţionale fiecare minister este răspunzător
1 M. Amzulescu, Procesul de revizuire a Constituţiei, Revista de Drept Public, nr. 3/2003, p. 45-46.
2 Potrivit Constituţiei României de la 1991, “România este stat de drept, democratic și social(.. ), iar statul
este organizat potrivit principiului separaţiei și echilibrului puterilor, în cadrul democraţiei constituţionale (art. 1, alin. 3, 4, din Constituţia României, revizuită). Constituţia reprezintă forma juridică prin care
sunt consacrate principiile de organizare în stat, modalitatea de guvernare, structura unui stat, drepturile
și libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, instituţiile statului, relaţiile dintre autorităţi, și între acestea și
cetăţeni, instituirea controlului asupra actelor autorităţilor publice, pluralismul politic, descentralizarea
administrativă. Dacă o Constituţie reglementează şi garantează toate drepturile şi libertăţile aşezând cetăţeanul pe piedestalul actului fundamental, atunci ne aflăm în situaţia unei Constituţii democratice. În caz contrar, statul nu mai este în slujba cetăţenilor, prin urmare aceștia servesc de cele mai multe ori unei autocraţii, ori pur și simplu Constituţia nu cuprinde suficiente drepturi și libertăţi ori nu asigură separarea și
echilibrul puterilor în stat, astfel încât ne aflăm în faţa unei Constituţii nedemocratice.
3 I. Deleanu, Instituţii si proceduri constituţionale, în dreptul roman şi în dreptul comparat, Ed. C.H. Beck,
București, 2006, p. 87-91.
4 M. Bruno, B. Pleskovic, Annual World Bank Conference on Development Economics 1995, Ed. World
Bank Publications, 1996, p. 244;
5 I. Alexandru, Reflecţii privind evoluţiile contemporane ale democraţiei constituţionale, Revista de Drept
Public, nr.3/2006, Ed. C.H.Beck, Bucuresti, 2006, p. 2-5.
6 T. Poguntke, P. Webb, The Presidentialization of Politics: A Comparative Study of Modern Democracies,
Ed. Oxford University Press, Oxford, 2007, p. 336, 337.
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pentru modul în care a pus în aplicare politicile guvernamentale, în privinţa autonomiei ministeriale sistemul de guvernare românesc “este mai mult prim-ministerial decât de cabinet și un asemenea sistem pare să fie adânc înrădăcinat în tradiţia naţională”. De exemplu, atunci când există un
guvern de coaliţie, având în vedere “gradul foarte redus de rotaţie a personalului între ministere și
gradul relativ înalt de politizare a funcţiei publice”, sunt accentuate “tendinţele centrifuge din cadrul
executivului”.1 Totodată, în contextul în care există o multitudine de formaţiuni politice, se constată
că echilibrul nu se mai realizează între Parlament și Guvern, “ci între o majoritate, formată dintr-un
partid sau partide învingătoare în alegeri și care dispun în același timp de Parlament și de Guvern și
o opoziţie (sau opoziţii) care așteaptă următoarele alegeri pentru a-şi lua revanşa.”2
Astfel, în contextul reformelor care s-au succedat în ultima perioadă în România, impulsionată fiind de necesitatea integrării sale în UE, fenomenul ar putea fi la fel de ușor explicat întrucât
aceste reforme au purtat amprenta guvernului, cu rol esenţial în coordonarea și punerea în practică a programului de guvernare. De exemplu, în cadrul Rapoartelor periodice ale Comisiei Europene la nivelul anului 2002, respectiv 2003, în cadrul secţiunii referitoare la Democraţie şi
statul de drept, exista un semnal de alarmă cu privire la faptul că funcţia de legiferare a Parlamentului aproape că nu mai este exercitată, așa cum prevede principiului separaţiei puterilor
în stat. Având în vedere rolul Guvernului în cadrul procesului de integrare, acesta şi-a însuşit în
mare parte funcţia de legiferare ce revenea Parlamentului, emiţând o serie lungă de ordonanţe în
domeniile de interes major, având în vedere sugestiile și indicaţiile oferite de Comisie. În contextul
abundenţei emiterii ordonanţelor de urgenţă, în cadrul Raportului de ţară din 2002, Comisia
Europeană a atras atenţia asupra folosirii delegării legislative în mod obișnuit, în marea majoritate a domeniilor ce vizau integrarea europeană, recomandând folosirea procedurii parlamentare.
Se impunea așadar o schimbare la nivel constituţional, astfel că prin revizuirea Constituţiei,
în anul 2003, problematica emiterii ordonanţelor de urgenţă este în mare parte modificată. Dacă
potrivit art. 114, alin. 4 din Constituţia de la 1991, “în cazuri excepţionale”, Guvernul putea adopta ordonanţe de urgenţă”, potrivit noii prevederi3, “Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă
numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligaţia de a
motiva urgenţă în cuprinsul acestora”. Dacă în mare parte problematica emiterii ordonanţelor de
urgenţă părea să se rezolve prin introducerea condiţiei ce viza motivarea urgenţei, la alin. 5, art.
115 din Constituţia României, era modificată într-o anumită măsură şi modalitatea prin care ordonanţele de urgenţă urmau să intre în vigoare, respectiv numai după depunerea sa spre dezbatere
în procedura de urgenţă la Camera competenţa să fie sesizată şi după publicarea ei în Monitorul
Oficial al României. Potrivit noilor reglementări, era instituită modalitatea prin care ordonanţa se
considera adoptată în mod automat dacă, în termen de 30 de zile de la depunerea ordonanţei,
Camera competentă a fi sesizată nu se pronunţă asupra ei. Astfel că, în contextul unui volum foarte mare de legislaţie care trebuia adoptată într-un timp foarte scurt, s-a ridicat problema transparenţei, coerenţei, calităţii şi aspectului unitar şi stabil al legislaţiei romaneşti adoptate. De cele mai
multe ori, legile erau considerate adoptate în baza acestei prevederi fără a fi discutată în Parlament, ori acestea erau elaborate fără să existe o evaluare obiectivă a impactului lor în plan
real, problema costurilor nefiind apreciată ca fiind un impediment în fata priorităţii respectării angajamentelor comunitare. Totodată, chiar în virtutea modificărilor constituţionale, faptul
1 Institutul European din Romania, Rolul europenizarii şi al transferului de politici în configurarea sistemului instituţional de coordonare a problematicii UE la nivelul guvernului central – cazul României, Colecţia de
studii IER, nr. 14, Working Papers Series, București, octombrie 2005, pag.48; Cu privire la autonomia ministerială din cadrul statelor membre ale Uniunii Europene, a se vedea J. Ziller, Administrations comparées:
les systémes politico-administratifs de l’Europe des Douze, Ed. Montchrestien, Paris, 1993.
2 I. Muraru, S. Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, Ed. Lumina Lex, București, 2002, p. 263.
3 Art. 115, alin. 4 din Constituţia României, revizuită.
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că Guvernul emitea în cea mai mare parte ordonanţe de urgenţă şi legifera mult mai puţin prin intermediul ordonanţelor, fiind pusă la îndoială transparenţa procesului legislativ, a constituit un
fenomen care a devenit o practică1, chiar și după momentul revizuirii Constituţiei.
Din acest punct de vedere, era firească îngrijorarea Comisiei cu privire la transformarea naturii
democratice a statului de drept. Potrivit Constituţiei2, România este un stat democratic-liberal, în
care poporul (majoritatea) deţine suveranitatea naţională. Ca formă, statul de drept este unul
social, în care societatea este cea care determină statul, există un control al constituţionalităţii Constituţiei și o autonomizare normativă a acestuia, respectiv o “separare a puterilor, o ierarhie normativă controlată, garantarea drepturilor și libertăţilor fundamentale, democraţia”, precum și
ideea de completare a viziunii formale politico-juridice asupra egalităţii3. Așadar, statul de drept
părea să se îndrepte mai mult către un stat de drept administrativ, în care Executivul deţinea
frâiele, iar Parlamentul asistă la înfăptuirea puterii legislative.
Or, o funcţionare mai raţională a democraţiei nu ar trebui să aibă loc prin întărirea rolului puterii executive, ci printr-o participare mai activă a cetăţenilor şi a celorlalte forţe sociale în actul guvernării.4 În România, democraţia este încă un proces complex, a cărei învăţare are nevoie de timp, de
propagandă, imagine televizată, reprezintă “un proces de învăţare” despre care se afirma pe bună
dreptate că este un fenomen care se dobândește, care “începe în copilărie și se încheie doar odată cu
moartea”5, dar care ar fi de preferat să nu fie experimentat, pe toate căile și la nesfârșit.
Pe de altă parte, personalizarea vieţii politice capătă alte nuanţe sub imperiul forţei mediatice. Ideea politică este încarnată6 într-o imagine, astfel că partidul politic devine omul politic, iar
imaginea acestuia va fi cea care va conta în ochii celui care va trebui să aleagă destinul ţării sale.
Internaţionalizarea procesului decizional atrage atenţia în mod deosebit asupra rolului cheie care
revine unor actori politici în contextul apartenenţei la Uniunea Europeană, ori la alte structuri
internaţionale cu rol de decizie. Șefii executivelor sunt determinaţi să pună în practică politicile
și deciziile luate la nivelul acestor structuri, motiv pentru care deţin nu doar puteri mai mari și
resurse, ci și “autonomie în raport cu sursele potenţiale de dezacord politic intern (inclusiv propriile cabinete și partide)”, la Bruxelles fiind participând atât miniștrii, cât și directorii generali de
ministere în vederea rezolvării sarcinilor interne și a celor general-europene7. Totodată, fragmentarea şi complexitatea statului își poate pune amprenta asupra creșterii presiunilor pentru o coordonare mai puternică de la centru, astfel ca șefii executivelor sunt cei direct implicaţi.
De asemenea, demarajul democratic se face simţit și datorită ineficienţei mass-media în crearea unei culturi politice, sociale și juridice în rândul cetăţeanului, cetăţeanul nemaifiind capabil
să distingă din noianul informaţional eventualele manevre nedemocratice.8 În același timp,
1 Astfel, în cadrul Raportului de ţară din luna mai, 2006, se arăta că nici la acel moment Guvernul nu a
reușit să diminueze modalitatea de adoptare a legislaţiei prin intermediul ordonanţelor de urgenţă, fiind
adoptate 90 de astfel de acte într-un timp foarte scurt: perioada cuprinsă între 30 septembrie 2005 - 15
martie 2006.
2 Art. 1, alin. 3 din Constiţutia României, revizuită.
3 D. C. Dănișor, Constituţia României comentată, Titlul I, Principii generale, Ed. Universul Juridic, București, 2009, p. 46-50.
4 I. Alexandru, op.cit., p. 2-5.
5 V. Massuh, Democracy: a delicate balance and universality în Cherif Bassiouni, Democracy: Its Principles and Achievement, Ed. Inter-Parliamentary Union, Geneva, 1998, p. 67-68.
6 D. C. Dănișor, op.cit., p. 285-286.
7 I. Alexandru, Administraţia publică. Teorii, Realităţi, Perspective, Ediţia a IV-a, revazută și adaugită, Ed.
Lumina Lex, Bucuresti, 2007, p. 450.
8 D. C. Dănișor, Drept constituţional si instituţii politice, Vol.1, Teoria generală, Tratat, Ed. C.H.Beck,
Bucuresti, 2007, p. 290.
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cetăţenii nu se pot prevala de faptul că nu cunosc măsurile luate de puterea politică atât timp cât ei
sunt destinatarii măsurilor liderilor politici. Cetăţenii practic sunt cel mai aproape de măsurile guvernanţilor. Ei resimt efectele cel mai repede. Dacă o lege este bună sau nu, electoratul o va sancţiona atunci când are ocazia. Orice fractură dintre cele două elemente - cetăţeanul, destinatarul politicilor
statului – şi puterea politică - semnalează o societate care nu funcţionează pe principii democratice.
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Abstract
The continuation of the transitional period and the establishment of medieval organizational
system was a historical progress for the Romanian nation, which was reflected in the economic, social, political and cultural development.
The given process was a process of internal creation of the state structures for Moldova and Walachia, there was no practice of replacement, to some extent, of the patrimonial rights of the Romanian state by the right of conquerors, as in the West where have been distributed extraction of the
property by military way as benefits or feudals, and also institute of vassality.
Hospodar possessed the supreme property right, i.e. the real right concerning all private landed property in the country, predominating above all other subordinated patterns of ownership
existing concerning the same estates.
This prerogative allowed to hospodar certain rights when the question was about the alienation of estates and namely: the confirmation of the right of alienation with the hospodars act
(hrisov); the tax for a horse; renunciation. As against it, the forms of the landed property introduced in Transylvania, by the extraneous Hungarian administration, have been determined in
official reports of the Hungarian state - “the Sacred crown”. Both the king, on one hand, and local
rural communities, on the other hand, in due course, under the influence of certain external influence, have transformed the rights to a feudal structure of western character.
Feudal immunities appear during an epoch of the early middle Ages in a close connection
with the process of stratification of the agrarian society and are a fundamental element of feudal
authority. Usually immunities meant the clearance - private or entire - from fiscal obligations.
The church, in its possession, used benefits and immunities, as well as other feudal lords. Fiscal
immunities included clearing of the tax for the usage of waters, for the exploitation of mines, etc.
They have been recognized in the diplomas carefully developed and made for maintenance of
privileges beneficence and for elimination of any conflicts between them and between employees
gospodar or king. Stereotyped formulas of offices of Moldova and Walachia (« the granted letter
with all incomes ») have been intended periodically to fix the strengthening of the authority hospodar which now coordinates all juridical acts concerning the property right on the transition of
this right, providing with it the publication and the opportunity to appeal erga omnes.
Concerning the form of governance, in the middle Ages on the territory of Walachia they
were characterized by the presence of structures, common for all European countries of this epoch: decentralized monarchy; absolute monarchy.
If the decentralized monarchy - feudal dissociation - sporadically existed in Transylvania
within the framework of the Hungarian state, based on clan forms of organization, then basically
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in Middle Ages in Moldova and in Ţara Românească due to specific forms of formation such as a
political dissociation, was not possible, on the contrary the most typical was the class-representative monarchy in all 3 Romanian states, most progressively advanced in Transylvania. The development of this form of governance has led to the thing that class assemblies were originally used
by the central authority for strengthening of its own authority (as in France, Spain and Russia),
but eventually have got huge potential for realization of own interests, in the parallel with stabilization of the central authority (as has taken place in Germany, Poland).
The absolute monarchy will appear only during the last period of the Middle Ages, in a transition period to the new time (II-n half XVIIIв. - I-n half XIXв.).
Within the framework of governance of a class-representative monarchy it is possible to allocate in the Romanian lands, mainly, two political modes: a mode of strengthening of authority
in hands of the head of the state, supported by free productive layers of the population - gospodar,
or voevode; and a mode, - described by capture certain gospodar’s prerogatives of great boyars
and an aggravation of the position of direct manufacturers - a seignioral mode.
Hospodar’s mode is characterized by the following features: is based on a strong central administrative device subordinated to the hospodar; is used the school of soldiers - dregători
which directly depend by the head of the state; in hospodar council enter only boyars - officials;
give certain advantages to layers of manufacturers (peasants and dealers).
The seigniorial mode is characterized by granting of a prevailing role in government to great
nobility; election hospodar by groups of boyars which supervise all his external and internal activity (“ a bee without a sting ” - so named to Peter Shkiopu); maintenance with exclusive position
of new nobility on the basis of a principle habeas corpus and of some pacta et conventa, imposed
to hospodar; the direct order of incomes of the country; capture of estates; expansion of the seniorial reserve; the enslavement of direct manufacturers and distribution of practice of gathering
of the feudal rent.
If in the economic plan, the phenomenal consolidation of positions of the largest land owners
was typical for all three Romanian states, then in the political plan, in Moldova and Walachia the
seigniorial mode, under its maintenance and influence, has not received strong development“, as
since the ruling class was formed not from “patrimonial aristocracy ”, and from “ confederative
managers ”. In Transylvania the nobleman’s mode was widely applied and supported by a class
representation on the basis of a foreign feudal class of a patrimonial origin (as was in “the nobleman’s republic” Speech Посполита).
The absolute monarchy also learns two political modes: fanariotic and the regime of order to
which corresponded in Transylvania iosifinist and postiosifinist regimes.
In the Romanian states in XIV-XVIII centuries, due to their features, are observed a variety of
political regimes. However a certain unity in the form of governance is observed, which provided
the Romanian states the occurrence in the European system. The realization in a short term, in
the year 1600, of the political association of three Romanian states M.Vitiazul is the obvious proof
of this reality. And the title accepted by him“ hospodar of Ţara Românească, of Ardeal and all of
Moldova ”, in the future, hospodars by the right will be considered as the formula expressing aspiration to association of unity of people with their common origin, language, economy, culture
and political traditions.
In Moldova and Walachia hospodars based on the Byzantian model of governing: the title of
gospodar; his absolute authority; the theocratic concept of hospodar’s authorities and its consequences; the doctrine of imperial virtues; partnership in management and reign – his subrulers,
etc. Quality of sovereignity is shown in titles and distinctive signs of hospodar.
Thus, the title “voevode” (dux) and “lord” (dominus) expressed greatness of the feudal lord.
Distinctive signs of hospodar’s authorities were:
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а) the crown;б) the mace;в) the saber or sword;г) the cloak;д) the flag;е) the seal.
A number of these distinctive signs (the crown, a cloak) continued to appear in church images (in books, on walls of monasteries and churches) and after their replacement with Turkish
traditional signs (a turban, a caftan), which testifies their strong rooting in tradition.
Concerning the emblems of the country, to traditional symbols - a head of the bison, an eagle,
elements of the nature - have been added a half moon on a white background (result of long governance of иноверцев).
Hospodar’s prerogatives were characteristic for the state governors of the Middle Ages:
1) The head of administration of the country;
2) The right of convocation Hospodar’s Council;
3) The right of legislative initiative;
4) The right of edition of political acts, declarations of war, conclusions of world and international contracts;
5) The supreme commander in chief of the army;
6) The right to mint a coin (jus monetae);
7) Accepts and authorizes diplomatic envoys;
8) The conclusion of commercial contracts;
9) The supreme judicial instance, and also the right of carrying out courts I-st of instance on
especially heavy offences;
10) Assignment of taxes, after preliminary discussion with the Council;
11) The right to dispose with the state treasury;
12) Carries out the real property right in the relation of hospodar’s domains, no man’s lands
(dominium plenum) and concerning the granted or welcome lands;
13) The holder of the state seal;
14) The Supreme property right above all territory of the country;
15) The right of inheritance of property of the foreigners died on the territory of the country;
16) Approval of a choice of church heads, entrusting them distinctive signs depending on the grade.
This institute existed in the beginning of XIV century only during those periods when the elected hospodar has not achieved majority. Later, when hospodar affirmed and even appointed by
Turks, subrulers operated the state if hospodar was absent and more often during that short time
when he passed the way from ivestiturs up to the ascention on the throne. As against regents who
“worked from the hospopdar name”, subrulers (“ throne исправники ”, “каймакамы») “ worked
from their own name and with their name signed all acts ”.
In Transylvania if the voevode (which possessed the same prerogatives, as Muntenian and Moldavian hospodars) was absent, the country was operated vice-voevode. After the liquidation of the
Hungarian kingdom and the formation of the independent принципата Transylvania under
Otoman’s sovereignty (1541) with the same juridical status, as Moldova and Walachia, the country
has been ruled by a prince, chosen by the Diet and confirmed by Turks. The constitutional position
and political duties of the prince have been in main determined by the diets during 1542-1545. He
has been obliged to provide privileges and rights to the supreme layers of the population, and in his
activity he should have been helped by consilium intimum (the secret council) represented by seven
representatives from each exclusive nation (Hungarians, saxophones, secuii).
The origin of class assemblies at the Romanians it is necessary to search not during the military
democracy where all high-grade soldiers of a tribe gathered for military assembly, but in the tradition of convocation of the council of a community in territorial communities and in the double
practice of the Byzantian empire - the convocation of secular assemblies with a more precise class
organization, than in the West, and convocation of incorporated cathedrals of clergymen and laymen which reflected the class organization of the society therefore she was represented by the
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Church. Except that in the becoming of this institute were provided influence and tendencies from
the nobiliary regime in imposing a feudal character, simulating transilvanian and the Polish practice, to the Romanian class assemblies.
In the standard opinion the Romanian class assemblies could examine internal and external
questions.
There were differed general and regional (provincial) class assemblies.
The procedure of convocation could be various: the initiative of convocation could proceed
from hospodar, could be accepted under pressure of various social groups.
Decisions of class assemblies had only an advisory character; however those could also oblige hospodar to listen. Usually assemblies made decisions which were only a notice for hospodar. Last, with
the act of his office, transformed this decision into a state document with an obligatory validity.
As to the number of assemblies, in Walachia and Moldova those did not exceed 200 people, and
more often 100-120 people. Sometimes even decreased up to 30 people. The most numerous by the
amount of participants of the assembly, took place in Walachia in 1596, 1631, 1746 years, and in
Moldova - in 1457 (when has been elected Stephan the Great), 1574, 1741/1742, 1749, 1765/1767.
From here we can draw a conclusion that the class assembly solved also the most major questions, as the election hospodar, a question about war and peace.
In Transylvania the components of the structure of diets were: the provincial throne with
advisers and prelates; the royal court; high officials from committees, provinces and cities sechues, provinces of saxophones, free and assessed cities by taxes.
Conducts his beginning since the period of the becoming of the states. His structure traditionally includes great boyars, whom the hospodar consults on questions of management of the
country. The structure of the council changed: from prevalence in him of hereditary boyars (XIVXV centuries), with inclusion in it boyars - dregători (the dignitaries lifted in a grade of boyars)
(II-n half XV century), up to the prevalence of the last in XVI-XVII centuries. The number of
members varies within the limits of 12 person.
In the first half XVI - first half XVII centuries the structure hospodar’s council in Walachia
included dignitaries боязе, occupying a certain post (dignity): great ban, vornic, logofăt, spătarul, vistiernicul, comis, paharnic, stolinicul, postelnic, clucer, sulcer, pitarul. In Moldova since
the period of governance of Stephan the Great in hospodar’s council have come pircalabi of
fortresses who’s number subsequently decreased, and by the VIII century they have generally
disappear from the council.
In XVI-XVIII centuries in the usual structure of the hospodar’s council entered: great logofat,
vornic of the Bottom and Top country, hatman, postelnic, spatarul, paharnic, vistiernic - only 8
dignitaries. To them were added 4 church hierarchs.
Hospodar’s council carried out numerous duties which in, the basic features, coincided with
the hospodars one: political, judicial, financial, church, military.
Sessions could be closed or public, depending on the subject of debate. If the were state problems discussed, then the session was closed, if judicial questions – it was basically public.
In Transylvania, in concordance with the decision of diets of convocation of 1542-1545, princes should plan and execute affairs of the state with the assistance of the secret council consisted
of 21 person (7 from each exclusive nation).
After the establishment of the Austrian domination, Leopold’s Diploma from 1691 provided
besides, the governor, preservation of a consultation from 12 people.
After the 1693 year this council has been transformed into a more scale body in which head
stood the gubernium - the governor of Transylvania; into its structure entered: the commanderin-chief of armies, the head of the office, the state treasurer, the president of the diet (statum
praesidens) and a certain number of privy councilors.
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Продолжение переходного периода и установление средневековой организационной
системы являлось историческим прогрессом для румынского народа, что отразилось на
экономическом, социальном, политическом и культурном развитии.Данный процесс для
Молдовы и Валахии был процессом внутреннего создания государственных структур, не
существовало практики замещения, в той или иной мере, патримониального права румынского государства правом завоевателей, как на Западе, где были распространены добыча собственности военным путем в виде бенефициев или феодов, а также институт
вассалитета.
Господарь обладал высшим правом собственности, т.е. реальным правом в отношении всей частной земельной собственности в стране, главенствующим над всеми другими подчинёнными формами собственности, существовавшими в отношении тех же поместий.
Эта прерогатива давала господарю определённые права, когда речь шла об отчуждении поместий и именно: подтверждение права отчуждения господарским хрисовом; налог на лошадь; отречение. В отличие от этого, формы земельной собственности, введённые в Трансильвании, чуждой венгерсой администрацией, были определены в рапортах
венгерского государства - “Святая корона”. И король, с одной стороны, и местные сельские общины, с другой стороны, со временем, под влиянием определённого внешнего воздействия, преобразовали свои права в феодальную структуру западного характера .
Феодальные иммунитеты появляются в эпоху раннего Средневековья в тесной связи
с процессом стратификации аграрного общества и являются основным элементом феодальной власти. Обычно иммунитеты означали освобождение – частное или полное – от
фискальных обязательств. Церковь, в своих владениях, пользовалась привелегиями и иммунитетами, как и другие феодалы. Фискальные иммунитеты включали освобождение от
налога за использование вод, за эксплутацию рудников и др. Они были признаны в дипломах, тщательно разработанных и составленных для обеспечения привилегий бенефициария и для устранения любых конфликтов между ними и между служащими господаря или
короля. Стереотипные формулы канцелярий Молдовы и Валахии («жалованная грамота
со всеми доходами») были предназначены для того, чтобы периодически закреплять усиление власти господаря, который теперь согласовывает все юридические акты в отношении права собственности при переходе этого права, обеспечивая им опубликование и
возможность обжалования erga omnes.
В отношении формы правления средние века на территории Валахии характеризовались наличием структур, общих для всех европейских стран этой эпохи: децентрализованная монархия; абсолютная монархия.
Если децентрализованная монархия – феодальная раздробленность – спорадически
существовали в Трансильвании в рамках Венгерского государства, основанного на клановых формах организации, то в основном в средние века в Молдове и в Цара Ромыняскэ
благодаря специфическим формам образования такая политическая раздробленность не
была возможна, наоборот была наиболее характерна сословно-представительная монархия во всех 3-х румынских государствах, наиболее прогрессивно развитая в Трансильвании. Развитие этой формы правления привело к тому, что сословные собрания первоначально использова-лись центральной властью для укрепления собственного авторитета
(как во Франции, Испании и России), но в конце концов приобрели огромный потенциал
для реализации собственных интересов, параллельно со стабилизацией центральной власти (как произошло в Германии, Польше).
Абсолютная монархия появится лишь в последний период средневековья, в переходный период к новому времени (II-я половина XVIIIв. – I-я половина XIXв.).
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В рамках правления сословно-представительной монархии можно выделить в румынских землях, в основных чертах, два политических режима: режим укрепления власти в
руках главы государства, поддерживаемый свободными производительными слоями населения – господарский, или воеводский; и режим, – характеризующийся захватом определённых господарских прерогатив великими боярами и обострением положения прямых производителей – боярский режим.
Господарский режим характеризуется следующими чертами: основывается на сильном центральном административном аппарате, подчинённом господарю; используется
военный корпус солдат-dregători, которые непосредственно зависели от главы государства; в господарский совет входят только бояре-чиновники; предоставляются определённые преимущества слоям производителей (крестьяне и торговцы).
Боярский режим характеризуется предоставлением преобладающей роли в управлении государством великому боярству; избранием господаря группами бояр, которые контролируют всю его внешнюю и внутреннюю деятельность (“пчела без жала” – так называли Петру Шкиопу); обеспечением привилегированным положением нового дворянства на
основании принципа habeas corpus и ряда pacta et conventa, навязанных господарю; прямым распоряжением доходами страны; захватом поместий; расширением сеньориального резерва; закабалением прямых производителей и распространением практики сбора
феодальной ренты.
Если в экономическом плане, феноменальная консолида-ция позиций крупнейших
землевладельцев характерно для всех трех румынских государств, то в политическом плане, в Молдове и Валахии боярский режим, по своему содержа-нию и влиянию, не получил
сильного развития, т.к. правя-щий класс сформировался не из “родовой аристократии”, а
из “конфедеративных управленцев”. В Трансильвании дворянский режим широко применялся и поддерживался сословным представительством на основе иностранного феодального класса родового происхождения (как было в “дворянской республике” Речь Посполита).
Абсолютная монархия также познаёт два политических режима: фанариотский и режим регламента, которым соответствовали в Трансильвании иосифинистский и постиосифинистский режимы.
В румынских государствах в XIV-XVIII вв., благодаря их особенностям, наблюдается
разнообразие политических режимов. Однако наблюдается определённое единство в форме правления, что и обеспечило румынским государствам вхождение в европейскую систему. Осуществление в короткий срок, в 1600 г., политического объединения трех румынских государств Михай Витязул является явным доказательством этой реалии. И
принятый им титул “господарь Цара Ромыняскэ, Ардяла и всей Молдовы”, в будущем, всеми господарями будет по праву считаться формулой, выражающей стремление к объединению единого народа с общим происхождением, языком, экономикой, культурой и политическими традициями.
Правление господаря.В Молдове и Валахии господари опирались на византий-скую
модель правления: титул господаря; его абсолютная власть; теократическая концепция
господарской власти и её последствия; доктрина имперских добродетелей; соучастие в
управлении и царствовании – соправители и т.д. Качество суверена проявляется в титулах и отличительных знаках господаря.
Так, титул “воевода” (dux) и ”владыка” (dominus) выражали величие феодала.
Отличительными знаками господарской власти были:
а) корона;б) булава;в) сабля или шпага;г) мантия;д) флаг;е) печать.
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Ряд этих отличительных знаков (корона, мантия) продолжали появляться в церковных изображениях (в книгах, на стенах монастырей и церквей) и после их замены турецкими традиционными знаками (тюрбан, кафтан), что свидетельствует об их прочном
укоренении в традиции.
В отношении герба страны, к традиционным символам – голова зубра, орёл, элементы природы – был добавлен полумесяц на белом фоне (результат длительного правления иноверцев).
Прерогативы господаря были характерны для государственных правителей средневековья:
1) глава администрации страны;
2) право созыва Господарского Совета;
3) право законодательной инициативы;
4) право издания политических актов, объявления войны, заключения мира и международных договоров;
5) верховный главнокомандующий армии;
6) право чеканить монету (jus monetae);
7) принимает и уполномочивает дипломатических пос-ланников;
8) заключение коммерческих договоров;
9) высшая судебная инстанция, а также право проведе-ния суда I-ой инстанции по особо
тяжким правонару-шениям;
10) назначение налогов, после предварительного обсуж-дения с Советом;
11) право распоряжаться государственной казной;
12) осуществляет реальное право собственности в отно-шении господарских доменов,
бесхозных земель (dominium plenum) и в отношении дарованных или пожалованных земель;
13) держатель государственной печати;
14) верховное право собственности над всей территорией страны;
15) право наследства имущества иностранцев, умерших на территории страны;
16) одобрение выбора церковных глав, вручая им отличи-тельные знаки в зависимости от чина.
Институт соправителей существовал в начале XIV в. только в те периоды, когда избранный господарь не достиг совершеннолетия. Позже, когда господарь утверждался и
даже назначался турками, соправители управляли государством, если господарь отсутствовал и чаще всего в то короткое время, когда он проходил путь от инвеституры до восхождения на престол. В отличии от регентов, которые “работали от имени господаря”, соправители (“тронные исправники”, ”каймакамы”) “работали от собственного имени и
своим именем подписывали все акты”.
В Трансильвании, если воевода (который обладал теми же прерогативами, что и мунтенские и молдавские господари) отсутствовал, управлял страной вице-воевода. После ликвидации венгерского королевства и образования автономного принципата Трансильвании под
сюзерени-тетом Порты (1541 г.) с тем же юридическим статусом, что и Молдова и Валахии,
страна управлялась принцем, избираемыем Диетой и утверждаемым турками. Конституционная позиция и политические обязанности принца в основных чертах были определены
диетами в период 1542-1545 гг. Он был обязан обеспечивать привилегии и права высших слоёв населения, и в его деятельности ему должен был помогать consilium intimum (тайный совет) из семи представителей от каждой привилегированной нации (венгры, саксы, секеи).
Сословное собрание.Происхождение сословных собраний у румын нужно искать не в
период военной демократии, где на военное собрание собирались все полноценные воины
племени, а в традиции созыва совета общины в территориальных общинах и в двойной
практике византийской империи – созыва светских собраний с более чёткой сословной
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организацией, чем на Западе, и созыва объединённых соборов церковнослужителей и мирян, которые отражали сословную организацию общества, так, как её представляла Церковь. Кроме того на становление этого института оказали влияние и тенденции дворянского режима навязать феодальный характер, имитируя трансильванскую и польскую
практику, румынским сословным собраниям.
По общепринятому мнению румынские сословные собрания могли рассматривать
внутренние и внешние вопросы.
Различались общие и региональные (провинциальные) сословные собрания.
Процедура созыва могла быть различной: инициатива созыва могла исходить от господаря, могла приниматься под давлением различных социальных групп.
Решения сословных собраний имели лишь консуль-тативный характер, однако
могли и обязать господаря прислушаться. Обычно собрания принимали решения, которые являлись лишь извещением для господаря. Последний же, актом своей канцелярии, преобразовывал это решение в государственный документ с общеобязательной юридической силой.
Что касается численности собраний, в Валахии и Молдове она не превышала 200
человек, а чаще всего 100-120 человек. Иногда даже уменьшалось до 30 человек. Самые
многочисленные по количеству участников собрания имели место в Валахии в 1596 г.,
1631 г., 1746 г, а в Молдове – в 1457 г. (когда был избран Штефан Великий), 1574 г.,
1741/1742 гг., 1749 г., 1765/1767 гг.
Отсюда можем сделать вывод что сословное собрание решало и самые важнейшие вопросы, как избрание господаря, вопрос о войне и мире.
В Трансильвании составными элементами структуры диет были: губернский престол с
советниками и прелатами; королевский суд; высокие должностные лица из комитатов, провинций и городов секуев, провинций саксов, свободных и облагаемых налогами городов.
Господарский совет.Ведёт своё начало ещё с периода становления самих государств. В
его состав традиционно входят великие бояре, с которыми господарь советуется по вопросам руководства страной. Состав совета изменялся: от преобладания в нём потомственных бояр (XIV-XV вв.), с включением в него бояр-dregători (сановники, поднятые в
чин бояр) (II-я половина XV в.), до преобладания последних в XVI-XVII вв. Число членов
варировало в пределах 12 человек.
В первой половине XVI - I-й половине XVII веках в состав господарского совета в Валахии входили сановники бояре, занимающие определенную должность (сан): вели-кий
бан, ворник, логофет, спэтарул, вистиерник, комис, пахарник, столник, постелник,
клучер, слугер, питарул. В Молдове с периода правления Штефана Великого в господарский совет вошли пыркэлабы крепостей, число которых впоследствии уменьшилось, а к
VIII в. они вообще исчезли из совета.
В XVI-XVIII вв. в обычный состав господарского совета входили: великий логофет,
ворники Нижней и Верхней страны, хатман, постелник, спэтарул, пахарник, вистиерник – всего 8 сановников. К ним добавлялось 4 церковных иерарха.
Господарский совет выполнял многочисленные обязанности, которые в, основных чертах,
совпадали с господарскими: политические, судебные, финансовые, церковные, военные.
Заседания могли быть закрытыми или публичными, в зависимости от предмета дебатов. Если обсуждались государственные проблемы, заседание было закрытым, если судебные вопросы – в основном публичным.
В Трансильвании, в сответствии с решением диет созыва 1542-1545 гг., принцы должны были планировать и вести дела государства при содействии тайного совета из 21 человек (по 7 от каждой привилегированной нации).
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После установления австрийского господства, Диплом Леопольда 1691 г. предусматривал помимо, губернатора, сохранение консилиума из 12 человек.
После 1693г. этот совет был преобразован в более масштабный орган, во главе которого стоял gubernium – губернатор Трансильвании; в его состав входили: главнокомандующий войск, глава канцелярии, государ-ственный казначей, президент диеты (statum
praesidens) и определённое число тайных советников.
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Abstract
The autonomy of the Parliament is spotlighted by its institutional structure. If in the exercising
its functions, under the principle of separation of powers between Parliament and Government or
other public authorities, collaborative relationships are based, however, on the preeminence of Parliament as a representative body of people. So, in the manner of concentration and division of legislative power, we will classify unicameral and bicameral parliaments with positions for and against in
an unitary state. National criteria (unit) plays a key role in determining a certain option for the
parliamentary organization. But to this element is added and the historical reason, due to which in
some countries prevailed the bicameral option.
Structura pe care o îmbracă Parlamentul, ţine de sistemul constituţional din fiecare societate,
de necesitatea realizării anumitor cerinţe sociale, în special în perioada de tranzitie. În ultima
instanţă, modul de constituire și funcţionare al Parlamentului ţine de însăși identitatea și independenţa fiecărei naţiuni, ea fiind o componentă a suveranităţii naţionale.
Este deja un loc comun în teoria democraţiei afirmaţia că, în procesul istoric de dezvoltare a
regimurilor politice moderne, parlamentul a jucat un rol central, fiind instituţia-simbol a democraţiilor reprezentative. Concentrând voinţa politică a corpului electoral (exprimată de regulă
prin partide), se poate spune că parlamentul stă la baza democraţiilor liberale. ,,Orice atac împotriva organizării, componenţei sau funcţionării Adunării reprezentative este văzut ca un atac sau
lovitură dată democraţiei” (Meny, 1993)1, autorul francez adăugând observaţia că toate regimurile totalitare (fasciste, naziste, franchiste sau comuniste) au atentat în primul rând la suveranitatea
instituţiilor legislative alese democratic, transformându-le ulterior în instrumente docile aflate în
slujba partidului unic.
În perioada contemporană, se poate observa o dezbatere în practica dreptului constituţional
legată de următoarea dilema: existenţa unui Parlament unicameral sau bicameral. Desigur, trebuie menţionat înca de la început, că bicameralismul, în teorie, este asociat îndeosebi statelor federale. În prezent, numai Republica Federală Islamică a Comorelor are un parlament unicameral:
Adunarea ferderală2. Unicameralismul beneficiază de mai multă aderenţă în statele unitare.
Funcţia de reprezentare se realizează prin alegerea membrilor a unei sau celor două camere
ale parlamentului, după caz, membrii care se consideră că vor fi purtătorii voinţei politice a alegătorilor pe durata mandatului, fiind menţionate în literatură mandate de doi, trei3, patru, cinci,
șase, nouă ani sau echivalente cu durata vieţii. Parlamentele pot fi așadar, din perspectiva reprezentării, uni sau bicamerale. Arend Lijphart apreciază că, în general, parlamentele unicamerale
corespund statelor unitare centralizate (de dimensiuni mai mici), în timp ce bicameralismul ar fi
o caracteristică a statelor federale descentralizate (cu suprafaţă mare), fără însă ca această regulă
1 Les politiques du mimétisme institutionnel (Yves Mény, editor), Paris, L’Harmattan, 1993.
2 Prof. Dr. Ion Deleanu, Drept constituţional şi instituţii politice, Tratat II, Bucureşti 1996, p.244
3 Ion Guceac – Curs elementar de drept constituţional, Vol.II, Chişinău 2004, p.308, a se vedea Ioan Muraru, Mihai Constantinescu – Drept parlamentar românesc ed. C.H.Beck, 2005, p.304, Teodor Cârnaţ,
Drept Constituţional, Chișinău 2010, p. 377
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să fie respectată cu stricteţe (Lijphart, 2000)1. Autorul observă, totuși, că bicameralismul este mai
răspândit în lume decât unicameralismul, fiind preferat inclusiv de ţări non-federale, care nu ar
avea neapărată nevoie de a doua cameră.
Un număr semnificativ de ţări, mai ales în Asia și Africa, dar și în Europa, au parlamente unicamerale. Unele exemple sunt: Portugalia, Ungaria, Malta, Luxemburg, Islanda, Suedia, Congresul
Naţional a Poporului din Republica Populară Chineză, Sabor-ul din Croaţia, Folketing-ul din Danemarca, Eduskunta din Finlanda, Althing-ul din Islanda, Vouli ton Ellinon-ul din Grecia, Knessetul din Israel, Adunarea Naţională din Irak, Adunarea Naţională din Mauriţius, Parlamentul Scoţian,
Riksdag-ul din Suedia, Adunarea Naţională din Venezuela, Danemarca din 19532.
Din 66 de state unitare; 54 au structuri unicamerale, 12 structuri bicamerale și din 17 de state
federale; 1 unicameral, 16 bicamerale3.
Situaţia este mai complicată în cazul ţărilor cu parlamente bicamerale și necesită unele nuanţări. Există un grup de ţări din această categorie care-și datorează a doua cameră legislativă structurii federale (SUA, Germania, Belgia, Elveţia, Canada, Rusia) și un alt grup care nu prezintă
această caracteristică, dar, din diferite motive (de obicei este invocată tradiţia) păstrează un model bicameral: Marea Britanie, Franţa, Italia, Spania, Olanda, România. În primul caz, camera
inferioară exprimă voinţa politică a naţiunii în ansamblul ei, în timp ce camera superioară exprimă interesele unităţilor administrativ-teritoriale ale federaţiei (statele în SUA, landurile în Germania etc.). În opinia unor autori, ,,din punct de vedere politic, bicameralismul îmbină principiul
reprezentării la nivel naţional cu principiul reprezentării la nivel teritorial. Din punct de vedere
tehnic, bicameralismul ameliorează calitatea procesului legislativ și temperează elanul Camerei
de jos”4. Totuși, există indicii clare că existenţa celei de-a doua camere reduce considerabil viteza
procesului legislativ și poate chiar să determine ca adoptarea unui text de lege, în cazul divergenţelor între camera superioară și cea inferioară, să fie prelungită cu câteva luni, uneori mai mult de
un an. În această situaţie, opinia publică, presa și de multe ori grupurile de interese care așteaptă
apariţia legii respective încep să dea semne de nerăbdare și se arată foarte critice în raport cu
,,ineficienţa bicameralismului”. Probabil că o anumită diferenţiere a domeniilor în care cele două
camere legiferează și necesitatea unei viziuni comune doar asupra legilor organice (cu alte cuvinte dispariţia bicameralismului simetric, precum cel din Italia sau România) ar face ca existenţa
unei camere superioare să se justifice și să fie ,,înţeleasă” la nivelul întregii societăţi.
Am ales pentru prima poziţie, din considerente istorice, Parlamentul Marii Britanii, un veritabil templu al democraţiei liberale sau, cum mai este numit în literatura de specialitate, mother
of the Parliaments. Pare un non-sens, la prima vedere, să afirm că Marea Britanie este ,,leagănul
regimului constituţional parlamentar”, atâta timp cât această ţară nu are o constituţie scrisă, în
sensul celor pe care le întâlnim pe continent. Totuși, ar trebui să ţinem cont că așa-zisa ,,constituţie cutumiară” există, de fapt, și în formă scrisă, dar răspândită în mai multe corpuri de legi precum: Statute Law, Common Law, Conventional Rules, The Parliament Acts etc.
Supremaţia Parlamentului britanic este, atât teoretic cât și practic, piatra unghiulară a democraţiei în regat, conferind această trăsătură (poate mai ,,diluată” decât la Londra) tuturor sistemelor parlamentare occidentale. Aici însă - de o manieră categorică și incontestabilă- nimeni nu este
mai presus de voinţa Parlamentului. Spre deosebire de celelalte democraţii euro-atlantice, în
Marea Britanie nu există o instituţie a controlului constituţional al legislaţiei adoptate, considerându-se că Parlamentul poate adopta și modifica, prin exercitarea voinţei lui politice, orice lege,
1
2
3
4
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inclusiv arhitectura constituţională a ţării, fără a fi nevoie de avizul unei curţi sau de consultarea
populaţiei prin referendum.
Parlamentul britanic este bicameral, fiind compus din Camera Comunelor (House of Commons)
și Camera Lorzilor (House of Lords). Practic, puterea legislativă este concentrată aproape în întregime
în Camera Comunelor, aceasta fiind cea care rezultă din votul universal și direct al electoratului britanic. Membrii acestei camere, în număr de 659, sunt aleși prin metoda scrutinului majoritar (majoritate
simplă), cu un singur tur, în circumscripţii uninominale și au un mandat de maxim 5 ani, guvernul
având obligaţia să convoace alegeri parlamentare în cel mult cinci ani de la precedentele.
Camera Comunelor este prezidată de un membru al acesteia (Speaker of the House) ales la începutul legislaturii. În faimoasa ,,sală verde” a camerei inferioare, puterea și opoziţia sunt dispuse,
fizic vorbind, faţă în faţă, majoritatea la stânga speaker-ului iar minoritatea în aripa dreaptă a sălii. Astfel, membrii unui partid împart băncile aceleiași tribune. În legătură cu această dispunere
și cu ,,regulile” universale ale vieţii politice, merită amintită gluma cu tânărul deputat ales, care
pășește pentru prima dată în impresionanta sală de ședinţe, și se așează lângă un coleg mai în vârstă, vechi cunoscător într-ale politicii. Tânărul îl întreabă emoţionat pe experimentatul său coleg:
,,Cei din faţă sunt dușmanii noștri, nu-i așa?” Răspunsul avea să-l pună pe gânduri pe proaspătul
aspirant la gloria politică: ,,Nu, dragul meu, aceia sunt adversarii noștri, dușmanii sunt în spate”1.
Ruptă în aparenţă de fluxul vieţii politice democratice precum și de procesul decizional de la Londra, ,,uitată” parcă de timp în sala roșie a Palatului Westminster, Camera Lorzilor se bucură totuși
de simpatia și de profunda acceptare culturală a milioane de britanici. Considerată secole la rândul
principala structură de decizie politică a Regatului Unit, fiind gândită iniţial ca o contrapondere la
puterea regelui, Camera Lorzilor a început să piardă treptat din influenţă, odată cu sfârșitul secolului al
XVIII-lea și cu emanciparea ,,maselor”, care au cerut tot mai multă putere pentru Camera Comunelor.
În prezent, Camera Lorzilor este cea mai numeroasă cameră superioară a unui parlament occidental și, probabil, cea mai slabă ca prerogative. Camera Lorzilor este un corp neales (numit) format
din 2 arhiepiscopi, 24 episcopi ai Bisericii Anglicane (Lords Spiritual) și 692 de membri ai nobilimii
britanice (Lords Temporal). Lorzii spirituali (Lords Spiritual) rămân în funcţie atât timp cât își păstrează și funcţiile ecleziastice în timp ce membrii nobilimii (Lords Temporal) își păstrează locul în
Cameră pe viaţă. Lorzii sunt grupaţi în 4 categorii: episcopi, lorzi ereditari, lorzi pe viaţă și lorzii ai
legii.2 Cei 26 de episcopi ai Bisericii Anglicane, dintre care cei mai influenţi sunt arhiepiscopii de
Canterbury și de York, se implică mai ales în dezbaterile privind temele cu rezonanţe spirituale și
morale din societatea britanică, precum homosexualitatea, consumul de droguri, divorţul, avortul,
eutanasia etc. Cei mai numeroși sunt lorzii ereditari, în număr de aproximativ 600. Majoritatea
au titlurile moștenite din secolele XIII-XIV, foarte puţini dobândindu-și titlurile ereditare în secolul XX și doar câţiva în epoca postbelică. Lorzii pe viaţă sunt înnobilaţi de suveran la propunerea
primului ministru, fiind personalităţi de excepţie din cultură, știinţă, armată, mai rar din politică.
Aceștia, în prezent în număr de peste 350, nu transmit titlurile descendenţilor lor. În fine, ,,lorzii
legii” sunt numiţi astfel după faptul că provin din rândurile celor mai merituoși dintre judecători.
Desfiinţarea Camerei Lorzilor - din care au dreptul să facă parte peste 750 de nobili care nu
sunt aleși de electorat - și transformarea ei într-o cameră cu 300 de membri aleși ar fi o lovitură
de imagine pe care o pregătește Partidul Laburist cu puţin înaintea alegerilor din această primăvară. Potrivit presei britanice, ministrul Justiţiei, Jack Straw, vrea să anunţe această semnificativă
schimbare constituţională, să suprime privilegiile lorzilor și să câștige astfel simpatia publicului,
erodată după 12 ani de guvernare laburistă3.
1 Valentin Naumescu, Instituţii Politice şi Mecanisme Constituţionale în Europa, p.192
2 A. Arseni, V. Ivanov, L. Suholitco, Dreptul constituţional comparat, Chişinău 2003
3 http://www.ziare.com/articole/camera-lorzilor
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Impunător dar ostentativ ,,demodat”, celebru dar parcă obosit de povara istoriei, grandios dar
incapabil să mai inoveze, după ce a predat lumii întregi, secole la rând, lecţia democraţiei, templul
de la Westminster rămâne și astăzi, nu întâmplător, cea mai vizitată instituţie politică. Model de
studiu pentru numeroase generaţii de studenţi, Parlamentul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord este încă, pentru mulţi specialiști, o provocare profesională și o enigmă culturală1.
Parlamentul Franţei a primit serioase ,,lovituri” prin Constituţia elaborată în 1958 de echipa
prim-ministrului de Gaulle (devenit, în același an, Președintele celei de-a V-a Republici), pierzând mult din greutatea politică pe care i-o conferiseră Constituţiile Republicilor a III-a (1875) și
a IV-a (1946). Deși păstrează principiul fundamental al parlamentarismului (responsabilitatea
executivului în faţa legislativului), prin atribuţiile sporite pe care le acordă executivului, în special Președintelui, Constituţia din 1958 instituie ceea ce Maurice Duverger numește ,,metoda parlamentarismului raţionalizat”, care ,,face parte din mijloacele de atenuare a neputinţei guvernanţilor din cadrul celei de-a III-a și a IV-a Republici franceze.” (Duverger, 1985)2
Parlamentul francez este bicameral, fiind compus din Adunarea Naţională și Senat. Unii autori consideră că ar exista și o ,,a treia cameră”, Consiliul Economic și Social (Duculescu, 1996)3,
dar această structură cu 230 de reprezentanţi are doar caracter consultativ, fiind creată pe baza
principiului parteneriatului social și a colaborării tripartite: guvern-patronat-sindicate. Adunarea
Naţională este alcătuită din 577 de deputaţi, aleși pe o perioadă de 5 ani prin vot universal,egal,direct
și secret sub denumirea de legislatură.4 Senatul are 321 de membri, 309 din Franţa continentală și
12 reprezentând teritoriile de peste mări, aleși pentru un mandat de 9 ani pe baza aceleași metode
electorale dar indirect, prin votul unui colegiu de mari electori reprezentând comunităţile locale.
La fiecare trei ani se aleg câte o treime din numărul senatorilor. Atât Adunarea Naţională cât și
Senatul sunt conduse de un Birou, constituit pe baza ponderii partidelor, și au în fruntea lor câte
un președinte, figuri reprezentative și influente ale vieţii politice franceze și chiar internaţionale,
aleși pe 5, respectiv 3 ani. Este important de precizat că modelul francez permite cumulul de
funcţii elective al parlamentarilor, aceștia putând fi în același timp consilieri sau primari.
Al treilea stat unitar asupra căruia vom starui este Finlanda, având ca formă de guvernământ o
republică parlamentară, al cărei for legislativ este monocameral (capitolul 3, secţia 24)5 . Parlamentul
finlandez este organul reprezentativ suprem al poporului, fiind ales prin scrutin de lista, de către toţi
cetăţenii cu drept de vot care au vârsta minimă de 18 ani. Acestui for îi sunt supuse spre dezbatere și
aprobare proiecte de lege de către Guvern. Acestea sunt prezentate Parlamentului într-o sedinţă plenară, urmând să fie transmise comisiilor parlamentare de specialitate. Ineditul sistemului parlamentar
finlandez îl constituie tocmai aceste comisii. În total sunt în număr de 14 (formate din 17 membri
permanenţi și 9 supleanţi), constituite pe întreaga durată a legislativului. Cu excepţia legilor constituţionale, care pentru a fi adoptate necesită două treimi din totalul deputaţilor, celelalte legi au nevoie de
majoritate simplă de voturi. De asemenea, un alt lucru interesant îl reprezintă existenţa unei Comisii
Constituţionale ce asigură rolul de control al constituţionalităţii iniţiativelor legislative.
Prin prezentarea acestor tipuri de parlamentarism, am încercat să scoatem în evidenţă două
modele care s-au impus cu succes în statele respective și care au influenţat și alte ţări în adoptarea
unui astfel de sistem. De asemenea, nepotrivit cazului României e acel sistem bicameral unde
raţiunea de a fi a Camerei superioare e dată de organizarea federală a statului. E cazul, printre
altele, al Germaniei, Statelor Unite sau Australiei.
1
2
3
4
5
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Am rămas, prin urmare, cu trei modele «în cursă». Unicameralism clasic, pseudo-bicameralism și bicameralism clasic. Unii autori menţioonează și o altă caregorie parlamentele hybrid
–după tipul parlamentului din Islanda și Norvegia. Spre exemplu, legislativul norvegian este ales
ca un singur organ, dar după alegeri el se împarte în două camera, aceeași ptocedură are loc și în
Islanda. Pentru a forma o a doua cameră, legislativul norvegian allege un sfert din propria componenţă, iar acel islandez-o reime.1 Toate sunt bune, în principiu, dar există, cred, criterii fine de
a departaja și între acestea.
Motivul principal pentru care a fost introdus bicameralismul în statele unitare moderne este
acela de a «tempera» Legislativul. O lege abuzivă votată de o Cameră va fi, în teorie, respinsă sau
amendată de cealaltă. Numai că democraţiile contemporane au inventat mijloace mai eficiente
decât o mediere care adesea eșuează, în practică. Spre exemplu legile abuzive sunt “filtrate” de o
Curte Constituţională demnă de acest nume. Ori cetăţenii pot recurge la tribunalele internaţionale. Nemaivorbind că sistemul în care există o Cameră superioară veritabilă tinde să fie mai
scump și să genereze alegeri mai complicate și majorităţi diferite în cele două Camere.
Problema cu o singură Cameră e că aceasta reunește nu doar funcţiile legislative. Într-o democraţie contemporană, Parlamentul face, de regulă, altceva decât legiferează. El e un forum de
dezbateri și o instanţă de control (fie direct, fie prin comitetele parlamentare). Parlamentul ratifică tratate, primește mesajele șefului statului sau numește diferiţi oficiali. Asta face ca un deputat
să aibă numeroase alte atribuţii decât cele stabilite de principiul, clasic, al separaţiei puterilor. Iar
experienţa ne arată că aleșii adesea abuzează de aceste atribuţii și drepturi ce le sunt recunoscute.
Iar când nu abuzează, ei le exercită amatoristic, nu pe plan profesional.
Parlamentul unicameral - Argumente pro
- Parlamentul unicameral asigură rapiditate, fluiditate, cursivitate activităţii legislative. Un asemenea parlament ar fi foarte util și eficient societăţilor care trec de la un sistem politic totalitar de genul
comunismului la unul democratic, unde există o mare nevoie de reformare și restaurare legislativă;
- Fiind redus numeric, parlamentul unicameral necesită mai puţine cheltuieli pentru întreţinerea și funcţionalitatea sa;
- Existenţa sistemului parlamentar unicameral ușurează relaţia dintre Parlament și Executiv,
evitând eventualele tensiuni, opoziţii ce s-ar putea naște în cazul parlamentul bicameral, între
camerele acestuia, între acesta și Executiv sau instituţia șefului statului.
Argumente contra
- Sub aspectul democraţiei, parlamentul unicameral nu ar constitui o reprezentare prea fidelă a
voinţei poporului, întrucât prin numărul redus al membrilor săi, acesta ar fi un element limitativ;
- Într-un parlament unicameral se creează o mult mai mare posibilitate de subordonare sau de
dominare a sa de către forţa politică, care deţine majoritatea sau de executiv, fapt ce ar putea crea
premisele instaurării despotismului sau chiar a dictaturii. O asemenea posibilitate se poate crea
și pentru șeful statului sau cel puţin acesta și-ar putea impune mai ușor propria strategie politică;
- Ușurinţa, rapiditatea, fluiditatea în adoptarea legilor, care ar fi caracteristică parlamentului
unicameral, ar fi în detrimentul calităţii și consistenţei actului legislativ.
Parlamentul bicameral - Argumente pro2
- Prin prezenţa a două camere și implicit a unui număr mai mare de membri, parlamentul
bicameral va realiza o reprezentare mai largă, mai fidelă a voinţei poporului, a tuturor claselor și
grupărilor sociale, a forţelor politice din societate, fapt cu consecinţe pozitive pentru democratismul său politic;
1 Ion Guceac – Curs elementar de drept constituţional, Vol.II, Chişinău 2004, p.328
2 Ion Guceac – Curs elementar de drept constituţional, Vol.II, Chişinău 2004,p.331, a se vedea G. Marconescu,
Avantagele şi dezavantagele structurii unicamerale sau bicameral a Parlamentului, Dreptul nr. 10, 1999.
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- Sfera mult mai largă și mai variată a forţelor politice reprezentate în parlamentul bicameral
ar înlătura posibilitatea subordonării sale fie de forţa social-politică majoritară, fie de executiv
sau de șeful statului. În felul acesta, s-ar diminua considerabil posibilitatea instaurării dictaturii
sau a unui regim totalitar;
- Sistemul bicameral ar permite o dezbatere mai amplă, mai profundă a proiectelor legislative,
ar aduce în planul dezbaterilor opţiuni, soluţii multiple și diverse, fapt cu efecte pozitive asupra
calităţii, consistenţei, profunzimii actului legislativ.
Argumente contra1
- Mulţi politicieni și juriști contestă plusul de democraţie pe care l-ar conferi sistemul bicameral, făcând trimitere la faptul că în multe sisteme membrii uneia din camere, de regulă Senatul,
sunt parţial numiţi de șeful statului;
- Sistemul bicameral, prin prezenţa a două camere, ar genera tensiuni, opoziţii atât între cele două
Camere componente cât și între acestea și executiv, fapt ce ar agita, tensiona, viaţa social-politică;
- Numărul mult mai mare al membrilor parlamentului bicameral ar genera o creștere considerabilă a efortului financiar pentru întreţinerea și funcţionarea sa, fapt ce ar agrava și în unele
cazuri, ar întrece posibilităţile economice ale societăţilor mici și mijlocii. Acest fapt ar împiedica
însăși politica de dezvoltare a acestor societăţi;
- Parlamentul bicameral, prin mecanismul său mult mai greoi de adoptare a legilor, cu posibilitate mărită de respingere de către cameră a unui proiect legislativ sau a imposibilităţii realizării
medierii între cele două camere, constituie motive pentru rezerve sau critici la adresa acestui sistem.
În mod evident, ambele sisteme prezintă avantaje și dezavantaje și rămâne la latitudinea fiecărui stat să opteze pentru propriul bine.
Modelele de parlamentarism ilustrate la începutul lucrării au câteva trăsături distincte care
au contribuit la implementarea lor cu un important succes și la categorisirea lor drept modele de
parlamentarism. Pe de o parte, în Anglia se poate vorbi de o practică îndelungată a bicameralismului, care i-a conferit un prestigiu remarcabil, dar și de abilitatea intelectuală și de conducere a
unor personalităţi remarcabile. Deși este un stat relativ tânar, Finlanda a implementat cu succes
un sistem monocameral în care guvernarea este exercitată de oameni de stat capabili, recunoscuţi
de studii de specialitate pentru competenţa și respectabilitatea de care dau dovadă. Întrebarea al
cărui răspuns am încercat să ne apropiem în studiul nostru este: ce fel de sistem parlamentar i se
potrivește Republicii Moldova?
Punctul nostru de vedere este, că ar trebui sa se îndrepte ori spre un bicameralism clasic,
bine conturat (camere alese după modalităţi diferite, care să beneficieze de atribuţii distincte,
criterii diferite de selectare a membrilor celor două camere), ori spre un model de unicameralism
(similar celui finlandez în care comisiile de specialitate au un rol important), la fel ca alte state
europene, în care parlamentul monocameral este perfect funcţional.
Desigur, pentru ca oricare dintre aceste modele să fie viabil este necesar să fie îndeplinită o
condiţie esenţială: mularea sa la particularităţile formei de guvernare democratice, precum și reevaluarea portretului candidaţilor eligibili pentru un fotoliu în Parlament – este esenţial ca aceste
persoane să fie de o calitate politică și morală extraordinară și profesională pentru a se realiza un
progres veridic în ceea ce privește organul reprezentativ al statului. Credem cu tărie că într-un sistem unde oamenii de stat au o conștiinţă politică, civică și morală ridicată, precum și pregătirea
necesară, implementarea unuia din aceste modele are din start o șansă de succes.

1 Giovani Sartori- Ingineria constituţională comparată-Institutul European 2008, a se vedea Ionescu
Cristian – Drept constituţional comparat, ed. C.H.Beck,
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Abstract
The central controls have begun their development and growth with the consolidation of the medieval state. Functions of the central controls were carried out by boyars - dignitaries.
The responsibilities of dignitaries have not been precisely differentiated. The Hospodar could delegate certain duties from the one’s competence to another.
Before K.Mavrokordata’s reform of 1741 dignitaries did not receive salary. They were paid, receiving a part of tax to the gospodar from cities and villages. They have been released from payment of
duties. At their order there were withdrawn judicial penalties, etc.
In the head of the scale of ranks there were great dignitaries on public service and at the court yard.
Dignitaries were appointed and displaced from the post by the hospodar. They brought a solemn
oath of fidelity господарю.
Dignitaries, by the importance of executed functions, were divided on great and small, and
depending on their participation in the council on “ boyars of council ” and ” boyars of divan ”.
Basically dignitaries divided on three categories:
1)Civil: ban, vornic, logofat, vistiernic, postelnic, portar.
2)Militarians: spatarul, hatman, pircalab, armas, aga, serdar (the commander конницей), satrar.
3)Court: paharnic, stolnic, comis, medelnicer, clucer, sluger, jitnicer, camaras, caminar, vames.
Logofat was the head of hospodar’s offices and the keeper of the seal.
Vornic executed functions on administration lands and of certain judicial functions.
Spatarul on celebrations, carried hospodar’s sword - the symbol of the right hospodar to dispose the life and death of subordinates. Commanded a part of armies.
Military functions carried out also hatman, pircalab, serdar and great ага.
Postelnic operated with hospodar’s bedroom, supervise for courts and servants at the court yard, was
engaged in court yard work (the privy councilor, function of Minister for Foreign Affairs).Paharnic poured wine in the royal cup, preliminary having tried it if it has not been poisoned. Was engaged also
hospodar’s in vineyards.
Vistiernic was the main keeper of the treasury, supervised all incomes and charges both of the
state, and hospodar.
Stolnic watched on the preparation of meals for hospodar-ú table.Comis was engaged hospodars in stables.
Medelnicer participated in the ceremony of washing the господаря hands.Clucer supervise
over the hospodar’s treasury and pantries.Sluger was responsible for maintenance of kitchen with
meat.Jitnicer was responsible for gathering and storage of a crop.Pitar was responsible for preparation of bread for the court yard.Şătrar was responsible hospodar’s for tents.
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Caminar was responsible for gathering dijme for the benefit of hospodar.Vameş - the customs.
Great portar - reception of foreign envoys at a court yard, watched over the ценимориалом
of the court yard.
Armaş - execution of the adjudications made by hospodar.
Further to the basic dignities there were added assistants of 2-nd and 3-rd order and there was
created a system similar with the existed Roman empire in the last period and finished with the
perfection in Byzantium.
In Transylvania воевода had the limited device of dignitaries, basically serving offices.
On the contrary, during epoch Principate (1541-1691) princes operated the country in a
greater measure theoretically, independent in practice only leaning on advices from central
dregătorii: prefect of a court yard (magister curiae), spătarul (gladifer), logofăt (summus cancelarius et secretarius), vistiernic (thesaurarius), postelnic (cubicularius), stolnic (magister
ceruarum), comis (magister apazonum), etc. They possessed similar powers, as dignitaries in
Moldova and Walachia.
During the time of hpsburgical dominations the governor of Transylvania operated together
with the guberniu into which entered: the chiefof the transilvanian armies, the head of office, the
head of financial department (thesaurarius), the president of the diet and numerous privy councilors. Besides members of the gubernia, there functioned as bodies of central management and
the commissariat on taxation, the auditor of books responsible for censorship of publications,
management of public works, medical council, etc.
A specific body of the central management in Walachia was bănia. Such name carried the organization of a structure of a special province behind the river Olt. In Moldova and Walachia, in
view of maintenance of the law and order and of the centralized taxation, hospodar authority has
created regional and local controls. In the beginning there were armed groups under command of
vornic, grouped around hospodar court yard and his residences in the country.
The most ancient administrative units in Walachia were judeţe, and in Moldova - ţinuturi
which conduct their beginning since times even before the formation of Romanian feudal states
(on the basis of existed Ţări).
The name “judeţ” (judeţ) in Walachia specifies ancient assignment of this administrative formation - legal proceedings in the given territory and the control over it. In its head stood sudete.
They possessed large powers: judged inhabitants of free villages, collected taxes, organized public
works for the benefit of hospodar, took measures against offenders.
At their order there were globnici, collectors of taxes (bîrari), podvodari, court and serving,
organized in military units under command vătafi.
In Moldova the lands as well as in Walachia were generated on the basis of natural-geographical regions or within the framework of possession of cities and fortresses. In the head of the lands
into which fortresses entered, stood pîrcalabi, in the others - sudets. Ţinuturi with fortresses in
XVI - coped one or to two pîrcalabs XVII centuries.
The heads of the boundaries of lands were named staroste.
According to K.Mavrokordata’s reform of 1741 pîrcalabs of the lands have been replaced by
ispravnici. Now the lands were controlled by two ispravnici. They possessed wide administrative
and judicial powers, only with some restrictions, concerning villages, but any intervention in
justice of cities was forbidden to them.
The administrative-territorial organization of the voievodatul Transylvania was finally issued
to the beginning of the XIV century: the territory divided on comittees, districts and scaune. Comittee descend from ancient familiar tribes possession. Was controlled by a comit (comes curialis) and his assistant – vice-comit (vice-comes). Comits were selected by the king or voievod of
Transylvania. In 1435 king Sigizmund has decided, that vicecomits should be selected by the
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nobility corresponding the comittee. Comits and vice-comits operated together with noble judges who were selected at the assemblies by local noblemen.
Romanians of Transylvania had own administrative-territorial formations- districts into which entered cnezats and local voievodate. The most significant Romanian districts were: Banat,
Ţara Făgărașului, Romanian the districts Hunedoara, Valea Rodnei, Maramureș, etc.
The Ţinut has consisted of a certain number of villages in which’s head stood jude, or cneaz.
He collected a natural quitrent from peasants for the benefit of hospodar, a part from them he
kept for himself. Peasants also have been obliged to bear military duties and to serve in the army
for use of the land belonging to them; therefore under the feudal concept its Supreme proprietor
was the governor.
The Earth on which lived secui, has been divided on 7 scaune, and subsequently on 12. In the
head of scaune were: the chief of army (maior exercitus) or the captain (capitaneus) and, of a lower
rank, land judge (judex terrestris) which from XVI century is named judele scaunului (judex sedis). The Supreme authority at secuis was carried by secues comittees (comes Siculorum).
The territories occupied by saxophones, under the Diploma Andreanum 1224, there have
been organized in scaune: Sibiu, Себеш, Чинку, etc. Since Robert Karola’s epoch, in the head of
сакских скаунов there was a royal judge (judex regalis) with the same prerogatives, as at comits
of the comittees. Besides him existed and the jude of scaun, or jude of the grounds.
In the Romanian lands of the city there have appeared long before the formation of medieval
states, as result of economic development of an internal exchange and foreign trade.
The structure of the city usually included 3 zones:
“Vatra” of the city - the city centre including buildings, vicinities, streets.
Hotar - the border of the city - includes the associates processed by the townspeople of the
ground: vineyards, gardens, pastures, hay meadows, mills, ponds.
Ocol - vicinities of city - nearby villages which submitted to the administration of the city, instead of district.
The Romanian cities, as well as the western medieval communes, were the exclusive and closed communities.
The city administration, as in Moldova, so and in Walachia, was characterized by coexistence of
two categories of administrative bodies: one - elected by the city dwellers; others - appointed by the
hospodar or by the person to whom the city has been conceded. Into the first category entered jude
and pîrgari in Walachia; şoltuz, or voit, and pîrgari in Moldova. The Supreme body in both states was
the general meeting of townspeople. Into the second category entered vornic de tîrg, pîrcalab, etc.
In Transylvania cities used certain autonomy since the central authority was admitted by the
edition of charters. Cities usually controlled the city council consisting as a rule from 12of inhabitants (bürger), the leaders were elected from rich layers of the population of city. In the head of
this council there was mayor or jude (magister civium, bürgermeister, judex) which was selected
for 1 year. Besides primar, in some cities was also appointed the manager (villicus, han).
Villages were controlled by own controls competent in every respect: economic, political, legal, administrative and even religious.
The community was a administrative institute which represented village before hospodar or
the owner (boyar or a monastery). Till 1864 when under the law it has been generated administrative comuna, villages did not have other representative, except for the community.
The villages, staying free though have reduced own communal bodies, nevertheless submitted
to judeţ or ţinut, falling under jurisdiction of the head of the given administrative and territorial
unit. These bodies were in submission at hospodar’s servants who collected incomes for the benefit of hospodar (birari, găletari, dijmari ilişari gostinari, globnici, duşugubinari, etc.) or supervised public works (podvodnicari, clăcari, etc.).
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For maintenance of connections between the village and hospodar authority there existed a
representative of a community – pîrcălab de sat in Walachia and vătăman in Moldova.
In the villages belonging to boyars, the owner executed administrative and judicial functions
if possessed feudal immunity. Corresponding to hrisovs there should be forbidden certain dignitaries and hospodar to servants to dispose in the territory of these villages (except for grave crimes which fell under hospodar’s jurisdiction).
The administrative organization transilvanian village carries a seal of the century tradition of
the organization of a rural community of the autochthonous population. In the head of the village there was jude, or cneaz. He had the right to distribute grounds and taxes among commons, to
resolve disagreements between them, etc.
Many from cnezi received the right from the king, voievozi to carry out according to the ancient Ius Valachicum administrative functions concerning many villages - the common cneazi.
Pașalîc and raie, very not numerous in territory of the Romanian states, were distributed in
XVI century from the province Rumelia; Turnu and Giurgiu and have been connected to Nikopol; Dobrogea, Brăila, Cetatea Albă and Tighina with Silistra which had the status of a boundary
province. In Transylvania, after the victory and creation of Buda pașalîc, Turks subordinate Banat
and part of Crișani to their direct administration in 1552. Also created the pașalăc Timișoara, and
in 1660 as a result of the defeat of revolt of George Rakotsy II, Crișani occupy staying territories
and create Oradea pașalăc.
The administration of the grounds belonging to Turks carried out a direct domination above
the ground and was engaged in taxation. In its head there was belarbei which operated a province.
He was followed with the whole hierarchy of large and fine officials and managers which possessed here grounds.
Cities (sehir), places (kasaba) and villages (kariye) were a part of districts (Kaza). Taxes were
registered in special registers which conducted cadiu. He also possessed judicial functions. He
judged in a residence, surrounded by the council which carried out basically advisory functions,
leaning on the device of employees.
Local residents, during all period of turkish domination, have kept in pașalîcs and raie a certain autonomy. Administrative units in Dobrogea have kept the same features by the turkish domination, as in the days of the Romano-Byzantian domination. Disputes were resolved here by
local authorities and ecclesiastics, and only in case of a disagreement between the Christian and
a Moslem, business reached the cadiu.
All requisitions set by the Ottoman Empire considerably constrained social and economic
development of the Romanian states. It is necessary to notice that, being legally established, they
were nevertheless rather feasible for the population. However Turks, frequently without observing periodicity of collection of a tribute, set extraordinary taxes, as the result — numerous antiottoman revolts took place between the 16 and 17 centuries
Центральные органы управления начали своё развитие и преумножение вместе с
консолидацией средневекового государства. Функции центральных органов управления
выполняли бояре-сановники.
Обязаности сановников не были чётко разграничены. Господарь мог делегировать
определённые обязанности из компетенции одного из них другому.
До реформы К.Маврокордата 1741 г. сановники не получали жалования. Они
оплачивались, получая часть подати господарю от городов и сёл. Они сами были
освобождены от уплаты податей. В их распоряжении оставались изымаемые судебные
штрафы и т.д.
Во главе иерархической лестницы находились великие сановники на государственной
службе при дворе.
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Сановники назначались и смещались с занимаемой должности господарём. Они
приносили торжественную клятву верности господарю.
Сановники, по значимости исполняемых функций, делились на великих и малых, а в
зависимости от их участия в совете на “бояр совета” и ”бояр дивана”.
В основном сановники делились на три категории:
1) гражданские: бан, ворник, логофет, вистиерник, постелник, портар.
2) военные: спэтарул, хатман, пыркэлаб, армаш, ага, сердар (командующий конницей),
шэтрар.
3) придворные: пахарник, столник, комис, меделничер, клучер, слугер, житничер, кэмэраш, кэминар, вамеш.
Логофет являлся главой господарской канцелярии и хранителем печати.
Ворник исполнял функции по администрации цинутов и определённые судебные
функции.
Спэтарул на торжествах носил господарский бердыш – символ права господаря распоряжаться жизнью и смертью своих подчинённых. Командовал частью войск.
Военные функции выполняли также хатман, пыркэлаб, сердар и великий ага.
Постелник управлял слугами в господарской опочевальне, надзирал за придворными
и слугами при дворе, занимался делами двора (тайный советник с функциями министра
иностранных дел).
Пахарник наливал вино в королевский кубок, предварительно попробовав, чтобы оно
не было отравлено. Занимался также господарскими виноградниками.
Вистиерник являлся главным хранителем казны, надзирал за всеми доходами и расходами как государста, так и господаря.
Столник следил за приготовлением еды для господарского стола.
Комис занимался господарскими конюшнями.
Меделничер участвовал в церемонии омовения рук господаря.
Клучер надзирал за господарской казной и кладовыми.
Слугер отвечал за обеспечение кухни мясом.
Житничер отвечал за сбор и хранение урожая.
Питар отвечал за приготовление хлеба для двора.
Шэтрар отвечал за господарские шатры.
Кэминар отвечал за сбор дижмы в пользу господаря.
Вамеш изымал таможенные пошлины.
Великий портар – приём иностранных посланников при дворе, следил за церемониалом двора.
Армаш – исполнение судебных приговоров, вынесенных господарём.
В дальнейшем к основным санам добавились помощники 2-го и 3-го порядка и образовалась система, схожая с существовавшей в последний период Римской империи и доведённая до совершенства в Византии.
В Трансильвании воевода располагал ограниченным аппаратом сановников, в основном служащие канцелярии. Напротив, в эпоху Принципата (1541-1691 гг.) принцы управляли страной в большей мере теоретически, самосто-ятельно на практике лишь опираясь на совет из центральных dregătorii: префект двора (magister curiae), спэтарул
(gladifer), логофет (summus cancelarius et secretarius), вистиерник (thesaurarius), постелник (cubicularius), столник (magister ceruarum), комис (magister apazonum) и др. Они обладали аналогичными полномочиями, что и сановники в Молдове и Валахии.
Во время габсбургского господства губернатор Трансильвании управлял совместно с
guberniu, в который входили: верховнокомандующий трансильванскими вой-сками, глава
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канцелярии, глава финансового ведомства (thesaurarius), президент диеты и многочисленные тайные советники. Помимо членов guberniu, функционировали как органы центрального управления и комиссариат по сбору налогов, ревизор книг, отвечающий за цензуру
публика-ций, дирекция публичных работ, медицинский консилий и др.
Специфическим органом центрального управления в Валахии была bănia. Такое название носила организация структуры особой провинции за рекой Олт.
Административная организация.Региональные органыВ Молдове и Валахии, в целях обеспечения правопорядка и централизованного сбора налогов, господарская власть создала региональные и местные органы управления. В начале это были вооружённые отряды под командованием ворника, сгруппированные вокруг господарского двора и его резиденций в стране.
Самыми древними административными единицами в Валахии были жудецы, а в Молдове – уезды (цинуты), которые ведут своё начало со времён ещё до образования румынских феодальных государств (на основании бывших Цэрь).
Название “жудец” (judeţ) в Валахии указывает на древнее назначение этого административного образования – судопроизводство на данной территории и контроль за ним.
Во главе их стояли судеты. Они обладали широкими полномочиями: судили жителей свободных сёл, собирали подати, организовывали общественные работы в пользу господаря,
принимали меры против правонарушителей.
В их распоряжении были глобничь, сборщики податей (birari), подводарь, придворные
и служащие, организован-ные в военные единицы под командованием вэтафь.
В Молдове уезды , так же как и в Валахии сформиро-вались на основе природногеографических регионов или в рамках владений городов и крепостей. Во главе уездовцинутов, в которые входили крепости, стояли пыркэлабы, в остальных – судеты. Уезды с
крепостями в XVI – XVII вв. управлялись одним или двумя пыркэлабами.
Руководители пограничных уездов назывались старосты.
Согласно реформе К.Маврокордата 1741 года пыркэлабы цинутов были заменены исправниками. Теперь уезды управлялись двумя исправниками. Они обладали широкими
административными и судебными полномочиями, лишь с некоторыми ограничениями, в
отношении сёл, но им было запрещено любое вмешательство в юстицию городов.
Административно-территориальная организация воеводства Трансильвании окончательно сформировалось к началу XIV в.: территория делилась на комитаты, дистрикты
и скауны. Комитат происходил от древних родоплеменных владений. Управлялся комитом (comes curialis) и его соправителем – вице-комиты (vice-comes). Комиты избирались
королём или воеводой Трансильвании. В 1435 г. король Сигизмунд постановил, что вицекомиты должны избираться дворянством соответствующего комитата. Комиты и вицекомиты управляли совместно с дворянскими судьями, которых избирали на своих собраниях местные дворяне.
Население Трансильвании имело собственные административно-территориальные
образования – дистрикты, в которые входили кнезаты и местные воеводаты. Наиболее значимыми румынскими дистриктами были: Банат, Ţara Făgăraşului, Hunedoara, Valea
Rodnei, Maramureş и др.
Уезды состоял из определённого числа сёл, во главе которых стоял жуде, или кнез. Он
собирал натуральный оброк с крестьян в пользу господаря, часть из них удер-живал для
себя. Крестьяне также были обязаны нести военные повинности и служить в армии за использование принадлежащей им земли, т.к по феодальной концепции верховным её собственником был правитель.
Земля, на которой проживали секуи, была разделена на 7 скаунов, а впоследствии на 12.
Во главе скаунов находились: начальник армии (maior exercitus) или капитан (capitaneus)
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и, более низкого ранга, земельный судья (judex terrestris), который с XVI в. называется
жуде скауна (judex sedis). Верховная власть у секуев осуществлялась комитами секуев
(comes Siculorum).
Территории, населённые саксами, согласно Diploma Andreanum 1224 г., были организованы в скауны: Сибиу, Себеш, Чинку и др. Начиная с эпохи Роберта Карола, во главе сакских скаунов стоял королевский судья (judex regalis) с теми же прерогативами, что и у комитов комитатов. Помимо него существовал и жуде скауна, или жуде земли.
Органы местного управления.В румынских землях города появились задолго до образования средневековых государств, как результат экономического развития внутреннего
обмена и внешней торговли.
В состав города обычно входили 3 зоны:
«Ватра» города – центр города, включающий здания, окрестности, улицы.
Хотар - граница города – включает окружающие, обработанные горожанами земли:
виноградники, сады, пастбища, сенные луга, мельницы, пруды.
Oкол - окрестности города – близлежащие сёла, которые подчиняются администрации города, а не уезда.
Румынские города, как и западные средневековые коммуны, были привилегированными и закрытыми общинами.
Городская администрация, как в Молдове, так и в Валахии, характеризовалась сосуществованием двух категорий административных органов: одни - избранные жителями города; другие – назначенные господарём или лицом, которому он уступил город. В первую
категорию входили жуде и пыргарь в Валахии; шолтуз, или воит, и 12 пыргарь в Молдове. Верховным органом в обоих государствах было общее собрание горожан. Во вторую категорию входили ворник де тырг (урядник – пред-ставитель господаря), пыркэлаб и др.
В Трансильвании города пользовались определённой автономией, т.к. центральная
власть признавалась путём издания хартий. Города обычно управлялись городским советом, состоящим как правило из 12-ти жителей (bürger), передовиков, избранных из богатых слоёв населения города. Во главе этого совета был примар или жуде (magister civium,
bürgermeister, judex), которых избирали на 1 год. Помимо примара, в некоторых городах
назначался и администратор (villicus, han).
Сёла управлялись собственными органами управления, компетентными во всех отношениях: экономических, политических, юридических, административных и даже религиозных.
Община была административным институтом, который представлял село перед господарём или хозяином (боярином или монастырём). До 1864 г., когда по закону была сформирована административная комуна, у сёл не было другого представителя, кроме общины.
Сёла, оставшиеся свободными, хотя и сократили собственные общинные органы, всё же подчинялись жудецу или цинуту, подпадая под юрисдикцию главы данной
административно-территориальной единицы. Эти органы находились в подчинении у господарских слуг, которые собирали доходы в пользу господаря (бирарь, гэлетарь, дижмарь, илишарь, гостинарь, глобничь, душугубинарь и др.) или надзирали за общественными работами (подводникарь, клэкарь и др.).
Для поддержания связей между селом и господарской властью существовал представитель общины – пыркэлаб де сат в Валахии и вэтэман в Молдове.
В сёлах, принадлежащих боярам, хозяин исполнял административную и судебную
функции, если обладал феодальным иммунитетом. Соответствующий хрисов должен был
запретить определённым сановникам и господарским слугам распоряжаться на территории этих сёл (за исключением тяжких преступлений, которые подпадали под господарскую юрисдикцию).
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Административная организация трансильванского села несёт печать вековой традиции организации сельской общины местного населения. Во главе села находился жуде,
или кнез. Он имел право распределять земли и подати среди общинников, разрешать разногласия между ними и т.д.Многие из кнезов получали право от короля, воеводы осуществлять в соответствии с древним Ius Valachicum административные функции в отношении многих сёл – общие кнезы.
Администрация в пашалыках и райах.Пашалыки и раи, очень немногочисленные на
терри-тории румынских государств, распространились в XVI в. из провинции Rumelia;
Турну и Джурджу были связаны с Никополем; Доброджа, Брэила, Четатя Албэ и Тигина с
Силистрой, которая имела статус пограничной провинции. В Трансильвании, после своей победы и создания пашалыка Buda, турки подчиняют в 1552 г. Банат и часть Кришаны
их прямой администрации и создают пашалык Тимишоара, а в 1660 г. в результате поражения восстания Георгия Ракоцы II занимают оставшиеся территории Кришаны и создают пашалык Орадя.
Администрация, принадлежащих туркам земель осуществляла непосредственное господство над землёй и занима-лась сбором налогов. Во главе её был бейлербей, который
управлял провинцией. За ним следовала целая иерархия крупных и мелких чиновников и
управленцев, которым принадлежали здесь земли.
Города (sehir), местечки (kasaba) и сёла (kariye) входили в состав дистриктов (kaza).
Подати регистрировались в специальных регистрах, которые вели кадиу (cadiu). Ему принадлежали и судебные функции. Он судил в своей резиденции, окружённый советом, который выполнял в основном консультативные функции, опираясь на аппарат служащих.
Местные жители, на протяжении всего периода турецкого господства, сохранили в пашалыках и райах определённую автономию. Административные единицы в Добродже сохранили при турецком господстве те же черты что и во времена романо-византийского
господства. Споры разрешались здесь местными властями и духовными лицами, и только
в случае разногласия между христианином и мусульманином дело достигало cadiu.
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ATRIBUŢIILE ŞEFULUI DE STAT ÎN REGIMUL SEMIPREZIDENŢIAL FRANCEZ
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Abstrait
Dans cet exposé on analyse premièrement les attributions du Président français par l’intermède
des fonctions exercées par celui-ci – la fonction de représentation de l’Etat, la fonction de défendre
des quelques valeurs essentielles de l’Etat (l’indépendance nationale, l’unité et l’intégrité territoriale),
la fonction d’arbitrage entre les pouvoirs publics, entre l’Etat et le citoyen. Dans la deuxième section
on débat les attributions du Président dans ses rapports avec les autres autorités publiques françaises
– le Parlement, le Gouvernement, les instances judiciaires, le Conseil Constitutionnel. Finalement,
on présente, d’une part, les attributions propres du Président et, d’autre part, celles qui sont partagées
avec le premier ministre et le Gouvernement.
En conclusion, on déduit quelques observations concernant les attributions exercées par le Président dans le régime semi-présidentiel français.
În mod frecvent, titulatura de „șef de stat” este atribuită – atât în republici, cât și în monarhii –
președintelui, respectiv regelui, fiind constant utilizată în literatura juridică română, cât și străină1.
În Franţa, Constituţia actuală nu îi conferă în mod expres Președintelui Republicii calitatea de
„șef de stat”, deși expresia a fost utilizată de specialiști în domeniu. Sintagma „șef de stat” a fost
consacrată în Constituţia franceză din 1852 (art. 6), precum și în actul constituţional nr.1 din 11
iulie 1940 din timpul regimului Vichy. Aceste acte confereau șefului executivului titlul de „împărat al francezilor”(Empereur des Français), respectiv acela de „șef al statului”(chef de l’État),
această ultimă denumire fiind folosită în discursul său de Generalul Charles de Gaulle, la 28
decembrie 19582.
1 Iorgovan Antonie, Tratat de drept administrativ, vol.I, ediţia a-III-a, Ed. All Beck, București, 2005; Vedinaș,
Verginia, Drept administrativ, ediţia a-II-a revăzută și actualizată, Ed. Universul Juridic, București, 2006;
Apostol, Tofan, Dana, Drept administrativ, vol.I, Ediţia 2, Ed. C.H. Beck, București, 2008; Apostol, Tofan,
Dana, „Instituţii administrative europene”, Ed. C.H. Beck, București, 2006; Coman-Kund, Liviu, „Sisteme
admnistrative europene”, ediţia a doua revăzută și actualizată, 2003; Brezoianu, D., Vida, I., Stelian, I., Popescu, Slăniceanu, I., Drept administrativ, Ed.Omnia Uni S.A.S.T., Brașov,1999; Manda, C., Drept administrativ,
Tratat elementar,ediţia a-IV-a revăzută și adăugită, Ed. Lumina Lex, București, 2007; Muraru, I., Tănăsescu,
E., S., Drept constituţional şi instituţii politice, vol.II. Ed. All Beck, București, 2004; Constantinescu, Mihai,
Iorgovan, Antonie, Muraru, Ioan, Tănăsescu, Elena, Simina, „Constituţia României revizuită”, Ed. All Beck,
București, 2004, Ardant, Philippe, „Institutions plitiques et droit constitutionnel”, 8e edition, Librairie générale de droit et de jurisprudence, E.J.A., Paris, 1996, Lavroff, Dmitri, Georges, „Le droi constitutionnel de la Ve
Republique”, Editions Dalloz, Paris, 1997; Grewe, Constance, Fabri, Elene, Ruiz, „Droit constitutionnels europeens”, Presses Universitaires de France, Paris, 1995; Gicquel, Jean, Gicquel, Jean-Eric, „Droit Constitutionnel
et institutions politiques”, 19e edition, Editions Montchestien, L.J.A., Paris, 2003; Constantinesco, Vlad, PierreCaps, Stephane, „Droit constitutionnel”, Presses Universitaires de France, Paris, 2004
2 Général de Gaulle, Discours et messages, tome III, 28 décembre1958 ( „Guide de la France et Chef de
l’Etat républicain, j’exercerai le Pouvoir suprême dans toute l’étendue qu’il comporte désormais et suivant l’esprit nouveau qui me l’a fait attribuer »)
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În mod just, s-a remarcat1 că în Franţa utilizarea noţiunii de „șef de stat” în limbajul curent,
chiar și în cel oficial determină „creșterea importanţei Președintelui Republicii în cadrul sistemului constituţional”.
În lucrarea de faţă se vor analiza, într-o primă secţiune, atribuţiile Președintelui francez ce vor
fi evidenţiate prin analiza funcţiilor pe care acesta le exercită – funcţia de reprezentare a statului,
funcţia de de garantare a unor valori fundamentale ale statului (independenţa naţională, unitatea,
integritatea teritorială), funcţia de mediere între puterile publice, precum și între stat și cetăţean.
În cea de-a doua secţiune se vor dezbate atribuţiile Președintelui în raporturile sale cu celelalte
autorităţi publice din Franţa – Parlamentul, Guvernul, instanţele judecătorești, Consiliul Constituţional. În ultima parte a lucrării vor fi prezentate, pe de o parte, atribuţiile proprii ale Președintelui și, pe de altă parte, cele care sunt împărţite cu primul-ministru și Guvernul, a căror exercitare necesită contrasemnătura primului-ministru și a miniștrilor de resort.
Secţiunea I - Funcţiile Președintelui francez
I. Funcţia de reprezentare a statului
I. 1. Atribuţii de reprezentare a statului pe plan intern
În Franţa, reprezentarea pe plan intern se realizează prin exercitarea unor atribuţii simbolice, formale, ale șefului de stat, existente în cadrul oricărui stat, indiferent de forma de guvernământ sau de regimul politic existent. Acestea sunt: conferirea de decoraţii sau titluri de onoare;
acordarea de grade militare, numirea în funcţii publice superioare civile sau militare, precum și
acordarea graţierii individuale; președintele este șeful armatei și prezidează, în această calitate,
consiliile și comitetele superioare ale Apărării Naţionale.
Conform art. 13 alin. 2,3,4 și art. 131, Președintele Republicii numește în funcţii civile și militare ale statului, în condiţiile și limitele prevăzute în această dispoziţie2. De fapt, această sarcină
nu se exercită de către președinte în mod personal decât în situaţiile prevăzute de reglementările
citate mai sus, în alte cazuri această prerogativă revenind primului-ministru. Prima categorie de
funcţii în care numirea aparţine șefului de stat grupează pe acelea care fac obiectul unei deliberări
în Consiliul de Miniștri, fie pentru că sunt astfel prevăzute de Constituţie (prefecţi, rectori, ambasadori, consilieri de stat, generali), fie pentru că sunt enunţate printr-o lege organică. Numirea
înalţilor funcţionari de stat constituie un subiect a cărui sensibilitate politică este ridicată, înmod
special în perioada de coabitare. Aceste numiri fac întotodeauna obiectul unei negocieri între
șeful de stat și primul ministru.
Dreptul de graţiere (art. 17) constă în înlăturarea sau atenuarea unei sancţiuni penale, iar decretul prin care se concretizează această atribuţie se supune contrasemnăturii primului-ministru.
I.2. În Franţa, reprezentarea pe plan extern este pusă în evidenţă printr-o serie de competenţe.
În acest sens, președintele este garantul respectării tratatelor internaţionale încheiate cu alte state
sau organisme internaţionale (art. 5 alin. 2); acreditează ambasadorii și trimișii extraordinari în alte
state; de asemenea, ambasadorii și trimișii extraordinari din alte state sunt acreditaţi pe lângă acesta
(art. 14); președintele negociază și ratifică tratatele internaţionale, fiind informat de orice negociere
prin care se urmărește încheierea unui acord internaţional nesupus ratificării (art. 52).

1 Lavroff, Dmitri, Georges, Le droit constitutionnel de la V-e République, 2-e édition, Paris, 1997, p. 413-414
2 Art. 131 a fost introdus prin adoptarea Legii constituţionale nr. 2008-724 din 23 iulie 2008, conform
Favoreu, Louis, Gaia, Patrick, Gehevontian, Richard, Mestre, Jean-Louis, Pfersmann, Otto, Roux, André, Scoffoni, Guy, „Droit constitutionnel”, 9e édition, Editions Dalloz, Paris, 2006
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II. Funcţia de garantare a unor valori fundamentale ale statului (independenţa naţională,
unitatea, integritatea teritorială)
Conform actului fundamental francez, Președintele veghează la respectarea Constituţiei și
este garantul independenţei naţionale și al integrităţii teritoriale. În apărarea acestor valori prevăzute de Constituţie, Președintele francez are la dispoziţie așa-numitele puteri excepţionale. Astfel, potrivit art. 16, când instituţiile Republicii, independenţa naţiunii, integritatea teritoriului
sau executarea angajamentelor internaţionale sunt ameninţate în mod grav și imediat și atunci
când funcţionarea regulată a puterilor publice este întreruptă, Președintele ia măsurile impuse de
aceste împrejurări, după consultarea oficială a primului-ministru, a președinţilor celor două Camere, precum și a Consiliului Constituţional. Măsurile luate trebuie să asigure puterilor publice
constituţionale, în cel mai scurt timp, modalităţile de a-și îndeplini misiunea lor. Aceste măsuri
vor fi anunţate de șeful de stat printr-un mesaj adresat naţiunii și se vor materializa în acte cu caracter normativ. Această atribuţie a șefului de stat, propusă de generalul Charles de Gaulle, a fost
aplicată de către acesta doar o singură dată, în perioada aprilie-octombrie 1961, invocându-se ca
pretext revolta din 21 aprilie 1961 de la Alger a unor militari francezi.
O altă sarcină a președintelui – ce pune în evidenţă calitatea acestuia de șef al executivului –
constă în participarea șefului de stat la ședinţele Guvernului.
Articolul 9 din Constituţia Franţei dispune că „Președintele Republicii prezidează Consiliul
de Miniștri”. Consiliul de Miniștri este singurul organism care reunește șeful de stat și miniștrii.
Președinţia Consiliului de Miniștri este întotdeauna asigurată de Președintele Republicii, în afara
unor cazuri excepţionale în care primul-ministru este însărcinat cu această competenţă1 (art. 21,
ultimul alineat). Ordinea de zi a reuniunilor Consiliului de Miniștri este stabilită de către șeful de
stat, coferindu-i acestuia un rol esenţial în ceea ce privește direcţionarea acţiunii guvernamentale. Rolul președintelui în cadrul dezbaterilor în acest organism depinde de configuraţia politică.
Astfel, atunci când președintele dispune de un guvern care este la dispoziţia sa, șefului de stat îi
revine misiunea de a conduce discuţiile și de a fixa orientările pe care le consideră necesare. În caz
contrar, atitudinea președintelui este mult mai rezervată, el limitându-se doar la a emite anumite
rezerve sau la a face unele observaţii.
III. Funcţia de mediere între puterile publice, precum și între stat și cetăţean
În limbajul juridic francez2 se explică în mod foarte clar diferenţele ce există între „mediere”
și „arbitraj”.
Conform art. 5 din Constituţia Franţei, „ Președintele Republicii veghează la respectarea Constituţiei. El asigură, prin arbitrajul său, funcţionarea normală a puterilor publice, ca și continuitatea statului”.
În Franţa, actul fundamental statuează în mod expres că Președintele asigură, prin arbitrajul
său, funcţionarea normală a puterilor publice, ca și continuitatea statului (art. 5). În realizarea
funcţiei de mediere, președintele are o serie de atribuţii. Astfel, președintele numește și revocă pe primul-ministru și, la propunerea acestuia, pe ceilalţi membri ai Guvernului; președintele prezidează Consiliul de Miniștri, semnând ordonanţele și decretele emise în cadrul acestuia.
Președintele adresează mesaje Parlamentului, iar dacă acesta nu este în sesiune, se va reuni în
1 În practică au existat patru momente în care s-a aplicat acest articol: 20 aprilie și 20 septembrie 1964, 14
februarie 1973, 16 septembrie 1992
2 „Mediatorul este cel căruia părţile unui conflict îi solicită să propună soluţia diferendului lor, fără totuși
să fie investit cu putere (jurisdicţională) de a o impune, spre deosebire de arbitru (care este judecător)”;
în schimb, arbitrul este „persoana investită printr-o convenţie de arbitraj cu misiunea de a soluţiona un
litigiu determinat și care exercită, astfel, în virtutea unei investituri convenţionale, o putere jurisdicţională”, în Cornu, G., op. cit., p. 67, p.560
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mod special pentru acest lucru.În cadrul procesului legislativ, președintele promulgă legile adoptate de Parlament în cincisprezece zile de la trimiterea lor. În acest interval de timp, el poate ridica
un drept de veto, solicitând Parlamentului o nouă deliberare asupra legii sau a unor articole din
aceasta. De asemenea, el poate sesiza Consiliul Constituţional în vederea realizării controlului de
constituţonalitate a unei legi sau a unui tratat. Legile organice sunt supuse din oficiu verificării
conformităţii lor cu Constituţia. O atribuţie importantă a Președintelui francez – la care a făcut
apel generalul Charles de Gaulle, sporindu-și popularitatea – este iniţierea unui referendum legislativ cu privire la o lege referitoare la organizarea puterilor publice, la reforme vizând politica
socială sau economică a naţiunii la serviciile publice sau prin care să fie autorizat un tratat ce ar
avea incidenţe asupra funcţionării instituţiilor. Acest refererendum este organizat la propunerea
Guvernului, în timpul sesiunilor parlamentare sau la propunerea celor două Camere ale Parlamentului. Atunci când referendumul a condus la adoptarea unui proiect de lege, Președintele va
promulga legea în cincisprezece zile de la proclamarea rezultatelor consultării. Președintele de
Gaulle a organizat trei astfel de referendumuri: la 8 ianuarie 1961, la 8 aprilie 1962 și ultimul la 28
octombrie 1962, acesta din urmă vizând alegerea prin sufragiu direct a Președintelui, conferindu-i, astfel, legitimitate populară. Constituţia acordă Președintelui dreptul de a dizolva Adunarea
Naţională, după consultarea primului-ministru și a președinţilor Adunărilor. Însă, avizele acestora din urmă au un caracter pur consultativ, șeful de stat nefiind obligat a ţine cont de ele. Singura
limită impusă se referă la imposibilitatea recurgerii la o nouă dizolvare în anul ce urmează alegerilor. De asemenea, la propunerea primului-ministru, Președintele poate iniţia revizuirea Constituţiei. În raporturile cu organele jurisdicţionale, Președintele este calificat de actul fundamental
ca fiind „garantul independenţei autorităţii judiciare”, în realizarea acestei sarcini fiind asistat de
Consiliul Superior al Magistraturii, organism pe care îl prezidează. De asemenea, Președintele
numește trei judecători de la Consiliul Constituţional, precum și președintele acestuia.
Secţiunea a II-a - Atribuţiile Președintelui în raporturile sale cu celelalte autorităţi publice din Franţa
II. 1. Atribuţiile Președintelui în raporturile sale cu Parlamentul
Raporturile dintre Președinte și Parlament apar ca o necesitate a controlului și colaborării dintre autorităţile publice, exigenţe fundamentale ale principiului separaţiei puterilor în stat.
Colaborarea dintre organul legiuitor și șeful de stat se materializează prin: adresarea de mesaje
Parlamentului, convocarea și dizolvarea Parlamentului, promulgarea legii, colaborarea în ceea ce
privește formarea guvernului, iniţierea referendumului, suspendarea din funcţie a președintelui,
punerea sub acuzare a șefului de stat pentru înaltă trădare.
În Franţa, președintele adresează mesaje Parlamentului; poate dizolva Adunarea Naţională, dar
numai după consultarea președinţilor celor două Camere și a primului-ministru și nu în ultimul an
de legislatură al Camerei populare; la cererea majorităţii membrilor Adunării Naţionale sau a primului-ministru, Parlamentul se reunește în sesiune extraordinară, având o ordine de zi determinată;
președintele poate organiza un referendum legislativ (în condiţiile descrise într-o secţiune anterioară),
la propunerea comună a celor două Camere sau a guvernului, în timpul sesiunii parlamentare; de
asemenea, exercitarea atribuţiilor excepţionale prevăzute în art. 16 – descrise pe larg anterior – se face
cu consultarea președinţilor celor două Camere, a primului-ministru și a Consiliului Constituţional.
II.1.1. Adresarea de mesaje Parlamentului (art. 18) este o prerogativă tradiţională a șefului
de stat. Aceasta îi permite președintelui să comunice cu adunările parlamentare în cadrul cărora
nu are acces. Tehnica mesajelor a fost introdusă în dreptul constituţional francez prin Constituţia
din 1791 și a fost menţinută prin textele constituţionale ulterioare1.
1 Lavroff, Dmitri, Georges, op. cit., p. 805
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Adresarea mesajelor este supusă anumitor condiţii prevăzute în art. 18, condiţii ce sunt cu
mult mai permisive decât cele prevăzute în Constituţiile franceze din 1875 și 1946. Astfel, nu se
impune nici o limitare în ceea ce privește numărul mesajelor și, de asemenea, nici o obligaţie
de a exercita această atribuţie, așa cum se dispunea în Constituţia franceză din 1848, conform
căreia „Președintele trebuia să prezinte în fiecare an, printr-un mesaj, Adunării naţionale expunerea stării generale a afacerilor Republicii”. Potrivit Constituţiei din 1958 cu modificările
ulterioare (art. 18), mesajul este adresat celor două Camere și nu doar Adunării naţionale, așa
cum se prevedea în Constituţia din 1946. El este redactat în formă scrisă și prezentat celor două
Camere și nu doar Adunării Naţionale, așa cum prevedea Constituţia franceză din 1946. Mesajul va fi citit de președinţii celor două adunări parlamentare, la începutul lucrărilor, el nedeterminând dezbateri pe marginea acestuia. Forma scrisă a mesajului este impusă datorită faptului
că președintele nu are nici acces la Camere și nici dreptul de a lua cuvântul. În mod obișnuit,
Președintele adresează un mesaj adunărilor în prima sesiune parlamentară ce urmează alegerii
sale ca șef de stat. Atunci când parlamentul nu se află în sesiune și președintele dorește să adreseze un mesaj, adunările se convoacă de plin drept într-o sesiune pentru prezentarea mesajului.
După cum s-a apreciat în literatura juridică1, „utilizarea mesajelor prezidenţiale în formele
prevăzute de Constituţie depinde de regulile constituţionale impuse, dar, în același timp, și de
personalitatea președintelui”. De obicei, președintele adresează un mesaj parlamentarilor cu
ocazia unei noi legislaturi pentru a atrage atenţia asupra proiectelor sale sau asupra problemelor importante ce vor fi ridicate.
În afara mesajelor trimise parlamentului, președintele adresează două tipuri de mesaje naţiunii. Prima categorie – cea care se încadrează în sensul juridic strict al noţiunii de mesaj - se referă
la mesajul prevăzut de articlul 16 (nesupus contrasemnăturii primului-ministru), el constituind
o obligaţie constituţională în cadrul procedurii prin care sunt puse în aplicare atribuţiile excepţionale ale președintelui. A doua categorie nu are în vedere sensul mesajului utilizat în limbajul
juridic și vizează discursuri radiotelevizate sau nu, interviuri, conferinţe de presă. Aceste declaraţii și luări de poziţie sunt supuse contrasemnăturii ministeriale și sunt făcute în prezenţa unui
ministru care își va asuma răspunderea pentru acestea (președintele nefiin responsabil din punct
de vedere politic). Datorită importanţei pe care au căpătat-o în timp, aceste mesaje au devenit „o
modalitate de guvernare și unul din instrumentele supremaţiei prezidenţiale”2.
II.1.2. Dizolvarea Adunării Naţionale
Spre deosebire de condiţiile stricte impuse de Constituţia României privind dizolvarea parlamentului (care, în mod practic, fac aproape imposibilă punerea în aplicare a acestei atribuţii),
art. 12 din Constituţia franceză din 1958 modificată lasă o deplină libertate de decizie președintelui în utilizarea unei astfel de prerogative. Se dispune, însă, că înainte de dizolvare Președintele
Republicii trebuie să consulte primul-ministru, Președintele Adunării Naţionale și Președintele
Senatului, de aceste avize șeful de stat nefiind obligat să ţină cont. De asemenea, singura condiţie
impusă se referă la faptul că nu se poate recurge la o asemenea procedură decât o singură dată
într-un an care urmează alegerilor parlamentare. Decretul prezidenţial beneficiază de o totală
imunitate jurisdicţională atât în faţa Consiliului de Stat, cât și în faţa Consiliului Constituţional3.
Alegerile legislative anticipate vor avea loc cel mai devreme în douăzeci de zile și cel mai târziu în
patruzeci de zile care urmează dizolvării.

1 Ibidem, p. 807
2 Lavroff, Dmitri, Georges, op. cit., p.807
3 Favoreu, Louis, Gaia, Patrick, Gehevontian, Richard, Mestre, Jean-Louis, Pfersmann, Otto, Roux, André, Scoffoni, Guy, „Droit constitutionnel”, 9e édition, Editions Dalloz, Paris, 2006, p. 273
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Conform unei opinii1 exprimate în mod just cu privire la dizolvare, aceasta constituie o modalitate de soluţionare a unui conflict între guvern și parlament în vederea întăririi sau schimbării
majorităţii parlamentare. În timpul celei de-a cincea Republici, această prerogativă a fost utilizată
de cinci ori, pentru motive diferite2.
II.1.3. Referendumul
Costituţia franceză din 1958 cu modificările ulterioare cuprinde dispoziţii referitoare la organizarea de către șeful de stat a unui refererendum prin care naţiunea să-și exprime opinia cu
privire la un proiect de lege iniţiat de președinte. Acest referendum legislativ reprezintă o formă
a democraţiei semi-directe și „un mod de exercitare a suveranităţii naţionale de către poporul
francez, conform art. 5 din Constituţie”3.
Potrivit dispoziţiilor art. 11, Președintele Republicii, la propunerea guvernului, în timpul sesiunilor parlamentare sau la propunerea conjugată a celor două adunări, publicate în Jurnalul Oficial, poate supune referendumului orice proiect de lege în unul din domeniile enumerate limitativ
în această prevedere. Prin urmare, decizia de iniţiere a unui referendum revine președintelui,
dar întotdeauna la propunerea guvernului sau a celor două adunări și numai în domeniile strict
determinate de Constituţie.
În afara acestui tip de referendum, Constituţia franceză mai prevede și un referendum constituţional pentru aprobarea de către popor a unei revizuiri a Constituţiei, referendum a cărui
organizare nu mai este supusă, de această data, nici unei condiţii restrictive. Însă, președintele
poate ocoli calea referendumului prin reunire în Congres, la versailles, a celor două Camere care
vor trebui să adopte textul de revizuire a Constituţiei cu o majoritate de trei cincimi din numărul
total al parlamentarilor.
II.1.4. Atribuţii excepţionale, conform art. 16
Potrivit art. 16, atunci când instituţiile Republicii, independenţa naţiunii, integritatea teritoriului sau executarea angajamentelor internaţionale sunt ameninţate într-un mod grav și imediat și atunci când funcţionarea normală a puterilor publice este întreruptă, președintele ia toate
măsurile impuse de aceste împrejurări, prin intermediul decretelor cu caracter normativ. Acest
articol menţionat prevede, astfel, condiţii de fond și de formă pentru punerea sa în aplicare. În
acest sens, condiţiile de fond se referă la existenţa unor ameninţări grave și imediate a unor valori
fundamentale – independenţa, integritatea teritorială, instituţiile – și la întreruperea funcţionării
normale a puterilor publice. Condiţiile de formă au în vedere consultarea prealabilă luării acestor
măsuri a primului-ministru, a președinţilor celor două Camere și a Consiliului Constituţional.
De asemenea, președintele va trebui să informeze naţiunea cu privire la oportunitatea luării acestor măsuri. Textul constituţional prevede, de asemenea, anumite limite ale exercitării puterilor
excepţionale. În acest sens, aceste măsuri trebuie să fie inspirate de voinţa de a asigura puterilor
publice constituţionale, în cel mai scurt timp, modalităţile de a-și îndeplini misiunea lor. Prin
urmare, președintele nu poate revizui Constituţia printr-o asemenea modalitate, ci el are rolul de
gardian al acesteia.
II.1.5. Punerea sub acuzare a Președintelui francez pentru înaltă trădare
În Franţa, ca și în România, tradiţia constituţională consacră neresponsabilitatea șefului de
stat. Ca excepţie de la această regulă, președintele francez răspunde numai din punct de vedere
penal numai pentru infracţiunea de înaltă trădare și nu din punct de vedere politic pentru faptele
sale. În general, se consideră că șeful de stat nu are o răspundere politică, deoarece toate actele
1 Lavroff, Dmitri, Georges, op. cit., p. 791
2 9 octombrie 1962, 30 mai 1968, 22 mai 1981, 14 mai 1988, 21 aprilie 1997
3 Lavroff, Dmitri, Georges, op. cit., p. 788
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sale trebuie contrasemnate de primul-ministru. Se poate, totuși, avea în vedere existenţa unei
răspunderi a președintelui faţă de popor, ce s-ar declanșa o dată cu iniţierea de către șeful de stat
a unui referendum legislativ.
Conform art. 68 alin. 1, „președintele nu este responsabil de actele îndeplinite în exerciţiul funcţiilor sale decât în caz de înaltă trădare”. În schimb, Constituţia României prevede, după cum s-a
analizat anterior, atât suspendarea din funcţie – care pune în discuţie răspunderea politică a președintelui - , cât și punerea sub acuzare pentru înaltă trădare – care vizează răspunderea penală a
șefului statului. În Franţa, singura constituţie care a definit înalta trădare a fost Constituţia din 4
noiembrie 1848, care, în art. 68, prevedea că înalta trădare reprezintă „orice măsură prin care președintele Republicii dizolvă Adunarea Naţională, prorogă sau împiedică exercitarea mandatului său”.
Punerea sub acuzare a președintelui pentru înaltă trădare este o măsură ce poate fi luată
de cele două adunări care decid prin scrutin public cu o majoritate absolută a membrilor lor.
Judecata va aparţine Înaltei Curţi de Justiţie. Aceasta este formată din membrii aleși, în mod egal,
de Adunarea Naţională și de Senat, după fiecare reînnoire generală sau parţială a adunărilor. Președintele acestui organism este ales de membrii săi (art. 67 alin. 2).
II.2. Atribuţiile Președintelui în raporturile sale cu Guvernul
Aceste atribuţii sunt următoarele: revocarea și numirea unor membri ai Guvernului în caz
de remaniere; desemnarea primului-ministru interimar; consultarea Guvernului; participarea la
ședinţele Guvernului.
Raporturile dintre Președinte și Guvern apar și în cazul exercitării de șeful de stat a unor
atribuţii protocolare: conferirea de decoraţii și titluri de onoare, acordarea gradelor de mareșal,
general, amiral, acordarea graţierii individuale. Punerea în practică a acestor competenţe se face
prin emiterea de decrete ce trebuie supuse contrasemnăturii primului-ministru.
Această poziţie marcantă a șefului de stat în cadrul executivului este determinată de atribuţiile
ce-i sunt conferite prin constituţie: președintele numește pe primul-ministru fără a avea în mod
necesar acordul Camerelor și-l poate revoca; șeful de stat participă la toate ședinţele Guvernului,
le prezidează și semnează toate ordonanţele adoptate.
În Franţa, Președintele numește și revocă pe primul-ministru, iar la propunerea acestuia numește și revocă ceilalţi membri ai Guvernului; are iniţiativa revizuirii Constituţiei, la propunerea
guvernului; președintele prezidează Consiliul de Miniștri și semnează ordonanţele și decretele
emise în Consiliul de Miniștri; numirile în funcţii civile și militare sunt supuse contrasemnăturii
primului-ministru; actele prin care acreditează ambasadorii și trimișii extraordinari în alte state,
cele prin care ambasadorii și trimișii extraordinari străini sunt acreditaţi, precum și cele emise în
virtutea calităţii sale de șef al armatei trebuie contrasemnate, de asemenea, de primul-ministru.
II.2.1. Numirea și revocarea primului-ministru și a celorlalţi membri ai guvernului, la
propunerea primului-ministru în Franţa
Numirea primului-minstru constituie o prerogativă proprie președintelui francez, în timp ce
ea este condiţionată de consultări și de votul de încredere al parlamentului în România. În ambele
cazuri – cel francez și cel românesc – primul-ministru trebuie să provină din cadrul majorităţii
parlamentare, ceea ce constituie o limită adusă libertăţii totale de acţiune a președintelui francez,
dar care condiţionează în toate situaţiile alegerea primului-ministru de către președintele român.
Deși șeful statului francez are posibilitatea desemnării primului-ministru în mod discreţionar
– articolul 19 neimpunând nici o condiţie -, totuși, din reglementările referitoare la răspunderea
guvernului în faţa parlamentului (art. 20 ultimul alineat, art. 49 alin. 1,2,3) rezultă că primulministru trebuie să provină din cadrul majorităţii parlamentare. Exercitarea acestei prerogative
este în mod evident favorabilă unui președinte care dispune de o majoritate ce îi este favorabilă
în cadrul Adunării Naţionale.
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Deși Constituţia nu prevede revocarea primului-ministru de către președinte1, generalul de
Gaulle a acţionat astfel încât demisiile pe care le-a făcut să apară ca fiind revocări. Această practică, odată instaurată, a fost urmată și de viitorii președinţi francezi.
Profesorul Pierre Avril clasifică diferitele demisii în patru categorii: demisia constituţională
obligatorie (ca urmare a unei moţiuni de cenzură), demisia constituţională cutumiară, ce urmează unei alegeri prezidenţiale, demisia „convenţională”, rezultatul unui dezacord între președinte și
primul-ministru și demisia-remaniere, destinată să faciliteze reînnoirea echipei guvernamentale,
fără schimbarea primului-ministru.
În cazul existenţei așa-numitului „fapt majoritar” (președintele este susţinut de o majoritate
parlamentară în Adunarea Naţională care îi este favorabilă), primul-ministru acceptă posibilitatea ca să-și asume răspunderea atât în faţa parlamentului, cât și în faţa președintelui.
II.2.2. Participarea președintelui francez la toate reuniunile Consiliului de Miniștri e o atribuţie ce derivă din Constituţie; șeful de stat prezidează Consiliul de Miniștri și semnează ordonanţele și
decretele emise în Consiliul de Miniștri. Această reglementare e diferită de cea din Constituţia României referitoare la participarea numai ocazională a președintelui la ședinţele Guvernului.
II.2.3. Iniţiativa revizuirii Constituţiei revine în Franţa atât președintelui, la propunerea Guvernului, cât și membrilor parlamentului (art. 89 alin. 1). Această sarcină a președintelui se concretizează printr-un decret ce va fi contrasemnat de primul-ministru. După cum s-a demonstrat,
în practica politică, președintele este de fapt motorul oricărui proces de revizuire constituţională.
II.3.Atribuţiile Președintelui în raporturile sale cu organele jurisdicţionale (instanţele judecătorești, Consiliul Constituţional)
II.3.1. Atribuţiile Președintelui în raporturile dintre șeful de stat și instanţele judecătorești
Președintele Republicii, garant al independenţei autorităţii judiciare, prezidează Consiliul Superior al Magistraturii (art. 65), precum și consiliile și comitetele superioare ale apărării naţionale (art. 15).
Relaţia președintelui cu justiţia se concretizează în: numirea magistraţilor, acordarea graţierii individuale, posibilitatea șefului de stat de a participa la ședinţele Consiliului Superior al Magistraturii.
În Franţa, Președintele este garantul independenţei autorităţii judiciare și în această calitate, el este
asistat de Consiliul Superior al Magistraturii ale cărui reuniuni le prezidează. De asemenea, Președintele numește trei judecători ai Consiliului Constituţional, precum și președintele acestuia.
II.3.2. Atribuţiile Președintelui în raporturile dintre președintele francez și Consiliul
Constituţional
Președintele “veghează la respectarea Constituţiei”, art. 5 din Constituţia Franţei.
În Franţa, trei membri ai Consiliului Constituţional, precum și președintele acestui organism sunt desemnaţi de către Președintele Republicii (art. 56 alin. 1). De asemenea, Consiliul
Constituţional poate fi sesizat, înainte de promulgarea legilor, de către Președintele Republicii, Primul Ministru, Președintele Adunării Naţionale, Președintele Senatului, șaizeci de deputaţi sau șaizeci de senatori (art. 61 alin. 2). Prin urmare, președintele nu este singura autoritate publică desemnată ca fiind gardian al respectării Constituţiei. În ceea ce privește consecinţele produse de sesizarea Consiliului Constituţional de către președinte, acestea sunt
explicit redate în Constituţia Franţei. Astfel, în Constituţia Franţei se stipulează că “o dispoziţie declarată neconstituţională nu poate fi promulgată, nici pusă în aplicare. Deciziile Consiliului Constituţional nu sunt susceptibile de nici un recurs. Ele se impun puterilor publice
și tuturor autorităţilor administrative și jurisdicţionale” (art. 62).
1 Art. 8 dispune că : „Președintele Republicii numește primul-ministru. El pune capăt funcţiilor sale la
prezentarea de către acesta a demisiei Guvernului”
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În Franţa, jurisprudenţa constituţională a început să se dezvolte începând cu 1971. Președinţii
care s-au succedat la conducerea statului au recurs la sesizarea Consiliului Constituţional atunci
când erau în opoziţie pentru a-și valorifica drepturile și punctul lor de vedere cu privire la anumite probleme.
Analizând instituţia prezidenţială în raport cu Consiliul Constituţional, profesorul Louis Favoreu aprecia că organul de jurisdicţie constituţională este “o contrapondere și un garant al echilibrului între majoritate și opoziţie… Consiliul Constituţional controlează mai puţin Parlamentul
și mai mult majoritatea guvernamentală și prezidenţială. Legile, având în 90% din cazuri ca origine proiecte guvernamentale, vezi prezidenţiale, judecătorul constituţional asigură, în realitate,
controlul acţiunii guvernamentale”.
Secţiunea a III-a - Atribuţii proprii, atribuţii partajate
III.1.Atribuţii proprii
Atribuţiile proprii ale președintelui sunt cele în exercitarea cărora nu e necesară contrasemnătura primului-ministru și/sau a ministrului de resort.
În Franţa, Președintele „veghează la respectarea Constituţiei” și este „gardian al tratatelor”
(art. 5 din Constituţie).
Atribuţiile exercitate fără a colabora cu alte autorităţi sunt: numirea și încetarea funcţiilor
primului-minstru (art, 8 alin. 1); consultarea naţiunii prin organizarea unui referendum în cazurile prevăzute de art. 11 din Constituţie; dizolvarea Adunării Naţionale (art. 12); preluarea tuturor
puterilor în caz de necesitate, conform art. 16 din Constituţie; adresarea de mesaje Parlamentului
(art. 18) sau naţiunii; retrimiterea legii spre reexaminare la Parlament; sesizarea Consiliului Constituţional cu privire la neconstituţionalitatea unei legi sau a unui tratat internaţional ce ar conţine o clauză contrară Constituţiei (art. 54, art. 61); numirea președintelui Consiliului Constituţional și a încă trei judecători ai acestui organ de jurisdicţie constituţională (art. 56); primirea scrisorilor de acreditare a ambasadorilor din alte state.
III.2.Atribuţii partajate
Aceste atribuţii se referă la sarcinile care sunt împărţite cu primul-ministru și Guvernul, a
căror exercitare necesită contrasemnătura primului-ministru și a miniștrilor de resort.
În Franţa, atribuţiile partajate vizează toate deciziile și actele Președintelui Republicii care nu
fac obiectul atribuţiilor proprii ce sunt enumerate limitativ în art. 19 din Constituţie și care au fost
analizate anterior.

Concluzii
Atribuţiile șefului de stat francez au fost puse în evidenţă având în vedere regimul politic semiprezidenţial existent în Franţa, regim ale cărui caracteristici sunt : alegerea directă a Președintelui, răspunderea politică și solidară a Guvernului în faţa Parlamentului, conferirea de atribuţii
largi Președintelui, în special în domeniul apărării și al instituirii măsurilor excepţionale în situaţii de criză.
După cum s-a apreciat în literatura juridică1, acest regim politic « nu reprezintă o simplă formă teoretică și nici o schemă de guvernare aprioric deliberată. Regimul semiprezidenţial este de
cele mai multe ori produsul circumstanţelor… Regimul semiprezidenţial încearcă să apropie, să
conjuge și dacă se poate să armonizeze două tendinţe : prima orientată spre regimul parlamentar,
purtând uneori accentele guvernământului de adunare, iar cea de a doua stăruind spre formula
omnipotenţei executivului ».
1 Deleanu, Ion, op. cit. p. 294
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Sursele politice ale Constituţiei franceze din 1958 modificată ulterior au fost, pe de o parte,
gândirea politică a generalului Charles de Gaulle exprimată în celebrul discurs de la Bayeux și, pe
de altă parte, anumite elemente de gândire politică desprinse din constituţiile anterioare, dar interpretate în sensul necesităţii edificării unui regim constituţional care să asigure Franţei mai
multă stabilitate.
Organizarea politică a Franţei în Constituţia din 1958 a dovedit, totuși, elemente de permanenţă care au depășit cadrul momentului iniţial în care constituţia a fost elaborată.
Este necesar să subliniem că regimul politic pe care Constituţia franceză din 1958 l-a reflectat
a dat expresie unui fenomen care a fost numit în literatura de specialitaritate « fapt majoritar ».
Această sintagmă se referă la o majoritate puternică a electoratului care sprijină un președinte
aparţinând aceleiași orientări politice. De fapt, aceasta a și fost trăsătura specifică regimului politic semiprezidenţial stabilit în 1958 până în 1986. Prin urmare, în funcţie de existenţa sau nu a
« faptului majoritar », regimul politic francez poate fi un regim semiprezidenţial sau un regim
parlamentar.
Au fost subliniate pe parcursul lucrării atribuţiile mult mai largi ale șefului de stat francez
faţă de cele conferite unui președinte dintr-un regim parlamentar. Astfel, pe lângă atribuţiile formale specifice oricărui șef de stat, Președintelui îi mai sunt conferite și alte atribuţii de o mai mare
importanţă în guvernarea statului: numirea și revocarea primului-ministru; prezidarea Consiliului de Miniștri, fie de regulă (ca în Franţa), fie numai în anumite situaţii; dizolvarea parlamentului; drept de veto cu privire la legile adoptate de parlament, prin care poate solicita Parlamentului
reexaminarea legii sau poate sesiza Consiliul Constituţional în vederea realizării controlului de
constituţionalitate a legilor; atribuţii în domeniul apărării; măsuri luate în situaţii excepţionale.
De asemenea, dacă în regimul parlamentar regula o constituia contrasemnătura actelor șefului de
stat, în regimul semiprezidenţial doar unele acte emise de Președinte se supun contrasemnăturii.
De aici rezultă și rolul net diferit pe care îl are Președintele într-un astfel de regim.
Dacă în cadrul republicilor parlamentare, în practică puterea executivă revine în cea mai
mare măsură primului-ministru sau cancelarului, care conduce Guvernul, Președintele având un
rol aproape neînsemnat, în republicile semiprezidenţiale „Președintele trebuie să împartă puterea
cu un prim-ministru, iar acesta, la rândul său, trebuie să obţină sprijin parlamentar continuu”1.
E necesar a preciza și faptul că un asemenea model, ilustrat cu precădere de regimul politic
francez, a fost preluat și de alte state membre ale Uniunii Europene – Portugalia, Finlanda, Austria, Irlanda, Polonia, Lituania, Slovenia, Bulgaria, România. Dar modul în care funcţionează
acest regim diferă într-o mai mare sau mai mică măsură de la un stat la altul, în funcţie de particularităţile existente în fiecare stat în parte.

1 Sartori, Givanni, “Ingineria constituţională comparată”, Ed. Mediterana 2000, Bucureşti, 2002, p. 135
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Abstract
Under the circumstance of a new review of the Romanian Constitution, for several times, in the
last period, a lot of politicians spoke their upfront intention to remove from the current constitutional edifice the legal institution of legislative delegation, which, in fact they themselves compromised
no matter the Governments’ political nature that entered the legislative space by the fruit of this institution. It is interesting to notice that almost all Governments made promises at their coming into
office, to repeal legislation by Government Ordinances and especially by Emergency Ordinances. In
fact “the legislative tide” continued its road slowly but surely and failing to even be stopped by the
2003 constitutional review. Nevertheless, considering the context, the initiative of waiving the legislative delegation, as resulted from the political circles, seems to be nothing more than purely self –
serving political interests that have no foundation or legal support whatsoever. The simple referral to
governmental abuse reflected in the ordinances’ flood does not lead to the conclusion that the legislative delegation was an institution that our law system could disclaim. On the contrary, without at
all denying this phenomenon of Government excesses in the matter, otherwise condemnable by their
scope, we believe that the support for the perpetual existence on the constitutional realm of the legislative delegation cannot be denied. The antidote to this “governmental drug”, must not be sought
very far, the antidote is actually represented by the need that every legal subject involved in the definition of the analyzed institution should comply with the Constitution, in its spirit and to the letter.
Because, as specified, “an abusive governmental practice must not be stopped by reviewing the Constitution, but by enforcing it firmly and consistently”.
Punctul de plecare pentru un astfel de subiect a fost convingerea noastră că, în ciuda multiplelor derapaje guvernamentale în gestionarea corectă a dispoziţiilor constituţionale în materie,
delegarea legislativă a fost, este și vrem să credem că va rămâne o instituţie juridică realmente
necesară ce se va regăsi în corpul unei posibile reașezări constituţionale.
Nu de puţine ori, în ultimul timp, în contextul unei noi revizuiri a Constituţiei României, tot
mai mulţi politicieni și-au manifestat intentia făţișă de a îndepărta din edificiul constituţional
actual instituţia juridică a delgării legislative, pe care, în fapt, tot ei au compromis-o indiferent de
culoarea politică a guvernelor ce au penetrat spaţiul legislativ cu fructele acestei instituţii. Este
interesant de observat, că mai toate Guvernele la instalarea lor în funcţie au făcut promisiuni de
renunţare la modalitatea de legiferare prin intermediul ordonanţelor guvernamentale și în special a ordonanţelor de urgenţă. În fapt, << mareea legislatuvă >> a înaintat, încet dar sigur, neputând fi oprită nici chiar de revizuirea constituţională din 2003. Cu toate acestea, în context, iniţiativa renunţării la delgarea legislativă, coborâtă din sfera politică ni se pare un demers de factură
pur politicianistă, neserios și fără nicio justificare de ordin juridic. Simpla trimitere la abuzul
guvernamental reflecat în hemoragia ordonanţelor de urgenţă nu este de natură a concluziona că
delegarea legislativă ar fi o instituţie juridică pe care sistemul nostru de drept ar putea-o repudia.
Din contră, fără a nega câtuși de puţin existenţa acestui fenomen, al exceselor guvernamentale în
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materie, condamnabil de altfel prin amploarea sa, noi apreciem că justificarea existenţei în continuare pe tărâm constituţional a delegării legislative nu poate fi tăgăduită. Iar antidotul la acest <<
drog guvernamental >>, nu trebuie căutat foarte departe, ci pur și simplu trebuie respectată Constituţia în spiritul și litera ei de către toate subiectele de drept implicate în definirea instituţiei
analizate. Pentru că, astfel cum s-a precizat, ,,o practică guvernamentală abuzivă nu se stăvilește
prin revizuirea Constituţiei, ci prin aplicarea fermă și consecventă a acesteia”[1, p. 346].
Consecvenţa în respectarea legii fundamentale nu ar trebui sa fie altceva decât o măsură a
respectului pe care Guvernul îl datorează celorlalte autorităţi care concură la înfăptuirea statului
de drept, respect tradus în literatura juridică prin sintagma ,,comportament loial” sau ,,fair – play
instituţional”[2, p. 51]. Conceptul în discuţie ,,presupune atitudini din care să rezulte că fiecare
autoritate publică își cunoaște clar competenţa, dar și competenţele celorlalte autorităţi, mai ales
ale acelora din sfera raporturilor constituţionale în care este implicată”[3, p. 168].
Desigur, ne-am putea întreba care ar fi legitimarea existenţei delegării legislative ca instituţie
juridică de sine stătătoare în momente ce implică o stare de normalitate a vieţii de zi cu zi, în
opoziţie cu evenimente ce se constituie în << crize constituţionale >>, pe timpul cărora Guvernul
ar fi îndrituit să reacţioneze de o manieră ce ar excede competenţelor sale obișnuite. Justificarea
existenţială a delegării este organic legată de societatea în care trăim. Trebuie avute în vedere atât
complexitatea cât și efervescenţa contemporaneităţii, situaţii ce presupun reglementări juridice
imediate, ce nu suferă amânare. Sunt argumente ce reclamă, de bună seamă, un proces legislativ
operativ. Din păcate, însă, în actuala ambianţă constituţională, Parlamentul României cu o structură bicamerală, un număr impresionant de parlamentari, stavilă în dinamica unei munci parlamentare creatoare și eficiente, cu proceduri parlamentare greoaie și evident ineficace, nu poate
răspunde provocărilor legislative actuale. Toate aceste ,,alterări ale puterii legislative”, s-a spus în
doctrină, conduc în final la ,,denaturarea” ei, parlamentarii nemaiocupându-se ,,cu adevărat decât de problemele în întregime secundare, păstrând numai o vagă posibilitate pentru chestiunile
primordiale”, cu inevitabilul final al disoluţiei ,,plenitudinii puterii legislative” în profitul altor
organe de stat[4, p. 45]. Prin urmare, necesităţilor legislative conjuncturale, punctuale, statul de
drept nu le poate face faţă decât apelându-se ca ultimă soluţie la ordonanţele guvernamentale și
în special la cele de urgenţă. Neîndoios, o atare soluţie nu trebuie să reprezinte o stare de normalitate într-o democraţie constituţională așezată, cu responsabilităţi și competenţe clare, la care ar
trebui să se adaugă și un comportament instituţional corect și onest în interiorul puterii publice.
Procedându-se astfel, în mod excesiv, delegarea legislativă se constituie, azi, nefiresc, abătându-se de la scopul său iniţial, ,,un remediu faţă de incapacitatea puterii legiuitoare de a adopta în
timp util întreaga legislaţie necesară și, în special, măsurile tehnice și conjuncturale impuse de
situaţia economică”[5, p. 63]. Numai că acest remediu ar trebui să fie unul raţional, exclus exceselor, în condiţiile unui dinamism normativ evident, și la care statul de drept nu ar putea face faţă
decât printr-o implicare a unor autorităţi publice cu competenţe legislative. A contrario, în condiţiile unui refuz din partea Parlamentului de a împărţi într-o viitoare abordare constituţională <<
tortul legislativ >> cu Guvernul, soluţia ar fi cea conferită în perioada interbelică și anume de
abandonare a anumitor materii din sfera de competenţă legislativă a Parlamentului în sfera de
competenţă a Guvernului, reglementarea acestor materii realizându-se direct, ca urmare a unei
competenţe constituţionale.
Peste această impotenţă funcţională a Parlamentului, și profitând de ea, s-a suprapus, așa cum
corect s-a arătat în literatura juridică, o practică paguboasă a ,,tuturor guvernelor postdecembriste de a adopta un mare număr de ordonanţe și a adoptării unor ordonanţe de urgenţă în domenii
rezervate legilor organice”, bazat pe o interpretare ,,voit greșită a textelor constituţionale”[6]. Trecând însă peste toate aceste scăderi ale instituţiei analizate, achiesăm totuși la una dintre opiniile
doctrinare ce caracterizează ordonanţele adoptate de Guvern în temeiul delegării legislative ca
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fiind un ,,rău necesar”[7, 613], apeciind totodată că adoptarea lor duce într-un final la ,,unitatea
procesului normativ, scindat prin existenţa unui domeniu exclusiv de legiferare și a unui domeniu legiferat”.
Dar nu numai dinamismul vieţii cotidiene ce reclamă intervenţii legislative imediate sunt de
natură a contracara ideea, nefericită, de a desfinţa instituţia juridică a delegării legislative, ci și
evidente situaţii ce pot interveni în practică și care pot conduce la un blocaj instituţional cu implicaţii profunde asupra stabilităţii statale. Ce s-ar întâmpla oare dacă Guvernul nu ar putea fi
delegat ca pe perioada vacanţelor parlamentare, trei luni pe an, să poată adopta ordonanţe simple
sau, mai grav, dacă în această perioadă ar apărea situaţii extraordinare și nu s-ar putea apela la
ordonanţe de urgenţă?
De asemenea, în cazul în care unui Guvern, din varii motive, i-a încetat sau nu formal mandatul[8, p. 8], întrebarea imediată ar fi evidentă: pot fi oare adoptate ordonanţe de urgenţă ulterior acestui moment? Teoretic, sunt trei situaţii pe care le aducem în discuţie. Prima la care ne raportăm, este evidenţiată de art. 64 alin. (4) din Constituţie, ce ne relevă faptul că pe perioada
prelungirii mandatului Camerelor Parlamentului până la întrunirea noului Parlament ,,nu poate
fi revizuită Constituţia și nu pot fi adoptate, modificate sau abrogate legi organice”. Concluzia pe
care o desprindem este aceea că, pe perioada prorogării mandatului Parlamentului, Guvernul nu
poate adopta ordonanţe de urgenţă ce ţin de resortul legilor organice, dat fiind faptul imposibilităţii adoptării, modificării sau abrogării unor astfel de acte juridice. O atare dispoziţie constituţională vine în contradicţie cu chiar situaţiile în care ar putea fi adoptate ordonanţe de urgenţă –
numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată –. Prohibiţia la care ne
îndeamnă textele constituţionale fac, teoretic, imposibilă reacţia la o atare situaţie intervenită
înlăuntrul acestui interval de timp, ce ar implica, prin ipoteză, o reglementară organică, când
datorită lipsei instrumentelor juridice de răspuns statul s-ar putea afla în colaps constituţional.
O a doua situaţie pe care o învederăm ar fi cea referitoare la timpul scurs de la momentul validării unui nou Parlament și până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern,
interval în care Guvernului i-a încetat formal mandatul. În fine, ultima variantă la care ne raportăm vizează intervalul scurs de la momentul demiterii sau demisiei unui Guvern în funcţie și
până la data depunerii jurământului de către un nou Guvern. În aceste ultime situaţii, Guvernul
este practic
<< legat de mâini și de picioare >> dat fiind faptul imposibilităţii adoptării de
ordonanţe guvernamentale în acest răstimp, conform art. 23 alin. (3) al Legii nr. 90/2001.
Așa fiind, eliminarea din corpul constituţional a instituţiei delegării legislative, menite printre
altele, să ofere posibilitatea de reacţie din partea statului la anumite situaţii extraordinare, ar părea sinucigașă. Din contră, opinăm noi, nu numai că nu ar trebui înlăturat dar, având în vedere
situaţiile arătate anterior, ar trebui chiar lărgit orizontul de acţiune al Guvernului prin ordonanţe
guvernamentale, în astfel de momente, când legislaţia în vigoare nu conţine instrumentele juridice adecvate. Este superfluu a menţiona necesitatea precizării clare, explicite, fără posibilitatea
unor interpretări arbitrare, a situaţiilor în care Executivul, prin intermediul ordonanţelor de urgenţă, ar putea reacţiona la o prezumtivă criză constituţională[9, p. 92], pentru că în condiţiile
actuale, un potenţial pericol public n-ar putea fi înlăturat și nici măcar prevenit.
Din păcate, un lucru sesizabil cu ochiul liber, este desconsiderat de unii decidenţi politici,
anume că, din analiza actelor juridice cu caracter legislativ adoptate în ultimul deceniu de Guvern
și Parlament, se desprinde un fapt incontestabil: Guvernul câștigă, odată cu trecerea timpului,
<< bătălia >> cu Parlamentul România pentru supremaţia legislativă aceasta în ciuda dispoziţiei
constituţionale ce proclamă rituos că Parlamentul este unica autoritate legislativă. Trist este că
principalul adversar în această << bătălie >> este nu Guvernul, ci chiar forul nostru legislativ prin
ineficienţa sa organică. Ne îndreaptăm astfel, implacabil, ireversibil spre o cronicizare a preponderenţei legislative a Guvernului în raport cu Parlamentul. Numai că situaţia actuală dominată de
74

preeminenţa Parlamentului în raporturile sale cu celelalte puteri statale nu mai poate trena în limitele dispoziţiilor actualei Constituţii. O nouă filozofie constituţională trebuie, opinăm noi, să se
muleze pe noul << trend >> arătat anterior, de conjugare a eforturilor în desăvărșirea operei legislative,
și în care Parlamentul ar trebui să se rezume la a creiona doar arhitectura sistemului normativ, Guvernului revenindu-i sarcina de a << clădi >> cărămizile acestuia sau altfel spus Parlamentul ,,să dezbată
numai principiile generale din munca legislativă și să confere puterea Guvernului”[10, p. 27].
În concluzie, procedurile parlamentare greoaie, vacanţele parlamentare, unele situaţii de tranziţie de la un Guvern la altul, de la un Parlament la altul, așa cum au fost identificate mai sus se
constituie în tot atâtea motive ce au drept fundament necesitatea incontestabilă a continuităţii în
reglementare, lucru realizabil neîndoios, mult mai eficace, prin intermediul ordonanţelor ce ,,rezolvă operativ o reglementare scadentă”[11, p. 27].
Declarându-ne împotriva intenţiilor de înlaturare a delegării legislative ca urmare a unei posibile revizuiri constituţionale, nu înseamnă că suntem indiferenţi la actuala reglementare constituţională a instituţiei juridice analizate. Dimpotrivă, văzând numeroasele deficienţe de formă și
de fond, apreciem că ele trebuie înlăturate, tinzând astfel spre o reglementare cât mai neechivocă,
neinterpretabilă, simplă și concisă a instituţiei delegării legislative, pentru a nu lăsa loc la abuzuri
și excese din partea Guvernului. Ne permitem, în context, să facem câteva sugestii în acest sens
fără pretenţia de a fi infailibile și exhaustive.
Bunăoară, din punct de vedere redacţional, revizuirea constituţională din 2003 nu a adus
modificările necesare în materie, rămânând mai departe, în opinia noastră, unele inadvertenţe ce
vizează în special materia ordonanţelor de urgenţă, deși îmbunătăţiri legislative au existat fără ca
acestea să asigure delegării fiabilitatea practică și normala sa aplicare. Prin introducerea unor noi
texte, s-a adâncit și mai tare confuzia legată de acestea. Astfel, actualul art. 108 din Constituţie –
fostul art. 107 nemodificat – intitulat ,,Actele Guvernului”, face vorbire doar despre ordonanţele
simple specificându-se la alin. (3) că ele ,,se emit în temeiul unei legi speciale de abilitare, în limitele și condiţiile prevăzute de aceasta”, ignorându-se cu desăvîrșire existenţa și a ordonanţelor de
urgenţă, ca varietate a actelor Guvernului, adoptate în situaţii extraordinare. Nici celelalte alineate nu le consacră, mărginindu-se a stipula – alin. (1) – că „Guvernul adoptă hotărâri și ordonanţe”
sau – alin. (4) – că ,, „Hotărârile și ordonanţele adoptate de Guvern se semnează de primul-ministru, se contrasemnează de miniștrii care au obligaţia punerii în executare și se publică în Monitorul Oficial al României...”. Din actuala redactare constituţională a art. 108 desprindem o singură concluzie și anume că, în ceea ce privește actele Guvernului, acestea se reduc la hotărâri și
ordonanţe simple. De lege ferenda, apreciem necesară completarea art. 108, care în viziunea noastră înseamnă un nou alineat, după actualul alin. (3), cu următorul conţinut: „În situaţii extraordinare și în lipsa unei legi speciale de abilitare, Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă”.
De asemenea, având în vedere opţiunea noastră vizavi de faptul existenţei delegării legislative
numai raportat la ordonanţele simple, cele de urgenţă considerându-le excepţii de la regula delegării, nefiind altceva decât simple acte ale Guvernului adoptate în anumite situaţii considerate ca
<< extraordinare >>, de lege ferenda actualul art. 115 din Constituţie ar trebui să se refere exclusiv
la ordonanţe simple adoptate pe baza unei legi de abilitare, reglementarea ordonanţelor de urgenţă fiind lăsată în seama art. 108, ce se referă la actele Guvernului. Aceasta ar presupune ca alin.
(4), (5) și (6) ale art. 115, care se referă exclusiv la ordonanţe de urgenţă, dar și alin. (8) să fie pur
și simplu transferate art. 108 și intercalate, în logica redactării, între noul alin. (3) propus mai sus
și actualul alin. (4), dându-se alineatelor o nouă numerotare. Totodată, pentru a întregi reglementarea propusă, ar fi nevoie și de un alt alineat cu următorul conţinut: ,,Ordonanţele de urgenţă se
aprobă sau se resping de Parlament prin lege”.
Propunerea de mai sus este motivată de faptul că, din punctul nostru de vedere, delegarea legislativă poate opera numai pe baza unei legi speciale de abilitare, nu și în cazul ordonanţelor de
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urgenţă și cu atât mai puţin pe timpul stărilor de asediu și de urgenţă. În concepţia noastră, în
cazul stărilor de asediu și de urgenţă nu avem de-a face cu delegare legislativă decât în situaţia în
care, în lumina art. I pct. 5 al Legii nr. 453/2004, Guvernul, prin ordonanţă de urgenţă, ar recurge
la restrângerea unor drepturi și libertăţi și numai în condiţiile în care vom considera ordonanţele
de urgenţă ca fiind expresia delegării legislative.
Tot o consideraţie de lege ferenda este și cea referitoare la alin. (2) al art. 115 din Constituţie.
Două propuneri am face în acest sens. Prima se referă, ea fiind valabilă într-un context mai larg
ce vizează întreaga problematică a ordonanţelor guvernamentale, la eliminarea din textele constituţionale a verbului << a emite >> și înlocuirea sa cu verbul << a adopta >>, având în vedere, așa
cum s-a precizat în cuprinsul lucrării, faptul că Guvernul ca organ colegial << adoptă >> acte
juridice, nu le << emite >>. Aceasta pentru a pune capăt oscilaţiilor redacţionale cu privire la
acest subiect, Constituţia uzând de ambele verbe uneori în cuprinsul acelorași articole. Spre
exemplu, în art. 108 din Constituţie, la alin. (1), se stipulează posibilitatea Guvernului de a <<
adopta >> ordonanţe ca, mai apoi, la alin. (3), să se facă referire la ordonanţe care se << emit >>
în temeiul unei legi de abilitare. Cea dea doua propunere vizează în deplină consonanţă cu practica de până acum introducerea la alin. (2) al art. 115 a pluralului << domenii >>, știut fiind faptul
că legile de abilitare îndrituiesc Guvernul să adopte ordonanţe în mai multe domenii, nu întrunul singur, astfel încât noua formulare să aibă următorul conţinut: ,,Legea de abilitare va stabili,
în mod obligatoriu, domeniile și data până la care se pot adopta ordonanţe”.
Referitor la alin. (5) al art 115, apreciem că acesta ar trebuie să facă obiectul unei serioase revizuiri. Astfel, precizându-se că în condiţiile în care Camera sesizată nu se pronunţă asupra ordonanţei de urgenţă în termen de 30 de zile de la depunere, aceasta se consideră adoptată. Așa redactat,
textul constituţional conduce la o concluzie ce este departe de a reliefa realitatea și anume că Parlamentul dezbate și adoptă ordonanţe. Ori, este de știu că Parlamentul României adoptă în lumina art.
67 din Constituţie numai legi, hotărâri și moţiuni. De lege ferenda se impune o corelare a acestor
două articole constituţionale, în sensul introducerii la art. 115 alin. (5) a verbului << a aproba >>,
înlocuind astfel verbul << a adopta >>, total nepotrivt în contextul dat. Ceea ce se adoptă de către
Camera sesizată iniţial este eventual proiectul legii de aprobare a ordonanţei de urgenţă, nicidecum
o ordonanţă, adoptarea ordonanţelor fiind opera exclusivă a Guvernului. Cu totul surprinzătoare
superficialitatea legiuitorului constituant în condiţiile în care la alin. (7) se precizează corect că ,,ordonanţele cu care Parlamentul a fost sesizat se aprobă sau se resping prin lege...”.
Considerăm, de asemenea, că ar fi fost, poate, mai potrivit să se spună în loc de „...Camera
sesizată nu se pronunţă asupra ordonanţei...”, „...Camera sesizată nu se pronunţă asupra proiectului de lege de aprobare a ordonanţei de urgenţă..”, aceasta deoarece sesizarea Camerei competente
se face, în fapt, nu cu ordonanţa, ci cu un proiect de lege de aprobare a ordonanţei, al cărui iniţiator nu poate fi, dupa cum s-a arătat, decât Guvernul. Pentru identitate de raţiune, găsim formularea ultimei propoziţii a aceluiași alineat susceptibilă de reformulare, în sensul că ordonanţa de
urgenţă, cuprinzând norme de natura legii organice, se aprobă, am adăuga noi, „prin lege”, cu
majoritatea prevazută la art. 76, alin. (1).
Rămânând la același alineat, în opinia noastră, normal ar fi ca la expirarea termenului de 30 de
zile de la depunere, proiectul de lege de aprobare a ordonanţei – și nu ordonanţa de urgenţă – să fie
considerat respins, nu aprobat. De asemenea, nu se instiuie nicio sancţiune în cazul în care Camera
decizională nu se pronunţă asupra proiectului de aprobare a ordonanţei de urgenţă, ceea ce poate
duce la o prelungire nepermisă a unei stări de provizorat normativ, mai ales dacă ulterior legea de
aprobare este adoptată de Parlament, aducându-se reglementărilor cuprinse în ordonanţă substanţiale modificări și/sau completări sau, mai grav, ar fi respinsă. Pentru identitate de raţiune, dacă nici
Camera decizională nu se pronunţă asupra proiectului legii de aprobare a ordonanţei în procedură
de urgenţă, ar trebui instituită aceeași regulă: considerarea ca respinsă a legii de aprobare a
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ordonanţei. Așa fiind, de lege ferenda am opta pentru reformularea tezei a III-a a alin. (5) al art. 115
din Constituţie, propunând următoarea formulare: ,,Dacă în termen de cel mult 30 de zile de la depunere, Camera sesizată nu se pronunţă asupra proiectului de lege de aprobare a ordonanţei, acesta
se consideră respins și se trimite celeilalte Camere, care decide de asemenea în procedură de urgenţă în termen de 30 de zile. Împlinirea acestui din urmă termen, fără ca cea de-a doua Cameră să se
se fi pronunţat are ca efect respingerea legii de aprobare a ordonanţei”.
Prin art. 115 alin. (6) din Constituţie – alineat nou introdus ca urmare a revizuirii constituţionale – ordonanţelor de urgenţă li s-au fixat câteva limite materiale, depășirea acestora atrăgând neconstituţionalitatea lor. A fost o încercare parţial reușită, am aprecia noi, de a pune stavilă numărului
foarte mare de ordonanţe de urgenţă, adoptate de cele mai multe ori fără a fi legitimate de existenţa
unei situaţii extraordinare și aproape în toate domeniile, cu excepţia legilor constituţionale. Argumentăm afirmaţia noastră prin faptul că, deși Constituţia precizează interdicţia adoptării acelor ordonanţe de urgenţă ce ar putea ,,afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului”, nu vine și cu
alte precizări în acest sens. De pildă, care ar fi aceste instituţii fundamentale al căror regim juridic
poate fi creionat numai de către Parlament prin lege? Poate la o viitoare revizuire, o enumerare a
acestora ar fi binevenită.
Tot așa, considerând nepotrivită locuţiunea ,,nu pot afecta”, sursă de posibile interpretări și dispute juridice nu numai doctrinare, dar și instituţionale, am propune eliminarea acesteia și înlocuirea
ei, de exemplu, cu sintagma << nu pot viza >>, care, în opinia noastră, ar putea elimina ambiguitatea
formulării originare. Totodată, interdicţia adoptării ordonanţelor de urgenţă în materia drepturilor
electorale ni se pare inutilă, din moment ce același alin. (6) proclamă imposibilitatea adoptării lor în
domeniul mai larg al drepturilor, libertăţilor și îndatoririlor prevăzute de Constituţie, care include,
evident, și drepturile electorale. Dovada incontestabilă a inutilităţii acestei interdicţii ne-o oferă
chiar conţinutul Legii noastre fundamentale care, la Cap. II intitulat ,,Drepturile și libertăţile fundamentale”, include – art. 36-38 – și drepturile electorale. De altfel, neajunsurile semnalate cu privire la
textele referitoare la reglementarea constituţională a ordonanţelor de urgenţă au făcut obiectul și al
altor studii de specialitate, ajungându-se la o concluzie la care noi subscriem și anume ca, într-o viitoare revizuire constituţională, ,,să se procedeze la formularea pozitivă, explicită și restrictivă a
textului cu privire la ordonanţele de urgenţă, precizându-se << situaţiile >> în care ele pot fi emise, instituţiile care pot fi vizate și drepturile și libertăţile al căror exerciţiu poate fi restrâns, înţelegându-se per a contrario că ele nu sunt admisibile dincolo de aceste limite”[12, p. 57].
Așa fiind, de lege ferenda ne-am opri la următorul enunţ al art. 115 alin. (6) din Constituţie:
,,Ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale, nu pot viza regimul
juridic al acelor instituţii fundamentale ale statului consacrate constituţional, drepturile, libertăţile și
îndatoririle prevăzute de Constituţie și nu pot dispune măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietatea publică”.
Totodată, s-ar impune și o reconsiderare a jurisprudenţei Curţii Constituţionale legate de
admiterea sesizărilor de neconstituţionalitate ce au ca obiect ordonanţe sau dispoziţii din ordonanţe pe calea controlului a priori. Vrem să precizăm că, în opinia noastră, practica în materie
este neconstituţională, fiind în opoziţie cu art. 146 lit. d) din Constituţie, ce consacră posibilitatea
controlului ordonanţelor de către Curtea Constituţională numai a posteriori, pe calea excepţiei de
neconstituţionalitate și nu a obiecţiei de neconstituţionalitate, specifică controlului a priori.
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„Cunoașterea este prin ea însași putere”
Francis Bacon

Abstract
Dans les systèmes politiques démocratiques, les parlements assument trois fonctions essentielles:
la législation, le contrôle et la représentation. A travers leur fonction de contrôle, ils supervisent
l’exécutif et garantissent l’application des politiques tel que prescrit par la loi.Ensuite, et dans nombre
de parlements, les commissions constituent le principal forum pour discuter et débattre des politiques et mener des activités de contrôle. Un système solide de commissions détermine dans une
large mesure l’utilisation efficace par un parlement de ces pouvoirs.
Dans un troisième temps, un parlement fort repose sur des structures organisationnelles inébranlables. Pour qu’un parlement s’acquitte de manière efficace de ses devoirs, l’administration parlementaire doit être en mesure de lui apporter le soutien et l’information dont il a besoin.
Pierre angulaire des parlements démocratiques, le contrôle parlementaire est un indicateur de
bonne gouvernance. Un parlement fort, dynamique et efficace ne saurait exister en l’absence d’une
administration parlementaire à l’avenant. L’organisation de l’administration parlementaire est une
composante clé d’une institution parlementaire réussie. L’organisation interne du parlement à travers
des installations modernes et des systèmes de technologie de l’information renforcés est essentielle.
Din punctul de vedere al intereselor statului, problema securităţii informaţionale a obţinut un
caracter actual și este privită ca una dintre sarcinile prioritare ale statului, în calitatea sa de domeniu important al securităţii naţionale. Nici una dintre sferele vitale ale societăţii contemporane nu
poate funcţiona fără o infrastructură informaţională dezvoltată. Un indiciu al calităţii informaţiei este securitatea ei.
Astfel, Parlamentele au nevoie de informaţii de cea mai bună calitate pentru a lua deciziile
potrivite privind securitatea naţională în diverse domenii. Conform prevederilor Constituţiei
(art.104 (1), Guvernul este responsabil în faţa Parlamentului, prezintă informaţiile și documentele cerute de acesta, de comisiile lui și de deputaţi [1].
Controlul este o totalitate de măsuri orientate la supravegherea funcţionării obiectului controlat în scopul înlăturării devierii de la obiectivele trasate și propunerii soluţiilor de înlăturare a
deficienţelor depistate.
Controlul parlamentar este preponderent politic și sursa de legitimitate este însuși sistemul democratic al societăţii. Sursa de legitimitate a controlului parlamentar este faptul ca Parlamentul, prin
Constituţie, este caracterizat drept organul reprezentativ suprem, deci exercită suveranitatea ţării [3].
Controlul parlamentar este o consecinţă directă a poziţiei parlamentare în sistemul organelor de stat.
Controlul parlamentar asupra seviciilor de informaţii este un element al procesului de examinare
și evaluare a activităţii seviciilor de informaţii. Deși, Parlamentele au autoritate limitată în problemele
operaţionale, le revin în schimb atribuţii extinse în ceea ce privește stabilirea mandatului și bugetul
serviciilor de informaţii, ca și supervizarea acestuia. În unele cazuri Parlamentul sau cel puţin unii din
membrii săi, trebuie să fie informaţi sau să autorizeze anumite demersuri operaţionale[4].
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Totodată, serviciile de informaţii desfășoară activităţi cvasiidentice. Folosesc metode și mijloace identice și furnizează produse identice ca tipologie (informaţii sau operaţiuni). Practic, de
regulă, aceste deosebiri sînt adeseori estompate, iar suprapunerile și paralelismele devin fapt cotidian. În consecinţă, dacă definim domeniul care face obiectul de activitate al serviciilor de informaţii ca sector de activitate guvernamentală, constatăm esenţa mai multor entităţi administrative cu funcţii sensibil apropiate.
Controlul parlamentar este o consecinţă directă a poziţiei parlamentare în sistemul organelor
de stat. În calitatea sa de organ reprezentativ al deţinătorului suveranităţii naţionale, Parlamentul
trebuie să cunoască modul în care sunt realizate actele sale, modul în care activează organele
formate de el, demnitarii de stat numiţi în funcţie printr-o procedură parlamentară, în procesul
de exercitare a atribuţiilor conferite de Constituţie și alte legi. Controlul parlamentar este în același timp un control total, răspândindu-se asupra tuturor sferelor vieţii sociale reglementate de
Constituţie și de alte legi.
Parlamentele sunt consumatoare de informaţii, dar ele au și rolul de a asigura legitimitatea
democratică a serviciilor de informaţii. Adică controlul parlamentar poate asigura respectarea
normelor democratice de către serviciile de informaţii. De asemenea are rolul de a preveni abuzurile, deoarece din cauza naturii serviciilor pe care le furnizează statului, agenţiile de informaţii
sunt predispuse la abuzuri, ele acţionănd cu un oarecare grad de confidenţialitate pe teritoriul
naţional, sunt justificate preocupările privind modul în care serviciile de informaţii interne iși
exercită puterile extraordinare. Controlul parlamentar poate oferi garanţia că serviciile de securitate acţionează în acord cu legea [5].
Eficienţa sectorului de informaţii, presupune că, adesea, Parlamentul este arbitrul final al prestaţiei instituţiilor din sectorul de securitate și, în această calitate, trebuie să investigheze activ prestaţia
acestora, asigurandu-se că banii contribuabililor sunt cheltuiţi conform scopului stabilit[6].
În funcţie de formele și mijloacele specifice prin care se exercită, sursele bibliografice acceptă
clasificarea controlului parlamentar astfel:
- informarea deputaţilor, control exercitat prin dări de seama, mesaje, rapoarte, programe;
- control exercitat prin comisiile parlamentare;
- control exercitat prin întrebări și interpelări, control exercitat prin drepturile deputaţilor de
a cere și a obţine informaţiile necesare;
- anchetele parlamentare[7].
Este foarte simplu să ne convingem despre faptul că Parlamentul selectează informaţia privitor la modul în care se execută Constituţia și alte legi, despre randamentul activităţii organelor
formate ori a persoanelor cu atribuţii publice numite în funcţie de el, din conţinutul unei
game largi de documente, cum ar fi: rapoarte, mesaje, dări de seamă, programe, etc. Important este să reţinem că aceste documente informative sunt depuse în cadrul ședinţelor publice ale
Parlamentului, în cadrul cărora parlamentarii au posibilitatea să participe la dezbaterea lor.
În Republica Moldova ca exemplu de manifestare a acestei forme de control pot servi: mesajele cu privire la principalele probleme ale naţiunii adresate Parlamentului de către Președintele
Republicii Moldova (art. 84 din Constituţie); programul de activitate a Guvernului (art. 96 din
Constituţie); raportul anual asupra administrării și întrebuinţării resurselor financiare publice
prezentat Parlamentului de Curtea de Conturi.
Un caz aparte constituie audierele parlamentare. Astfel, Parlamentul Republicii Moldova, o
dată în decursul unei sesiuni, poate organiza audierea Guvernului în probleme ce ţin de activitatea acestuia ( art.112 din Regulamentul Parlamentului). Asemenea audieri pot fi iniţiate de Biroul Permanent și în alte domenii de interes public.
În marea majoritate a statelor controlul parlamentar asupra activităţii executivului, precum și
a altor sfere ale vieţii publice este încredinţată comisiilor parlamentare permanente. În acest sens
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este apreciată eficacitatea comisiilor pentru buget și finanţe. Totodată, parlamentele pot forma comisii speciale și comisii de anchetă. Astfel, în scopul realizării dispoziţiilor constituţionale
privind iniţierea, cercetarea și audierea „oricăror chestiuni ce se referă la interesele societăţii”,
Parlamentul Republicii Moldova poate forma comisii speciale și comisii de anchetă.
În unele sisteme consituţionale, în scopul realizării controlului asupra modului de gestionare
a avutului public se instituie organe speciale (Curţi de Conturi) ori se numesc persoane speciale
– revizori parlamentari.
Atribuţiile parlamentelor în ceea ce privește contolul serviciilor de informaţii diferă. În unele
cazuri aceste asunt exercitate de întregul Parlament, în altele sunt delegate comisiilor. Comisiile
care se ocupă de serviciile de informaţii includ comisiile parlamentare specializate de control al
serviciilor de informaţii(CPSCSI), comisii pentru buget și alte comisii ale căror mandate includ
reglementarea ministerelor de care ţin anumite agenţii de informaţii, precum Ministerul Apărării
sau Ministerul Afacerilor Interne. În majoritatea democraţiilor, CPCSI îndeplinesc cea mai mare
parte a atribuţiilor de control parlamentar, excepţie este Franţa, unde nu există o astfel de comisie.
În Republica Moldova Auditul public extern al Parlamentului asupra activităţii Serviciului se
efectuează de către Comisia pentru securitatea naţională, conform regulamentului acesteia. [Art.20 al.(3) în redacţia LP333-XV din 05.07.01, MO89 din 31.07.01].
CPCSI pot fi formate fie din parlamentari, fie din experţi care lucrează pentru Parlament,
cum este cazul în Norvegia și Canada. CPCSI sunt nu numai un forum de dezbatere a problemelor legate de serviciile de infomaţii, ci și acumulare de cunoștinţe și expertiză. Acești membrii
sunt numiţi și confirmaţi fie de către Parlament fie de comisii speciale pentru regulament, fie de
executiv – cu sau fără confirmarea Parlamentului.
În majoritatea democraţiilor, Parlamentele au atribuţii extinse în ceea ce privește serviciile de
informaţii. Atribuţiile parlamentare sunt împărţite în două mari categorii: legislaţia și investigarea. În unele ţări Parlamentele sunt informate cu privire la anumite activităţi operaţionale sau
chiar joacă un rol în autorizarea acestora.
În cadrul Parlamentului, CPCSI sau alte comisii elaborează și negociază legislaţia în probleme
precum:
- mandatele serviciilor individuale;
- metodele și structurile de cooperare în domeniul informaţiilor;
- formularea și aprobarea bugetului sau a recomandărilor [8].
În multe Parlamente, CPCSI pot verifica respectarea de către serviciile de informaţii, în acţiunile lor, a legislaţiei naţionale și a normelor dreptului umanitar, precum și eficienţa serviciilor de
informaţii în folosirea resurselor, satisfacerea nevoilor și atingerea scopurilor naţionale.
În unele ţări, Parlamentul trebuie să fie informat cu privire la anumite aspecte operaţionale sau are chiar un rol în autorizarea acestora. De exemplu, în Statele Unite, membrii cei
mai importanţi ai CPCSI din fiecare cameră a Congresului trebuie informaţi dinainte cu
privire la acţiunile sub acoperire. În Germania, orice exercitare a unor atribuţii extraordinare pot fi considerate drept violări ale drepturilor fundamentale, cum ar fi interceptarea convorbirilor telefonice sau cenzura, sunt sistematic revizuite și reautorizate de un grup desemnat de CPCSI. Deși există păreri in sensul că excesul de implicare birocratică poate limita
eficienţa agenţiilor de informaţii, valoarea acestor proceduri constă în ţinerea sub control a
puterii executivului.
CPCSI și alte organisme de control pot fi stanjenite în exercitarea atribuţiilor lor de restrangerea mandatului anumitor servicii de informaţii sau recurgerea la actori privaţi pentru misiuni
indeplinite in mod tradiţional de serviciile de informaţii. În plus, extinderea cooperării internaţionale în domenii precum combaterea terorismului poate complica controlarea anumitor activităţi desfășurate de serviciile străine [9].
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Controlul serviciilor de informaţii implică o inţelegere corectă a rolului serviciilor de informaţii în cadrul sistemului naţional de informaţii. Pe langă aceasta, CPCSI trebuie să dispună de
fonduri suficiente și personal cu experienţă pentru a întreprinde cercetări și investigaţii.
Parlamentul și CPCSI trebuie să aibă voinţa sinceră de a aborda într-o manieră activă controlul parlamentar, inclusiv prin luarea de măsuri, precum solicitarea de dosare și iniţierea de investigaţii privind conduite suspecte sau discutabile.
Controlul serviciilor de informaţii trebuie să asigure respectarea normelor democratice in
condiţiile menţinerii unui nivel necesar de confidenţialitate, în special în ceea ce privește aspectele operaţionale. Este un element important și pentru a da agenţiilor de informaţii certitudinea
că Parlamentele vor trata materialele sensibile în mod confidenţial.
O lege cuprinzătoare privind serviciile de informaţii și controlul acestora trebuie să acopere
toate serviciile de informaţii ale unei ţări. Pe langă aceasta, CPCSI trebuie să dispună, prin statut,
de atribuţii extinse de investigare și verificare, precum și de dreptul de a monitoriza aplicarea
recomandărilor pe care le formulează.
Parlamentarii trebuie să aibă un număr de funcţionari cu experienţă, verificaţi, care să-i sprijine în activitatea lor. Se poate asigura mai bine dacă parlamentarii rămîn în aceeași comisie pe
toată durata carierei lor legislative, deși există riscul ca ei să devină prea strîns asociaţi cu serviciile de informaţii ca să le poată controla activitatea în mod adecvat.
Următoarele măsuri sunt importante pentru modelarea atitudinilor parlamentarilor faţă de
răspunderile care le revin:
- formare efectivă în probleme de informaţii;
- personal și resurse suficiente; și
- compensaţii financiare adecvate[10].
În același timp, este datoria partidelor politice și a electoratului să aleagă candidaţi calificaţi
pentru parlament și datoria parlamentarilor să aleagă parlamentarii potriviţi pentru CPCSI.
Dacă membrii CPCSI sunt verificaţi, criteriile de verificare trebuie să fie desecretizate și să
prevadă posibilitatea de a se face apel. Rapoartele prezentate în mod regulat, cum sunt rapoartele
anuale trebuie să aibă un conţinut specificat în cadrul legii și să dea detalii bugetare, organizaţionale și operaţionale în măsura posibilului.
În afară de rapoartele regulate, CPCSI trebuie să solicite rapoarte mai specifice și pe bază ad
hoc. La rîndul său, CPCSI trebuie să aibă obligaţia de a prezenta Parlamentului rapoarte regulate
cu concluziile la care s-a ajuns și, în paralel, să informeze în general serviciile de informaţii cu
privire la conţinutul raportului. Recomandările și rapoartele CPCSI trebuie să fie dezbătute în
Parlament.
Aceste servicii își organizează activitatea în corespundere cu normele constituţionale, legile
referitoare la activitatea lor, precum și regulamentele proprii.
Literatura referitoare la serviciile de informaţii folosește sintagma „comunitate de informaţii”
în sensul ei cel mai general, de regulă, pentru a desemna totalitatea entităţilor structurale dintrun stat care au ca obiect de activitate colectarea, prelucrarea si diseminarea de informaţii în serviciul administarţiei statului respectiv. Cu această accepţiune, se poate afirma ca în fiecare stat
există o „comunitate de informaţii”.
În societate a fost depășită părerea precum că democraţia și economia de piaţă nu au nevoie
de nici un control, că aceste valori se autoreglează. Viaţa a demonstrat că procesul de democratizare în socitate, trecerea la noile relaţii economice nu numai că nu neagă controlul, dar dimpotrivă se presupune intensificarea lui.
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Abstract
The correct understanding and right interpretation of such terms as “state post” and “state employee” make up the starting point for the assimilation of a legal institution of Administrative Law,
and namely of the State Employees as subjects of the Administrative Law.
Statul, pentru a exista și pentru a-și apăra suveranitatea, integritatea și independenţa, prevăzute în Constituţia Republicii Moldova, precum și pentru a-și realiza puterea asupra teritoriului
său, organizează la nivel central și local servicii publice.
- În opinia autorului Creangă Ion, dacă serviciile publice sunt formate întru satisfacerea cerinţelor generale ale cetăţenilor, atunci pentru realizarea competenţelor și atribuţiilor acestor servicii, în cadrul lor se instituie funcţii publice, care încă din cele mai vechi timpuri, aveau statute
speciale și erau menite să asigure buna funcţionare a statului [prima urmărește o perspectivă
evolutivă, de la fundamentarea ei teoretică și până la contemporaneitate;
- cea de-a doua ia în considerare o poziţie din doctrina străină;
- cea de-a treia inventariază și sistematizează părerile exprimate în doctrina românească.
a) În ce privește prima concepţie, dacă încercăm să identificăm ce accepţiuni a primit noţiune de „funcţie publică” de-a lungul timpului, vom distinge două „vârste”. Prima corespunde, în
linii mari, perioadei interbelice, când s-a conturat o concepţie administrativă asupra categoriei
juridice prin care urma să fie evocată funcţia publică ca realitate social-politică, implicit asupra
regimului juridic al funcţionarului public, adică al titularului funcţiei publice, acestuia urmând să
i se aplice un regim special, exorbitant, în majoritatea cazurilor conturat într-un statut. A doua s-a
afirmat după cel de-al doilea război mondial, când, deși se încearcă menţinerea concepţiei tradiţionaliste, atât doctrina, cât mai ales legislaţia, sub influenţa diverselor ideologii, acreditează ideea mai multor accepţiuni ale noţiunii de funcţie publică, implicit de funcţionar public, astfel încât
se poate spune că perioada actuală se caracterizează printr-o preocupare de „modernizare” a
conceptelor respective, ajungându-se, în final, după cum recunosc unii autori occidentali, la ambiguităţi, la termeni imprescris conturaţi [în sens organic, când se denumește ansamblul personalului din administraţie, personal ce cuprinde categorii extrem de variate alteori, în aceeași perspectivă organică, funcţia publică desemnează numai o parte din acest personal, adică agenţi care
nu sunt supuși dreptului comun al muncii și cărora li se aplică un statut de drept public;
b) în sens formal, când se desemnează regimul juridic aplicabil personalului administrativ în
ansamblul său, ipoteză în care acest regim este lipsit de unitate, pentru că, dacă o parte din personal este supusă unui statut de drept public, o altă parte se încadrează în dreptul comun al muncii,
grevat de câteva reguli exorbitante;
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c)în sens material, când se referă la o activitate ce constă într-o colaborare permanentă și cu
titlu profesional a persoanelor în cadrul administraţiei publice.
A treia concepţie o găsim în abordările recente din doctrina românească care, la rândul lor, pot fi
împărţite, pe de o parte, pe ideea de drept obiectiv sau pe ideea de subiect de drept, pe de altă parte, după
cum referentul folosit este suveranitatea, serviciul public sau situaţia juridică a funcţionarului public.
Spre exemplu, prof. Ilie Iovănaș, definește funcţia publică (de stat) ca o situaţie juridică impersonală (obiectivă) creată și organizată prin acte normative, în vederea realizării puterii de stat sau
pentru a concura la realizarea acesteia. Această poziţie are, după cum poate observa, la bază concepţia „dreptului obiectiv”. Alţi autori, printre care prof. Antonie Iorgovan, au adus o amendare a
acestei poziţii, în conformitate cu situaţia legislativă de dinainte de 1989, și anume, inexistenţa
unui Statut al funcţionarului public, deși în acte normative era stipulată necesitatea adoptării
unui asemenea statut. Această amendare a poziţiei centrate pe ideea de „drept obiectiv” include,
în primul rând, reafirmarea validităţii acestor teze. Astfel, este indubitabil că funcţia publică presupunea prin însăși esenţa sa existenţa unor drepturi și obligaţii stabilite, pe cale unilaterală, prin
norme juridice, de către organele competente.
În ceea ce privește cea de-a doua împărţire, aceasta are în vedere referentul folosit în defenirea
funcţiei publice, concepţiile autorilor români contemporani se împart în trei grupe, după cum se
face legătura cu suveranitatea, cu serviciul public sau cu situaţia juridică. Referitor la ultima grupa, este valabilă discuţia de mai sus, integrată celorlalte clasificări [3, p. 296-297]
Referitor la prima grupa de autori, concepţia lor interferează cu teoria separaţiei puterilor în
stat. După cum s-au exprimat importanţi autori de drept public, nu este vorba de o separare, ci de
o împărţire a funcţiilor, însoţită de un control reciproc al acestora. Cu alte cuvinte, puterea unică
în stat (constituită în baza suveranităţii) are nevoie pentru a se exercita de un aparat (de stat) care,
în scopul unei funcţionări coerente, se folosește de structuri articulate, organizate pe criteriul
funcţiei. Pornind de la această teorie, unii autori au defenit funcţia publică, în sens larg, ca „totalitatea funcţiilor statului prin care se realizează suveranitatea acestuia” și, în sens restrâns, când se
referă numai la „funcţiunea publică executivă” [3, p.297]
O altă categorie de definiţii ale funcţiei publice pornește de la noţiunea de serviciu public.
Astfel, în opinia prof. Valentin I. Prisacaru, funcţiile publice reprezintă o totalitate de atribuţii, de
puteri și competenţe de specialitate cu care sunt dotate, la înfiinţare, serviciile publice [4, p. 160]
Iar, prof. Gheorghe T. Zaharia susţine că, apropiate de definiţia de mai sus și, deci încadrabile
în aceeași categorie sunt opiniile exprimate pe marginea acestui subiect de către prof. Mircea
Preda, prof. Alexandru Negoiţă sau prof. Rodica Narcisa Petrescu, care continuă o tradiţie prezentă la autorii interbelici[3, p. 298].
De exemplu, în opinia prof. Alexandru Negoiţă, funcţia constituie un ansamblu de atribuţii
stabilite de lege sau prin acte emise pe baza și în executarea legii și care este îndeplinită de o persoană desemnată în mod legal în acest scop [5, p. 73].
Referitor la noţiunea de funcţionar public, în literatura de specialitate observăm de asemenea
diverse formulări.
Astfel, prof. Valentin I. Prisacaru menţionează, că funcţionarul public este acea persoană fizică care, cu respectarea condiţiilor cerute de lege, a fost învestită prin numire sau alegere, într-o
funcţie publică pentru a desfășura, contra unui salariu, o activitate continuă [4, p. 172].
Într-o altă opinie, noţiunea de funcţionar public poate fi defenită în sens larg și în sens restrâns. În sens larg, înţelegem persoana ce deţine în condiţiile legii o funcţie în organele autorităţilor publice. Această noţiune cuprinde toate atribuţiile și sarcinile pe care le au cei ce lucrează în
organele autorităţilor publice centrale și locale.Iar, în sens restrâns, noţiunea de funcţionar public
determină la modul concret fucţia respectivă instituită de actul juridic respectiv. În acest sens,
persoana ce tinde să ocupe o fucţie publică trebuie să îndeplinească cerinţele specifice funcţiei
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pretinse. Cu alte cuvinte, în fiecare caz concret putem determina noţiunea funcţionarului public
concret [1, p. 183].
Ne-am oprit mai sus doar la unele aspecte teoretice referitoare la noţiunile de funcţie și funcţionar public care ar putea să ne ajute la înţelegerea mai bună a acestei importante instituţii juridice a dreptului administrativ. În continuare vom puncta cele mai importante acte normative care
reglementează acest domeniu..
Conceptul de funcţie publică și funcţionar public își găsește fundamentare juridică și în Constituţia Republicii Moldova. Astfel, potrivit art. 39, alin. (1) din Constituţie: „cetăţenii Republicii Moldova
au dreptul de a participa la administrarea treburilor publice, adică dreptul de a ocupa funcţii (posturi,
ranguri) în autorităţile publice, în cadrul cărora se desfășoară activităţi de interes general (public)”. Iar
în alin. (2) se consacră: „accesul la o funcţie publică este asigurat pentru orice cetăţean în condiţiile legii”.
Importanţa acestei instituţii juridice este confirmată prin faptul existenţei unei legi speciale
care reglementează funcţia publică și statutul funcţionarului public - Legea Republicii Moldova cu
privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr.158 din 04.07.2008 [7].
Acest fapt a determinat autorii textului legii contenciosului administrativ să includă în art. 2,
alin. 14, semnificaţia noţiunii de funcţionar public în așa fel, încât va putea fi chemat în instanţă, ca
pârât, într-un litigiu de contencois administrativ: persoana numită sau aleasă într-o funcţie de decizie sau de execuţie din structura unei autorităţi publice [8, p. 103].
Reieșind din cele menţionate, putem să constatăm că pentru o instituţie juridică nouă din legislaţia noastră, care vine să tempereze abuzul guvernanţilor este important de a clarifica cine sunt
subiecţii acestor raporturi juridice. Și anume de a clarifica definiţiile noţiunilor juridice folosite în
acte normative ale Republicii Moldova care se fereră la subiecţii respectivi, în cazul nostru, avem în
vedere, noţiunea de funcţionar public. Deoarece din puct de vedere logic, definiţia care se referă la
noţiune (definit) trebuie să fie caracteristică, cu alte cuvinte, ea trebuie să corespundă întregului
definit și numai lui [9, p. 31]. De acest lucru și trebuia să ţină cont legiuitorul la întocmirea textului
Legii cu privire la funcţia publică și statutul funcţionarului public, nr.158 din 04.07.2008, și să nu
omită una din cele mai evidente clasificări a corpului de funcţionari publici și, anume, cea de: funcţionari numiţi și sunt funcţionari aleși.
În concluzie, susţinem faptul că este important ca toţi funcţionarii publici, indiferent dacă
sunt numiţi sau aleși, să exercite în mod conștient și în cunoștinţă de cauză atribuţiile cu care sunt
învestiţi, iar în cazul neexecutării lor să intervină de fiecare data mecanismul de răspundere corespunzătoare faptei și prejudiciului adus bunei guvernări.
[1] Creangă I., Curs de drept administrativ, Chișinău, 2003, - 336 p.
[2] Orlov M., Drept administrativ, Chișinău, 2001, -216 p.
[3] Zaharia G, Budeanu-Zaharia O., Budeanu I., Drept administrativ, Iași, 2002, - 480 p.
[4] Prisacaru V., Tratat de drept administrativ român., Partea generală, București, - 602 p.
[5] Negoiţă A., Ștefănescu D., Elemente de drept, București, 1996, - 264 p.
[6] Legea Republicii Moldova cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public,
nr.158 din 04.07.2008, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 230-232 din 23.12.2008, intrată în vigoare la 01.01.2009.
[7] Legea Republicii Moldova cu privire la administraţia publică locală, nr.436 din 28.12.2006,
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 32-35 din 09.03.2007, intrată în vigoare de la data
publicării, cu excepţia prevederilor art.55-58.
Legea Republicii Moldova cu privire la statutul alesului local, nr.768-XIV din 02.02.2000, Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, nr. 34/231 din 24.03.2000, intrată în vigoare de la data publicării.
[8] Orlov M., Curs de contencios administrativ, Chișinău, 2009, - 158 p.
[9] Bieltz P., Logica, București, 1992, - 136 p.
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STABILITATEA FUNCŢIEI PUBLICE ŞI RELAŢIA ADMINISTRAŢIEI
CU POLITICUL
BABIN Oleg,
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Abstract
The theory of public function has its deep roots in history as it is of the same age with the state
and it is being modernized together with the state, preserving its topicality up to the present. The
multidisciplinary investigation of this phenomenon could be useful for our country, which has undergone within the last 20 years numerous reforms and transformations more or less reasoned from
the point of view of administration science and carried out by the public officers with a legally instable status, which is very vague determined from the normative point of view.
One of the essential aspects, which is defining for the status of public officers and is closely connected to administration proper functioning, is the aspect of stability of public function and of just
definition of administration relation with the political sphere. Unfortunately, the practice of housecleaning from the political criteria at the moment of new Government installation has not been
fully eliminated in the Republic of Moldova. It is therefore urgently necessary for the political class to
understand the harm of this discontinuity and the degree, in which it affects the administration independence, which as a structure exceeds the political sphere expressing the state mechanism in itself.
We should underline that the essential step in carrying out a real, complete administration reform is the reform of public function as a fundamental element, on which the whole institutional
and legal structure of administration is built. This reform presupposes the necessity of a change of
administrative staff mentality and overcoming the tendencies of political class to control excessively
the administration.
Teoria funcţiei publice are rădăcini adânci în istorie, fiind de o vârstă cu statul și modernizându-se împreumă cu acesta, rămâne a fi actuală și astăzi. Cercetarea multidisciplinară a acestui
fenomen ar putea fi de un real folos pentru ţara noastră care a trecut în ultimii 20 de ani prin
reforme si transformări interminabile, mai mult sau mai putin argumentate din punctul de vedere al știinţei administraţiei și înfăptuite de funcţionari publici cu un statut juridic instabil și foarte vag determinat din punct de vedere normativ.
Unul dintre aspectele esenţiale, definitorii ale statutului funcţionarului public, aspect aflat în
strânsă legătură cu buna funcţionare a administraţiei, este cel al stabilităţii funcţiei publice și al
unei juste definiri a relaţiei administraţiei cu sfera politicului. Așa cum se observă în doctrină,
“acordarea stabilităţii în funcţie este privită ca o frână impotriva imixtiunii partidelor politice în
administraţie, cu finalitatea de a asigura o autonomie aparatului administrativ, fără de care legalitatea în activitatea serviciilor publice nu poate fi realizată.” [1, p. 178].
Stabilitatea în funcţie, despre care se face vorbire mai sus, poate fi asigurată doar într-un regim
politic stabil, cu tradiţii și reguli stabilite în timp. În Republica Moldova, însă, sistemul politic bulverisat din cauza crizei care durează mai mult de 10 ani, generează instabilitate în administraţia
publică. Noile partide care vin la putere, indiferent de culoare politică, înlocuesc până la cele mai
neînsemnate funcţii personalul din administraţia publică (cu o pregătire și o experienţă acumulată
în timp) cu persoane loiale și servile lor dar, fără experienţă în domeniu. Drept consecinţă, este
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dificil de a asigura continuitatea calitativă a reformelor și construirea uni stat bazat pe principii
democratice și știinţifice de guvernare.
În opinia prof. Sergiu Cornea, influenţa pe care sistemul politic o exercită asupra sistemului
administrativ este de două tipuri: a) influenţa doctrinelor și a valorilor politice și b) influenţa
instituţiilor politice. În primul caz se invocă faptul că administraţia nu este animată de o ideologie
sau o doctrină specifică, acţiunea sa nu se limitează prin ea însăși, ci toate acestea provin din
sistemul de valori dominant în societate. În al doilea caz influenţa decurge din acţiunea instituţiilor politice. Tipul relaţiilor de putere și condiţiile de luptă politică influenţează administraţia și
explică variantele posibile de organizare a acesteia în cadrul aceluiași sistem politic. [2, p. 31].
Suntem pe deplin de acord cu cele menţionate de autor și am putea sublinia doar că, în ţara noastra nu s-au conturat prea clar încă doctrinele și valorile politice caracteristice regimului de guvernământ democratic, la care s-a trecut din 1991, astfel, rămâne a fi influienţată puternic administraţia publică doar de instituţiile politice care au demonstrat o instabilitate ieșită din comun cu
trei scrutine parlamentare în doi ani și fără o garanţie certă că actualul legiuitor își va consuma
mandatul pe deplin.
Principiul stabilităţii este deseori asociat cu așa-numitul drept la carieră al funcţionarilor publici, în care “agentul recrutat devine membru al unui corp sau al unui cadru organizat și ierarhizat.” [3, p. 377] Noţiunea de “carieră” în sine este îndeobște explicată prin împrejurarea că “funcţionarul aflat în serviciul statului sau al unei colectivităţi locale se găsește într-o situaţie statutară,
adică legală şi impersonală, care îi asigură șanse rezonabile de promovare de-a lungul activităţii
sale profesionale și suficiente garanţii privind siguranţa activităţii sale.” [1, p. 178]
În Republica Moldova cariera funcţionarilor publici este reglementată pe larg, pentru prima
dată, în Legea cu privire la funcţia publică și statutul funcţionarului public (nr.158 din 04.07.2008)
în capitolul V întitulat - „Cariera funcţionarilor publici”. [4]
Această problemă este îndeaproape legată de chestiunea raportului dintre politic și administraţie, problemă căreia diversitatea de culturi politice și civice i-a găsit o diversitate de soluţii.
Rolul primordial al administraţiei este acela de a executa deciziile puterii politice. De aceea o
bună perioadă de timp ea a fost complet subordonată politicului, și fiecare guvern, odată instalat,
proceda la o curăţare sistematică a administraţiei de adversarii politici, concomitent cu instalarea
propriilor oameni în posturile cheie (și nu numai). Acest sistem este însă de natură să creeze situaţii din cele mai grave odată ce principalul criteriu (uneori unicul!) al încredinţării unei funcţii
era loialitatea politică. Ca alternativă s-a consacrat un sistem al meritului (merit system) care, pe
lângă avantajul manifest al profesionalizării corpului de funcţionari publici, prezintă și un al doilea: asigurarea unei continuităţi în realizarea politicilor publice, și a interesului public în general.
Din nefericire, în Republica Moldova, practica “epurărilor” pe criteriu politic la momentul
instalării unui nou Guvern nu a fost încă pe deplin înlăturată. Este însă imperios necesar ca clasa
politică să conștientizeze cât de nocivă este o asemenea discontinuitate și în ce măsură se afectează independenţa administraţiei, ca structură care depășește sfera politicului, exprimând mecanismele statului în sine. În această situaţie, categoria care continuă să rămână vulnerabilă sub aspectul stabilităţii în funcţie este aceea a funcţionarilor publici de execuţie. Deși ideea de stabilitate este
indisolubil legată de aceea de protecţie, în momentul de faţă garanţia protecţiei se situează doar la
un nivel formal - stipulat prin Statutul funcţionarilor publici - și nici una dintre instituţii nu și-a
asumat o poziţie fermă în raport cu acest aspect.
Deși aceste cazuri sunt de notorietate, nu există o centralizare clară a precedentelor în care
funcţionarii destituiţi din funcţii ilegal au câștigat în justiţie și a modului cum au fost reglementate aceste situaţii ulterior (repunere în funcţie, despăgubiri etc.) și, mai mult decât atât, acest
demers rămâne în sarcina unică a funcţionarului împotriva căruia s-a comis abuzul, întrucât nici
sindicatele nu au o strategie clară de a susţine și a asista prin mijloace proprii asemenea cazuri.
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Considerăm cu atât mai importantă educarea opiniei publice în sensul creării unei solidarităţi
autentice și a unei capacităţi de reacţie de natură să sancţioneze drastic, pe viitor, orice încercare de
încălcare a neutralităţii politice a administraţiei și a stabilităţii în funcţie a funcţionarilor publici.
O altă problemă care se ridică cu această ocazie este de a responsabiliza personalul din administraţie. Imaginea cvasi-generalizată este că deși au posibilitatea să se apere împotriva presiunilor politicienilor, funcţionarii publici aleg să treacă sub tăcere intervenţia acestora și să cedeze
pretenţiilor lor. În același context, sindicatul funcţionarilor este îndeobște perceput ca un organism pur formal, incapabil să-și apere membrii. Considerăm că, o mai bună pregătire a personalului din administraţie este de natură să contribuie la eliminarea sau contracararea presiunilor
politice, mai curând decât perfectarea unui sistem de dezvăluire ierarhică sau publică a încercărilor de intimidare.
Raportându-ne la aspectele abordate anterior, putem formula un deziderat al responsabilizării personalului din administraţie, deopotrivă prin conștientizarea importanţei unei pregătiri reale și continue a funcţionarilor, cât și prin adoptarea unei atitudine transparente, de deschidere
faţă de cetăţean.
Legea cu privire la funcţia publică și statutul funcţionarului public consacră în acest sens următoarele: „Funcţionarul public are dreptul și obligaţia de a-și perfecţiona în mod continuu abilităţile și pregătirea profesională. Fiecare autoritate publică va asigura organizarae unui proces
sistematic și planificat de dezvoltare profesională continuă a funcţionarului public...” (art. 37,
alin. (1) și (2) din Legea nr.158/2008). [4]
Trebuie să subliniem cu toată convingerea că pasul esenţial în înfăptuirea unei reforme reale,
complete a administraţiei este tocmai reforma funcţiei publice, ca element fundamental pe care
este construit întregul edificiu instituţional și juridic al administraţiei. Această reformă presupune cu necesitate o schimbare a mentalităţii personalului din administraţie și o înfrângere a tendinţelor clasei politice de a controla excesiv adminstraţia.

Note:
1. Dana Apostol Tofan –„Instituţii administrative europene”, Editura CH-BECK, București, 2006, p.- 244
2. Sergiu Cornea, Consideraţii referitor la relaţiile administraţiei publice cu mediul politic,
Caietul Știinţific nr. 2 al ISAM, „Administraţia publică şi buna guvernare”, Tipogr. „Elena
-V.I.” Ch.: S.n., 2008, p.- 464
3. Verginia Vedinaș –„Drept administrativ”, Ediţia a II-a, Ed. Univers Juridic, București, 2006,
4. Legea Republicii Moldova cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public,
mr.158 din 04.07.2008, Monitorul Oficial al republicii Moldova, nr. 230-232 din 23.12.2008,
intrată în vigoare la 01.01.2009
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DIN CADRUL AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
ȘAPTEFRAŢI Tatiana,
conf.univ. dr., Academia de Administrare Publică
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Abstract
Moldova’s aspirations of European integration establish new requirements for the preparation
and training of civil servants. In these conditions requires the creation and strengthening in the Republic of Moldova, a modern, comprehensive, transparent, accessible, equitable and flexible training
of specialists in public administration that would meet European standards and the needs of society.
Aspiraţiile Republicii Moldova de integrare în Uniunea Europeană înaintează noi cerinţe faţă
de pregătirea și formarea personalului din administraţia publică. După cum arată experienţa ţărilor membre ale Uniunii Europene, aderarea la această structură are un impact mult mai mare
asupra comportamentului de guvernare și administrare decît asupra instituţiilor naţionale.
În aceste condiţii se impune crearea și consolidarea în Republica Moldova a unui sistem modern, complex, transparent, accesibil, echitabil și flexibil de formare a specialiștilor în administraţia publică care ar corespunde standardelor europene și necesităţilor societăţii. Acest sistem trebuie să fie bazat pe:
■ cunoașterea perfectă a cerinţelor înaintate faţă de autorităţilor publice;
■ formarea unui corp de funcţionari publici profesioniști, responsabili;
■ introducerea și utilizarea metodelor, tehnicilor și procedurilor caracteristice managementului public modern;
■ introducerea noilor tehnologii de informare și comunicare;
■ consultarea principalelor actori implicaţi în procesul de formare continuă a specialiștilor în
administraţia publică;
■ realizarea unui sistem de salarizare și de remunerare pentru activitatea funcţionarilor publici care să ia în consideraţie în primul rînd performanţele acestora și devotamentul pentru instituţia publică în care își desfășoară activitatea;
■ realizarea unui sistem de recrutare și promovare bazat pe merit, care să ofere garanţia că cei
mai buni funcţionari publică sînt promovaţi;
■ dezvoltarea mecanismelor ce au ca rezultat creșterea mobilităţii funcţionarilor publici în
cadrul funcţiei publice.
O instituţie publică care neglijează dezvoltarea forţei de muncă va fi “penalizată”, pierzînd din
potenţialul angajaţilor care vor lucra la un nivel mai scăzut de eficienţă decît ar fi capabili sau
pierzînd pe cei mai buni angajaţi care se vor îndrepta spre organizaţii în care sunt încurajaţi și
susţinuţi să se dezvolte. În această ordine de idei menţionăm două activităţi importante și necesare pentru dezvoltarea și consolidarea potenţialului uman din administraţia publică: pregătirea
profesională și formarea profesională.
Pregătirea profesională este activitatea desfășurată în scopul însușirii de cunoștinţe teoretice
și deprinderi practice de un gen și nivel în măsură să asigure îndeplinirea afiliată de către lucrători a sarcinilor ce le revin în executare.
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Formarea profesională este activitatea cu caracter preponderent informativ desfășurată în instituţii de învăţămînt sau în organizaţii în vederea lărgirii și actualizării cunoștinţelor, dezvoltării
aptitudinilor și modelării atitudinilor necesare cadrelor de conducere și de specialiști în vederea
creșterii nivelului calitativ al activităţii lor profesionale, potrivit cerinţelor crescînde generate de
progresul știinţific și tehnic și de introducerea acestuia în activitatea publică.
În Republica Moldova politica statului în domeniul dezvoltării profesionale a funcţionarilor publici este asigurată în baza Concepţiei cu privire la politica de personal în serviciul
public (aprobată prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1227 – XV din 18 iulie
2002). Acest document stipulează că democratizarea și consolidarea serviciului public, ca totalitate a autorităţilor publice menite să realizeze prevederile Constituţiei Republicii Moldova,
trebuie să fie efectuate prin promovarea și realizarea următoarelor principii: umanism; legalitate; transparenţă; accesibilitate; echitate socială; conlucrare; stabilitate; profesionalism.
În conformitate cu acest act normativ politica de dezvoltare profesională continuă a funcţionarilor
publici are drept scop asigurarea caracterului sistematic și planificat al procesului de aprofundare și de
actualizare a cunoștinţelor, de dezvoltare a aptitudinilor și de modelare a atitudinilor necesare pentru
exercitarea eficientă a responsabilităţilor ce revin postului de muncă, funcţiei deţinute.
Principiile Politicii de dezvoltare profesională continuă a funcţionarilor publici sînt:
• garantarea dreptului fiecărui funcţionar la dezvoltarea potenţialului propriu – mecanismele
de realizare a sistemului de dezvoltare profesională continuă trebuie să prevadă responsabilităţile
statului, autorităţilor publice , prestatorilor de servicii de instruire pentru a oferi fiecărui funcţionar public posibilităţi de dezvoltare profesională continuă;
• orientarea spre necesităţile de instruire ale fiecărui funcţionar – strategiile, metodele și programele de instruire trebuie să fie ajustate la necesităţile individuale ale funcţionarului public, să
nu aibă un caracter general;
• obiectivitate – sistemul de dezvoltare profesională continuă trebuie să asigure posibilităţi
egale fiecărui funcţionar public la instruire, atît în ţară, cît și peste hotare, fără nici un fel de discriminare pe motive de sex, vîrstă, naţionalitate, apartenenţă politică etc.;
• transparenţă – politica de dezvoltare profesională continuă a funcţionarilor publici, procedurile de realizare a procesului de instruire trebuie să fie clar formulate, cunoscute și înţelese de
toţi funcţionarii publici.
Dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici în Republica Moldova este reglementată și
de Legea cu privire la funcţia publică și statutul funcţionarului public1 ( art.37 și 38).
Dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici este asigurată:
a) de către prestatorii de servicii în domeniul instruirii, atît din sectorul de stat cît și din
cel privat și neguvernamental: universităţi, centre de instruire, școli de business, instructori
profesioniști etc.;
b) de către practicieni: funcţionari publici competenţi de nivel republican și local, conducători de performanţă etc.;
c) prin diverse tipuri și forme de instruire internă (în cadrul autorităţii publice) și externă (în
afara autorităţii publice): seminare, conferinţe, cursuri de scurtă și lungă durată, instruire la distanţă, tutelare, autoinstruire, rotaţie de posturi, funcţii etc.
Fiecare funcţionar public beneficiază de diverse opţiuni de dezvoltare profesională în volum
de cel puţin 40 de ore anual.
Dezvoltarea profesională continuă a funcţionarilor publici este reglementată și de Regulamentul cu privire la perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici, aprobat prin Hotărîrea
1 Legea cu privire la funcţia publică și statutul funcţionarului public, nr.158-XVI din 04.07.2008, Monitorul Oficial nr.230/840 din 23.12.2008
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Guvernului nr.845 din 26 iulie 2004. Astfel, în conformitate cu acest document, sarcinile de bază
ale perfecţionării profesionale continue sînt:
• susţinerea implementării reformei administrative și a modernizării administraţiei publice;
• adaptarea cunoștinţelor și abilităţilor funcţionarilor publici la schimbările cadrului normativ, la cele organizaţionale, tehnologice, funcţionale și de alt ordin din serviciu public;
• creșterea motivării funcţionarilor publici, crearea unei culturi organizaţionale noi în cadrul
serviciului public;
• dezvoltarea abilităţilor manageriale;
• îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate publicului;
• contribuirea la dezvoltarea cooperării internaţionale și la procesul de integrare europeană.
Pentru ca investiţiile în instruire să exercite un impact maxim, procesul de dezvoltare profesională trebuie să se bazeze pe identificarea și satisfacerea necesităţilor de instruire.
Astfel necesităţile de instruire pot fi divizate în trei categorii:
1. Cunoștinţe: politici sectoriale, sisteme de priorităţi, reţele sociale etc.;
2. Deprinderi: capacitatea de a asculta, comunicare interculturală, deprinderi de negociere,
abilităţi de convingere, deprinderi de realizare a consensului etc.;
3. Atitudini: flexibilitate, deschidere, curaj, integritate, onestitate, acceptarea riscurilor etc.
Necesităţile de instruire există la cel puţin trei niveluri, principale fiind următoarele:
• Nivelul de organizaţie
• Nivelul ocupaţional ( a postului )
• Nivelul individului
Aceste activităţi se desfășoară în mai multe etape ce se succed logic. Astfel determinarea necesităţilor generale se realizează pe baza:
• analizei în ansamblu a condiţiilor actuale a forţei de muncă din cadrul autorităţii publice;
(nivelul cantitativ și calitativ al acestuia, fluctuaţia și cauzele ei, climatul organizaţional etc.);
• analizei organizării și funcţionării organizaţiei;
• evidenţierii diferenţelor dintre cerinţele organizării și funcţionării eficiente a organizaţiei și
potenţialul profesional real al forţei de muncă existente;
Determinarea necesităţilor individuale se realizează în funcţie de:
■ cerinţele activităţii funcţionarului reieșite din fișa postului;
■ cerinţe generale de formare și perfecţionare;
■ standardele de performanţă stabilite pentru lucrători;
■ performanţele realizate de aceștia;
■ cunoștinţele și abilităţile necesare a fi posedate pe viitor.
Pentru determinarea necesităţilor individuale și colective se poate folosi o diversitate de metode, tehnici și mijloace:
- analiza activităţii lucrătorului, a comportamentului său, a capacităţii sale de a rezolva
diferite probleme complexe, a modului cum își organizează munca, a performanţelor sale
comparativ cu standardele;
- interviul;
- ancheta efectuată pentru consultarea unui grup de muncă;
- lista de control ce cuprinde tematica detaliată a unor programe de instruire și perfecţionare
ce se intenţionează a se organiza, angajaţilor cerîndu-le să indice temele care îi interesează;
- folosirea consultanţilor exteriori specialiști în probleme de formare și perfecţionare, care
utilizează în intervenţiile lor interviuri, chestionare, anchete etc.;
- fișele de apreciere anuală.
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Stabilirea necesităţilor de dezvoltare profesională condiţionează următoarea etapă în procesul
de dezvoltare profesională: Elaborarea planului și programelor de formare și perfecţionare a
personalului organizaţiei care cuprinde:
- stabilirea obiectivelor programului;
- precizarea căilor de realizare a acestor obiective.
Cea dea treia etapă include Desfășurarea programelor care pot fi: programe de formare pe
postul ocupa, programe de perfecţionare pe postul ocupat și programe de formare în vederea
promovării într-un post superior.
Organizarea unui program de formare sau perfecţionare cuprinde următoarele acţiuni:
- pregătirea, adică stabilirea obiectivelor programului, stabilirea metodologiei de desfășurare;
- organizarea propriu-zisă , care constă în stabilirea modalităţilor de realizare, recrutarea participanţilor, asigurarea mijloacelor audio-vizuale și a materialelor didactice necesare;
- desfășurarea, care cuprinde coordonarea cursurilor, susţinerea acestora cu aplicarea diferitor metode active de instruire;
- finalizarea, respectiv aprecierea instruiţilor, evaluarea programului, identificarea direcţiilor
de îmbunătăţire.
În literatura de specialitate sînt analizate mai multe modalităţi de perfecţionare a personalului. Teoria precizează că aceste modalităţi se pot împărţi în două categorii, în funcţie de locul în
care se desfășoară această perfecţionare. Astfel distingem::
■ perfecţionare la locul de muncă;
■ perfecţionare în afara locului de muncă.
Fiecare dintre aceste metode are avantajele și dezavantajele ei, fiecare alegere depinzînd de o
serie de factori caracteristici persoanelor, grupurilor, organizaţiilor.
Cîteva metode simple și necostisitoare de perfecţionare internă ar fi:
■ rotaţia lucrătorilor;
■ rotaţia posturilor;
■ dublarea operatorului cu un secund;
■ sarcini/proiecte speciale;
■ „aruncarea în apă adîncă;
■ antrenarea;
■ practica dirijată;
■ discuţii în grup;
■ sesiuni de întrebări și răspunsuri; lectură dirijată.
Perfecţionarea în afara locului de muncă este ceva mai costisitoare, are loc în general numai
pentru o parte redusă a angajaţiolor. Ea poate da rezultate foarte bune deoarece asigură, în cele
mai multe cazuri, o pregătire de foarte înalt nivel. Ea se poate realiza în: Colegii; Universităţi;
Centre de perfecţionare; Instituţii profesionale; Instituţii de învăţămînt la distanţă ș.a..
O formă reușită de perfecţionare este combinarea celor două modalităţi care constă în organizarea de cursuri ale unor instituţii externe în interiorul unei organizaţii.
Un subiect discutabil în realizarea procesului de dezvoltare profesională a personalului din
administraţia publică este finanţarea activităţilor de instruire În acest context căile de finanţare a
procesului de dezvoltare profesională pot fi:
• Centralizat: fonduri bugetare alocate în scopul finanţării comenzii de stat pentru instruirea
anumitor categorii de funcţionari publici și oficiali aleși;
• Descentralizat: mijloace financiare, netransferabile în alte scopuri, prevăzute ca linie bugetară specială în bugetul anual fiecărei autorităţi publice;
• Din alte resurse financiare neinterzise de legislaţie – granturi, proiecte de asistenţă tehnică,
programe de finanţare externă.
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În administraţia publică este necesar ca managementul mediu să recunoască faptul că dezvoltarea personalului din subordinea sa reprezintă o parte esenţială și continuă a responsabilităţilor
sale. Managerii trebuie să identifice necesităţile de instruire având în vedere faptul că pot fi necesare servicii de consultanţă și de asistenţă specializate. Ca parte a responsabilităţilor zilnice, managerii trebuie să-și pregătească și să-și îndrume subordonaţii.
În timp ce responsabilităţile managerului sunt recunoscute de mulţi manageri, cel puţin în
teorie, a fost și există o tendinţă a multora să lase această responsabilitate specialiștilor în probleme de personal sau instruire și, dacă este posibil, să separe dezvoltarea personalului de activitatea
lor de zi cu zi. Deși un curs de instruire poate fi de o valoare considerabilă în asistenţa pentru
dezvoltare, singurul loc unde subordonatul poate dezvolta efectiv cunoștinţele, deprinderile și
atitudinile cerute este locul de muncă și valoarea instruirii este în mare parte pierdută dacă managementul nu pregătește personalul înainte de instruire și nu asigură suportul necesar pentru
punerea în practică la locul de muncă a cunoștinţelor nou dobândite
Fiecare angajat din cadrul autorităţilor administraţiei publice are responsabilităţi pentru dezvoltarea sa personală și organizaţia trebuie să încurajeze orice iniţiativă personală referitoare la
lărgirea experienţei și la dezvoltarea de noi deprinderi, atât în cadrul organizaţiei cât și prin programe externe de instruire.
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BUNA ADMINISTRARE ÎN MATERIA EXERCITĂRII DREPTULUI
DE PROPRIETATE
VĂCĂRELU Marius
Lect.univ.dr. SNSPA, Bucureşti

Abstract
Public administration represents one of the most important notions employed by the contemporary political and juridical language, about which gravitates many aspects of the public discourse. In
the daily language we encounter more and more often, the utterance of the idea that the image of a
country is given by its administration, one author considering that the history of the humankind is
the history of the peoples’ governance and administration.
However, in this direction we must note that is necessary to make a close relationship between
public administration and morality and about their relation with few important instruments offered
by law to fulfill their purposes.
In this dimension, we must note the right to good administration, recognized by The Charter of
Fundamental Rights of the European Union – article 41, with whole its measures and principles
implemented in European legislation:
1. Every person has the right to have his or her affairs handled impartially, fairly and within a
reasonable time by the institutions and bodies of the Union.
2. This right includes:
- the right of every person to be heard, before any individual measure which would affect
him or her adversely is taken;
- the right of every person to have access to his or her file, while respecting the legitimate
interests of confidentiality and of professional and business secrecy;
- the obligation of the administration to give reasons for its decisions.
3. Every person has the right to have the Community make good any damage caused by its institutions or by its servants in the performance of their duties, in accordance with the general principles
common to the laws of the Member States.
4. Every person may write to the institutions of the Union in one of the languages of the Treaties
and must have an answer in the same language.”
As instrument, we must note the property right. This right represent the history of humanity –
the right who cannot be deny by any ideology or state administration.
Our text will try to offer a brief presentation about the relation between right to good administration, right of property and public administration, being able to be complete by few other texts in
the next years.
1. Administraţia publică reprezintă una dintre cele mai importante noţiuni folosite în limbajul politico – juridic contemporan, în jurul căreia gravitează mai multe aspecte ale discursului
public. În limbajul cotidian întâlnim, tot mai des, exprimarea ideii că imaginea unei ţări este dată
de administraţia acesteia, un autor considerând că istoria omenirii, este, de altfel, istoria guvernării și administrării popoarelor1.
1 A. Iorgovan: Drept administrativ. Tratat elementar, Ed. Hercules, București, 1993, p. 16.
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Studierea sistematică a fenomenului administrativ trebuie începută cu analizarea legăturii
complexe a acestuia cu problematica puterii și a guvernării.
Societatea politică se diferenţiază de formele istorice, prestatale, de convieţuire socială, prin
desprinderea din interiorul comunităţii a unor structuri de autoritate învestite cu anumite prerogative de comanda, faţă de care membrii societăţii se află în relaţie de subordonare.
Autorităţile constituite astfel, ca putere „instituţionalizată”, exercită constant același tip de activităţi de comandă, comunitatea în ansamblul ei fiind conștientă de legitimitatea asumării exercitării acestor prerogative, precum și de îndatorirea de a respecta deciziile conducerii, sub sancţiunea unor pedepse sociale.
Oricât de simple ar fi relaţiile de putere care trebuie ordonate și reglementate într-un sistem
în cadrul societăţii, oricât de puţin numeroasă ar fi o comunitate umană, procesul de guvernare
nu poate fi realizat nemijlocit, nici de un singur individ, nici de un unic organism titular al puterii politice, deoarece limitele fizice sunt imposibil de depășit în condiţiile tehnice actuale. Orice
domeniu de activitate al vieţii politice, economice și sociale este fundamentat de activitatea unor
oameni organizaţi în colectivităţi, mai mari sau mai mici, în funcţie de anumite aspecte specifice.
Aceste unităţi nu funcţionează brownian, fiind necesară ordonarea lor, prin intermediul unor
dispoziţii cu caracter general, denumite norme juridice, și care au ca scop trasarea unor linii directoare ale întregului sistem social. Ele sunt expresia puterii politice, elementul fundamental al
oricărei societăţi, prin intermediul căruia se creionează un anumit tip de voinţă, ce trebuie distribuită la nivel naţional, prin intermediul unor structuri investite cu forţă derivată din conceptul
suprem al puterii politice.
Pentru îndeplinirea acestui deziderat, este necesară crearea unei structuri care trebuie să aibă
esenţialmente atribuţia îndeplinirii sarcinilor trasate de puterea politică conducătoare, denumită
administraţie publică.
Fundamentală este pentru această structură nu doar îndeplinirea deciziilor politice, ci și realizarea unui climat economic favorabil, pentru că activitatea sa curentă duce nu doar la realizarea
unor sarcini publice, ci și la condiţionarea activităţilor actorilor de drept privat.
În acest context este evident ca însăși realizarea deciziilor politice – ca și obţinerea unor rezultate cat mai bune în domeniul economic și social – devin dependente, într-o mare măsură, de
calitatea administraţiei. Aceasta, însă – subliniază doctrina, nu se va putea obţine doar ca urmare
a unei bune formări și apoi a unei continue perfecţionări a pregătirii profesionale a întregului
personalul din administraţia publică1.
2. Administraţia publică, ca și cea privată2, trebuie să își îndeplinească scopurile sale în raport
de situaţiile în desfășurare, după numite rutine birocratice, pentru a asigura normalitatea activităţilor celorlalţi actori sociali.
Ea poate să desfășoare o activitate normală, „raţional eficientă», numai dacă întrunește și utilizează concomitent trei elemente, considerate a fi resurse: umane3 (personalul), materiale și financiare.
Pentru îndeplinirea interesului general, administraţia publică, pe lângă personal (funcţionari
publici, în principal), temeinic pregătit profesional, trebuie să dispună și de „un ansamblu de
mijloace materiale”, inseparabil legate de funcţionarea acesteia, denumite, în literatura de specialitate, echipament administrativ4. Ele constau, pe de o parte, în bunuri imobile – terenuri, clădiri,
1 În acest sens a se vedea autori de știinţa administraţiei: M. T. Oroveanu, C. Manda, etc.
2 Înţeleasă ca modalitate de gestionare a afacerilor persoanelor de drept privat.
3 Omul nu este o resursă, totuși, decât într-un sistem dictatorial, pentru că doar într-o temniţă a unei
naţiuni oamenii sunt doar numere.
4 C. Manda: Știinţa administraţiei, ediţia a III-a, ed. Universul juridic, București, 2008, pg. 252.
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unele aflate în proprietatea titularilor puterii publice, altele în administrarea administraţiei, bunuri care împreună cu cele mobile, formează infrastructura administrativă și sunt direct utilizate
de autorităţile administraţiei publice în îndeplinirea sarcinilor lor.
Alături de mijloacele materiale imobiliare, pentru activitatea administraţiei publice, pe de altă
parte, sunt necesare o gamă largă de bunuri mobile, începând cu birourile, rechizitele (hârtii,
imprimate etc.), mașini, materiale de lucru, tehnice și utilitare, precum și cele mai diverse tipuri
de aparate: telefon, fax, copiatoare, calculatoare etc.
O analiză a folosirii mijloacelor materiale ale administraţiei publice va trebui să pună în evidenţă necesitatea utilizării lor eficiente și a gestionării lor raţionale astfel încât, costul lor, chiar și
într-o creștere reală constantă, sa nu devină o povară pentru bugetul statului și al cetăţenilor săi.
Practica activităţii autorităţilor sau instituţiilor publice a pus în evidenţă faptul că acele entităţi publice cu număr mic de personal, dar dotaţi cu mijloace materiale moderne, la nivelul rezonabil al știinţei și tehnicii mondiale, pot lucra eficient pentru realizarea obiectivelor lor. Corelativ,
un instrumentar tehnico – material de slabă calitate poate reprezenta – prin costurile suplimentare impuse (de la personal suplimentar de manevrare a acestuia).
Progresul tehnic și știinţific general care marchează în mod evident epoca contemporană se
repercutează profund și asupra administraţiei publice, iar din această perspectivă, unii doctrinari
consideră că ne aflăm în faţa unei revoluţii administrative1. Ea constă în introducerea și folosirea
pe scară largă a mijloacelor automatizate la toate nivelele administraţiei publice, caracterul impersonal al administraţiei relevându-se și mai pregnant în acest sens.
Totuși, această depersonalizare reprezintă în același timp și o mai bună modalitate de înfăptuire a
interesului general, deoarece acesta este „încriptat” de cele mai multe ori sub forma unor acţiuni de
natură nejuridică, dar care necesită un răspuns din partea instituţiilor publice în temeiul satisfacerii
scopurilor lor fundamentale, și anume, asigurarea și îndeplinirea intereselor generale ale societăţii.
3. În analiza administraţiei publice, este necesar să oferim totuși un răspuns: puterea politică
își exercită cu atenţie și încredere în proprii cetăţeni drepturile și obligaţiile regaliene, sau întregul
său caracter este de natură a scădea calitatea activităţii administraţiei, entitate social-juridică obligată să îndeplinească direcţiile de acţiune trasate de puterea politică.
Aici ne vom putea referi, deci, la două concepte: reaua administraţie (mal-administration) și
buna administrare, ca elemente desprinse de doctrina și practica judiciară a ultimilor 50 de ani
– la nivel european, și, mai nou, la nivel naţional.
În jurisprudenţa Curţii de Justiţie și a Tribunalului de Primă Instanţă conceptul de bună administrare apare formulat sub forma principiului bunei administrări sau sub forma dreptului la o
bună administrare.
Buna administrare în viziunea celor două instanţe comunitare, reprezintă în fapt un concept
general care înglobează o serie de principii cu caracter administrativ, principii de ordin substanţial cât și procedural.
La fel ca principiul unei administrări corecte, buna administrare presupune un tratament
imparţial, echitabil și într-un termen rezonabil, obligaţia de motivare a deciziilor, obligaţia de
transparenţa a instituţiilor comunitare, etc.
Articolul 41 al Cartei Drepturilor Fundamentale, asociază în patru secţiuni distincte obligaţiile instituţiilor comunitare și drepturile fundamentale ale persoanelor care intră în contact cu ele:
obligaţia de imparţialitate; tratament echitabil; respectarea termenului rezonabil; motivarea actelor adoptate; obligaţia de a răspunde solicitărilor primite în limba în care s-au efectuat; dreptul
fiecărei persoane de a fi ascultată înainte de luarea oricărei măsuri individuale; dreptul de acces
1 C. Manda: Știinţa …, op. cit, pg. 254.
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la dosarul propriu; dreptul de a se adresa în scris în una dintre limbile oficiale ale Uniunii, precum și dreptul de a primi reparaţii pentru prejudiciile cauzate de către instituţiile, organismele
sau agenţii Uniunii, aflaţi în exercitarea funcţiilor lor, potrivit principiilor comune generale de
drept din statele membre.
4. După cum observăm, ne aflăm în faţa unui drept nou creat, sub influenţa unei jurisprudenţe create de câteva state cu lungă tradiţie în respectul și aplicarea legii.
De aceea, vom încerca să analizăm pe scurt câteva din chestiunile reclamate de acest drept,
pentru a putea să îl aplicăm la unul dintre cele mai importante drepturi: cel de proprietate - și el,
esenţă a activităţii umane, în același timp, unul dintre cele mai detestate (prin limitele posibile).
După cum se observă, conţinutul acestui drept se referă la relaţia pe care o are un subiect individual de drepturi cu administraţia publică, fiind o condiţionare a activităţii persoanelor publice prin stabilirea acestui drept. Evident, această prevedere este de natură să ajute cetăţeanul, oferindu-i protecţie în faţa forţei deosebite pe care o are administraţia publică, beneficiară a regimului derogatoriu, exorbitant.
Și totuși, binomul juridic drept – obligaţie nu poate fi eliminat dintr-o analiză juridică. De
aceea, identificând dreptul (așa cum legiuitorul l-a stabilit, i-a trasat cadrele), va trebui să stabilim
care este obligaţia, și cui îi revine.
Este evident că principala obligaţie revine administraţiei, obligată să aibă un comportament
moral și logic faţă de cetăţeni, dar constrânsă să își motiveze deciziile, situaţie care îi lasă mai
puţine perspective de a abuza în faţa celor administraţi. Subliniem faptul că majoritatea dispoziţiilor art. 41 sunt de natură logică și morală, fiind – în mod normal – superflue în acest secol
(rezolvate în mod imparţial, corect și într-un termen rezonabil; dreptul fiecărei persoane de a fi
ascultată; obligaţia pentru administraţie de a-și motiva deciziile).
Ceea ce este mai important, în opinia noastră, în procesul de clarificare a noţiunii bunei administrări este însăși sintagma „bună administrare”.
Concret, ea nu este specifică, ci dimpotrivă, ambele noţiuni au un foarte larg conţinut. Generalitatea este specifică nu doar „administrării”, ci mai ales cuvântului „bun”. Astfel, dacă administrarea are un conţinut clar, prin faptul că o persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat
își conduce treburile (evident, în vederea unei normale puneri în valoare a acestora), sintagma
„bun” înseamnă doar aspectele pozitive ale activităţilor.
Astfel, din interpretarea acestor cuvinte, rezultă o idee cel puţin interesantă, în opinia noastră,
coroborată cu celelalte dispoziţii ale Cartei drepturilor fundamentale: fie definirea acestui drept
nu a fost făcută corect, fie titlul ar fi trebuit schimbat.
Concret, textul art. 41 este dedicat în mare măsură procedurii administrative, alin. (3) având
ca obiect o dispoziţie de ordin delictual („Orice persoană are dreptul la repararea de către Uniune a prejudiciilor cauzate de către instituţiile sau agenţii acesteia în exercitarea funcţiilor lor, în
conformitate cu principiile generale comune legislaţiilor statelor membre”). Toate dispoziţiile pe
care le conţine în rest acest articol se referă strict la modalitatea de acţiune a administraţiei publice în relaţia cu cetăţenii, dispoziţie întărită și de textul art. 42, intitulat „Dreptul la acces la
documente”, care precizează, în aceeași logică1 că: „Orice cetăţean al Uniunii și orice persoană
fizică sau juridică care are reședinţa sau sediul social într-un stat membru are dreptul de acces
la documentele instituţiilor, organelor, oficiilor și agenţiilor Uniunii, indiferent de suportul pe
care se află aceste documente”.
În această ipoteză, a considera că o bună administrare se referă numai la o proceduralizare a
unor instituţii publice aflate într-un sistem logic (sistemul naţional, mai concret) este doar o
1 Textele fac parte și din aceeași secţiune.
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definire parţială. Mai concret, autorul definește proceduralizarea ca fiind doar un ansamblu de proceduri, care s-ar constitui în singurul sens de existenţă a unei instituţii administrative și judiciare.
Fără îndoială că dimensiunea procedurală nu poate fi eludată în activitatea administrativă și
judiciară, dar scopurile fundamentale ale acestor sectoare de activitate socială nu sunt legate doar
de existenţa lor, ci prin ele se ajunge la scopul nobil pe care îl au în momentul edificării unui stat:
a fi în slujba cetăţeanului, în sarcina administraţiei publice, respectiv a face dreptate, în ceea ce
privește sistemul judiciar.
Mai degrabă, dispoziţiile art. 41 au legătură cu altceva decât cu cele două cuvinte alese să o
definească. Astfel, pe lângă art. 42, mai sus menţionat, vom regăsi dispoziţii complementare la art.
21, alin. (2) – nediscriminarea; art. 11 – libertatea de informare; art. 8 – mai ales în cazul ultimei
teze a alin. (2), care se referă la protecţia datelor cu caracter personal; art. 44 – dreptul de petiţionare; precum și art. 47, care constituie temei pentru o cale de atac eficientă și un proces echitabil.
Și atunci, cum să definim acest drept la o bună administrare, prin prisma celor afirmate mai
sus? Autorul propune o altă denumire: dreptul la un tratament moral din partea persoanelor administrative1 și a agenţilor administraţiei publice.
Evident, se va putea argumenta că se face o confuzie cu noţiunea bunei guvernări. Cu toate
acestea, trebuie să acceptăm că administraţia este veșnică (cât timp vor exista colectivităţi umane
vor exista și administraţii), dar guvernările pot să se schimbe (titularii nominali), ori, mai grav, în
vremuri de criză, acestea pot dispărea, revenindu-i administraţiei – și implicit bunei administrări
rolul de a suplini pierderea: aceasta se face ope legis, fără posibilităţi de contestare.
5. Dacă vom considera că această proceduralizare ste o expresie a dreptului la o bună administrare, va trebui să descoperim unde o vom regăsi în materia dreptului de proprietate.
După cum se știe, Codul civil român în vigoare definește proprietatea în art. 480 astfel: „Proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura şi dispune de un lucru în mod exclusiv şi absolut,
însă în limitele determinate de lege.”
Deoarece noţiunea de proprietate, ca de altfel și Codul Civil român își au aceeași origine și
anume Codul Civil francez, definiţia dreptului de proprietate este și a fost criticată în sensul că,
această definiţie în loc să definească proprietatea prin natura ei, o definește mai mult prin atributele ei și că aceste atribute nici nu sunt enumerate complet în definiţie.
Criticile acestui text sunt mult mai largi, în acest sens fiind de menţionat criticile aduse prin
textele operelor lui D. Alecsandrescu, C. Nacu, G.N. Luţescu, autori ai perioadei interbelice, dar
și ai autorilor care s-au remarcat după 1990.
Noul Cod Civil român, adoptat dar neintrat în vigoare2, definește dreptul de proprietate, după
cum urmează:
Dreptul de proprietate privată, în art. 555, alin. (1): Proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite de lege3;
Dreptul de proprietatea publică, în art. 858, alin. (1): Proprietatea publică este dreptul de proprietate ce aparţine statului sau unei unităţi administrativ-teritoriale asupra bunurilor care, prin
natura lor sau prin declaraţia legii, sunt de uz ori de interes public, cu condiţia să fie dobândite
prin unul dintre modurile prevăzute de lege.
1 Pe larg despre persoanele administrative în E. Bălan: Instituţii administrative, ed. C.H. Beck, București, 2008.
2 În acest moment se află pe masa parlamentarilor români proiectul legii de punere în aplicare a noului cod civil:
deocamdată el nu a intrat în atenţia publică, dar în curând acest lucru se va produce, cu consecinţe deosebite.
3 Definiţia este didactică, fiind evident influenţată de doctrină, mai mult decât de interesele sau de capacităţile intelectuale ale unui legiuitor sau altul.
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De asemenea, se enumeră drepturile reale, în art. 551: dreptul de proprietate; dreptul de superficie; dreptul de uzufruct; dreptul de uz; dreptul de abitaţie; dreptul de servitute; dreptul de administrare; dreptul de concesiune; dreptul de folosinţă; drepturile reale de garanţie; precum și alte
drepturi cărora legea le recunoaște acest caracter.
În doctrină, dreptul de proprietate a fost definit ca fiind acel drept real care conferă titularului
atributele de posesie, folosinţă și dispoziţie asupra unui bun, atribute pe care numai el le poate
exercita în plenitudinea lor, în putere proprie și în interesul său propriu, cu respectarea normelor
juridice în vigoare1.
6. Corelaţia cu dreptul la o bună administrare o vom regăsi, cu precădere, nu în materia celor
trei imense atribute, ci, mai cu seamă, în materia dovedirii acestuia, subiectele de drept având un
dosar propriu, întocmit fie la un registru de transcripţiuni și inscripţiuni (în temeiul actualului
cod civil, dar înlocuit – registrul – de cărţile funciare), fie la diferitele instanţe, cu ocazia diferitelor acţiuni pendinte.
Astfel, vom regăsi buna administrare în ceea ce privește procedura necontencioasă în materia
publicităţii imobiliare, iar în raport cu procedura contencioasă, în materia acţiunii în revendicare,
acţiunilor posesorii, precum și a tuturor acţiunilor care apără dezmembrămintele dreptului de
proprietate: acţiunea confesorie, negatorie, etc.
De asemenea, vom regăsi elemente ale dreptului la o bună administrare și în materia dreptului
de proprietate publică, în materia exproprierii pentru cauză de utilitate publică, sau a rechiziţiilor.
Deoarece în materia exproprierii situaţia dreptului la o bună administrare este mai ușor de
identificat – pentru că această măsură are ca subiecţi (pasivi, în ceea ce privește „confruntarea cu
regimul juridic derogatoriu, exorbitant al titularilor puterii de a administra”) doar persoane determinate, care sunt individualizate clar prin propunerile de declarare a utilităţile publice, și prin
acţiunea în instanţă care urmează, vom prezenta pe scurt câteva aspecte legate de publicitatea
imobiliară, urmând să subliniem legăturile cu publicitatea imobiliară.
7. Astfel, publicitatea imobiliară reprezintă ansamblul mijloacelor juridice prevăzute de lege
prin care se înfăţișează în mod public situaţia materială și juridică a bunurilor imobile în scopul
de a ocroti interesele titularilor drepturilor reale și circulaţia acestora de la nașterea și până la
stingerea lor. Dezvoltându-se, doctrina de drept civil a reţinut că esenţa instituţiei o reprezintă
asigurarea siguranţei, evidenţei și opozabilităţii faţă de terţi a actelor juridice prin care se constituie, se transmit sau se sting drepturile reale imobiliare2.
Publicitatea imobiliară se întemeiază pe sistemul de evidenţă al cadastrului general care este un
sistem unitar și obligatoriu de evidenţă tehnică, economică și juridică prin care se realizează identificarea, înregistrarea și reprezentarea pe hărţi și planuri cadastrale a tuturor terenurilor, precum și a
celorlalte bunuri imobile de pe întreg teritoriul ţării, indiferent de destinaţia lor și de proprietari.
Prin publicitatea imobiliară se urmăresc următoarele obiective:
- asigurarea certitudinii constituirii și transmiterii de drepturi reale, urmând a se evita astfel
transmisiunile succesive în scopuri frauduloase;
- de a se da cât mai mare siguranţă drepturilor reale existente, a transmiterii lor, prin aducerea la cunoștinţa terţilor a situaţiilor juridice nou create și a le face opozabile, evitându-se astfel
posibilitatea de a fi înstrăinat imobilul de către un proprietar către mai multe persoane;
- de a se constitui o evidenţă clară a bunurilor imobile pentru a se utiliza și exploata cât mai
eficient, în acord cu prevederile legale și interesele societăţii;
1 L. Pop, L.M. Harosa: Drept civil, Drepturile reale principale, ed. Universul juridic, București, 2006, pg. 72
2 L. Pop, L.M. Harosa: Drept civil, … op. cit., pg. 324 și urm.
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- de a se permite organelor competente ale statului să exercite un control riguros al situaţiei
lor materiale (transformări, adăugiri) sau situaţiei lor juridice (înstrăinări, grevări).
Baza de date poate fi redată și arhivată și sub formă de înregistrări, pe suporturi accesibile
echipamentelor de prelucrare automată a datelor, având aceleași efecte juridice și forţă probantă
echivalentă cu cea a înscrisurilor în baza cărora au fost înregistrate.
După finalizarea lucrărilor de teren, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, datele
obţinute se prelucrează, se înregistrează în documentele tehnice ale cadastrului, se recepţionează
și se introduc în baza de date cadastrale. Datele definitorii ale fiecărui imobil se transmit de către
oficiul teritorial, consiliului local care are obligaţia să le aducă la cunoștinţa deţinătorilor prin
înștiinţare scrisă și prin afișare la sediul primăriei.
Contestaţiile cu privire la exactitatea datelor comunicate, însoţite de documente doveditoare,
pot fi prezentate de deţinători, în scris în termen de 60 de zile de la înștiinţarea scrisă, oficiului
teritorial care le va soluţiona în termen de 30 de zile.
Persoanele nemulţumite de modul de soluţionare a contestaţiilor de către oficiul teritorial pot face
plângere la judecătoria în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, în termen de 30 de zile
de la comunicarea rezultatelor. După finalizarea cadastrului general pe un teritoriu administrativ și
expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, se va face din oficiu înscrierea în cartea funciară,
în baza unui regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale.
8. După cum se observă, esenţa acestei instituţii juridice, apărută ca o necesitate de fundamentare a rolului conducător al statului în societate este aceea de asigurare a unei temelii juridice,
dar și imagologice pentru drepturile de natură imobiliară a persoanelor.
În această situaţie, faptul că administraţia dorește să aibă o evidenţă clară a situaţiei juridice și
economice a propriilor cetăţeni trebuie să se constituie într-un factor de creștere a posibilităţilor
cetăţenilor, deoarece un rol invers jucat de aceasta se constituie în primul pas pentru edificarea
unei dictaturi, în care o evidenţa a bunurilor persoanelor ajută conducerea politică la spolierea
propriilor cetăţeni.
Mai mult, faptul că evidenţa proprietăţilor este un atribut al statului, vom observa că se constituie într-o legătură biunivocă cu dreptul de administrare, mai precis cu aspectul prevăzut de
alin. (2), lit. c) a art. 41 din Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene: obligaţia administraţiei de a-și motiva deciziile. Faptul că administraţia trebuie să își motiveze deciziile inclusiv
în această materie (între altele, prin efectuarea cercetării locale, procedură obligatorie în materie
de realizare a unui cadastru de localitate) este decisiv pentru a demonstra situaţia juridică a proprietarului, încălcarea acestei obligaţii fiind deosebit de costisitoare, putând duce, într-un anumit
context, inclusiv la uzucapiune.
Evident este faptul că alin. 3 din textul art. 41 este o aplicare directa a principiului responsabilităţii, dar el este și o expresie a unei bune administrări, mai ales prin raportare la opusul acesteia,
reaua administrare (mal-administration).
Concluzionând, știinţa dreptului nu este doar de sinteză socială, dar este în același timp o
știinţa care comunică cu orice interes social, precum și cu orice actor care dorește să își maximizeze atributele sale constitutive.
De aceea, o analiză a relaţiei dintre buna administrare și dreptul de proprietate nu se poate
face decât într-o formă prescurtată, sau pe larg, sub forma unui tratat. Este în fond dorinţa de
comunicare între cele două mari dimensiuni ale dreptului: public și privat.
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L’EXERCICE DES DROITS ET DES LIBERTES FONDAMENTALES.
LIMITES, RESTREINTES ET DEROGATIONS
COCA George
Avocat Barreau Bucuresti
COCA Mădălina
Etudiante, Master deuxième année en Banque Monnaie
Marchés
Université de Paris Ouest La Défense Nanterre
Dans son travail, ’’La limite’’, Gabriel Liiceanu soulignait le fait que la liberté n’a de sens que
dans des conditions extrêmes, parce que pour qu’elle se manifeste, elle doit dépendre de quelque
chose, elle doit circonscrire certaines coordonnées. «La liberté de l’homme est interprétée dans
un groupe de limites qui représentent la condition de leur exercice. «
Les réglementations nationales et internationales relatives aux droits de l’homme n’excluent
pas la limitation, car l’existence de droits non-conditionnés ne peut pas être autorisée dans le
système constitutionnel démocratique.
Si les limites et la condition de son l’exercice prévues par la loi manquent (les constitutions et
les instruments juridiques internationaux) dans le cas des droits et des libertés fondamentales on
peut même atteindre un abus de droit.
En fait, cette idée est exprimée dans l’article 4 de la Déclaration Française des Droits de
l’Homme et du Citoyen, «l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de limites que celles
qui garantissent aux autres membres de la société la possibilité d’exercer leur ces droits. Toutefois, la doctrine juridique a retenu que dans les relations entre les détenteurs des droits, la liberté de
l’un commence où celle de l’autre s’arrête, parce que la condition inhérente à la personne est sa
relation avec les autres.
L’exercice des droits et des libertés fondamentales ne doit pas violer l’ordre existant dans la
société. La coexistence des droits et la protection sociale sont les deux limites sous-jacentes établies par le droit positif.
En fait, la difficulté consiste à trouver des solutions appropriées pour l’harmonisation de
l’intérêt public avec celui privé afin de garantir tous les droits et les libertés fondamentales dans
les situations qui pourraient limiter ou restreindre leur exercice.
Dans la relation entre la société et les droits et les libertés sont apparus deux points de vue
diamétralement opposés: sacrifier les droits et les libertés dans l’intérêt de l’ordre social ou de
prééminence des droits et des libertés, même si de cette façon-là, ces intérêts l’ordre social sont
sacrifiés de même.
La vérité est qu’aucun de ces points de vue ne se justifie pas par une véritable démocratie et
par les exigences de la réalisation de l’équilibre.
Les dispositions constitutionnelles doivent parvenir à un équilibre entre les citoyens et les
pouvoirs publics.
À cet égard, les limites imposées aux droits et aux libertés fondamentales doivent être appropriées à un but légitime qui serait: la protection de la société, l’ordre social, l’ordre économique et
politique, l’ordre de droit ou la protection des droits d’autrui. Les limites des droits ne devraient
pas être absentes dans le contenu des droits, sinon elles devraient garantir l’exercice de ces droits
dans de telles situations.
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La protection constitutionnelle ou la protection par des instruments juridiques ne peuvent
être atteints que grâce à l’existence de limites à l’exercice des droits fondamentaux.
Cependant, il n’est pas permis qu’au nom de ces valeurs, les autorités étatiques limitent d’une
façon discrétionnaire et abusive l’exercice des droits qui sont à leur tour garantis par la Constitution.
Les limites des droits et des libertés fondamentales ont été différenciées en fonction de plusieurs critères comme suit:
1) La première distinction est celle entre la limite et la limitation des droits fondamentaux.
Dans ce sens, la limite est l’élément de contenu du droit et elle est nécessaire à son exercice. Contrairement à la limite, la limitation (restriction) limite l’exercice d’un droit par les mesures imposées par les autorités compétentes de l’Etat à des fins légitimes.
2) Une deuxième distinction est la constatation qu’il y a des limites imposées aux droits et libertés fondamentales afin de rendre possible leur mise en œuvre et d’autres part, il y a des limites
visant à protéger l’ordre social et l’ordre socio-économique et politique, ainsi que l’ordre de droit.
De ce point de vue, les limites sont: des exigences absolues imposées par la vie sociale, dans tous
les cas afin de protéger les valeurs essentielles de l’État et la société, et d’autre part, des limites
relatives, qui ne s’appliquent pas de manière générale et permanente, mais applicables seulement
à une partie des droits et des libertés, ou seulement dans une certaine période ou dans une situation déterminée ou seulement à certains sujets.
On considère qu’on peut distinguer:
a) les conditions de l’exercice des droits et des libertés que l’on trouve dans leur contenu juridique et leur définition constitutionnelle,
b) les limitations, les restreintes, les dérogations, les suspensions, et la perte des droits, qui
sont des mesures exceptionnelles et temporaires et sont classés par les autorités étatiques afin de
protéger ou atteindre un objectif légitime.
Il y a des constitutions régissant l’institution de la restreinte de l’exercice de certains droits dans
certaines situations, la possibilité de suspension des droits et des libertés ou les cas où en raison de
l’exercice abusif d’un droit on perd son exercice (article 18 de la Constitution de l’Allemagne).
Dans la Constitution roumaine, il y a certaines conditions à l’exercice de ces droits et libertés:
la liberté de circulation est exercée dans les conditions fixées par la loi (article 25, paragraphe 1).
La personne physique peut disposer d’elle-même, si ce n’est pas pour violer les droits et libertés
d’autrui, l’ordre public ou la moralité (article 26, paragraphe 2), le droit d’avoir accès à l’information
publique ne peut être restreint, mais ne devrait pas préjudicier à la protection de la sécurité nationale ou des jeunes (article 31, paragraphe 3) ; le droit à la grève peut être exercé que dans les limites de la loi (article 43, paragraphe 2); le contenu et les limites du droit de propriété sont établies par la loi (article 44 alinéa 1); la liberté d’expression ne doit pas porter atteinte à la dignité,
l’honneur, la vie privée de la personne ou le droit à son propre image (article 30, paragraphe 6);
les réunions peuvent être organisées et tenues que de manière pacifique, sans armes (article 39).
La Constitution de la Roumanie à l’article 53 réglemente la restriction des droits et des libertés. Ces dispositions concernent les mesures ordonnées par l’Etat à travers la réglementation gouvernementale ou des ordonnances qui représentent une ingérence dans l’exercice des droits garantis constitutionnellement. Ces mesures sont temporaires et pour devenir constitutionnelles,
elles doivent se conformer à toutes les conditions et dispositions stipulées par l’art.53. En même
temps, il y a des dispositions qui restreignent l’exercice des certains droits, ces restrictions étant
permanentes. L’exercice de la liberté individuelle peut être limité par perquisition, la rétention ou
de détention (article 23). L’inviolabilité du domicile peut être limitée dans les situations prévues
par l’article 27, paragraphe 2. Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 36 interdisent à certaines catégories de personnes le droit au vote. Les dispositions du paragraphe 3 de l’article 40 interdisent à certaines catégories professionnelles le droit de s’affilier à des partis politiques.
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Il y a quelques différences quand il s’agit d’exercer les restrictions et des dérogations (renonciations) à des droits et des libertés fondamentales.
La restriction est une mesure jugée nécessaire dans une société démocratique appliquée afin
de parvenir à un intérêt public ou pour protéger les droits et les libertés d’autrui. À cet égard, les
dispositions de l’article 18 de la Convention montrent que, «les restrictions ne peuvent pas être
appliquées qu’aux fins pour lesquelles ils ont été prévues.’’
Les conditions pour opérer sur les restrictions sont les suivantes: être prévues par la loi, être
nécessaires dans une société démocratique, de ne pas discriminatoires, être appropriées au moins
à une des fins prévues expressément par la loi et justifier leur situation.
Les dérogations sont des entraves plus amples a des droits et des libertés fondamentales et
peuvent être disposées par les États dans des circonstances exceptionnelles.
Les restrictions peuvent inclure tout droit fondamental, en principe, contrairement aux mesures dérogatoires qui peuvent avoir comme objet que certains droits fondamentaux garantis par
les instruments juridiques internationaux.
Pour éviter l’arbitrage, les dérogations doivent répondre aux conditions suivantes: être appliquées que dans des circonstances exceptionnelles, être appropriées aux faits, être compatibles
avec les autres obligations que les États parties ont en vertu du droit international public, être
discriminatoires, et que les membres qui font usage du droit de dérogation notifient les forums
internationales compétentes.
Les limitations, les dérogations et les restrictions doivent être proportionnelles et doivent constituer une garantie de la réalisation d’un équilibre juste entre les intérêts individuels et les intérêts
publics ou entre les différents intérêts privés qui correspondent aux droits subjectifs fondamentaux consacrés et garantis par la Constitution.
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DREPTURILE CETĂŢENILOR CE EXISTA LA BAZA TUTUROR
CONSTITUŢIILOR
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Abstract
The analysis shows that the institution of freedom meeting, street processions ,meetings rallies
and formal demonstrations exist in all constitutions of Soviet period. But these constitutional thesises were not embodied in the current legislature, fact which was never fortuitous.The constitutional
rights concerning the freedom of meetings, street processions and demonstrations were often limited
or reduced to essentially zero by regulating ministries and departments, by local executive organs.
A dominant trend of legal regulation of behavior severe personality adjust them thrive interdiction system.The legal mechanism for protection of the rights and freedoms of citizens turned out to
be inefficient
A specific trait of the dominant ideology was that the political freedoms were viewed as the result of „ the parental care and state towards the citizens, satisfying their material and spiritual needs.
In public opinion and legal literature are obviously distorted notions about the system of constitutional guarantees of rights and freedoms, diminish the significance of legal juridical guarantees. In
our opinion the feature called the constitutional regulation of political freedoms can be interpreted
as an obvious tendency of the fundamental law to identify the interests of society with those of
personality , the interests of state with those of the citizen.The Legislator strived to solve all problems, to describe all conditions and results, to protect the man of the plight in creation and the search
for alternatives in the process of making a decision.This thing was manifested in the wellknown underestimation of human rights and freedoms as his supreme value ,the realization of citizen’s failure
to rule on constitutional curent law.It is essential to highlight the importance of personality rights
and freedoms for themselves, their individual skills development, creative aspirations in order to
participate in the advent of economic and cultural assets. In this case it is necessary to establish the
principle in the constitution “everything is allowed what the law does not prohibit. “
The Recognition and declaration of this class formula which has focused legal expression of human freedom in a democratic society, has a primary importance. Freedom is manifested in this case
as a legitimate activity that is based on the personality development of the legal possibilities, guaranteed by law, to benefit the social good, to participate in the management of state affairs and public
organizations.
Going to change our own psychology and that freedom to be perceived not as a gift to someone
,as a casual charity, but as a natural state of every human personality. So, the political-legal environment is important to determine the adequacy of the institution’s site meetings, rallies, street processions and demonstrations in the system of democracy, enhancing the effectiveness of their use not
only as a mean of revealing and proposals of citizens, bringing them together in economic and social
issues development of political society, but also as a tool for political activism of every person separately.
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Analiza demonstrează că instituţia libertăţii adunărilor, mitingurilor, procesiunilor de stradă și demonstraţiilor formal există în toate constituţiile perioadei sovietice. Insă aceste teze
constituţionale n-au fost concretizate în legislaţia curentă, fapt care n-a fost întâmplător. Deseori drepturile constituţionale cu privire la libertatea adunărilor, mitingurilor, procesiunilor de
stradă și demonstraţiilor erau limitate ori se reduceau în esenţă la zero prin reglementarea
normatizată de către ministere și departamente, de către organele executive locale. Domina
tendinţa reglementării juridice severe a comportării personalităţii, „reglarea” ei, prospera sistemul de interdicţie. Mecanismul juridic de apărare a drepturilor și libertăţilor cetăţenilor s-a
dovedit a fi ineficient.
Concepţia cu privire la drepturile cetăţenilor ce exista la baza tuturor Constituţiilor din perioada sovietică era contrapusă teoriei drepturilor firești și nealienabile ale omului, elaborate într-o
formă mai desfășurată de către cugetătorii de frunte din secolele XVII-XVIII. „Noi nu recunoaștem nici un fel de capacitate de drept absolută, nici un fel de drepturi inviolabile”, scria E.B. Pașucanis. [ 1, pag. 184]
O trăsătură specifică pentru ideologia dominantă era că libertăţile politice erau privite ca rezultat al „grijii părintești a partidului și statului faţă de cetăţeni, satisfacere a necesităţilor lor
materiale și spirituale”.
În Republica Socialistă, afirma A. Maliţchii în 1924, purtător de drepturi nu este individual,
nici personalitatea, ci statul, el este sursa de drepturi ale personalităţii. [2, pag. 29]
Ideologia răspundea într-o măsură mai mare modelului stalinist al „statului socialist”, intereselor sistemului administrativ de comandă. Unul din postulatele lui este cultivarea cu insistenţă a
reprezentărilor cu privire la rolul conducător și determinant al drepturilor social-economice, fapt
ce a condus la subaprecierea și uitarea tradiţionalelor libertăţi politice și personale ale cetăţenilor.
Asemenea substituire a devenit una din componentele principale a doctrinei politico-juridice
dominante: statul și-a asumat în întregime grija pentru bunăstarea materială a omului însă i-a în
schimb libertatea. . [3, pag. 3-6 ]
În 1945 U.R.S.S. a semnat Statutul O.N.U., ce proclamă credinţa în demnitate, drepturile și
libertăţile principale ale omului. Însă în l948 în timpul adoptării Declaraţiei universale a drepturilor omului la Asambleea Generală a O.N.U., în timpul votării, delegaţia sovietică s-a abţinut , iar
reprezentantul U.R.S.S. la O.N.U., academicianul A.I. Vîșinschii s-a pronunţat cu dispreţ despre
acest document istoric, afirmând că “florile de fraze pompoase acum pe nimeni nu mai poate
ispiti”. [4, pag. 370]
În perioada stalinismului în știinţa juridică și în conștiinţa socială se propagă mituri ideologice și stereotipuri, se formează categorii ale “comunismului de cazarmă”, ce împiedica înţelegerea
și folosirea reală a drepturilor și libertăţilor omului. Atotputernica mașină politică de stat, ce pătrundea în toate sferele activităţii umane, a substituit ca pe un “șurubel” ideea de om ca valoare
socială și spirituală prin teza de personalitate.
În opinia publică și în literatura juridică sînt vădit denaturate noţiunile cu privire la sistemul de garantare de drepturi și libertăţi constituţionale, se diminuează însemnătatea garanţiilor juridice. Principiului de separare a puterilor, de a face apel în judecată privind acţiunile
nelegitime ale persoanelor oficiale cu garanţie esenţială a libertăţilor constituţionale i se dă o
caracteristică exclusiv negativă ca și cum ar fi iniţial străine sistemului juridic socialist. Atitudinea dispreţuitoare faţă de valorile cultural-istorice, dogmatismul ideologic și intoleranţa faţă
de alt mod de gândire au împiedicat realizarea drepturilor politice și altor drepturi și libertăţi
ale omului și cetăţeanului.
Finele anilor ‚50 și începutul anilor ‚60 perioada „dezgheţului hrușciovist” a durat nu prea
mult în viaţa politică a societăţii sovietice.
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Pe la mijlocul anilor ‚60-’70 a început atacul birocraţiei asupra libertăţilor politice exprimat
prin prigonirea disidenţilor cu alt mod de gândire. La nivel propagandistic, în știinţa juridica s-au
format stereotipuri ideologice stabile, ce oglindeau ideea de drepturi și libertăţi ale omului
sovietic ca realizare supremă a progresului social cum că normele dreptului internaţional cu
privire la drepturile omului nu numai că au fost transpuse în legislaţia sovietică ci le-au și depășit considerabil.
În esenţă un caracter propagandistic 1-a avut semnarea de către fosta U.R.S.S. a Tratatelor
Internaţionale cu privire la drepturile omului (1966) și a Actului final de la Helsinki (1975), angajamentul lui de respectare a drepturilor și libertăţilor principale ale omului, recunoscând însemnătatea lor ca valoare universală.
Extinderea economiei tenebre, corupţia aparatului parteinic - de stat de conducere, întregul
sistem al totalitarismului au condus la nerespectarea în masă a principalelor drepturi și libertăţi
ale omului. În această perioadă se manifestă tot mai deslușit fenomenele de criză în realizarea
drepturilor social-economice la locuinţă, ocrotirea sănătăţii, învăţătură, etc. În opinia publică
începe să se contureze priceperea importanţei sociale a problemei drepturilor omului, se constituie mișcarea de apărare a drepturilor. Ca răspuns sistemul totalitar întreprinde acţiuni orentate
împotriva drepturilor politice, personale și libertăţilor constituţionale ale cetăţenilor (privarea de
cetăţenie și deportarea unui șir de activiști ai culturii, urmărirea penală și sancţiunile administrative împotriva apărătorilor de drept, utilizarea clinicilor de psihiatrie ca mijloace politice de
reprimări, etc.
Constituţia U.R.S.S. din 1977 a proclamat că drepturile și libertăţile politice ale omului se acordă
în conformitate cu interesele poporului și în scopul consolidării și dezvoltării sistemului socialist.
După părerea noastră, trăsătura denumită privind reglementarea constituţională a libertăţilor politice poate fi interpretată ca o tendinţă vădită a Legii fundamentale de a identifica interesele societăţii cu ale personalităţii, cele ale statului cu ale cetăţeanului. Legislatorul s-a străduit să soluţioneze
toate problemele (fără a lăsa personalităţii posibilităţi de a acţiona din proprie iniţiativă), să descrie
toate condiţiile și rezultatele, să-1 scutească pe om de calvarul creaţiei și căutării de alternative în
procesul luării de hotărâri. Totodată aceasta este o consecinţă a orientării neabătute a știinţei politice și juridice în fosta U.R.S.S. spre prioritatea intereselor de clase, naţiunii, colective de muncă, faţă
de interesele individului - personalitate. Lucrul acesta s-a manifestat în cunoscuta subapreciere a
drepturilor și libertăţilor omului ca valoare supremă a lui, concretizarea insuficientă a statului constituţional al cetăţeanului în legislaţia curentă. . [5, pag. 66]
După cum se știe, preambulul Declaraţiei universale a drepturilor omului începe cu cuvintele
„Recunoașterea demnităţii proprii tuturor membrilor de familie umană și a drepturilor lor egale
inalienabile, constituie baza libertăţii, echităţii și păcii mondiale”. [6, pag. 37]
Ţinând cont de actualitatea și importanţa actuală a menirii sociale și realizării practice a
libertăţilor politice, este raţional, ca în procesul reformei legislaţiei constituţionale, de a determina scopurile principale și limitele materializării libertăţilor politice. Se are în vedere faptul
de a sublinia importanţa drepturilor și libertăţilor pentru personalitatea însă-și, dezvoltarea
calităţilor ei individuale, aspiraţiilor creatoare în scopul participării active la făurirea economică și culturală. În acest caz este necesar de a fixa în constituţie principiul „se permite totul ce
nu interzice legea”.
Recunoașterea și proclamarea acestei formule de clasă în care s-a concentrat expresia juridică
a libertăţii omului în societatea democratică, are o importanţă principală. Însă, deseori limitele
comportării libere a oamenilor sînt stânjenite din două părţi: prin ceea ce li se interzice și prin
ceea ce li se impune. Formula indicată trebuie să se extindă asupra organelor de stat și asupra
persoanelor oficiale: lor li se permite să facă ceea, sau numai ceea ce intră în competenţa lor și este
prevăzut direct de lege. Bineînţeles că legea însăși, în acest caz, trebuie să fie juridică.
107

Interpretarea libertăţilor politice cere atitudini principiale noi faţă de soluţionarea problemelor privind relaţiile reciproce ale omului, cetăţeanului cu puterea de stat. Fără îndoială, că nu se
poate să renunţăm la ideile cristalizate de decenii privind puterea de stat ca sursă unică și garant
principal al drepturilor personalităţii. Oare nu de aceea noi acum vorbim tot mai des de apărarea
juridică a personalităţii, și nu de libertatea ei juridică, de crearea unei atmosfere de confort de
drept al personalităţii.
Dacă apărarea juridică se reduce doar la funcţiile de ocrotire a legii în condiţiile cărora personalitatea este obiectiv pasiv al acţiunii juridice, prin intermediul căreia i se asigură o libertate
„negativă” (de atentate criminale împotriva personalităţii, de sărăcie și șomaj, de asuprire socială
și inegalitate în drepturi), atunci confortul juridic înseamnă un nivel calitativ nou de libertate
juridică „pozitivă” „pentru” (condiţii juridice favorabile, pentru autoafirmarea social-culturală și
politică a personalităţii, dezvoltarea ei multilaterală). [7, pag. 7]
Libertatea se manifestă în acest caz ca o activitate legitimă ce se bazează pe realizarea de către
personalitate a posibilităţilor juridice, garantate ei de lege, pentru a beneficia de bunul social, de
a participa la conducerea treburilor de stat și celor obștești. De asemenea, se vede că libertatea
„pozitivă” este imposibilă fără garanţii juridice sigure, îndatorirea primordială a statului faţă de
cetăţenii săi constă tocmai în faptul de a le asigura o existenţă ferită de primejdie, a-i apăra de
atentate la drepturi și libertăţi. [8, pag. 23]
Numai pe această bază este posibilă crearea unui confort juridic veritabil pentru personalitate, atribuirea unei calităţi noi drepturilor omului. De aceea legislaţia constituţională nu trebuie să
se limiteze la interpretarea libertăţii politice a cetăţenilor ca „libertate negativă”, adică rămâne
dincolo de amestecul în sfera activităţii vitale a personalităţii. [9, pag. 8-9]
Ea trebuie să asigure și libertatea „pozitivă” legată de crearea de posibilităţi sociale și de drept
pentru dezvoltarea personalităţii, încadrarea ei în procesul de guvernare și de dirijare politică.
[10, pag. 86]
Soluţionând sarcina de reînnoire a societăţii, urmează a descătușa pe deplin personalitatea, a
scoate toate piedicile și limitările ce împiedică la manifestarea activismului social-politic și spiritual al personalităţii.
Urmează de a ne modifica și psihologia proprie pentru ca libertatea să fie percepută nu ca un
dar al cuiva, ca o binefacere întâmplătoare, ci ca o stare firească a oricărei personalităţi umane.
Libertăţile „negativă” și „pozitivă” în cadrul libertăţii juridice a personalităţii au fost evidenţiate într-o serie de lucrări ale savanţilor juriști.
Deceniile de dominare a sistemului administrativ de comandă au luat sfârșit odată cu prăbușirea aproape totală a stereotipurilor ideologice de odinioară și a metodelor practice de manipulare a oamenilor. Cotitura spre un stat de drept a demonstrat deja clar, că metodele de comandă,
și cu atât mai mult cele de reprimare sînt absolut inacceptabile în ceea ce privește soluţionarea
problemelor sociale, și nu trebuie să mai existe cale întoarsă spre ele. Însă încă n-au fost dobândite noile deprinderi civilizate și democratice de conducere obștească de stat și de autoadministrare. A rămas acelaș aparat administrativ, nu s-au schimbat multe deprinderi ale lui. În aceste condiţii relaţiile reciproce dintre oameni, atât pe orizontală cît mai ales pe verticală, cere o mare
atenţie și o reglementare juridică minuţioasă.
Așadar, în plan politico-juridic este importantă determinarea locului adecvat al instituţiei
adunărilor, mitingurilor, procesiunilor de stradă și demonstraţiilor în sistemul democraţiei, sporirea eficienţei utilizării lor nu numai ca mijloc de relevare și propuneri ale cetăţenilor, reunirea
lor în chestiuni economice și social-politice de dezvoltare a societăţii, dar și ca instrument de
activism politic al fiecărui om în parte.
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Abstrait
Juridiquement, les droits de l’homme ont une dimension internationale. Un des documents
essentiels qui réglementent le régime juridique des droits de l’homme est la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Le droit à la liberté et à la protection est un des droits fondamentaux de l’homme. Ce droit est prévu par l’article 5 de la Convention Européenne des Droits
de l’Homme. La restreinte de l’exercice de ce droit se fait seulement dans les cas et selon les
conditions prévues dans cet acte normatif, dans la Constitution de la Roumanie, révisée et republiée, et dans le Code de procédure pénale.
Cuvinte cheie: Convenţia Europeană a Drepturilor omului, drepturile fundamentale ale omului, dreptul la libertate şi siguranţă, restrângere.
Mots-clés: Convention Européenne des Droits de l’Homme, les droits fondamentaux de l’homme,
le droit à la liberté et à la sécurité, restreinte.
Limitarea trebuie înţeleasă ca o obligaţie a statului sau persoanei de a nu atenta la drepturile
altor persoane.
Limitarea poate fi interpretată și în sensul modificării conţinutului sau volumului de acţiune anormei juridice, când apare necesitatea de a coordona interesele divergente ale persoanei, societăţii și statului. Modificarea este îndreptată de obicei în direcţia micșorării volumului sau restrângerii hotarelor dreptului cu menţinerea conţinutului [1, p.14-16].
În ceea ce privește restrângerea este caracteristică cerinţa de a determina bazele specifice ale
reglementării juridice a procesului de interacţiune dintre persoană și stat, în condiţii deosebite.
Limitarea exercitării dreptului în opinia unor autori se exprimă în îngustarea volumului lui
(mai puţine cazuri de a folosi acest drept), prin excluderea unor semne facultative ce reglementează mecanismul de realizare a dreptului.
Alţi autori fac deosebirea între îngustarea volumului dreptului, adică restrângerea și modalităţile juridice de a fixa hotarele libertăţii permise cum ar fi interdicţii, excepţii care precizează
conţinutul dreptului, dar nu îl îngustează în volum.
Profesoara L.I. Gluhareva, se pronunţă împotriva confuziei dintre a stabili limitele de realizare a drepturilor subiective și a restrânge volumul unui drept, considerând că o astfel de micșorare
poate fi atât pozitivă (în interes general), cât și negativă, cu încălcarea dreptului persoanei.
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Trebuie să facem o distincţie între conceptul juridic de ,,restrângere” și de ,,diminuare” pentru
că ele nu reprezintă în sens juridic același lucru, deoarece dacă restrângerea unor drepturi este
permisă, diminuarea lor nu este permisă.
Diminuarea este micșorarea conţinutului material, a volumului de bunuri și garanţii, este
o limitare nelegală și nefundamentată a drepturilor, adică limitarea volumului acţiunii în
timp, spaţiu și asupra persoanelor, suprimarea garanţiilor de protecţie sau reducerea lor [1,
p.14-16].
Ca atare restrângerea nu trebuie să ducă la diminuarea drepturilor garantate de Constituţie și legi.
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (C.E.D.O.) precum și alte acte normative din
domeniul drepturilor și libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, prevede anumite situaţii în care
exercitarea acestora poate fi restrânsă sau limitată.
Acestea sunt următoarele:
a) în cazul clauzelor de derogare cu incidenţă permanentă, prevăzute în mod distinct de
C.E.D.O.;
b) în cazul clauzei de derogare generală, prevăzută de art. 15 din C.E.D.O.;
c) în cazul restrângerilor sau limitărilor unor drepturi ori libertăţi prevăzute chiar în corpul
normei care le garantează.
Restrângerea sau limitarea unor drepturi sau libertăţi garantate de C.E.D.O. prin constituţia
autorităţilor naţionale este condiţionată de respectarea unor reguli și principii obligatorii, după
cum urmează:
a) limitarea să fie prevăzută de lege, iar legea în sens larg de act normativ să îndeplinească
criteriile accesibilităţii (să fie publicată și ușor de înţeles) și previzibilităţii (destinatarii legii să
înţeleagă comportamentul care li se cere și efectele acestuia);
b) limitarea trebuie să urmărească un scop legitim, în sensul că poate decurge atât din
măsuri privind protecţia interesului general cât și din măsuri privind protecţia drepturilor
altor persoane;
c) limitarea trebuie să fie necesară într-o societate democratică.
Detaliind într-o hotărâre, respectiv Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului în
cazul Handyside contra Regatului Unit, C.E.D.O. precizează că elementele caracteristice
ale unei societăţi democratice sunt pluralismul, toleranţa și spiritul de deschidere, iar o
măsură poate fi considerată ca necesară într-o societate democratică numai atunci când
este în același timp rezultatul unei nevoi sociale imperioase și proporţională cu scopul legitim urmărit.
În cazul acestor drepturi, autorităţile naţionale se bucură de o largă marjă de apreciere, dar
aceasta nu este nelimitată deoarece trebuie să se încadreze strict în condiţiile enumerate și să
răspundă corespunzător exigenţelor jurisdicţiei de la Strasbourg. Potrivit art. 8-11 din C.E.D.O.,
autorităţilor naţionale le revin atât obligaţii negative (de abţinere) cât și obligaţii pozitive (de acţiune), în raport cu împrejurările vizate de aceste norme și cu importanţa acordată de C.E.D.O.
drepturilor garantate.
Drepturile și libertăţile oamenilor trebuie exercitate în cadrul unor coordonate juridice la care
se adaugă cele morale, politice, confesionale, filosofice. Însăși conceptul de libertate ţine de respectarea drepturilor și libertăţilor individuale.
Posibilitatea juridică a stabilirii unor limitări răspunde nevoii de a asigura securitatea juridică
a drepturilor și libertăţilor celorlalţi, în perspectiva realizării intereselor individuale, naţionale, de
grup, a binelui public, a interesului general.
111

Actele normative internaţionale privind drepturile și libertăţile fundamentale ale omului care
prevăd posibilitatea restrângerii exercitării acestora sunt următoarele:
a) Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. Astfel, art. 29 alin. 2 se referă la posibilitatea
restrângerii exerciţiului unor drepturi și libertăţi, fiecare persoană fiind supusă numai îngrădirilor stabilite de lege în scopul exclusiv al asigurării recunoașterii și respectului drepturilor și libertăţilor celorlalţi în vederea satisfacerii cerinţelor juste ale moralei, ordinii publice și bunăstării
generale, interesului general într-o societate democratică.
b) Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Economice, Sociale și Culturale. În art. 4, art.
5 alin. 2 și art. 8 alin. 2 se prevede posibilitatea restrângerilor și derogărilor de la drepturile pe care
le cuprinde. Nu se poate admite nicio restricţie sau derogare de la drepturile fundamentale ale
omului, recunoscute sau în vigoare în orice ţară în virtutea unor legi, convenţii, regulamente sau
cutume, sub pretextul că prezentul Pact nu recunoaște aceste drepturi sau le recunoaște într-o
măsură mai mică.
c) Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Civile și Politice în art. 4 alin. 1, art. 5 alin. 2,
art. 12 alin. 3, art. 18-19, art. 21, art. 22 alin. 2 prevede posibilitatea restrângerilor și derogărilor
de la drepturile pe care le reglementează. Astfel, drepturile nu pot face obiectul unor restricţii
decât dacă acestea sunt prevăzute prin lege, necesare pentru a ocroti securitatea naţională, ordinea publica, sănătatea și moralitatea publică sau drepturile și libertăţile altora și sunt compatibile
cu celelalte drepturi recunoscute în Pact.
d) Convenţia Europeană a Drepturilor Omului în art. 9 alin. 2, art. 10 alin. 2, art. 11 alin. 2 și
art. 2 din Protocolul nr. 4 la C.E.D.O. stabilește posibilitatea restrângerii drepturilor, astfel: Exercitarea dreptului nu poate face obiectul altor restrângeri decât acelea care, prevăzute de lege,
constituie măsuri necesare într-o societate democratică, pentru securitatea naţională, siguranţa
publică, menţinerea ordinii publice, prevenirea faptelor penale, protecţia sănătăţii sau a moralei,
ori pentru protejarea drepturilor și libertăţii altora.
Din analiza acestor acte normative internaţionale cu privire la drepturile și libertăţile fundamentale ale omului rezultă următoarele condiţii necesare pentru limitarea sau restrângerea acestora, astfel:
- restrângerea să fie necesară într-o societate democratică;
- să fie prevăzută expres de lege;
- este necesară pentru a proteja securitatea naţională, ordinea, sănătatea sau morala publică
ori drepturile și libertăţile celorlalţi;
- sunt stabilite exclusiv în vederea realizării INTERESULUI GENERAL, a binelui public întro societate democratică;
- sunt impuse pentru membrii forţelor armate și poliţiei.
Profesorul universitar doctor Ion Deleanu [2, p.57; 90-101; 122] enumără în mod expres cazurile când poate fi restrâns exerciţiul unor drepturi sau libertăţi, astfel:
a) apărarea securităţii naţionale, adică protecţia statului și a suveranităţii poporului;
b) asigurarea integrităţii teritoriale, adică neadmiterea separatismului teritorial și a dezmembrării teritoriale a ţării, asigurarea independenţei și unităţii naţionale;
c) asigurarea bunăstării economice a ţării ceea ce poate cuprinde instituirea unor monopoluri, limitarea unor exporturi sau importuri, controlul de stat asupra dezvoltării economice a
statului, asigurarea unei concurenţe loiale și a unei economii de piaţă;
d) apărarea ordinii publice, adică a regulilor ce asigură siguranţa societăţii, a căror încălcare
nu antrenează decât ilegalitatea parţială a unui act sau a unui fapt juridic. Securitatea publică are
un sens mai larg decât ordinea publică, ea reprezentând ansamblul dispoziţiilor prin care se asigură liniștea publică, armonia socială, respectul faţă de lege și faţă de deciziile legitime ale autorităţilor publice;
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e) în scopul prevenirii tulburărilor în masă și infracţiunilor. Realizarea INTERESULUI
GENERAL constă în preîntâmpinarea, depistarea și sancţionarea cazurilor care aduc un
prejudiciu grav intereselor și drepturilor omului, precum și altor valori ocrotite de lege, societate și stat. Activităţile desfășurate în cadrul procesului penal asigură ordinea de drept iar
în interesul general al societăţii pot fi restrânse unele drepturi și libertăţi fundamentale cum
ar fi: libertatea persoanei (reţinerea și arestarea), libera circulaţie a persoanei (obligarea de a
nu părăsi ţara sau localitatea), viaţa intimă, familială și privată, inviolabilitatea domiciliului
și secretul corespondenţei;
f) protejarea drepturilor, libertăţilor și demnităţii altor persoane, adică a drepturilor și libertăţilor celorlalţi membri ai colectivităţii umane. Se respectă regula potrivit căreia niciun drept nu
trebuie să fie exercitat astfel încât să lezeze în mod nejustificat un drept sau interes legal aparţinând altor persoane;
g) împiedicarea divulgării informaţiilor confidenţiale, adică pentru a limita accesul la anumite categorii de informaţii sau pentru anumite categorii de persoane, instituirea răspunderii pentru divulgarea secretelor ocrotite de lege;
h) garantarea autorităţii și imparţialităţii justiţiei, adică pentru asigurarea independenţei justiţiei, examinării cauzelor de către judecători independenţi sau imparţiali;
În procesul de restrângere a exercitării unor drepturi și libertăţi fundamentale trebuie să se
mai ţină cont de câteva principii, cum ar fi:
a) nu trebuie să se exercite restrângerea unor drepturi și libertăţi fundamentale pe motive de
rasă, sex, religie, limbă, origine socială, orientare sexuală, opţiune politică;
b) există unele limitări chiar în conţinutul drepturilor și libertăţilor fundamentale [ex.: art. 26
alin. (2), art. 27 alin. (2), art. 23 alin. (2) din Constituţia României sau art. 30 alin. (2), art. 32 alin.
(2), art. 34 alin. (3), art. 41 alin. (7) din Constituţia Republicii Moldova];
c) restrângerea trebuie să vizeze întotdeauna un drept determinat sau determinabil și să nu
afecteze exercitarea altor drepturi sau libertăţi.
Constituţia Republicii Moldova aliniindu-se la prevederile internaţionale amintite din domeniul drepturilor și libertăţilor fundamentale, stabilește în art. 54 restrângerea unor drepturi și libertăţi si prevede următoarele:
(1) În Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile și
libertăţile fundamentale ale omului și cetăţeanului.
(2) Exerciţiul drepturilor și libertăţilor nu poate fi supus altor restrângeri decât celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional și sunt necesare în interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării, ordinii
publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă și infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţilor și demnităţii altor persoane, împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale sau garantării
autorităţii și imparţialităţii justiţiei.
(3) Prevederile alineatului (2) nu admit restrângerea drepturilor proclamate în articolele 20 -24.
(4) Restrângerea trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o și nu poate atinge
existenţa dreptului sau a libertăţii.
Din economia textului art. 54 din Constituţia Republicii Moldova ,,Restrângerea exerciţiului
unor drepturi sau al unor libertăţi” vom observa că sunt respectate la modul general cerinţele și
condiţiile Curţii Europene a Drepturilor Omului.
Interesele generale ale societăţii care pot conduce la restrângerea unor drepturi în accepţiunea
legiuitorului constituant din Moldova sunt interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale,
bunăstării economice a ţării, ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă și infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţilor și demnităţii altor persoane, împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale sau garantării autorităţii și imparţialităţii justiţiei [3].
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Aceste interese generale nu pot însă să conducă la restrângerea drepturilor proclamate în articolele 20-24 adică accesul liber la justiţie, prezumţia de nevinovăţie, neretroactivitatea legii,
dreptul fiecărui om de a-și cunoaște drepturile și îndatoririle și dreptul la viaţă și la integritatea
fizică și psihică.
Constituţia României revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendul naţional din
18-19 octombrie 2003 reglementează restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi
în art. 53, astfel:
(1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege și numai
dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor și a libertăţilor cetăţenilor; desfășurarea instrucţiei penale; prevenirea
consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.
(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu și fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.
O scurtă privire comparativă a celor două texte constituţionale în materia restrângerii exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi ne arată că unele interese considerate legitime de Constituţia Republicii Moldova nu se regăsesc în Constituţia României.
Astfel, în Constituţia României nu sunt prevăzute: integritatea teritorială, bunăstarea economică a ţării, împiedicarea divulgării informaţiilor confidenţiale, garantarea autorităţii și imparţialităţii justiţiei dar în schimb întâlnim sănătatea, morala publică, prevenirea consecinţelor unei
calamităţi naturale, ale unui dezastru.
Pentru a înţelege mai clar aceste prevederi constituţionale trebuie să mai facem câteva precizări, astfel:
1) Dreptul respectiv este limitat temporar în ceea ce privește modalitatea lui de realizare căci
el continuă să existe în substanţa sa.
2) Nu pot fi restrânse în exerciţiul lor decât anumite drepturi și libertăţi fundamentale ori
anumitor categorii de persoane.
3) Restrângerea exercitării unor drepturi se referă la limitarea acestuia și nicidecum la suspendarea sau anularea lui.
4) Restrângerea unui drept sau libertăţi se poate face numai prin lege. Chiar dacă în cele două
Constituţii nu se prevede ce fel de lege trebuie să fie aceasta, considerăm că ea nu poate fi decât o
lege organică atunci când dreptul respectiv este prevăzut expres și clar de Constituţie ori de o lege
organică sau o lege organică sau ordinară atunci când ne aflăm în prezenţa unui drept stabilit de
o lege ordinară.
Desigur, dificultăţi esenţiale pot să apară atunci când urmează să interpretăm toate acele noţiuni care reprezintă interese ce pot genera restrângerea unor drepturi și libertăţi.
Profesorul doctor habilitat Elena Aramă [1, p.14-16] consideră că un suport esenţial pentru
rezolvarea acestor probleme l-ar putea constitui jurisprudenţa C.E.D.O., care apreciază că pentru
o bună funcţionare a democraţiei restrângerea drepturilor trebuie interpretată restrictiv și numai
motive convingătoare pot justifica restricţii impuse libertăţilor.
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Abstract
This article emphasizes the importance of childrens legal protection. One of the public institution
that plays an important role in this matter, is the Ombudsman Institution. So, we tried to analzye
the legal ways which the Ombudsman can use in order to protect the childrens rights.
Protecţia copilului reprezintă o temă de mare actualitate care se bucură de un larg interes,
precum și de o recunoaștere incontestabilă a complexităţii și importanţei acestei problematici,
atât pe plan intern cât și internaţional. După al Doilea Război Mondial evoluţia dreptului internaţional a avut drept consecinţă extinderea în permanenţă a obiectului reglementărilor sale, îmbogăţirea lui cu noi domenii, inclusiv acela al protecţiei fiinţei umane în general și a copilului în
special. Chiar dacă au intrat ceva mai târziu în sfera de preocupări legate de dezvoltarea progresivă și codificarea dreptului internaţional, copilul și protecţia drepturilor lui aveau să devină, spre
sfârșitul secolului trecut, un obiectiv de prim rang al activităţii Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Protecţia internaţională a drepturilor copilului constituie așadar o parte componentă a protecţiei
internaţionale a drepturilor omului. Dată fiind lipsa sa de maturitate fizică și intelectuală, copilul
are nevoie de protecţie și îngrijire specială, inclusiv de o protecţie juridică adecvată, atât înainte
cât și după nașterea sa.
Necesitatea de a acorda protecţie copiilor și de a le fi respectate drepturile a apărut și s-a impus
ca urmare a abuzurilor comise împotriva lor. În multe ţări, copiii sunt folosiţi ca forţă de muncă, în
condiţii periculoase, nocive și insalubre. De asemenea, minorii cad adesea victime ale consumului
de droguri, prostituţiei, cerșetoriei, abandonului școlar, abandonului familial, terorismului, și chiar
ale altor forme de violenţă. Omenirea nu poate ignora această crudă realitate, crearea unui mecanism prin care să apere micile fiinţe de privaţiuni, nedreptăţi și abuzuri fiind singura alternativă
posibilă. Ca efect al schimbării concepţiei cu privire la drepturile omului, copilul a încetat să mai fie
doar „obiect” de protecţie, devenind un participant la viaţa socială, inclusiv cea juridică.
Aceste preocupări ale comunităţii internaţionale s-au concretizat prin apariţia Drepturilor
Copilului, parte integrantă și inalienabilă a drepturilor omului. Promovarea și garantarea acestor
drepturi sunt esenţiale pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii copilului care trebuie să se
bucure de drepturile și libertăţile recunoscute tuturor fiinţelor umane, dar și de drepturi și libertăţi speciale, justificate de vulnerabilitatea și particularităţile vârstei lui. Protecţia copilului reprezintă elementul esenţial al asigurării progresului, bunăstării și gradului de civilizaţie al oricărei
societăţi. Copilul trebuie protejat pentru a fi pe deplin pregătit să trăiască independent în societate, trebuie să fie educat în spiritul păcii, demnităţii, libertăţii, toleranţei, egalităţii și solidarităţii.
În acest sens, la nivel internaţional au fost adoptate mai multe documente, domeniul de aplicare
a acestora fiind diferit, toate având însă ca obiect promovarea bunăstării copilului.
Miscarea de promovare a drepturilor copilului a fost începută de către Eglantyne Jebb, fondatoarea mișcării Salvaţi Copiii din Marea Britanie. Aceasta a sintetizat drepturile copilului într-o
declaraţie, agreată de Adunarea Generală a Uniunii Internaţionale „Salvaţi Copiii” în anul 1923,
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care evidenţia cinci puncte, considerate elementele fundamentale, necesare protecţiei copilului.
Această declaraţie a devenit cunoscută sub denumirea de „Declaraţia de la Geneva” după ce a fost
semnată în cadrul celei de-a 5-a Adunării a Ligii Naţiunilor, la Geneva în anul 1924. Declaraţia
drepturilor copilului din anul 1924 este primul document internaţional care acordă copilului o atenţie specială, atrăgându-se atenţia că protecţia copilului nu mai reprezintă o obligaţie exclusivă a familiei, societăţii sau statului ci întreaga omenire trebuie să se îngrijoreze de bunăstarea copiilor
Ulterior, ca urmare a Conferinţei Organizaţiei „Salvaţi Copiii” din anul 1946 de la Geneva, a
fost dizolvată Uniunea Internaţională „Salvaţi Copiii” și s-a constituit Uniunea Internaţională
pentru Bunăstarea Copilului care a avut printre altele drept scop să convingă Comisia Economică
și Socială a Naţiunilor Unite ca Declaraţia de la Geneva să devină o Declaraţie a Naţiunilor Unite.
Independent de acest demers, la 10 decembrie 1948 Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor
Unite a adoptat Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, un remarcabil document care avea
să deschidă noi perspective asupra garantării și respectării drepturilor omului. Deși nu conţine
prevederi exprese cu privire la protecţia și garantarea drepturilor copilului conţine germenii care
vor duce la apariţia drepturilor copilului.
Un alt pas în acest sens a fost făcut, la 20 noiembrie 1959, prin adoptarea de către Adunarea
Generală a O.N.U. a Declaraţiei Drepturilor Copilului, care cuprinde doar recomandări cu privire la necesitatea de a i se acorda copilului o protecţie specială și îngrijiri speciale, din cauza lipsei
sale de maturitate fizică și intelectuală. S-a apreciat că acestea se pot realiza în principal printr-o
protecţie juridică potrivită înainte și după naștere. Declaraţia Drepturilor copilului din 1959 este
compusă dintr-un preambul în care se prevede faptul că omenirea datorează copilului tot ce îi poate
oferi mai bun și 10 principii care nefiind obligatorii nu au putere de lege, și nu prevăd proceduri care
să asigure implementarea acestora, dar care îi recunosc copilului drepturi precum nediscriminarea,
dreptul la nume și cetăţenie. Este prevăzut de asemenea, dreptul copilului la educaţie, îngrijiri medicale și protecţie specială etc. În ciuda relativei fragilităţi juridice, declaraţia drepturilor copilului
din 1959 a marcat un progres important: copilul – „obiect de măsuri de protecţie” în 1924 a devenit
copil – „subiect de drept” în 1959, beneficiind de drepturi și libertăţi proprii.
Efectele preocupărilor internaţionale pentru respectarea drepturilor copilului s-au materializat prin semnarea la New York, în 20 noiembrie 1989, a Convenţiei cu privire la drepturile copilului. Convenţia constituie cadrul internaţional al protecţiei drepturilor copilului, având ca bază
Declaraţia drepturilor copilului din 20 noiembrie 1959, precum și alte documente și convenţii de
referinţă în materie.
Deși Convenţia Drepturilor Copilului a încercat să acorde o protecţie cât mai amplă copilului,
unele omisiuni inerente oricărui proces legislativ de o asemenea amploare, au impus adoptarea
ulterioară a două Protocoale facultative, primul cu privire la implicarea copiilor în conflicte armate și al doilea referitor la vânzarea de copii, prostituţia și pornografia infantilă.
Prevederile Convenţiei Drepturilor Copilului a transformat modul în care sunt priviţi și trataţi copiii, stabilind un cadru etic și legal pentru pentru copiii de pretutindeni Totodată, Convenţia a oferit o referinţă comună pentru promovarea drepturilor copilului precum și pentru evaluarea progresului implementării măsurilor de respectare a drepturilor copilului, atât în cadrul ţărilor semnatare, cât și dincolo de granitele acestora.
Utilitatea unei asemenea convenţii în zilele noastre apare cu toată claritatea dacă ne gândim
la faptul că, urmare a condiţiilor demografice, „copiii reprezintă cea mai mare minoritate existentă într-o societate. Spre deosebire de alte minorităţi, ea, din păcate, nu se poate apăra singură, fiind necesaară intervenţia unor membri ai majorităţii spre a acţiona în interesul ei”.
Convenţia privind drepturile copilului este alcătuită dintr-un preambul urmat de 54 de articole, structurate în trei părţi: drepturile tuturor copiilor; monitorizarea și implementarea convenţiei; angajamente pentru intrarea sa în vigoare. Aceasta recunoaște statutul special al copilăriei și
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afirmă necesitatea protejării ei prin reglementarea unui ansamblu de norme și instituţii sociojuridice de asistenţă și de ocrotire, alcătuind un document juridic complex ce reunește, într-un
sistem unitar și indivizibil, drepturile civile, politice, economice, sociale și cultural-educaţionale
ale copilului. La baza acestor drepturi stau patru principii fundamentale - nediscriminarea, interesul superior al copilului, dreptul la viaţă, supravieţuire și dezvoltare, dar și respectarea opiniei
copiilor. Ea consacră obligaţia statelor-părţi de a respecta drepturile enunţate de convenţie, de
asigura copiilor protecţia și îngrijirile necesare, de a lua măsurile legislative, administrative și de
altă natură pentru a pune în practică drepturile recunoscute în Convenţie. Adoptarea acestei
convenţii a fost precedată de o muncă susţinută de aproape 30 de ani până au putut fi codificate,
sub formă de tratat, prevederile Declaraţiei universale a drepturilor omului. Dificultăţile s-au
datorat, printre altele, și dezacordului referitor la intercondiţionarea și relaţiile reciproce dintre
drepturile civile și politice pe de o parte, și cele economice, sociale și culturale pe de altă parte. Pe
bună dreptate, s-a afirmat că adoptarea Convenţiei referitoare la drepturile copilului a marcat ea
însăși sfârșitul unor negocieri prelungite, dar și apariţia unui nou subiect, titular de drepturi în
dreptul internaţional, copilul.
Convenţia cu privire la Drepturile Copilului a devenit rapid cel mai ratificat tratat de drepturi
ale omului din istoria omenirii, fiind adoptată de cvasi-unanimitatea statelor lumii. România a
fost printre primele ţări care au ratificat textul Convenţiei Drepturilor Copilului.
În temeiul art 43 din Convenţia cu privire la drepturile copilului, a fost instituit un Comitet al
Drepturilor Copilului în vederea examinării progreselor înregistrate de către statele care au ratificat-o. Comitetul este un organ convenţional, compus din 18 experţi independenţi de o înaltă
ţinută morală cu competenţă teritorială universală și competenţă materială specială în domeniul
drepturilor copilului. Comitetul este considerat a fi cea mai competentă autoritate internaţională
pentru interpretarea și monitorizarea implementării prevederilor Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului. Numit și Gardianul Drepturilor Copilului, Comitetului îi sunt prezentate spre
examinare Rapoarte Iniţiale sau Periodice de către statele părţi.
Revizuirea cadrului legislativ în domeniul protecţiei copilului, în spiritul deplinei respectări a
principiilor și prevederilor Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului, a reprezentat, așadar, o prioritate în dezvoltarea și implementarea unei strategii de reformă coerente în acest domeniu. În ciuda eforturilor post-decembriste de modernizare a legislaţiei interne în materie, era în
continuare imperativă o reformă în domeniul protecţiei copilului și promovării drepturilor acestuia, după cum imperativă era și alinierea legislaţiei interne la acquis-ul comunitar, în contextul
iminentei aderări a României la structurile europene. În acest context, în luna iunie 2004, Parlamentul a adoptat un alt pachet legislativ în domeniul protecţiei drepturilor copilului, ce a intrat
în vigoare la 1 ianuarie 2005 și care cuprinde: Legea nr. 272/2004 privind protecţia și promovarea
drepturilor copilului, Legea nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei Legea nr. 274/2004
privind înfiinţarea, organizarea și funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii și Legea nr.
275/2004 pentru modificarea O.U.G. nr.12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Drepturilor Copilului.
Legea nr. 272/2004 este cea care reglementează cadrul legal privind respectarea, promovarea
și garantarea drepturilor copilului. Această lege reprezintă mai mult decât o simplă ameliorare a
cadrului legislativ existent, ea poate fi considerată temelia unui sistem modern, european de protecţie a drepturilor tuturor copiilor, pe deplin armonizat cu tratatele internaţionale la care România este parte, în mod deosebit cu Convenţia europeană privind drepturile omului și respectiv
Convenţia ONU privind drepturile copilului.
Prin această lege sunt garantate drepturile tuturor copiilor fără nici o discriminare, indiferent
de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau altă opinie. De asemenea, legea se aplică
indiferent de naţionalitate, apartenenţă etnică sau origine socială, de situaţia materială a copiilor.
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Nu contează gradul și tipul unei deficienţe, statutul la naștere sau cel dobândit. Fără nicio relevanţă sunt dificultăţile de formare și dezvoltare sau de alt gen ale copilului, ale părinţilor sau ale altor
reprezentanţi legali.
Responsabilitatea implementării drepturilor copilului și protecţiei acestuia revine tuturor instituţiilor care, prin activitatea lor, au legătură cu copiii, și care trebuie să conștientizeze faptul că
sunt deopotrivă responsabile pentru protejarea intereselor acestuia, să considere copilul o prioritate în orice demers pe care-l efectuează. Protecţia copilului nu se poate realiza efectiv decât prin
intervenţia tuturor instituţiilor responsabile și colaborarea între ele precum și cu organizaţii neguvernamentale, pentru realizarea unor parteneriate reale, viabile și eficiente în vederea luării
celor mai potrivite măsuri pentru asigurarea unor condiţii normale de dezvoltare fizică și psihică
a tinerei generaţii. Constituind o prioritate naţională pentru Guvernul României, în vederea
schimbării radicale a politicii de protecţie a copilului, structurile responsabile au întreprins eforturi susţinute atât la nivel central cât și la nivel local.
În art. 101 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia și promovarea drepturilor copilului se
stipulează faptul că apărarea drepturilor şi libertăţilor copilului în raporturile acestuia cu autorităţile publice cu scopul de a promova şi de a îmbunătăţi condiţia copilului se realizează şi prin instituţia Avocatul Poporului.
Așadar printre instituţiile de la nivel central cu atribuţii privind protecţia și promovarea
drepturilor copilului se regăsește și instituţia Avocatul Poporului, organizarea și funcţionarea
acesteia fiind reglementată prin Legea nr. 35/1997modificată și completată prin Legea 233/2004.
Avocatul Poporului este denumirea constituţională sub care este organizat și funcţionează în
România ombudsmanul a fost creată cu scopul de a apăra drepturile și libertăţile omului în raporturile acestuia cu autorităţile administraţiei publice.
Pentru realizarea demersurilor specifice rolului Instituţiei Avocatului Poporului a fost consacrată ca autoritate publică autonomă și independentă faţă de orice altă autoritate publică, recomandările emise în exercitarea atribuţiilor sale nefiind supuse nici controlului parlamentar, nici
celui judecătoresc. Din acest motiv, în exercitarea atribuţiilor sale, Avocatul Poporului nu se substituie autorităţilor publice, nu poate fi supus niciunui mandat imperativ sau reprezentativ, activitatea sa având în principiu caracter public. Misiunea de apărător și garant al drepturilor și libertăţilor cetăţenilor este facilitată de instituirea, prin lege, în sarcina autorităţilor publice a obligaţiei de a comunica sau de a pune la dispoziţia Avocatului Poporului informaţiile, documentele sau
actele aflate în posesia lor, în măsura în care acest lucru este justificat de legătura existentă între
cererile adresate instituţiei și respectivele informaţii, documente sau acte. Mai mult, Avocatul
Poporului are acces la informaţiile clasificate deţinute de autorităţile publice, în măsura în care
sunt considerate necesare în vederea soluţionării plângerilor care îi sunt adresate. Acest drept este
însă însoţit de obligaţia de a nu divulga și de a nu face publice infrormaţiile secrete la care a avut
acces, sub sancţiunea prevăzută de legea penală.
În ceea ce privește organizarea instituţiei, aceasta este condusă de Avocatul Poporului, având
rang de ministru, asistat în activitatea sa de un număr de patru adjuncţi specializaţi pe domenii
de activitate. Din acest motiv, sub aspect organizatoric, activitatea instituţiei este structurată și
repartizată către patru departamente distincte: a) drepturile omului, egalitate de șanse între bărbaţi și femei, culte religioase și minorităţi naţionale; b) drepturile copilului, ale familiei, tinerilor,
pensionarilor, persoanelor cu handicap;c) armată, justiţie, poliţie, penitenciare; d) proprietate,
muncă, protecţie socială, impozite și taxe. În urma modificărilor suferite de Legea nr. 35/1997, s-a
demarat procedura organizării de Birouri teritoriale, având ca finalitate optimizarea accesului
cetăţenilor la serviciile instituţiei și implicit eficientizarea activităţii acesteia.
Sfera de activitate a instituţiei cuprinde actele şi faptele administrative ale autorităţilor publice
şi a regiilor autonome, prin care s-a cauzat lezarea drepturilor și libertăţilor cetăţenești garantate
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de Constituţie. În acest context, sunt asimilate actelor administrative refuzul organelor administraţiei publice, precum și emiterea tardivă a actelor. În consecinţă, în sfera de activitate a Avocatului Poporului nu sunt cuprinse actele emise de Camera Deputaţilor, Senat sau Parlament, actele și faptele deputaţilor și senatorilor, actele și faptele Președintelui României, actele și faptele
Guvernului, actele Curţii Constituţionale, actele Președintelui Consiliului legislativ, precum și
actele autorităţilor judecătorești.
În contextul examinării modului în care Avocatul Poporului își desfășoară activitatea, se impune
pe de o parte prezentarea mijloacelor prin care instituţia este sesizată cu privire la existenţa unui caz
de nerespectare a drepturilor și libertăţilor cetăţenești, iar pe de altă parte enumerarea modalităţilor
prin intermediul cărora avocatul Poporului poate interveni pentru rezolvarea conflictului dintre
cetăţeni și autorităţile publice. Cu privire la prima chestiune supusă atenţiei, în principiu instituţia
este „investită” cu medierea unui astfel de conflict prin intermediul unei cereri din partea persoanei
interesate, cerere scutită de taxă de timbru, care se completează de regulă cu ocazia audienţelor
acordate la sediul instituţiei. Există deasemenea posibilitatea trimiterii unei asemenea cereri prin
poștă, atât cea clasică, cât și cea electronică. În anumite cazuri, mai exact în ipoteza formulării unei
plângeri telefonic, conţinutul acesteia poate fi consemnat într-o fișă de dispecerat întocmită de angajaţii instituţiei. De menţionat faptul că, pentru a avea ca efect „investirea” Avocatului Poporului cu
medierea conflictului semnalat, plângerile trebuie să aibă ca obiect probleme care intră în sfera de
activitate a instituţiei, să fie semnate și să nu fie adresate mai târziu de un an de la data la care s-a
cauzat lezarea drepturilor și libertăţilor, sau de la data când cel interesat a luat la cunoștinţă acest
fapt. Prin excepţie, instituţia se poate sesiza și din oficiu, în temeiul unor informaţii date publicităţii
prin mass-media. În ceea ce privește cel de-al doilea aspect semnalat, „armele” pe care Avocatul
Poporului le are la îndemână pentru a media conflictul dintre cetăţeni și autorităţile publice, pot
îmbrăca forme variate. Astfel, cele mai des utilizate sunt sesizarea, prin intermediul căreia se atrage
atenţia autorităţilor publice cu privire la pretinsa încălcare a unui drept sau a unei libertăţi și adresa,
prin care se solicită oficial autorităţilor publice date și informaţii, respectiv li se comunică petenţilor
soluţii sau îndrumări. La un nivel superior se situează recomandarea, având o dublă valenţă de stăruire pe lângă autoritatea publică sesizată, precum și de avertisment adresat acesteia. În urma recomandării, autoritatea sesizată are obligaţia de a lua de îndată măsurile necesare pentru înlăturarea
ilegalităţilor constatate, repararea pagubelor și înlăturarea cauzelor care au generat sau au favorizat
încălcarea drepturilor persoanei lezate, urmând a informa instituţia cu privire la acestea. În lumina
celor precizate anterior, este limpede faptul că nici recomandările nu produc efecte juridice garantate prin sancţiuni. În lipsa acestora, rămâne convingerea că, odată cu creșterea gradului de profesionalism și a disponibilităţii de receptare a celor vizaţi, recomandările Avocatului Poporului vor
dobândi eficienţa dorită. De asemenea, instituţia are dreptul de a efectua anchete proprii, având
posibilitatea de a solicita autorităţilor administraţiei publice orice informaţii sau documente necesare acestui scop, precum și de a lua declaraţii de la conducătorii și funcţionarii respectivelor autorităţi, în vederea obţinerii informaţiilor necesare soluţionării cererii. În altă ordine de idei, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 554/2004, Avocatul Poporului se numără printre titularii acţiunii
în contencios administrativ. De asemenea, are posibilitatea de a se adresa ministrului justiţiei, Ministerului Public sau președintelui instanţei de judecată, în cazul în care constată că soluţionarea
cererii cu care a fost sesizat este de competenţa autorităţii judecătorești.
După cum se poate observa unul dintre departamente se ocupă cu drepturile copilului, ale
familiei, tinerilor. Așadar persoanele fizice, inclusiv copiii, se pot adresa Avocatului Poporului,
atât direct cât și prin reprezentant legal, atunci când drepturile lor au fost încălcate prin activitatea sau inactivitatea autorităţilor administraţiei publice.
În acest context se impune precizarea că printre recomandările Comitetului ONU pentru
drepturile copilului din anul 2009, se regăsește și aceea de revizuire a statutului și eficienţei
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instituţiei Avocatul Poporului, alături de depunerea unor eforturi susţinute în direcţia înfiinţării
unei instituţii independente a Avocatului Copilului. În ceea ce ne privește, suntem de părere că,
dat fiind specificul activităţii instituţiei Avocatul Poporului, mai exact faptul că în gama de atribuţii ale acesteia intră și protecţia copilului, crearea unei noi instituţii cu aceleași competenţe,
apare ca fiind inoportună.

Note:
1. V. Ţărălungă, Particularităţile Protecţiei Drepturilor Copilului în Dreptul Internaţional Public, Teză de doctor în drept. Chișinău, 2009 /www.cnaa.md.
2. Raportul Starea Copiilor Lumii care descrie relevanţa Convenţiei.
3. D. Balahur, Protecţia drepturilor copilului ca principiu al asistenţei sociale, Editura All Beck
București, 2001, p. 103.
4. V. Val Popa, L. Vâtcă, Drepturile omului, Editura All Beck, București, 2005, p. 204.
5. România și Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, Al doilea raport periodic: 2003/
UNICEF, Ed. MarLink, București 2003, p. 2-3.
6. M. Tomescu, Dreptul familiei, Protecţia copilului, Ed. ALLBeck, București, 2005, p.210.
7. Sorina Drăgan, Camelia Reghini, „Instituţia avocatul poporului” în Fiat Justitia nr.2/2005 pag. 7-14
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ASIGURAREA PROTECŢIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL
EXPRESIE A BUNEI GUVERNĂRI
MOCANU Veronica,
magistru în drept, lector universitar, USM

Abstract
Privacy is a fundamental human right that underpins human dignity and other values such as freedom
of association and freedom of speech. It has become one of the most important human rights of the modern
age, being recognized around the world in various regions and cultures. It is protected in the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, and in many other international and regional human rights treaties. This study aims to emphasize the evolution of the concept of
privacy, the importance of such an item in the contemporary world, inherently submitted to the globalization
process, and the main international and European provisions regulating the right to privacy.
Limbajul politico-juridic al ultimilor ani s-a îmbogăţit cu o nouă expresie și anume aceea a
„bunei guvernări” cunoscută uneori și ca un nou drept al omului, acela de a fi „bine administraţi”, ambele expresii făcând referire la necesitatea „managementului eficient” al problemelor
sociale. Una din problemele societăţii contemporane este asigurarea dreptului la protecţia datelor
cu caracter personal, iar realizarea acesteia este un indice al bunei guvernări.
Siguranţa în tratamentul datelor cu caracter personal și protecţia acestora constituie un subiect de
mare actualitate, fapt datorat conexării acestei tematici la cea privind protecţia libertăţilor și principiilor democratice, pe care se bazează normele juridice europene. Acest interes a crescut considerabil în
ultimii zece ani, în consens cu progresele tehnologice ale vremii. În societatea actuală, denumită și
„societate a comunicării”, datele cu caracter personal au o valoare determinantă. Dezvoltarea de tehnologii care a permis accesul la aceste informaţii impune necesitatea de a proteja viaţa privată a persoanei și dreptul său la intimidate [1]. Pe de o parte, este necesar să se permită utilizarea datelor cu
caracter personal, pe de altă parte este însă oportun să se pună interdicţii, atunci când este vorba de
scopuri sau activităţi care se dovedesc a fi dăunătoare pentru demnitatea persoanei.
Într-o astfel de optică, dreptul la intimitate, la viaţă privată, este definit ca dreptul de a-și construi în mod liber și de a-și apăra propria sa sferă privată, precum și de a-și alege propriul său stil
de viaţă, fără interferenţe și ingerinţe din partea terţilor. Protejarea vieţii private înseamnă, deci, a
i se permite individului să decidă el însuși cadrul în care datele sale cu caracter personal, care
dezvăluie identitatea și sfera sa intimă, pot fi aduse la cunoștinţa terţilor și să controleze dacă
modul în care sunt tratate asemenea date respectă cerinţele societăţii în care trăiește.
Importanţa este accentuată și de faptul existenţei un număr impunător de Directive ale Comunităţii Europene consacrate acestor probleme suprapusă dezideratului Republicii Moldova de
întegrare europeană. Astfel în lumea contemporană asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal este percepută drept expresie a bunei guvernări.
Este binecunoscută teza conform căreia intimitatea poate uneori reprezenta o condiţie a vieţii. Incercăm să facem o corelare între intimitate – condiţie a vieţii contemporane și colectarea
datelor personale, depind de aceasta intimitate și dreptul personal, individual de a controla
colectarea, depozitarea, folosirea sau distribuirea acestor informaţii cu caracter personal. Intimitatea individului va fi intr-o continuă dependenţă de controlul său faţă de informaţiile personale.
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Capacitatea sa de a controla informaţia personală înseamnă puterea de a decide asupra vieţii
sale, la un alt nivel, acest control al informaţiei inseamnă puterea socială, politică, de grup sau individuală, daca o persoană deţine controlul asupra informaţiilor despre sine putem denumi acest fapt
un drept al propriei intimităţi, dacă însă o alta persoană deţine puterea de a controla acele informatţii personale, atunci putem spune că are puterea de a controla persoana în cauză [2].
În cele ce urmează ne propunem să identificăm necesităţile stocării, colectării și prelucrării
datelor cu caracter personal în așa fel ca ulterior să constatăm importanţa acestei activităţi pentru
organizarea socială și să răspundem la întrebarea dacă colectarea datelor cu caracter personal este
o necessitate socială sau o expresie a tendinţelor de supunere prin control și verificare.
Astfel pornind de la sensul Convenţiei pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea
automatizată a datelor cu caracter personal [3],, prelucrarea datelor constituie o măsură absolut
necesară într-o societate democratică în cazul în care scopul acesteia este îndreptat spre:
a) apărarea securităţii Statului, siguranţei publice, în interesul sistemului monetar al Statului
sau represiunea infracţiunilor penale;
b) protecţia persoanei vizate și a drepturilor și libertăţilor altora.
c)realizarea activitatilor de prevenire, cercetare si combatere a infractiunilor, precum si de
mentinere si asigurare a ordinii publice de catre structurile/unitatile Ministerului Administratiei
si Internelor, potrivit competentelor acestora
d) asigurarea socială
e)stabilirea relaţiilor economice
f) exploatarea internetului
g) crearea bazelor de date personale
Totodată, revoluţia informaţională a adus pe lângă toate beneficiile și oportunităţile, și provocările cauzate de folosirea inadecvată a informaţiei.
În ţările care folosesc tehnici biometrice pe scară largă au fost de-a lungul timpului diverse
discuţii cu privire la: probleme legate de drepturile omului; protecţia datelor cu caracter personal
în cazurile colectării și tratării acestora în mod automat; transferul unor date între instituţii, precum și corecta lor înregistrare și prelucrare.
Convenţia 108 pentru protecţia persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal a Consiliului Europei[4] stabilește principiile generale aplicabile în protejarea
datelor pentru a evita interferenţa în viaţa privată a persoanelor.
Potrivit art. 2 din Convenţia mai sus amintită, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date prin date cu caracter personal se înţelege orice informaţie privind persoana fizică identificată sau identificabilă.
Prelucrarea datelor cu caracter personal este orice operaţiune sau set de operaţiuni care se
efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi
colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea
ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.
Cu privire la maniera în care corpul uman ajută în biometrie au fost pe plan internaţional mai
multe discuţii, unii neacceptând ideea că o parte din corpul lor este supus și utilizat de un asemenea mijloc tehnico-știinţific, rezistenţa acestora fiind de factură socio-culturală ori religioasă.
Totodată majoritatea legislaţiilor naţionale prevăd câteva reguli generale privind prelucrarea
datelor cu caracter personal. Dintre acestea, facem referire la faptul că datele cu caracter personal
destinate a face obiectul prelucrării trebuie să fie:
- prelucrate cu bună-credinţă și în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
- colectate în scopuri determinate, explicite și legitime;
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- adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate;
- exacte și actualizate;
- stocate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate și ulterior prelucrate.
Orice prelucrare de date cu caracter personal poate fi efectuată numai dacă persoana vizată
și-a dat consimţământul în mod expres și neechivoc pentru această prelucrare [5]. Excepţie fac
prelucrările de date cu caracter personal legate de originea rasială sau etnică, de convingerile
politice, religioase, filozofice sau de natură similară, de apartenenţă sindicală, precum și a datelor
cu caracter personal privind starea de sănătate sau viaţa sexuală, acestea fiind interzise.
Încălcări ale normelor sociale stabilite și ale legilor precum: dezvăluirea unor date personale
delicate, a secretelor unor corporaţii, distribuirea fără permisiune a unor materiale asupra cărora
există drepturi de autor, înregistrări confidenţiale răspândite de diferite organizaţii cu violarea reglementărilor și a politicii oficiale sunt din ce în ce mai frecvente în societatea informaţională de astăzi.
Informaţiile compromiţătoare și uneori inexacte pot fi folosite împotriva oamenilor în domeniul financiar, al angajării într-un post sau al serviciilor de sănătate.
Drepturile la confidenţialitatea informaţiilor urmăresc apărarea autonomiei individului împotriva puterii pe care instituţiile sau alţi indivizi o pot dobândi asupra sa prin folosirea informaţiilor personale delicate.
Protecţia datelor personale înseamnă asigurarea confidenţialităţii și integrităţii lor în timpul
prelucrării în cadrul sistemelor informaţionale de stat, medicale, sociale și de alte profiluri.
Urmărirea și apărarea datelor personale se află in interconexiune, deoarece urmărirea generează
procesele de acumulare și înregistrare, iar apărarea datelor trebuie să asigure integritatea, veracitatea
și confidenţialitatea lor. O asemenea divizare este admisibilă numai la nivel conceptual, iar în activitatea practică urmărirea și protecţia informaţiei trebuie să se prezinte ca un proces integral.
Aplicarea tehnologiilor informaţionale și de comunicaţie oferă mari posibilităţi pentru fabricarea, prelucrarea și păstrarea datelor personale, condiţionând realizarea unor riscuri pentru
drepturile omului și viaţa personală.
În prezent sunt utilizate trei modalităţi de apărare a datelor cu caracter personal:
• legile și politica socială;
• politica și practica organizării și etica persoanelor particulare;
• metode tehnice.
Legile, politica de stat și conducerile etice determină drepturile subiecţilor de date, răspunderea lor la nivel de stat și particular. De menţionat, că legile și politica socială devin tot mai universale și internaţionale. Organizaţiile de stat și particulare, mari și mici, sînt păstrători ai datelor
personale, de aceea politica lor în acest domeniu și practica utilizată au o mare semnificaţie. Si
dacă organizaţiile pot asigura protecţia datelor personale prin aplicarea politicii și practicii corespunzătoare, apoi indivizii urmează să întreprindă, la rândul lor, pași pentru a-și proteja viaţa
particulară. De menţionat, că în diferite ţâri au fost create diverse seturi de reguli, adoptate ca
standarde, dar nici unul din acestea n-a căpătat o extindere largă. Si numai în anul 1973 Departamentul de Stat al Sănătăţii și învăţământului din SUA a elaborat așa-numitul cod de reguli confidenţiale, principii care au fost extinse în toate sistemele de prelucrare a datelor personale, ulterior
fiind luate ca bază la elaborarea unor reguli și recomandaţii internaţionale. Analizînd domeniile pentru care este absolut necesară stocarea și colectarea datelor cu caracter personal, sesizăm că
acestea într-adevăr reprezintă o importanţă deosebită pentru societatea actuală, dar este foarte
important să se stabilească limitele de exploatare a informaţiei colectate, iar respectivele limite să
fie legal stabilite. Astfel făcînd referire la colectarea datelor cu caracter personal în scopul apărării
securităţii Statului, siguranţei publice, în interese monetare ale sistemului statal, represiunii
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infracţiunilor penale sau protecţiei drepturilor și libertăţilor este obligatorie notificarea. Astfel,
anterior oricarei prelucrari, in conditiiie legii autorităţile nationale de supraveghere trebuie să fie
notificate în acest sens. Colectarea datelor cu caracter personal fara consimtamantul persoanei
vizate se face numai daca aceasta masura este necesara pentru prevenirea unui pericol iminent cel
putin asupra vietii, integritatii corporale sau sanatatii unei persoane ori a proprietatii acesteia,
precum si pentru combaterea unei anumite infractiuni.Colectarea de date privind persoana fizica
exclusiv datorita faptului ca aceasta are o anumita origine rasiala, anumite convingeri religioase
ori politice, un anumit comportament sexual sau datorita apartenentei acesteia la anumite miscari ori organizatii care nu contravin legii este interzisa. Comunicarea datelor cu caracter personal intre structurile/unitatile M.A.I, se face numai in cazul in care este necesara pentru exercitarea competentelor si indeplinirea atributiilor legale ce le revin. Pentru realizarea activitatilor de
cercetare si combatere a infractiuni lor, structurile/unitatile M.A.I. pot interconecta sistemele de
evidenta a datelor cu caracter personal sau, dupa caz, mijloacele automate de prelucrare a datelor
cu caracter personal pe care le detin pentru scopuri diferite. Însă în toate cazurile, de colectare
sau stocare a informaţiilor personale structurile/unitatiie M.A.I, sunt obligate sa ia toate masurile necesare pentru a asigura securitatea tehnica si organizatorica adecvata a prelucrarii datelor cu
caracter personal, astfel incat sa previna accesul, comunicarea sau distrugerea neautorizata ori
alterarea datelor. In acest scop, se au in vedere diferitele caracteristici ale sistemelor de evidenta a
datelor cu caracter personal si continutul acestora.
Analizănd colectarea datelor cu caracter personal în scopul asigurării sociale evidenţiem în
acest sens existenţa Recomandării nr. R (86) 1 a Comitetului de Miniştri către Statele member privind protecţia datelor cu caracter personal utilizate în scopuri de asigurare socială [6]. Conform
acesteia expresia “scopuri de asigurare socială” cuprinde toate sarcinile pe care instituţiile de asigurare socială le efectuează în ceea ce privește următoarele categorii de beneficii: ajutoare de
boală și maternitate, indemnizaţii de invaliditate, pensii de vîrstă, beneficii ale supravieţuitorilor;
indemnizaţii pentru incidente și boli legate de locul de muncă; ajutoare de deces, beneficii de
șomaj și beneficii familiale.
Astfel conform recomandării menţionate, colectarea și stocarea datelor cu caracter personal
în scopuri de asigurare socială trebuie să fie limitate pînă în măsura în care este necesară permiterea instituţiilor vizate de asigurare socială de a-și îndeplini sarcinile și trebuie să se conformeze
următoarelor principii:
• Colectarea și stocarea categoriilor speciale de date trebuie să fie efectuate numai în limitele
prevăzute de legislaţia internă. Mai mult decît atît, colectarea și stocarea datelor cu character personal referitoare la originea rasială, opiniile politice, convingerile religioase sau alte convingeri nu ar
trebui să fie permise decît dacă este absolut necesar pentru administrarea unui beneficiu special.
• Ori de cîte ori este posibil, datele cu caracter personal trebuie să fie obţinute de către instituţiile de asigurare socială de la persoana vizată.
• Instituţiile de asigurare socială pot, dacă este cazul, să consulte alte surse după cum este
prevăzut de legislaţia naţională. Cu toate acestea, categoriile speciale de date cu character personal pot fi obţinute din alte surse doar cu consimţămîntul informat și expres al persoanei vizate
sau în conformitate cu alte garanţii prevăzute de legislaţia naţională.
• Fiecărei instituţii de asigurare socială trebuie să i se solicite să întocmească o listă, care ar trebui
să fie mediatizată în mod adecvat, a categoriilor de date stocate, precum și a categoriilor de persoane
la care se referă datele, scopurile pentru care aceste instituţii solicită aceste date, autorităţile cărora
acestea le comunică în mod regulat datele, precum și categoriile de date astfel comunicate.
• Datele cu caracter personal obţinute de către o instituţie de asigurare socială pentru realizarea unei anumite sarcini pot fi utilizate pentru alte scopuri de asigurare socială în limitele competenţei sale.
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• Schimbul de date cu caracter personal între instituţiile de asigurare socială trebuie să fie
permis în măsura necesară pentru îndeplinirea sarcinilor acestora.
• Datele cu caracter personal nu trebuie să fie comunicate în afara cadrului de asigurare socială pentru alte scopuri decît cele de asigurare socială, cu excepţia acordului informat al persoanei
vizate sau în conformitate cu alte garanţii prevăzute de legislaţia naţională.
• Introducerea sau utilizarea unui număr unic uniform de asigurare socială sau a altor mijloace similare de identificare trebuie să fie însoţite de măsuri adecvate de siguranţă prevăzute de legislaţia naţională.
• Datele cu caracter personal, nu trebuie să fie deţinute de către o instituţie de asigurare socială pentru o perioadă mai lungă decît este justificat pentru îndeplinirea misiunii sale sau este
solicitat în interesul persoanei vizate.
• Trebuie să fie stabilite perioadele de stocare pentru fiecare categorie de beneficii, avînd în
vedere caracteristicile speciale ale acestor beneficii, datele necesare pentru determinarea altor tipuri de beneficii și sensibilitatea datelor cu caracter personal pe care le implică acestea.
• Cu toate acestea, în cazul în care, în interesul cercetării istorice, știinţifice sau statistice,este
dezirabil faptul de a păstra datele cu caracter personal care nu mai sînt utilizate în scopuri de
asigurare socială, datele cu caracter personal, ori de cîte ori este posibil, trebuie anonimizate. În
cazul în care se dovedește faptul de a fi necesară menţinerea datelor într-o formă identificabilă,
trebuie să fie luate măsuri adecvate de securitate în cadrul organizaţiilor, care, în cele din urmă,
deţin astfel de date.
Crearea unor baze cu date personale se practică aproape în toate ramurile. Exemplu, la primirea unui document de identificare a persoanei, datele personale nimeresc în baza de stat a registrului datelor populaţiei. Registrul respectiv se completează cu permisele de conducere, amenzile
primite etc. în sistemele bancare se fixează și se prelucrează nu numai informaţia despre faptul că
un individ a cumpărat obiectul respectiv și in ce sumă, dar și unde a efectuat el aceasta cumpărătură, când. Același gen de informaţie i se va colecta și în magazin, care, la rândul său, poate vinde
informaţii despre gusturile noastre unor companii, preocupate de fabricare și marketing. in rezultat individul respectiv apare ca in palmă cu gusturile și pasiunile lui.
Un domeniu important din perspectiva prelucrarii datelor cu caracter personal îl constituie
domeniul angajarii, astfel Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei a adoptat la data de 18
ianuarie 1989 Recomandarea nr. R (89) care are ca scop instituirea unei protectii deosebite asupra
datelor individului prestate de acesta la momentul angajarii. Fiind conștienţi de utilizarea sporită a informaticii în relaţiile dintre patron și angajat și avantajele care decurg de aici, estimând
totuși că utilizarea metodelor de prelucrare informatică a datelor de către patroni ar fi trebui să
fie condusă de principii destinate să reducă la minimum riscurile pe care astfel de metode eventual le-ar putea prezenta pentru drepturile și libertăţile fundamentale ale angajaţilor, în special
dreptul lor la respectarea vieţii private, având în vedere dispoziţiile Convenţiei cu privire la protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal din 28 ianuarie 1981 și ţinând cont de necesitatea adaptării acestor dispoziţii la exigenţele proprii sectorului
de angajare, recunoscând de asemenea că, la elaborarea principiilor în sectorul de angajare, trebuie să se ţină cont atât de interesle individuale, cât și de interesele colective, conștienţi de tradiţiile diferite care există în Statele membre în ceea ce privește reglementarea diverselor aspecte ale
relaţiilor patron – angajat, reglementarea pe cale legislativă nu constituie decât una din metodele
utilizate, recomandă guvernelor Statelor membre:
- să asigure ca principiile cuprinse în Recomandarea menţionată să fie reflectate la implementarea legislaţiilor naţionale referitoare la protecţia datelor în sectorul de angajare, precum
și în alte ramuri ale dreptului cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal utilizate în
scopul angajării;
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- să asigure, în acest scop, ca Recomandarea să fie adusă la cunoștinţa autorităţilor stabilite
conform legislaţiei naţionale în așa fel ca să protejeze datele și să le facă responsabile de controlul
aplicării acestei legislaţii;
- să promoveze acceptarea și aplicarea principiilor din prezenta Recomandare asigurând o
largă difuzare a acesteia în organele reprezentative ale patronilor și ale angajaţilor.
O altă sursă importantă de date personale este telefonia, unele date sînt colectate direct de la
clienţi (numele de familie, adresa, tipul de servicii etc.), fiind păstrare in bazele de date ale companiilor de telefoane, alte date constituind rezultatul fixării unor tranzacţii telefonice. O altă cale
de colectare a datelor personale este interceptarea liniilor telefonice [7]. În majoritatea ţărilor
asemenea procedură este contrar legii, dar realizarea este atât de ușoară din punct de vedere tehnic, încât contravenienţii recurg adesea la această metodă.
În cadrul fiecărei organizaţii (de stat, comercială sau obștească) trebuie să fie elaborată o anumită politică pentru apărarea vieţii particulare și datelor personale, de care dispune. Pentru unele organizaţii (sisteme) are sens elaborarea unei politici de stat, căreia urmează a i se atribui statut
de lege. La asemenea gen de sistem trebuie referit registrul de stat al populaţiei, sistemul bancar
automat de plată prin intermediul cărţilor de plastic etc. Datele personale, acumulate de bancă,
cu o valoare cu mult mai înaltă, dacă acestea se vor afla în interconexiune cu datele, colectate de
exploratorii pieţei din alte surse, înregistrările din unele baze de date pot fi contopite cu înregistrările altor baze cu ajutorul identificărilor, în calitatea cărora pot figura numele, data nașterii,
codul personal, codul documentului, ce identifică persoana etc [8]. Prelucrarea datelor personale
în sistemul financiar-bancar trebuie să se realizeze în anumite condiţii care presupun:
- informarea clientilor atât de catre banci, înainte de dezvaluirea datelor catre birourile de
credite, cât si de catre aceste birouri, la momentul colectarii datelor personale;
- respectarea dreptului clientului de a nu fi supus unei decizii automate prin prelucrarea datelor într-un sistem centralizat de tipul birourilor de credite;
- asigurarea confidenþialităţii datelor personale prelucrate și aplicarea măsurilor de securitate adecvate;
- actualizarea permanentă a datelor personale prelucrate;
- stabilirea unui termen limită pentru stocarea acestor date;
- notificarea prelucrărilor de date personale efectuate cãtre Autoritatea Naţională de Supraveghere.
Prelucrarea de date personale efectuatã în sisteme de evidenţă tip birou de credite poate privi
numai datele care sunt relevante și neexcesive în raport cu scopurile declarate.
În contextual celor menţionate, considerăm că procesarea și utilizarea datelor cu caracter
personal este o cerinţă inerentă a vieţii contemporane, iar statul are obligaţia de a supraveghea
utilizarea datelor cu caracter personal.
Concluzia prezentei lucrări se rezumă la faptul că datele cu caracter personal trebuie prelucrate numai în scopuri legitime. Utilizatorii de date trebuie să șteargă sau să anonimizeze în mod
ireversibil datele cu caracter personal, de îndată ce acestea nu mai servesc scopului specific și legitim pentru care au fost colectate, precum și să fie capabili să justifice păstrarea și persistenţa
acestora. Elaborarea și asigurarea cadrului legislativ este o obligaţie a statului iar realizarea respectivei obligaţii este un indice al bunei guvernări.

Note:
1. Clarke R. (2000) ‘Beyond the OECD Guidelines: Privacy Protection for the 21st Century’
Xamax Consultancy Pty Ltd, January 2000, at http://www.rogerclarke.com/DV/PP21C.html
2. Radu Carp, Simiona Șandru, Dreptul la intimitate și protecţia datelor cu caracter personal,
Editura All Beck, București, 2004, pag 105
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3. Conventia pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptata la Strasbourg la 28 ianuarie 1981
4. Convenţia pentru apărarea drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale (Adoptată la
Roma la 04 noiembrie 1950 de către statele membre ale Consiliului Europei; intrată în vigoare la
03 septembrie 1953; ratificată prin Hot. Parl. nr.1298-XIII din 24.07.97 și în vigoare pentru Republica Moldova din 12 septembrie 1997).
5. Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal Nr.17-XVI din 15.02.2007, publicată în Monitorul Oficial Nr.107-111/468din 27.07.2007.
6. Recomandarea nr. R (86) 1 a Comitetului de Miniștri către Statele member privind protecţia
datelor cu caracter personal utilizate în scopuri de asigurare socială (adoptată de către Comitetul
de Miniștri la 23 ianuarie 1986 la Reuniunea nr.392 a Viceminiștrilor)
7. D. Cheong, Government Interventions in the Freedom of Expression on the Internet, Human Rights & Equal Opportunities Assignment, 30 May 1997, studiu disponibil la adresa http://
users.wantree.com.au/~zylantha/freedom.html
8. Clarke R. (2000) 'Beyond the OECD Guidelines: Privacy Protection for the 21st Century'
January 2000, at http://www.rogerclarke.com/DV/PP21C.html
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Secţiunea II
GUVERNAREA LOCALĂ ŞI REGIONALĂ.
MANAGEMENTUL PUBLIC ŞI SERVICIILE PUBLICE

ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ ŞI RELAŢIILE VAMALE IN STATELE
ROMÂNEŞTI ÎN PERIOADA MEDIEVALĂ

LUPAȘCU Zinaida,
conf. univ. dr., Facultatea de Drept, USM

Abstract
Proceeding from the fact that the past is a valuable source of information and guidance of great
significance for today and generations to come, a glimpse into the annals of distant times reveals first
source for Romanian Countries customs policy. Undoubtedly the oldest income of Romanian political organizations – principalities and small kingdoms; was born right on public carting (public trading), which grace to our lands settlement, along international roads in those days, was the most
important source of wealth. With the advent of public organizations, appropriate economic units
have been applied to these occupations profitable (a series of tax) as a right of passage over the territory subject to authorities, a fact mentioned in the preceding paragraph. In times of state being an
organized institution customs was a tax institution; income of which could explain that this great
institution provided the kinghood. Customs duties were levied, as the documentary notes, in a time
very close to the foundation of the state and may even be linked with ancient state formations on the
territory of our country is about and the beginnings of urban life. Such fees are charged: at the borders for any freight transport crossing through urban centers, at selling goods and, finally, to leave the
country. In a certain period of time, duties were almost the only source of income in money and goods of rulers, being productive for the treasury, because it applies to all goods imported, exported and
transit. The customs duty has been fixed by conventions, treaties or trade privileges, concluded by the
ruler with Heads of State with which the Romanian countries had trade relations as well as some
trade centers or associations of foreign merchants. For some categories of goods, be granted reductions in customs, while others pay more. Until the second half of XVI century customs policy was
characterized in general by the existence of uniform duties. The customs and tax amounts depended
on trade with foreign states, internal and external urban centers and commercial roads crossing the
country. To the customs revenues have increased as the internal and external trade development that
was closely linked to the nature of relations with all countries and especially with neighboring.
Reieșind din faptul, că trecutul este un izvor preţios de informaţii și îndrumări de mare
însemnătate pentru generaţiile din zilele noastre și cele ce vor urma, o scurtă privire în analele
vremurilor îndepărtate ne descoperă primele izvoare referitoare la politica vamală a Ţărilor
Românești.
129

Fără îndoială că cele mai vechi venituri ale organizaţiilor politice românești, care erau cnezatele și voievodatele, s-au născut din dreptul asupra cărăușiei (comerţului) publice, care graţie
așezării ţinuturilor noastre de-a lungul drumurilor internaţionale din acele timpuri au constituit
cel mai important izvor de bogăţie.
Când s-au născut cele dintîi organizaţii publice, corespunzătoare unor unităţi economice,
s-au aplicat aceste îndeletniciri rentabile, o serie de taxe, ca dreptul de trecere peste teritoriul supus autorităţilor,fapt menţionat în paragraful precedent.
În vremurile statului organizat vama era o instituţie fiscală, pe baza căreia se poate explica
marile venituri cu care această instituţie a putut asigura întărirea domniei. Taxele vamale s-au
perceput ,după cum se constată documentar,intr-o vreme foarte apropiată de întemeerea statului
și pot fi puse în legătură chiar cu cele mai vechi formaţiuni statale de pe teritoriul ţării noastre
,fiind legate și de începuturile unei vieţi urbane.Asemenea taxe se încasau la frontiere,pentru
orice fel de marfă,la trecerea transporturilor prin centrele urbane, cu ocazia vînzării lor și,în sfîrșit ,la ieșirea din ţară.Într-o anumită perioadă de timp,taxele vamale au constituit aproape singura sursă principală de venituri în bani și mărfuri a domnilor,fiind productivă pentru vistierie fiindcă se aplica pe toate mărfurile importate ,exportate și în tranzit.
Regimul taxelor vamale a fost fixat prin convenţii,tratate sau privilegii comerciale,încheiate de
domni cu șefii statelor cu care ţările române aveau relaţii comerciale ,precum și cu anumite centre
comerciale străine sau asociaţii de negustori.Pentru unele categorii de mărfuri ,se acordau reduceri de vămi,în timp ce pentru altele se plăteau mai mult.Pînă în a doua jumătate a secolului al
XVI-lea politica vamală s-a caracterizat,în general ,prin existenţa unor taxe vamale uniforme.
Punctele vamale și cuantumul taxelor au depins de relaţiile comerciale cu toate statele,de
centrele urbane interne și externe și de drumurile comerciale ce străbăteau ţara.Veniturile aduse
de vămi au crescut pe măsura dezvoltării comerţului intern și extern , care era străns legat de
natura relaţiilor cu toate statele și în special cu cele vecine. [1.]
Dreptul de a fixa și încasa taxe vamale a fost un atribut domnesc ,care putea fi însă concedat
[2.pag.206], în parte ,sau arendat oricărui mare proprietar funciar.De asemenea,domnii aveau
dreptul de a opri exportul unor produse sau își rezervau posibilitatea de a cumpăra,înaintea
altora,orice marfă.Deoarece taxele vamale nu se percepeau numai la frontieră,ci și în centrele
urbane din ţară,precum și în alte localităţi,ele au însemnat un impediment serios pentru dezvoltarea orașelor și a comerţului.
Cel mai vechi document vamal românesc este un privilegiu vamal pe care-l dă Vladislav I Vlaicu
(1364-1377), Voevodul Ţării Românești la 20 ianuarie 1368 negustorilor din Brașov,[3. pag.342343] întărindu-le pe baza acestuia libertatea comerţului în Ţările Românești. Acest privilegiu ,referindu-se la legătura dintre cărăușie și regimul vamal confirma existenţa a două regimuri vamale:
• unul pentru mărfuri în tranzit, posesorii cărora urmau să plătească de
două ori taxele
vamale: la intrare și la ieșire din ţară;
• și altul – pentru mărfurile destinate consumului intern, ce urmau să plătească o singură dată
în vamă la Câmpu Lung sau în apropiere.[4.p.81-83]
Prezintă interes stipulările din documentul lui Vlaicu Vodă, care precizează, că mărfurile ce vor
lua drumul Brăilei, să fie scutite de plata taxelor vamale, ceea ce înseamnă faptul că domnitorul
dorea ca întregul trafic al cărăușiei să se scurgă în acele ţinuturi, de curând anexate stăpânirii sale,
creându-le astfel avantaje ce puteau să le lege pe aceste localităţi mai temeinic de stăpânirea sa.
Ca și celelalte venituri ale domniei, și taxele vamale puteau fi cedate, căci au fost găsite numeroase documente în care se vorbește de vameșii Sfintei Mănăstiri, ceea ce înseamnă că venitul
acestei vămi fusese dăruit mănăstirii. Nu întotdeauna se putea de stabilit ce valoare reprezenta
taxa vamală și care era cuantumul ei, deoarece privilegiul lui Vladislav I Vodă din 1368 stabilea
taxa de 3,33% din valoarea mărfii. ,[5.] .
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Ulterior, în 1403 Mircea cel Bătrân (1386-1418) fixează pentru mărfurile aduse pe mare, taxa
vamală în mărime de 3%. [6.]
Însă, în general, taxele vamale nu erau mari, domnitorul având tot interesul de a încuraja cât
mai mult circulaţia bunurilor prin ţară.
Unul din documentele vechi, care se referă la politica vamală a Ţărilor românești în perioada
medievală, este Privilegiu de negoţ din Suceava de la 6 octombrie anul 1408 dat de Alexandru
cel Bun negustorilor din Lvov. Acest tratat de comerţ prevedea, că negustorii din Lvov erau liberi
să vină cu mărfurile în Moldova, să le desfacă sau să le tranziteze, puteau cumpăra mărfuri specifice din Moldova. [7. pag. 95-99]
Însă acest tratat nu prevedea nimic referitor la faptul ,dacă mărfurile aduse din Polonia sau
Ungaria în Moldova, luau drumurile altor pieţe de desfacere, nu este clar dacă li se aplica sau nu
taxele vamale.Totuși avem convingerea, că negoţul polonez și unguresc din acele vremuri se bucura în Ţările Românești de o vădită precădere, care și înlesnea lupta sa contra comerţului cu
mărfurile germane, austriece, etc., nesuferind nici un regim tarifar decât în Târgoviște.
Această situaţie era cauzată de faptul ,că în Ţările Românești industria casnică-ceramică și a
morăritului nu îndestulau pieţele interioare cu diferite mărfuri. În sfârșit, domnitorul dând precădere negustorilor unguri, își asigura cu înţelepciune și tact politic liniștea hotarelor de-a lungul
Carpaţilor.
Privitor la ieșirea mărfurilor din ţară, adică export, acest tratat de comerţ prevedea că „unde
vama este dată de mine domnitorul, vameşul nu va trebui să încaseze taxele vamale la ieşire de la
negustorii unguri, ce vor pune totul în socotelile domnitorului”.[8.pag. 96]
Din această prevedere reiese, că pe de o parte domnitorul îi obligă pe vameși să nu perceapă
de pe negustorii unguri nici o taxă vamală la exportul de către aceștia a mărfurilor, iar pe de altă
parte stabilea prin ordinul domnitorului, ca arendașul să treacă în cheltuielile domnești toate
scutirile, ca că fie scăzute din arenda anuală.
Mai găsim în același timp și o categorie de vămi , care erau stabilite de feudali pe moșiile lor,
dar care și ele erau supuse ordinelor domnitorului. Într-adevăr, exista o clauză în tratatul de comerţ sus-menţionat, privitor la trecerea mărfurilor prin alte vămi, care prevedea ,că unde nu se
găsea vamă ,,care este dată în arendă de mine însumi și pe întreaga mea domnie, să-i lase pe călătorii unguri să iasă liber cu mărfurile lor.
Cine se încumeta să încalce ordinul domnitorului era pedepsit aspru. Accentuăm, că în această perioadă domnitorul dispunea de vamă ca un simplu proprietar, care avea dreptul să folosească bunul legitim dobândit și el o dădea în arendă sau o dăruia oricui credea de cuviinţă.
Astfel, de exemplu vama „Genune” fusese dăruită în la 20 ianuarie 1505 de către Radu cel
Mare, Voievod al Ţării Românești în folosul mănăstirii Cozia ,strbilind tariful. Stareţul acestei
mănăstiri numea vameșul său , iar acesta încasa o taxă vamală în mărime de 3% din valoarea
mărfii. [9. pag.41-48]
Reieșind din cele expuse putem să concluzionăm, că tratatul de comerţ dintre Mircea cel Bătrân și Vladislav al II-lea Iagello, rege al Poloniei prevedea, că în cadrul ţării existau o mulţime de
vămi care erau clasificate în diferite categorii:
• vama domnitorului de la Târgoviște;
• vămile arendate,
• vama dăruită cu scopul de a-și acoperi nevoile mănăstirii, adică vama de la Cozia.
Toate vămile se supuneau ordinelor domnitorului, căruia vistiernicul îi ducea evidenţa referitoare la veniturile vamale ce intrau în tezaurul ţării și administrarea acestora. Pentru Moldova în
această perioadă avem Privilegiul comercial acordat de Alexandru cel Bun(1400-1432) din 6
octombrie 1408 negustorilor din or. Lvov. Acest privilegiu caracteriza întregul sistem vamal al
Moldovei din aceia perioadă. Pe baza acestui document Alexandru cel Bun dorea să consolideze
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legităţile economice pe de o parte și cele politice pe de altă parte cu Polonia prin intermediul
comercianţilor din Lvov, care au avut o pondere esenţială asupra comerţului exterior al Moldovei.
Datorită importanţei pe care au avut-o negustorii din acest oraș, acorduri de acest gen au fost
încheiate pe întreaga perioada a Evului Mediu. [10.pag. 81-283]
Conform acestui privilegiu vămile erau clasificate în
• vămi mari;
• vămi mici, vămi de fiecare centru urban [11.];
• vămi interne;
• vămi de margine, vămi de hotar, vămi de stajă [12. pag.83]
• vămi de uscat și vămi de apă[13. pag.46 și pag .69] .
Unii boieri sau dregători au primit dreptul de a fixa puncte vamale [14.] ,iar alţii erau chiar
proprietari de vămi . [15.]
Astfel în Moldova,vama de hotar se plătea la Cernăuţi ,, pe care nemţești,sau pe capete de vite”
,apoi la Cetatea Albă ori la Tighina,după drumul parcurs,pentru tătari ; la Bacău și la Bîrlad,pentru
munteni ; la Baia și Moldoviţa pentru bistriţeni ; la Bacău și Trotuș ,pentru brașoveni ; la Hotin
pentru Podolia.În Ţara Românească în orașele de la Dunăre,la Vîlcea,Genune,Cîmpulung,Buzău
ș.a. Taxele vamale se plăteau pe valoare și pe greutate,dacă mărfurile nu se desfăceau pe loc,iar pentru vite,pe cap.Au fost fixate anumite monopoluri sau preemţiuni. [16.]
Considerînd importanţa veniturilor din taxele vamale,domnii au concedat o parte din ele
unor mănăstiri sau unor membri ai familiei domnești. [17.]
Astfel, înainte de 1 septembrie 1435 Ilie Vodă a dat fratelui său Ștefan cetetea Chilia cu vama,
împreună cu orașele Vaslui, Bîrlad și Tecuci, cu vămile. [18. pag.681-682 pagini.]
Puţin mai târziu domnitorul Dan al Munteniei, stabilind legături de bună vecinătate cu or.
Brașov, încheie din recunoștinţa ce o păstra faţă de regele Ungariei, care-i recunoscuse dreptul de
a bate moneda, un tratat în anul 1424 în or. Târgoviște, acordând un nou tarif vamal minim pentru negustorii din or. Brașov. [19.pag.681-682]
Către anul 1433 Ilie Vodă – domnitorul Moldovei semnează un tratat de comerţ cu Ardealul,
pe baza căruia au fost stabilite taxe vamale speciale. [20. p.174-175]
Mai găsim în această perioadă și o serie de tratate de comerţ încheiate în diverse epoci și în
cadrul cărora taxele vamale au fost reflectate într-un mod neclar sau vag .
Un exemplu vădit este Tratatul de comerţ încheiat între Ștefan cel Tânăr voievodul Moldovei
și Sigismund, care prevede că negustorii sunt liberi să facă cumpărăturile lor în voievodatul Moldovei, dar trebuie să plătească taxele vamale obișnuite și cele vechi.
Deoarece Brașovul a fost placa turnantă a comerţului Moldovei cu Transilvania,și,mai departe ,cu statele Europei Occidentale,datorită veniturilor aduse de negustorii brașoveni,Alexandru
cel Bun le-a oferit o serie de privilegii vamale pentru atragerea lor și intensificarea comerţului
.Fiul său Ștefan, domnul Moldovei(1457-1504) , la 26 mai 1435,confirmă brașovenilor privilegiile vamale pe care le avuseră pe vremea lui Alexandru cel Bun . [21. p.195-196]
Un alt document este privilegiul comercial din 8 septembrie 1439 acordat de domnul Ţării
Românești Vlad Dracul (1436-1462; 1476) negustorilor străini.[ 22. стр.43-45.]
La 13 septembrie 1439 Ilie Voevod întărește mănăstirii Bistriţa venitul vămii de la Bacău ,hotărînd ca nici un negustor moldovean sau străin să nu fie scutit de la această vamă. [23.p.283-284]
La 4 mai 1518 Ștefăniţă Vodă,domnul Moldovei ,încheie tratat cu Sigismund I,regele Poloniei,unde
asigură dreptul negustorilor poloni de a-și vinde mărfurile în Moldova nestingheriţi,plătindu-și vama
după vechile tratate.Deasemenea s-a precizat modul de stingere a neînţelegerilor de la graniţele dintre
cele două state . [24. pag.491-501].Un alt document ce poartă un caracter vamal este Convenţia de la
Cracovia din 7 august 1519 încheiată între Ștefăniţă,domn al Moldovei și Sigismund I,regele Poloniei
, privind rezolvarea unor nereguli ce s-ar putea petrece la frontieră. [25.].
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Tratatul de alianţă, de extrădare și de comerţ din anul 1546 dintre Ilie , voievodul Moldovei și
Sigismund, prefera ca comercianţii să fie obligaţi să plătească drepturile vamale uzuale. Iar Tratatul de Comerţ din 27 august 1588 încheiat între Petru Șchiopu, domnitorul Moldovei și Elisabeta, regina Angliei,dădea negustorilor englezi dreptul de a se stabili în ţară și a face comerţ în
mod liber,obligaţi însă să plătescă vama 3% din valoarea mărfurilor. Deci , acest tratat prevedea,
că taxele vamale erau percepute după un tarif vamal fix.[26.pag.173-174]
Aceste tratate nu conţineau definiţii ale regimului sau tarifului vamal, nici modul de organizare a activităţii vamale în această epocă .Deci, nu este clar: se arenda vama pe moșii, pe regiuni
sau pe voievodate, precum și faptul în ce mod se încasau taxele vamale: o parte în bani și o parte
în natură sau exista o altă formă de plată.
Înscrise în traficul european, relaţiile comerciale dintre Transilvania și Ţările Românești sunt
atestate documentar în secolul XIV, când prin constituirea statelor feudale centralizate, puterea
comercială interesată în dezvoltarea economică a orașelor și în atragerea acestora în sprijinul
consolidării politice, cauta să le dea o consacrare juridică prin diferite acordări și privilegii.
La baza acestor relaţii a stat contactul complementar al economiștilor celor trei ţări românești
,Transilvania oferind produse meșteșugărești în schimbul producţiei naturale moldo-muntene.
Dezvoltarea comerţului intern în acea perioadă era favorizată și de înscrierea Ţărilor
Românești în reţeaua europeană a comerţului în tranzit, care lega centrul și apusul Europei
de gurile Dunării.
Ca urmare a privilegiilor primite din partea regalităţii maghiare de către populaţia săsească
colonizată în Transilvania, adică din or. Sibiu, Bistriţa și Brașov, ele devin cele mai importante
centre meșteșugărești și comerciale prin care se realiza schimbul de mărfuri al Transilvaniei cu
Ţările Românești și Moldova.
În cadrul acestora atât prin poziţia geografică cât și prin situaţia propusă pe care o creează
raporturile atât cu Ţările Românești, cât și cu Moldova, Brașovul deţine preponderenţa și constituia în Evul Mediu un important centru economic și cultural al Transilvaniei.
Primul document care reglementa comerţul Brașovului la sud de Carpaţi era „Salvoconductul”,
acordat de Ludovic I, regele Ungariei în anul 1358, care asigura locuitorilor acestui oraș dreptul de a
circula liber cu mărfurile prin unele localităţi fără a plăti taxe vamale, iar primul privilegiu comercial
acordat brașovenilor de către domnitorul Ţărilor Românești care datează cu anul 1368 și emana din
cancelaria lui Vladislav Vodă [27.p.9-10]
Principalele căi de comunicaţie ale Brașovului cu Ţările Românești în Evul Mediu erau drumul Branului, drumul Prahovei, drumul Teleajenului și drumul Buzăului . Dintre acestea, cel mai
important era drumul prin trecătoarea Branului.
O importantă sursă de venituri rezultată din activitatea comercială desfășurată pe căile de
comunicare care traversau Carpaţii o constituia taxele vamale, care potrivit normelor juridicoadministrative ale Evului Mediu, în Transilvania era un drum regal, care în cele mai multe cazuri
era arendat unor persoane fizice sau publice. Această taxă vamală, după cum rezultă din documentul vremii se numea „tricesima” și constituia 3,33% din valoarea mărfii și se percepea de la
negustori în Transilvania de sud-est la intrarea, cât și la ieșirea cu mărfuri. .[28. p.207-221]
Pe lângă vama tricesimală, pe care o plăteau la hotar, negustorii din Transilvania, Ţările Românești și Moldova plăteau la Brașov taxa vamală „vigesimală” în mărime de 5% la intrarea și la
ieșirea cu mărfuri. .[29.p.673-677.]
Pentru negustorii din Ţările Românești această taxă se percepea pe baza unor adeverinţe numite vigestimală, care erau eliberate de către vameșul de la Bran. Trebuie de menţionat că înainte
de construirea cetăţii Bran taxele vamale se percepeau la Rucă, însă mai târziu vama s-a mutat de
la Rucă la Bran, aici instituindu-se taxa vamală tricesimală, care era plătită pentru importul și
exportul de mărfuri din Transilvania.
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La începutul secolului XV această cetate, Bran, a fost conferită domnitorului muntean Mircea
cel Bătrân. De la această dată vama de la Bran percepută pe seama visteriei regale se mută la
Brașov, întrucât conducerea cetăţii Bran a trecut în mâinile pârcălabilor lui Mircea cel Bătrân, iar
la vamă au fost numiţi vameșii munteni. [30.]
Privind sistemul de impunere la vama de la Bran sunt dovezi detaliate doar pentru perioada,
când această cetate și punctul vamal care se găsea în cadrul său s-au aflat în stăpânirea domnitorilor munteni, iar cel mai important document este privilegiul de comerţ acordat brașovenilor de
către Mircea cel Bătrân la 6 august 1413. Potrivit acestui privilegiu brașovenii plăteau taxele vamale pe bucăţi sau pe unitate de măsură.[31. p.198.]
În comparaţie cu faptul când vama se afla la Rucă și taxarea se efectua în dependenţă de regimul vamal, adică import, export sau tranzit, la Bran ea era globală. Din privilegiile și numeroasa
corespondenţă comercială, cît și relaţiile orașului cu Ţările Românești, rezultă ca în secolul XV și
prima jumătate a secolului XVI, în cadrul comerţului intern erau trecute prin trecătoarea Branului spre pieţele muntene diferite produse meșteșugărești, iar spre Transilvania – produse naturale
muntene. Numeroase sunt documentele din secolul XV și anume acestea erau privilegii și scrisori, emanând atât de la domnitorii munteni, cât și de la regii Ungariei sau voievozii Transilvaniei, din care rezultă abuzurile comise de către vameși și intervenţia puterii centrale în favoarea
brașovenilor. [32.]
În decembrie 1424 această cetate, Bran, a reintrat în posesia lui Sigismund, care la rândul său
o dă în grija comiţilor secuilor. După reintrarea cetăţii în administrarea comiţilor secuilor și mutarea din nou a vămii tricesimale la Bran, repetatele abuzuri comise de către castelani și vameșii
împotriva negustorilor îi determină pe aceștia să se plângă regelui. [33. p.111-112.]
În același timp se constată și intervenţia hotărâtoare a domnitorului muntean Dan al II-lea,
care scrie adresându-se conducerii din or. Brașov că pârcălabii Branului îi pradă pe oamenii domniei sale, stabilindu-le taxe vamale mari, astfel prigonindu-i fără nici o vină.
Veniturile rezultate din vama de la Bran le întâlnim consemnate pentru prima dată în Registrul de socoteli al castelanilor pe anul 1504 sub denumirea de Venituri din caseta cetăţii. Din
această menţiune documentară rezultă că o parte din taxele vamale percepute la Bran intrau în
veniturile cetăţii, iar funcţionarii vamali, care percepeau taxele vamale pe seama visteriei regale,
locuiau în cetate plătind castelanilor o parte din taxele vamale încasate.La 30 aprilie 1502 Radu
cel Mare voievod al Ţării Românești întărește mănăstirii Tismana vama de la Calafat,stabilind
tariful,precum și bălţile Bistreţul,Balta Albă și Platăţa cu plata din pește.,iar la 3 mai a aceluiași an
,întărește mănăstirii Govora o parte din vama Runcului. [34. pag.41-48].
Organizarea vamală în timpul dominaţiei otomane este caracterizată prin existenţa unui sistem de regimuri vamale și o organizare interioară a vămilor bine determinată.
Ţinând cont de realizările istorice ale lumii musulmane în care negoţul avea o mare însemnătate, tratatele de drept islamic nu au adus restricţii drastice tranzacţiilor comerciale cu infidelii săi.
Singura excepţie notabilă în textele juridice care în practică era elucidată frecvent, era
interdicţia scoaterii din casa islamului a armelor, a materialelor folosite pentru producerea
acestora, a sclavilor și a animalelor de călătorie. Această interdicţie era generată de faptul ca
nu cumva aceste obiecte să fie acaparate de dușmanii săi și folosirea lor în scopurile proprii.
Pentru a intra pe teritoriile otomane, negustorii străini aveau nevoie de permisiunea Porţii
otomane ca stat primitor.
Acordarea sau neacordarea acestei libertăţi era punctul juridic, care constituia un atribut al
sultanului în calitatea sa de suveran. În tratatele de drept islamic cuantumul taxelor vamale era
invariabil și era favorabil pentru negustorii musulmani și anume pentru negustorii străini taxele
vamale aplicate variau de la 5 la 10%, iar pentru negustorii musulmani ele constituiau 2,5%. Însă
ulterior din documentele emise de Muhammed al II-lea și urmașii săi, reiese că cuantumul
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taxelor vamale nu era uniform, ci reflecta obiceiurile vremii, și anume ele constituiau de la 5%
pentru creștinii netributari, de la 1 la 3% pentru nemusulmanii tributari și de la 1 la 2% pentru
negustorii musulmani. [35. pag.621-647]
Însă ,aproape de fiecare dată ,când se încheiau careva acorduri sau tratate de comerţ, se punea
accentul pe respectarea regimului vamal de către autorităţile principatelor și cele otomane, precum și de însăși negustori.
Ar prezenta interes de a efectua cercetări în perioada începutului secolului XVI și până la
sfârșitul lui, ca să descoperim adevăratul motiv al politicii vamale, adică referitor la fixarea tarifului vamal și funcţionarea lui, însă insuficienţa documentelor nu ne permite să obţinem careva
date referitoare la aceasta. Numai către sfârșitul secolului XVIII reapar în istoria politicii vamale
a românilor diverse tratate care reduceau sau fixau diferit coeficient de percepere a taxelor vamale „ad-valorem” la nivelul impus de ambele părţi contractante.
La 19/29 iunie 1656 la Moscovaeste încheiat tratatul de comerţ între ţarul Alexei Mihailovici
al Rusiei și Gheorghe Ștefan,domn al Moldovei,prin care se acordă negustorilor moldoveni libertatea să facă negoţ în toată Rusia. [36. pag.244-245]
Faptul că principatele efectuau în această perioadă un comerţ intens cu Turcia, Persia, Veneţia
a condiţionat apariţia la 1 ianuarie 1691 a unui nou tarif vamal. Conform acestui tarif vamal au
fost stabilite taxe vamale speciale, și anume se percepea pentru o cantitate de marfă în mărime de
125 kg, care intra în Muntenia din Turcia, dacă era din or. Adrianopol, era de 250 de bani. Dacă
marfa era din Persia – 166 bani, iar dacă marfa era din Veneţia – 333 bani. [37.]
În 1705 a fost pus în aplicare un nou tarif vamal, pe baza căruia s-a ridicat coeficientul de taxare în comparaţie cu cel vechi, aceasta având drept rezultat micșorarea numărului de tranzacţii
comerciale, ceea ce a condiţionat faptul că veniturile vamale s-au micșorat și nu aveau atât de
mare importanţă pentru stat. Către anul 1733 domnitorul Munteniei Grigore Ghica a introdus o
schimbare în perceperea tarifară și anume, taxele vamale „ad-valorem” au fost înlocuite prin taxe
speciale în scopul contribuirii la mărirea veniturilor fiscale. El a stabilit în același timp la București o administraţie a vămilor, care era numită „Car va sara”. [38.]
Fiind de trei ori domnitor în Moldova, se presupune că anume Gr. Ghica a instaurat acest sistem
de percepere a taxelor vamale și în Moldova, în scopul ameliorării situaţiei financiare a acestui principat. Însă nici un document nu ne confirmă clar care era adevărata organizare vamală a Moldovei în
această perioadă.
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Abstract
The paper focuses on the territorial organization of administrative issues, looking at the remaining administrative aspects only insofar as they relate to the territorial organization of public administration and services. First, it is expressed the difference between the terms administrative-territorial division and administrative-territorial organization needs to be explained since they are often
used incorrectly or even as synonyms.
Any State divides its territory into administrative units to ensure proper administration and implementation of the whole set of functions and tasks for the entire expanse of the territory, and this fact was
hereby analyzed. Implementation of state power unit can demonstrate its viability through this organization, which is based on not only the actual space division, but division of powers, which makes planning
and managing successful. Taking into consideration the fact that the administrative-territorial organization aims at creating and management of territorial units, it must be done under proper management and
possess a degree of stability to ensure the territorial basis of activity of central and local government.
In comparison with other countries similar in territory and size Moldova is not an extreme case
of territorial fragmentation. However, conducted analysis has shown that in Moldova there is a
large room to reduce the operational costs at both levels – municipal and raion - of the current administrative-territorial system.
Orice stat, pentru a putea fi bine condus și administrat își împarte teritoriul în unităţi administrative, cărora le recunoaște personalitatea juridică și le conferă totodată atît atribuţii de drept
public cît și privat. Trebuie să menţionăm că funcţiile și sarcinile statului sînt atît de complexe
încît ele nu pot fi realizate pe întreaga întindere a teritoriului său doar cu ajutorul organelor centrale. După cum menţionează autorul Cîrnaţ Teodor [1, p.79] „Numărul mare al cetăţenilor, ale
căror nevoi trebuiesc satisfăcute de aparatul de stat, face să fie imposibilă ca organele centrale să
îndeplinească singure, direct și operativ aceste activităţi. De aceea este necesar să se creeze în
cadrul statului, un număr de unităţi teritoriale, înzestrate cu organe chemate să exercite administraţia publică legată de viaţa locală”.
Acest subiect crează dispute în doctrina dreptului constituţional, astfel, profesorul Muraru
Ion la rîndul său menţionează: „fiind vorba de un factor comun – teritoriul – apare evidentă legătura ce există între noţiunea de organizare administrativă a teritoriului și cea de structură de
stat, precum evidentă este și dificultatea stabilirii deosebirilor între aceste două noţiuni.” [2, p.74]
Ulterior, autorul sus numit dezvoltă în lucrarea sa această idee, stabilind că „în timp ce subiectele
de federaţie îndeplinesc funcţii guvernamentale, unităţile administrativ-teritoriale înfăptuiesc
funcţii administrative”. Observăm totodată că organizarea în unităţi administrative este caracteristică atît statelor unitare, cît și celor federative. Alt autor, profesorul Arsenie Alexandru spune:
„organizarea administrativă a teritoriului nu depinde de forma structurii de stat, ea este distinctă
tuturor tipurilor de structură de stat.” [3, p.422]
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În dreptul constituţional mai întîlnim la definirea noţiunii de organizare administrativă a teritoriului două opinii diferite citate de profesorul Ion Muraru: „în timp ce unii autori consideră
organizarea administrativ-teritorială o delimitare a teritoriului și populaţiei în unităţi administrative, alţii o consideră ca delimitare a teritoriului în unităţi administrative.” [2, p.76] Autorul
consideră că cel de-al doilea mod de definire a organizării administrative a teritoriului este mai
exact din punct de vedere știinţific, motivîndu-se că chiar dacă este de neglijat „rolul populaţiei”
în realizarea acestei organizări și că populaţia este un criteriu care trebuie luat în consideraţie,
totuși „populaţia este factorul mobil, iar delimitările teritoriale sunt fixe.”
Analizînd cele menţionate mai sus, conchidem că organizarea administrativă a teritoriului
constă în delimitarea acestui teritoriu ca fiind un element stabil, iar populaţiei nu-i poate fi atribuit acest concept de delimitare deoarece pe lîngă caracterul său mobil, populaţia în interiorul
statului nu poate fi restricţionată la abitarea și activarea într-o unitate administrativ-teritorială
(UAT) anumită. Trebuie să mai menţionăm și faptul că deși organizarea administrativă a teritoriului este efectuată cu luarea în consideraţie a factorului uman, aceasta nu presupune careva interdicţii de plasare a populaţiei ci se limitează la buna organizare în folosul locuitorilor UAT.
Deci, din perspectiva dreptului constituţional, teritoriul constituie dimensiunea teritorială
a statului. Prin teritoriu statul stabilește legăturile cu cei ce îl locuiesc, asupra căruia statul își
structurează aparatul și își exercită suveranitatea. Prin noţiunea de teritoriu, statul localizează un
spaţiu asupra căruia doar el poate exercita puterea obligatorie. În continuarea acestei idei,
menţionăm opinia autorului Valeriu Didencu: “Prin organizarea administrativă a teritoriului se subînţelege delimitarea acestuia în unităţi administrativ-teritoriale în scopul asigurării
autorităţilor publice locale, a instanţelor judecătorești, precum și a activităţii, aplicării principiilor autonomiei locale și ale descentralizării serviciilor publice.” [4, p.167]
Organizarea administrativ-teritorială mai este tratată de către Aurel Sîmboteanu ca fiind „element
– cheie a reformei administraţiei publice” [5, p.76]. În legatură cu aceasta, autorul evidenţiază două
noţiuni care foarte des sunt confundate și ca rezultat prezintă dificultate în utilizarea ulterioară: divizarea administrativ-teritorială și organizarea administrativ-teritorială. „Prin divizarea administrativteritorială se subînţelege actul de împărţire a teritoriului ţării în mai multe unităţi administrativ-teritoriale. Prin organizarea administrativ-teritorială se subînţelege starea în care se află unităţile administrativ-teritoriale, precum și activitatea organelor de stat în vederea soluţionării tuturor problemelor
legate de divizarea administrativ-teritorială și de conţinutul proceselor ce derivă din aceasta.”
Respectiv, după cele menţionate mai sus deducem că organizarea administrativ-teritorială este
un concept mai vast decît noţiunea de divizare administrativ-teritorială datorită faptului că organizarea cuprinde divizarea dar nu se limitează doar la aceasta ci mai presupune și variate activităţi
care ar contribui la funcţionalitatea și eficienţa acestei divizări, adică presupune careva mecanisme,
strategii care ar avea ca finalitate o buna funcţionare a administraţiei în unităţile teritoriale formate.
Deci aceste noţiuni au o semnificaţie și conţinut diferit, ele nu trebuie să fie confundate.
De fapt, în continuarea acestei idei trebuie să amintim și opinia literaturii române, fiind reprezenatată de lucrarea profesorului Mircea Preda [6, p.520], care spune că noţiunea de „împărţire
administrativă a teritoriului” sau de „reîmpărţire” a acestuia este inadecvată și de neacceptat. Unităţile administrativ-teritoriale create de stat nu se „impart” și nu se „reîmpart”; ele rămîn рărţi
componente, intrinseci ale teritoriului naţional, unitar, indivizibil și inalienabil, astfel cum îl caracterizează dispoziţiile Legii fundamentale a României (prevederi, care de altfel pot fi găsite și în Constituţia Republicii Moldova în articolul 1). Autorul menţionează că “această noţiune este de neacceptat atît în formă cît și în conţinut, iar utilizarea ei denotă superficialitate și о elementară lipsă de
rigoare știinţifică”.
Același autor într-o altă lucrare stabilește că știinţa juridică și normele juridice trebuie să utilizeze noţiuni precise, cu sensuri și conţinut bine definite, lipsite de echivoc. În aceste condiţii,
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noţiunile și conceptele menţionate mai sus au înţelesuri diferite și ele nu pot fi folosite oricînd și
oricum, la întîmplare, numai în sensul lor comun, general. Și dacă ne referim exact la noţiunea de
“organizarea administrativ – teritorială” sau de “organizare administrativă a teritoriului” aceasta
este acţiunea primară, care are ca scop constituirea pe teritoriul statului, pentru prima dată, a mai
multor unităţi administrative, neavînd importanţă pe cîte niveluri se organizează acestea și care
sunt raporturile dintre ele. Orice alte modificări, ulterioare, ale acestei organizări primare nu pot
fi decît fie o îmbunătăţire, fie o reorganizare administrativă a teritoriului, după caz. [7, p.136]
Revenind la poziţia dreptului constituţional trebuie sa menţionăm și definiţia care aduce claritate în aceasta tratare: „delimitarea teritoriului statului în unităţi administrativ-teritoriale este efectuată în scopul realizării unitare a puterii de stat, distribuirii în teritoriu a organelor de stat, limitele
unităţilor administrative devenind limitele competenţei teritoriale a acestor organe de stat” [8,
p.17]. Respectiv, ceea ce mai sus era numit ca fiind inacceptabil se explică ca fiind nu o divizare
propriu zisă a teritoriului statului, ci o delimitare a puterii în unităţi-parte ale teritoriului întregului
stat, această procedură avînd ca scop o facilitare a realizării administrării publice în toată ţara.
În calitate de bază a poziţiei de drept constituţional ne servește articolul 110 din Constituţia
Republicii Moldova care stipulează organizarea administrativă a teritoriului și cadrul juridic al
localităţilor: “Teritoriul Republicii Moldova este organizat, sub aspect administrativ, în raioane,
orașe și sate.” Totodată, la capitolul bază normativă trebuie amintită Legea privind organizarea
administrativ-teritorială a Republicii Moldova [9], care dezvoltă reglementarea constituţională și
stabilește modalitatea de organizare a teritoriului Republicii Moldova sub aspect administrativ în
unităţi administrativ-teritoriale.
Divizarea teritorial-administrativă este caracterizată de către doctrinarii dreptului constituţional ca fiind un element relativ conservator al organizării de stat. Drept exemplu sunt oferite practicile de evoluţie a sistemelor unităţilor administrativ-teritoriale din mai multe state, care pot fi urmărite în lucrarea de drept constituţional comparat a grupului de autori autohtoni: Alexandru Arseni,
Vladimir Ivanov, Leontie Suholitco - „Marea Britanie, de exemplu, treptat a adaptata la necesităţile
sale sistemul , unităţilor administrativ-teritoriale, ale cărui baze au fost puse în perioada feudalismului. Divizarea teritorial-administrativă în RFG reflectă, în mare măsură, bazele sistemului administrativ existent în perioada fărîmiţării feudale. În Franţa, victoria revoluţiei burgheze a condus la
anularea sistemului teritorial-administrativ din perioada abolutismului și la instituirea unei noi divizări la începutul sec. al XIX-lea, fără a suporta ulterior modificări radicale. În SUA, cele mai importante elemente ale divizării teritoriale a statelor s-au constituit, de asemenea, în sec. al XIX-lea.”
[10, p.170] Acestea fiind spuse, realizăm elementul conservator al organizării administrativ-teritoriale, numit mai sus „divizare”, element ce contribuie la calitatea realizării administraţiei de stat.
În lucrarea lui Igor Munteanu aflăm că în Franţa, organizarea teritorială se numește în mod
plastic — “decupaj administrativ al teritoriului” [11, p.152], observăm că acest concept diferă de
cel al divizării, deoarece nu presupune o împărţire sau fărîmiţare, ci tratarea fiecărei unităţi ca
parte a întregului stat. Împărţirea administrativ-teritorială nu trebuie să însemne, în condiţiile
Republicii Moldova, o fărîmiţare a teritoriului naţional, fiindcă acesta poartă un caracter “indivizibil și inalienabil” (potrivit prevederilor articolului 3 (1) din Constituţie). Nici o redistribuire de
competenţe, nici o delegare de atribuţii între diferite nivele de autoritate publică nu poate însemna acceptarea unei secesiuni deschise ori tacite, pentru că aceasta ar însemna un atentat la principiul suveranităţii de stat, după care “nici o persoană particulară, nici o parte din popor, nici un
grup social, nici un partid politic sau o altă formaţiune obștească nu poate exercita puterea de stat
în nume propriu”, fiind echivalent cu “uzurparea puterii de stat care este cea mai gravă crimă
împotriva poporului” (articolul 2(2)). Autorul menţionează că statul este și el o unitate administrativ-teritorială, în limitele “frontierelor consfinţite prin lege organică”, și care cuprinde întreaga
populaţie a ţării.
140

Din punctul de vedere al dreptului administrativ [12, p.117], “organizarea teritoriului statului interesează în aceeași măsură atît puterea de stat, cît și colectivităţile locale, avînd o deosebită semnificaţie
politică și socială. În principal, prin structurile sale administrativ-teritoriale, statul urmărește să-și
creeze condiţiile pentru a conduce și guverna mai ușor societatea. Pe de altă parte, colectivităţile locale de toate nivelele caută să realizeze o gestiune autonomă a problemelor care le privesc”.
Amintind această expresie – “structură teritorială”, trebuie să specificăm că unii autori printre
care și Corneliu Manda fac o tangenţă între aceasta și organizarea administrativă a teritoriului și
drept rezultat aflăm că: “structura teritorială este vazută ca acţiunea administraţiei publice realizată într-o succesiune de „subdiviziuni” sau de „unităţi parţiale” din ce în ce mai restrînse” [13,
p.135]. Această explicare terminologică vine pentru a aduce claritate în concepţia generală de
acţiune a administraţiei publice care constă în realizarea de acte juridice și de fapte materiale sau,
într-o altă opinie, în „realizarea unor activităţi de organizare a executării și de executare a legii pe
întreg teritoriul statului”, dar și în „circumscripţiile teritoriale” sau în „eșaloane teritoriale”.
Amintind că administraţia publică în general dispune de o structură funcţională și una teritorială,
trebuie să menţionăm că în cazul realizării administraţiei publice locale mai întîi va trebui să determinăm obiectul acţiunii organelor și funcţionarilor administrativi și, respectiv, locul acţiunii acestora sau
al exercitării competenţelor lor. Astfel, observăm o altă abordare a organizării administrative a teritoriului, aceasta fiind o structurare teritorială a administraţiei publice, care poate fi privită și prin prisma
competenţei „circumscripţiale” [13] asociată cu о „distribuţie geografică” a organelor administraţiei
publice (centrale și locale) sau „implantarea” acestora la nivel central sau teritorial.
Cu siguranţă organizarea administrativ-teritorială reprezintă un element esenţial în construcţia și administrarea oricărei ţări, atîta timp cît permite guvernarea la scara întregului stat. În
continuarea acestei idei menţionăm și poziţia autorilor moldoveni Ion Creangă, Oleg Uţică din
lucrarea Organizarea administrativă a teritoriului în care găsim expunerea: „Administrarea statului presupune existenţa unor pîrghii de influienţă și control asupra individului, de dirijare și supunere a acestuia unor reguli generale. Una din aceste pîrghii este organizarea administrativ-teritorială sub diferite forme și structuri.” [14, p.6]
Funcţionalitatea organizării administrativ-teritoriale poate fi asigurată dacă are suport organizaţional, material și financiar, dacă sporește eficienţa activităţii organelor administraţiei publice, iar
prin aceasta și progresul social, bunăstarea populaţiei. Un rol aparte în realizarea politicii de stat în
domeniul organizării administrativ-teritoriale revine identificării și utilizării criteriilor care determină forma organizării administrativ-teritoriale a statului. Esenţa acestor criterii și arhitectura organizării administrative a teritoriului din perspectiva acestora poate fi urmărită în lucrarea “Reforma administraţiei publice în Republica Moldova”, autorul căreia este Aurel Sîmboteanu.
Observăm că la baza organizării administrative a teritoriului ţărilor europene se ţine cont de
criteriul economiei și eficienţei, a echilibrului în dezvoltarea social-economică a unităţilor, de
particularităţile sociale, aceștia fiind vectorii unei organizări judicioase a teritoriului, care favorizează dezvoltarea armonioasă a diferitor regiuni și localităţi. În procesul de organizare administrativă a teritoriului, însă, trebuie luată în consideraţie și experienţa istorică acumulată în decursul secolelor în acest domeniu, aceasta este important deoarece tradiţia istorică și experienţa naţională acumulată în acest sens ne pot sugera imaginea unui model de organizare administrativteritorială care și-a demonstrat viabilitatea și eficienţa pe parcursul a decenii, secole.
În condiţiile în care Republica Moldova și-a exprimat foarte clar opţiunea europeană, ar fi cazul
să tindem spre realizarea standardelor europene în materie de delimitare teritorial-administrativă a
teritoriului, să realizăm acţiuni concrete pentru armonizarea structurilor administrative și a legislaţiei cu cele existente în spaţiul respectiv. Trebuie neapărat luat în consideraţie și faptul că pe planul
organizării administrative a teritoriului ţările europene, dezvoltate din punct de vedere economic și
cu bogate tradiţii democratice, tind nu spre crearea unor unităţi administrative mici, ci a unora care
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dispun de un potenţial material, financiar și uman puternic în stare să susţină, în codiţii optime
dezvoltarea economico-socială și autonomia locală. [15, p.30]
Continuînd ideea de mai sus, ţine de menţionat că într-un studiu recent [16] se propune o
reformă prin crearea a două nivele, desfiinţînd sistemul actual de raioane și transformînd regiunile de dezvoltare în regiuni administrative, numindu-le „raioane” pentru a respecta prevederile
constituţionale. Moldova este relativ uniformă în termeni de relief , ceea ce permite divizarea relativ uniformă a ţării, fapt ce nu există în prezent. Optarea pentru unităţi mai mari, se datorează
și posibilităţii de implicare în cooperarea internaţională eficientă și posibilitatea accesării fondurilor de dezvoltare ale Uniunii Europene.
În contextul acestei propuneri, trebuie să amintim că tendinţa de conducere prin structurile administrativ-teritoriale a fost cauza schimbării mai multor modalităţi de organizare administrativ-teritorială, sub influienţa factorului politic. În prezent însă, prin politica de dezvoltare regională statul urmărește realizarea unei dezvoltări social-economice teritoriale echilibrate, uniforme avînd ca unităţi de
planificare - regiunile de dezvoltare, care la rîndul lor nu sunt unităţi administrativ-teritoriale.
Generalizînd cele expuse putem concluziona că deși organizarea administrativ-teritorială are
ca finalitate crearea și administrarea unor unităţi teritoriale, aceasta trebuie să fie realizată în baza
unei bune gestionări și să posede un anumit grad de stabilitate pentru a asigura baza teritorială a
activităţii organelor administraţiei publice centrale și celei locale. Orice stat își împarte teritoriul
în unităţi administrative pentru asigurarea unei bune administrări și pentru realizarea întregului
set de funcţii și sarcini pe întreaga întindere a acestui teritoriu.
Realizarea unitară a puterii de stat își poate demonstra viabilitatea prin intermediul acestei organizări, care are la bază nu doar divizarea spaţială propriu zisă, ci și divizarea competenţelor, fapt
ce determină o planificare și administrare reușită.
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LOCAL AUTONOMY IN THE FIELD OF INCOMES: PROBLEMS AND
SOLUTIONS FOR THE CASE OF LOCAL PUBLIC ADMINISTRATIONS
FROM THE REPUBLIC OF MOLDOVA
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Abstract
Prezentul articol pune în evidenţă acele aspecte ce ţin preponderent de autonomia locală în domeniul veniturilor, în special accentuează problematica legată de veniturile proprii ale APL din
Republica Moldova. În perioada 2005-2009 se observă reducerea continuă a ponderii veniturilor
proprii în structura veniturilor BUAT, indicând prin aceasta extinderea centralizării bugetare în
Republica Moldova. Deşi în structura veniturilor proprii, impozitul pe bunurile imobiliare are contribuţia cea mai mare, totuşi, impactul acestuia asupra autonomiei financiare a APL este modest.
Sistemul actual de taxe locale nu este eficient din două considerente: acestea deţin o pondere nesemnificativă în totalul veniturilor BUAT (2.5 - 3.2%) şi manifestă o tendinţă de lipsă de creştere cel
puţin în perioada analizată. Randamentul fiscal redus al taxelor locale face ca contribuţia acestora
la autonomia financiară a APL să fie practic neglijabilă. Eludarea fiscală, din cauza multiplelor
facilităţi şi înlesniri nejustificate conduce la restrângerea bazei fiscale, micşorarea veniturilor locale
proprii şi la erodarea echităţii fiscale prin favorizarea nemotivată a unor agenţi economici în impunere. În aceeaşi ordine de idei, APL nu dispun de drepturi legale şi pârghii reale pentru influenţarea
contribuabililor în vederea asigurării oportunităţii şi plenitudinii achitării impozitelor şi taxelor locale. Totodată, randamentul fiscal din impozitele şi taxele locale este puternic afectat şi de nivelul
scăzut de dezvoltare economică în Republica Moldova.
Local autonomy can be perceived only when local authorities possess adequate sources of
funding. When powers are delegated from the superior government level or assumed voluntarily
by a local authority, it generates obligatorily some needs in expenditures. In order to meet these
needs at a given cost, local authorities must elaborate specific expenditure programs requiring
resources of funding in this purpose.
After all, LPA’s must have sufficient capacity and flexibility in the budgetary process in order
to ensure correspondence between the level of resources and the level of real expenditures. Basing
on these interrelations, it is possible to define local financial autonomy as a combination of the
following three elements:
1. Local autonomy in the field of expenditures: the right and capacity to determine nature and
total value of local public expenditures and to distribute them for various goods and public services in accordance with the request of local communities; as well as the right and capacity to
manage local property;
2. Local autonomy in the field of incomes: the right and capacity to determine origin and volume of funding resources, rate at which different groups of beneficiaries must contribute to the
common fund, as well as the mode this fund (or types or specific units of resources) is used;
3. Local budgetary autonomy: the right and capacity to adapt the level of incomes to the level of
expenditures in different domains of public intervention, both within the frames of generations of taxpayers (by means of taxes, fees and payments) and among successive generations (inter-temporal, by
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means of debts). Thus, budgetary autonomy is the right and capacity to adjust both static and
dynamic limitation of local budgets. In addition, it requires local authorities to assume (financial)
responsibility for their decision before their communities.
Further, aspects concerning mainly local autonomy in the field of incomes will be highlighted
and, in particular, problems related with own incomes of LPA’s of the Republic of Moldova will be
emphasized.
Own incomes of LPA’s of the Republic of Moldova should be analyzed taking into account the
following principles:
• Local authorities shall be entitled, within national economic policy, to adequate financial resources of their own, of which they may dispose freely exercising their powers and responsibilities
and within legal limits (financial autonomy), (European Charter of Local Self-Government, ECLSG, art. 9, item 1). This provision strives to guarantee local districts against deprivation of their
freedom to fix priorities with regard to expenditures (Explicative report of ECLSG).
Fig. 1. STRUCTURE OF INCOMES IN ATU BUDGETS, 2005-2009, %
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• Taxes and fees (right of collection, incomes and power to set rates, if required, within some
predetermined limits) shall be assigned to local authorities except cases when these taxes would
generate significant horizontal externalities, involve unfair distribution of incomes among local
authorities or discrimination or distortions within authorities, which justify administration of
such taxes and fees at higher governmental level (principle of subsidiarity).
• In case when taxes and fees are assigned to local authorities, they shall have also power to intervene in their administration in order to improve their efficiency and efficiency of their corresponding
collections (fiscal autonomy). Fiscal autonomy presupposes certain discretion in the field of fiscal policies from the part of local authorities and, especially, in the field of setting the taxation rates.
• As far as possible, every local authority must fund from own resources expenditures it decides on (fiscal equality at the level of local authority).
• Fiscal equality solicits the local public services to perceive within a common frame of regulation for the local public services and to impose taxes and fees on citizens and legal persons in
accordance with their use of local infrastructures (tax-benefit principle).
• In purposes of regulation of local interest, local authorities should be able to collect payments, fines and taxes, as well as to grant authorizations and rights of use to local legal persons.
In absolute value, for the period of 2000-2009, total incomes of budgets of administrativeterritorial units (BATU) have experienced the trend of permanent growth. At the same time,
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share of BATU incomes in those of the National Public Budget (NPB) experiences fluctuant evolution: from 30.8% in 2002 to 24% in 2008. This trend could be partially explained by structural
modifications within the NPB frames.
For the period of 2005-2009, continuous reduction of the share of own incomes in the structure of BATU revenues is observed indicating thereby an expansion of the budgetary centralization in the Republic of Moldova.
For the analyzed period, decrease of the share of the BATU own incomes is observed from
18.35% in 2005 to 9.93% in 2009. At the same time, share of transfers to the structure of incomes
of ATU budgets grows (Fig. 1).
Analysis of the structure of own incomes of ATU budgets (Fig. 2) demonstrates that the largest share belongs to collection of the real estate tax (42%) and local taxes (29%). At the same
time, depending on the ATU the structure of own incomes is different.
Further, every local tax and fee from fiscal portfolio of LPA’s of the Republic of Moldova will
be explained from the point of view of the degree of LPA local autonomy at their setting.
I) Real estate tax. Under Fiscal Code (FC), real estate tax is “local tax representing obligatory
payment to budget from the real estate value”. FC establishes maximal rate of tax („ad valorem”
rate established in FC in percentage of taxable base of real estate that can differ from specific rate
of tax”. At the same time, under FC, LPA can establish specific rate of tax („ad valorem” rate in
percentage of taxable base of real estate established by the LPA’s representative authority during
adoption of a budget of the respective ATU”). Article 283 of the Fiscal Code provides tax exemptions. At the same time, FC regulates tax exemption granted by LPA authorities.
Fig. 3 demonstrates that despite of the fact that real estate taxes in the structure of own incomes
have the largest contribution, its impact on the LPA financial autonomy is modest.
Fig. 3. REAL ESTATE TAX PER POPULATION,
ATU2 level, MDL
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Under art.10 of the Law on local public finances, „tax base of every administrative-territorial unit
is estimated, except for the local taxes applied by local councils under the law, special resources obtained from execution of works, provision of services and other activities performed at a charge by public
institutions funded from the budget and transfers from other budgets”; this tax base is taken into account during calculation of transfers to the fund of ATU financial support. Consequently, in order to
increase the sum of transfers, LPA’s are not stimulated to administrate efficiently this tax.
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Fig. 2. STRUCTURE OF ATU OWN INCOMES, 2008, %
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In addition, art.283 of the Fiscal Code provides 27 cases when exemption for real estate tax (with
no compensation for lost sums to LPA’s) is applied and 3 cases when LPA’s grant respective exemption.
Fiscal evasion by the reason of multiple unjustified amenities and reliefs leads to restriction of
fiscal base, decrease of own local incomes and erosion of tax equity through unreasonable favoring of some economic agents in taxation. In these circumstances, LPA’s possess no legal rights
and real levers of influence upon taxpayers in order to ensure opportuneness and completeness
of local taxes and fees payment.
At the same time, fiscal efficiency of local taxes and fees is strongly affected by the low level of
economic development in the Republic of Moldova.
In this respect, it is required to undertake some measures to increase fiscal efficiency of this
tax, including reconsideration of exemptions inherent to this tax in order to restrict as much as
possible their number and to stimulate efficient administration of this tax from the part of LPA’s.
These statements are valid also for other local taxes.
II) Local taxes. Fiscal legislation of the Republic of Moldova contains no explicit definition for the
notion of local tax and fee. Article 6 of the Fiscal Code (FC), no. 1163-XIII of 24.04.1997, defines
tax as “a compulsory payment with gratuitous title, which is not related to the performance of
some specific and determined actions by the authorized body or the official thereof, for or in relation to the taxpayer who made this payment”. In its turn, the fee is “a compulsory payment with
gratuitous title, which is not a tax”. At the same time, art. 288, Title VII of FC, defines local fee as
“a compulsory payment made to the budget of the administrative territorial unit”, since system of
local fees is presented in article 289.
For local fees, FC establishes maximum rate („ad valorem” rate in percentage of the taxable
base from the object of taxation or an absolute sum”). At the same time, LPA authorities can establish specific rate of a local fee („ad valorem” rate in percentage from the taxable base of the object of taxation or an absolute sum, established by local public administration body when adopting the budget of the appropriate administrative territorial unit, and which can’t be bigger than
the maximum rate established under FC”).
With regard to local fees, FC determines the procedure and principles of local fees establishment, modification and canceling, their maximum rates, procedures of payment and criteria of
granting tax exemptions.
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Fig. 4. EVOLUTION OF LOCAL FEES AS SHARE IN
TOTAL REVENUES AND OWN INCOMES OF ATU’S, %
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Actual system of local fees is not efficient by two considerations: it has insignificant share in
total BATU revenues (2.5 - 3.2%) and manifests a trend of growth absence for the analyzed period
at least (Fig. 4). Publicity placement fee is the single fee that manifested a positive dynamic for the
period of 2005-2009 (from 1.5% in 2005 to 11.19% in 2009).
Analysis of the system of local fees’ structure of the Republic of Moldova demonstrates that
largest collections among 12 local fees were generated in 2009 by the following fees: commercial
and/or social services rendering units fee (44.14% of the local fees structure); territory accomplishment fee (12.75%); market fee (12.62%); publicity placement fee (11.19%); and, fee on the
auto passengers’ transportation services (10.03%). At the same time, the smallest revenues were
generated by the following fees: dog owners’ fee (0%); fee for organization of auctions and lotteries on the ATU territory (0.3%); resort fee (0.38%); local symbols application fee (0.38%); and,
parking fee (1.66%).
Fig. 5. PAYMENT FOR NATURAL RESOURCES PER
POPULATION, ATU2 level, MDL
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Situation is more unfavorable if we take into consideration ATU1 level where 2-3 fees are
collected and generating extremely reduced revenues.
Reduced fiscal efficiency of local fees results in their practically negligible contribution into
the LPA financial autonomy.
Analyzing functioning of fiscal legislation at the local level, the existence of a number of problems with negative impact on fiscal administration at the ATU level is stated:
- weak logistics support of tax collectors; absence of calculation equipment in the majority of
ATU’s of first level. These shortcomings do not allow strict recording and up to date collection of
taxes from private persons of ATU’s;
- there is no unique informational communication existed. Weak informational support of LPA’s
does not permit them to intervene operatively in the process of administration of local taxes and fees;
- LPA’s being responsible for collection of local taxes and fees under the Law on local public
finances have no real levers to cause economic agents to pay timely local taxes and fees.
In this context, it is required to design and develop specific mechanisms stimulating economic agents to pay timely local taxes and fees.
III) Taxes on natural resources are regulated by the Title VIII of the Fiscal Code (FC), no.
1163-XIII of 24 April, 1997. Taxes on natural resources represent a component of the system of
local taxes and fees (for II level of the local public administration: districts, m. Chisinau and m.
Balti, autonomous territorial unit with special legal status – Gagauzia).
Article 300 of FC provides that system of taxes on natural resources includes:
a) water tax;
b) mineral exploration tax;
c) tax on geological surveying of useful minerals;
d) useful minerals extraction tax;
e) tax on the use of underground spaces for the construction of underground facilities not
related to the extraction of useful minerals ;
f) tax on exploitation of underground facilities for developing entrepreneurial activities, not
related to the extraction of useful minerals;
g) tax on standing timber.
Contribution of payments for natural resources to provision of local public autonomy is also
modest (Fig. 5)
IV) Private tax. Private tax is regulated by article 11, Chapter II ”Special Provisions” of the
Law on annual budget (Law on the State Budget for the year of 2010) and represents “lump sum
payment collected during performance of transactions with public domain property in the process of privatization irrespective of the type of used funds”. Private tax is established at the rate of
1% of the purchase value of public domain property subjected to privatization, including value of
shares subjected to privatization. Private tax is paid prior signing of the sales contract and is forwarded to the state budget or administrative-territorial unit budget depending on the appurtenance of property.
V) Business license fee. Business license fee is regulated under the Law on business license, no.
93 of 15.07.1998. Under the Law, „taxation of patent holder is performed in the form of payment for
patent including income tax, fees for natural resources, commercial and/or social services rendering
units fee, territory accomplishment fee”. Monthly business license fee is provided in the Law on
business license and is collected in amount established for locality where business activity is to
be performed. Business license fee is paid to the account of local budget at the moment of license
issuance and in an amount corresponding to the minimum term of validity of license.
Basing on the performed analysis, we consider that the following solutions could contribute
to the growth of own incomes of public administrations of the Republic of Moldova:
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■ Increase of fiscal efficiency of local taxes and fees including by improvement of efficiency of
their administration, reconsideration of the system of tax incentives, design and development of
specific mechanisms to stimulate economic agents to pay timely local taxes and fees. Reconsideration of maximum tax rates for commercial units for the case of towns neighboring m. Chisinau.
■ Studies performed by SCLD (the Standing Committee of the EU on local and regional democracy) demonstrate that local and regional authorities possess a higher financial autonomy in
countries where they receive part of revenues from income tax and all revenues collected from
land and buildings tax. In this context, in order to increase financial autonomy of LPA’s of the
Republic of Moldova, for collection of income tax from private persons, it is reasonable to apply
principle of taxation in accordance with place of residence of the subject of taxation.
■ Elaboration of methodology for objective evaluation of the ATU tax base and optimization
of rates of taxes and fees collected by LPA’s in order to increase public incomes in local budgets.
■ Allocation powers to LPA’s on the matters concerning the establishment of rates and tax
base in the case of local taxes and fees.
■ Elaboration of stimulating mechanisms for LPA’s in order to extend tax base.

Bibliography:
1.Law on local public finances, no.397-XV of 16 October, 2003.
2.Fiscal Code of the Republic of Moldova, no.1163-XIII of 24 April, 1997.
3.Law on the State Budget for the year of 2010.
4.Recommendation Rec(2005)1 of the Committee of Ministers to member states on the financial resources of local and regional authorities.
5.European Charter of Local Self-Government.

149

THE NATION STATE AND GLOBALIZATION
GOGA Gina Livioara,
Asist.univ.drd. Universitatea “Danubius” din Galati

Summary
In the context of globalization, the issues concerning the ethnic, linguistic and cultural diversity of each European nation are best seen when analysing the EU integration. The globalization
and global culture representatives assert that the nation and nationalism are historically surpassed by the globalization. Yet, history itself has demonstrated that that the success of European
construction resulted in a strong national identity, as a solution and not a drawback for the European identity.
The emergence of the nation state was a very long process. The first states didn’t appear until
the 15th century and they were France, England and Spain. Before the emergence of the modern
nation state, Europe was a very diverse political order.
The state is “an original reality, larger than the ancient stronghold, the republic or the medieval princedom and less heterogeneous than the empire. It emerges in Europe stemming from a
monarchy that progressively creates itself a state and a nation by conquering provinces and by the
secular integration of his vassals, with a common identity.”1
“Its power was territorially and functionally divided between empires, kingdoms, princedoms and other types of government, between the political, religious and economical scope.
The political authority as such wasn’t absolute but divided between common jurisdictions. The
territory wasn’t the backbone or the main basis of the political authority because the feudal
relations were personalized and complex, while the cities alliances had a specific functional
role for the political order, based on business and military necessities, but without any supreme
authority over these forms of political organization. The Roman Catholic Church claimed a
very large jurisdiction in what concerns the ecclesiastic and laic issues, without any territorial
limitation”. “The nation state is different from these pre-modern forms by claiming absolute
sovereignty over a territory, with specific borders and by the total allegiance of its citizens.”2
“The sovereignty of this nation state stands put after the papal authority diminished, after the
empire’s collapse and the feudal subordination”.3
It is said that the nations existed even before the modern era. Unlike the state, “the nation
presents itself as being a ‘natural entity’, which serves as its backbone and is able to survive and
overcome the political changes”.4 The nation is the product of history, with trans-historical
1 Edgar Morin, Thinking Europe, Ed. European Institute of Romania, Bucharest, 2008, p.60;
2 Michael Keating, The New Regionalism in Western Europe and the Political change, European Studies
Collection, ed. European Institute, Bucharest, 2008, p.27;
3 Edgar Morin, op.cit, p.60;
4 The theories of the French revolution period consider the nation as being “a legal entity, represented by
the individuals that form the state, yet different form them and the titular of the subjective sovereignty
right” R. Capitant in Alain Gélédan, Véronique Godfroy, Frédéric Grolleau, Christine du Halgout,
Charles Henry, Jean-Claude Poizat, Guy Rossi-Landi, Dictionary of political ideas, Dictionary Series,
Ed. European Institute, Bucharest, 2007, p. 292;
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elements while the nation state is the global mechanic of this extraordinary engine of history, which is the nation. The national state isn’t a passing or a insignificant reality either, according to some
authors, it is a long fusion with the capitalism. Even the industrialism was seen as being an explanation for nationalism, an unacceptable idea, given that the nationalist ideas care forward before
the industrialization.1
As the nationalism, from the ideological point of view, can be modern, dating from the end of
the 18th century, the nation and the national conscience have to be older. “The nation is always
present, even is not acknowledged every time. The historian’s task is to reveal its deep structures,
to indicate the process, mostly a slow one, through which nations define and complete themselves, becoming nation states”. Most likely, the nations had an older tradition until they could reach
their destination- becoming states.2
If the state is a universal legal form, the idea of a nation-state couple will not be present in each case.3
Some authors4 think that nations are a product of nationalism. In what concerns the relation
between the nation and the state, Gellner wrote about “that great culture” which invades society
and has to be backed by a polity. He identified nationalism as being a specific political principle,
which implies that the state and the nation have to be congruent. The origin of nationalist political movements was considered to be, according to Gellner, the consequence of the uneven dissemination of modernization and in this case they will try to find their own solutions. In spite of
the way he tried to explain the nationalism, Gellner stressed the fact that a state has to be national
and that a modern state’s national identity is determined by a more profound and more significant process of social and economical modernization.
In the context of globalization, the issues regarding ethnical, linguistic and cultural diversity
of European nations are highlighted when analysed from the EU integration perspective. What is
sad is the fact that the way to discover the cultural inheritance takes place throughout the threat
of federalization of Europe, rejected by nationalist feelings, or throughout “the convergence of
manners” and “the cultural standardization”, diffused by the USA.5
The determination to keep the national identity has been, most of the times, a drawback in
the rapid federalization process of Europe.6 There have been also cases in which other reasons led
1 For details see Ilie Badescu, National State in the Globalization Context, op.cit., p.9; Guy Hermet, History of Nations and Nationalism in Europe, Ed. European Institute, Bucharest, 2005, pag.16; Philip Spencer, Howard Wollman, Nationalism: a critical introduction, Ed. SAGE, London, 2002, p. 35;
2 For details see Gerard Delanty, Krishan Kumar, The SAGE Handbook of Nations and Nationalism, Ed.
SAGE, London, 2006, p. 12; A.D. Smith, Nations and History, 2001 in M. Guibernau and J. Huitchinson, Understanding nationalism, Cambridge, Polity Press, p.22; Ernest Gellner, Nations and Nationalism, Ed. Basil Blackwell, London, 1983;
3 Such examples are given by the multinational states (former USSR, former Yugoslavia ), Germany before
the unification, Belgium, the Kurd nation, the Indian Community in the US; Alain Gélédan, Véronique
Godfroy, Frédéric Grolleau, Christine du Halgout, Charles Henry, Jean-Claude Poizat, Guy RossiLandi, Dictionary of political Ideas, Dictionary Series, Ed. European Institute, Bucharest, 2007, p. 290;
4 This opinion was criticized as being too abstract and lacking historical details. See Ernest Gellner, Nations and Nationalism, Ed. Basil Blackwell, London, 1983, p.18; Philip Spencer, Howard Wollman,
Nationalism: a critical introduction, Ed. SAGE, London, 2002, p. 34-36;
5 Edgar Morrin, Thinking Europe, Ed. European Institute of Romania, Bucharest, 2008, p.60;
6 The referendum results in France and The Netherlands regarding the European Constitution contradicted the statements in the Preamble of the Treaty Establishing a Constitution for Europe, that the European nations, proud of their identity and national history, will try to overcome old divisions in order to
build a common future; there is also the possibility that many of the French and Dutch weren’t familiar
with the Treaty’s content.
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to the blocking of some European desiderata, but the most common one was the fear of diminishing certain traditions and religious cultures.1
Jose Ortega y Gasset2 stated that nationalism oriented towards the exterior turns into a nationalism oriented towards the inside, each nation being irritated by everything specific to another
nation, including the writings and thinking.
The need for a European identity or conscience hasn’t emerged yet. For now, the studies regarding the national identity in a European context stem from a nationalism with different causes. On one hand, we are taking about the resistance to anything new. On the other hand, the
nations do not understand what the EU is. Then, there are the memories of the Second World
War’s consequences, which led to the fragmentation of Europe.
The contention and wars between Europe’s nations were not the solution for their political
and economic problems. Being named “a geopolitical and cultural entity, more or less abstract”
and always being admired for its diversity (cultural, linguistic, religious and political), we are
confronted with the question if “national identity is threatened by globalization or it will win
this battle?”3
On the same lines, the globalization and global culture representatives assert that the nation
and nationalism are “historically overwhelmed by globalization”, because the “central approach of
the global culture (...) fails to see the meaning of proliferated ethnical nationalisms (...). The modern approach lacks historical depth and the unfading one (...) has a minor explicative power, although it draws attention on the necessity of a broader historical frame”.4
Rene Girault’s conclusions from the study regarding European identity are significant.
The European identity can’t be discovered but in the European historical frame, without limiting it to the 20th century.5 The unity elements that persist in an obvious ethno-cultural diversity are the “result and not the basis of the European social and historic evolution”.6 In what
concerns the need of national identity, Tartler showed that “a population becomes more aware of its nation’s existence through history and common sacrifice”, and “the main purpose of
the (common) identity in a nation is to indicate the difference between them and ‘the others’
as ‘inferior’ and ‘we’.”7
“Europe has diminished” when the European states were dominated by the great global
powers, but the “geographical diminution conferred a great form and density to its diversity
and cultural richness”.8 At the end of the Second World War, “the peace and security major
1 The most appropriate example is Ireland’s negative veto, on 12 June 2008, 53% votes against the Lisbon
Treaty, which was thought to be the best thing to do, as long as it made significant changes in the national
politics. First, it referred to the liberalization of abortion, which was impossible considering the catholic
orientation of the country. Second, in what concerns the common security and defense policy introduced
by the Treaty, under the authority of the High Representative, Ireland declared itself as being incompatible,
due to its neutral foreign policy. There are also opinions according to which Ireland’s role in the EU was the
affirmation of its national identity and the integration didn’t “make it more European, but less British”. See
Adrian Ivan, United States of Europe, Collection of European Studies , Bucharest, 2007, p.279;
2 José Ortega y Gasset, Europe and the idea of a nation, Ed. Humanitas, Bucharest, 2002, p.24;
3 Grete Tartler, Nation’s Europe, Reason’s Europe, Ed. Cartea Romaneasca, Bucharest, p.7;
4 See A.D. Smith, Nations and nationalism in a global era. Polity Press, 2000, pag.6, citat de Ilie Badescu,
The nation state in the globalization context, in Globalization and national identity, p.14, Ed. Administration and Internal Affairs Ministry, Bucharest , 2006;
5 René Girault , European identity and conscience in the 20the century, Ed. Curtea Veche, Bucharest, 2004, p. 174;
6 Ioan Humă, Communitary Law, General Part, Ed. Didactică și pedagogică, Bucharest, 2007, p. 9,10;
7 Grete Tartler, op.cit., p. 8;
8 Edgar Morin, op.cit., p. 155;
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threats were represented by nationalism and nation-state, both discredited bi\y the war”...,
“the states were no longer able to provide for the citizen’s safety without establishing a terror and
violent balance with other states.”1 A significant part of the political elite rejected the idea of a
sovereign state, as the state was seen as “the most dangerous form of political organisation that
has to be overcome or at least changed.”2
On the other hand, after the Second World War it can be noticed that the differences between
European societies are starting to fade away and are replaced by a bias of society unification,
which wasn’t received very warmly.3 Starting form here we can witness the crystallization of the
idea that a solid community construction can only be made by cultural unification and since “no
civilization spreads without a fight”4, there were many moments in which the community construction felt the pressure of obstructions.
R. Frank approaches the ambivalent identity question, analysing European identity together
with the national one, in a context in which the conflict between people would create a certain
hate towards ‘the others’. This example seems to convince when it comes to war veterans and war
prisoners and their sufferance creates ‘bonds and a conscience of resemblance’, which can stand
for a European identity.
National identity always relates to a group and, generally speaking, means being different
from ‘the others’. It is ‘positively or negatively defined, from the past or present perspectives, rather than a mirror to the future.”5 If the national identity is stronger than other identities, we have
to face rivalries or, on the contrary, national identity will merge with them.
If, in Asia’s case, “the idea of a widespread cultural homogeneity” was successful, in Europe
“the space frame of multi-cultural tolerance” is still maintained.6 “The new European conscience
is more and more sensitive to the unique European cultural diversity” and it is a perceived as
being the Europeans common legacy and a multi-cultural richness.7
The motto- “Unity in diversity” was seen by the political leaders as being the only way in
which European nations will be able to assure “the respect each ones rights, with accountability
towards the planet’s future generations”. This is the reason why the Preamble of the Treaty Establishing a Constitution for Europe states, as a principle, the respect of member states national
identities, as well as their cultural and linguistic diversity, because from Europe’s cultural, religious
and human inheritance, the universal values of inviolable and fundamental human rights and the
values of democracy, equality and state law have developed”.
The pro-federalist voices reached the conclusion that belonging to the European fund, seen as
a product of history in which each nation fought with each other to maintain its territorial integrity, assured the success of European construction and proved that “a strong national identity
can only be part of the solution and not an obstacle for the European identity”, so that overcoming
the barriers will be made by creating a common tradition.8

1 John McCormick, Understanding European Union, Ed. Codecs, Bucharest, 2006, p.84;
2 Paul Magnette, Europe, the state and democracy. The tamed state, Ed. European Institute, Bucharest,
2005, p.33-34 ;
3 René Girault , op.cit., p. 36;
4 Alvin Toffler, The Third Wave, Editura Politică, Bucharest, 1983, p.131;
5 Robert Frank in European Identity and Conscience in the 20th Century, by Rene Girault, Ed. Curtea
Veche, Bucharest, 2004, p.140-141;
6 Grete Tartler, op.cit., p.6;
7 Edgar Morin, op.cit., pag.156;
8 Grete Tartler, op.cit., pag.10-11;
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Together with the emergence of the global ‘crisis’, which didn’t lack contradictions, another
opinion was underlined, according to which we are witnessing the end of 500 years of capitalism1.
In our opinion, this statement is strictly connected to the emergence of the nation-states.
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Resume
L’impact des TC dans les pays du Sud a accentué les mobilités de chercheurs du Sud vers
les pays du Nord. Grâce aux campus numériques dans les pays comme le Cameroun, le Congo,
le Gabon et le Tchad, les chercheurs africains migrent de façon temporaire (stages, colloques,
réunions scientifiques) et de manière durable (emplois d’enseignants-chercheurs, bourses
post-doctorales…)
Notre étude se propose d’analyser toutes ces mobilités pour voir comment elles contribuent au développement de la diffusion du savoir et donc du développement des universités
dans le Sud.
On s’interrogera sur l’impact de ces mobilités sur le développement de l’Afrique surtout
lorsque l’on sait que « l’économie de la connaissance » peut être source d’innovation et de
développement.
Ces mobilités (intellectuelles et techniques) peuvent-elles réduire la pauvreté en
Afrique ?
Notre analyse devra également mettre un accent particulier sur les différentes approches du
concept diaspora (sociologique, organisationnelle de la diaspora en tant que facteur de développement socio-économique de l’Afrique.
A travers une recherche documentaire, grâce à la lecture de documents, c’est toute la problématique de la mobilité et plus largement de la migration, source de développement de l’Afrique
Centrale que nous analyserons.
Une typologie des diasporas africaines permettra de vérifier l’hypothèse selon laquelle
les TIC ont un impact dans la mobilité du chercheur, de l’ingénieur et du technicien africain.
Mots cles:
Mobilité, Afrique Centrale, Chercheurs, Développement.
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I – INTRODUCTION
Chaque année l’Afrique perd un grand nombre de ses travailleurs les plus qualifiés au
profit des pays du Nord. D’après Kouamé (2000), ce phénomène qualifié de fuite de cerveaux1 remonte des indépendances africaines. Loin d’être un phénomène nouveau, la migration des cerveaux a tendance à s’amplifier dans ce continent qui fait face à un exode massif
de son élite.
Les déterminants de ce brain-drain2 (drainage de cerveaux) sont multiples. Notre étude formule d’emblée l’hypothèse que les TIC ont accentué ces mobilités scientifiques et techniques de
chercheurs de la sous région Afrique Centrale, tant il est vrai que les TIC ont profondément bouleversé de façon significative la recherche et au-delà l’enseignement supérieur.
L’arrivée d’Internet comme outil de technologie moderne a facilité la mobilité de nombreux
scientifiques notamment ceux des pays comme le Cameroun, la RDC, le Congo Brazzaville, le
Gabon, la RCA et le Tchad.
II – CONTEXTE
Les TIC constituent « une chance » en Afrique restée jusque là ancrée dans sa longue et vieille tradition orale. Comme le démontre Pascal Renaud3. Malgré les difficultés inhérentes aux faibles infrastructures« l’Afrique est loin d’être tenue à l’écart du réseau mondial. Internet suscite un
immense espoir dans la jeunesse scolarisée […]. Internet apparaît donc à beaucoup comme une
chance exceptionnelle pour le Sud. Dans quelques départements universitaires équipés, les salles
d’ordinateurs ne désemplissent pas. L’esprit critique s’installe et les enseignants sont amenés à revoir leurs cours… »
Introduites vers les années 90 en Afrique Centrale, les TIC se sont répandues dans cette partie
du continent. Selon une étude de la mission économique de l’ambassade de France au Cameroun4, « on dénombrait en 2007, 14 millions d’abonnés au téléphone (dont 98% pour le mobile),
pour une population estimée à 102 millions d’habitants, soit un taux de pénétration de 14 %. Ces
chiffres globaux masquent de fortes disparités entre les pays : le Gabon se positionne de loin
comme le marché le plus développés suivi par le Congo, le Cameroun, Sao tomé et la Guinée
équatoriale, le Tchad et la RCA accusent un retard considérable, le potentiel de développement de
la RDC est à la hauteur de sa population (63 millions d’habitants soit plus du double de celle des
7 autres pays réunis) ».
Cette étude de la Mission économique de l’Ambassade de France réalisée en 2007 précise que
sur les lignes et les mobiles 8 pays d’Afrique Centrale parmi lesquels, le Congo, le Cameroun, le
Gabon, la Guinée Equatoriale, la RCA, la RDC, le Sao Tomé et principe ont connu des explosions d’utilisateurs qui s’élèvent en millions.

1 Migration des cerveaux : communément appelée « fuite de cerveau », désigne les flux migratoires des
scientifiques et des chercheurs s’installant à l’étranger pour trouver de meilleures conditions de travail
ou de rémunération.
2 Brain-drain : c’est l’équivalent de fuite des cerveaux chez les anglo-saxons.
3 Internet en Afrique : un immense espoir dans la jeunesse, article de Pascal Renaud paru dans la revue
électronique TIC et développement – 16 nov. 2001
4 Le marché des TIC en Afrique Centrale, source Mission économique de l’Ambassade de France au Cameroun www.ubifrance.fr
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Lignes fixes et mobiles dans la Région (2007)
Pays
Fixe
Cameroun
230 000
Congo
12 000
Gabon
40 000
Guinée Equatoriale
11 000

RCA
RDC
SAO TOME et
Principe
Tchad
TOTAL

Mobile
4 536 000
1 330 000
1 266 000
80 000

Total
4 766 000
1 342 000
1 306 000
91 000

9 000
10 500
7 800

165 000
5 469 500
30 000

174 000
5 480 000
37 800

13 000
333 300

920 000
13 796 500

933 000
14 129 800

Source : Mission économique de Yaoundé d’après les agences régulateurs
Sur le plan intellectuel, les TIC ont permis à plusieurs enseignants chercheurs d’Afrique Centrale de se mettre en réseau avec leurs homologues du Nord grâce à la participation à des colloques, des réunions scientifiques et pourquoi pas l’amélioration de la qualité de leurs enseignements, réduisant ainsi le grand fossé existant entre le Nord et le Sud. Ainsi du réseautage social
(JA Barnes, 1954, E. Bottu 1957, Granavetter, 1973), les chercheurs africains connaissent actuellement un réseautage mondial favorisé par les bienfaits de la mondialisation, outre ses avatars
économiques, comme le souligne si bien le philosophe sociologue canadien Marshall Mc Luhan,
le monde est devenu « un village planétaire »1 ;
Au Gabon par exemple, l’Agence universitaire de la Francophonie a permis d’accélérer la réforme LMD en cours à l’Université Omar Bongo de Libreville, grâce à l’introduction des TIC qui
a rendu possible :
 La rénovation de l’enseignement et de la vie universitaire
 La réponse aux demandes de formation et de la recherche de moyens
 La diversification des outils de l’enseignement et les apprentissages
 L’amélioration des relations entre l’université et la société par une meilleure lisibilité et la
cohérence de l’offre de formation.
Au Congo Brazzaville, l’Agence universitaire a permis à l’Université de Brazzaville la mise en
place d’un campus numérique francophone. Ainsi en organisant un atelier de formation sur les
TIC à Brazzaville, l’AUF, grâce aux technologies éducatives, a favorisé la collaboration entre enseignants de l’Université Marien Ngouabi de Brazzaville et leurs homologues du campus
numérique pour la valorisation de l’enseignement supérieur à distance.
Au Cameroun, en RCA, en RDC et au Tchad, les TIC ont révolutionné la pratique des enseignants chercheurs qui ont amélioré la qualité de leurs enseignements. D’ailleurs dans certains pays,
enseignants et étudiants se livrent à des échanges scientifiques via Internet. Ces échanges touchent à certains cours, devoirs et recherche en ligne. Certains enseignants mettent en ligne leur
cours et les étudiants réagissent dans une perspective interactive.
III – CADRE CONCEPTUEL ET PROBLEMATIQUE
Notre recherche prend en compte deux approches théoriques de l’appropriation des TIC par
les universitaires et chercheurs africains.
La première approche est d’abord intellectuelle, et s’appuie sur l’approche constructiviste dans
laquelle l’étudiant construit lui-même ses connaissances en les assimilant à celles qu’il possède (St
Rommen et Lincoln, 1992).
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La deuxième approche est ensuite culturelle. Ici, c’est la méthode socio constructiviste qui est
privilégiée car elle insiste sur l’importance du partage, de la discussion entre étudiants et enseignants chercheurs (Latour, Callon).
IV – METHODOLOGIE
Notre méthodologie au cours de ce travail a été qualitative. Nous avons fait une recherche
documentaire en analysant les textes, les documents, les rapports, thèses portant sur l’impact des
TIC dans la mobilité des chercheurs.
V – RESULTATS PRELIMINAIRES
Les TIC ont un impact considérable dans la décision de migrer des enseignants chercheurs. Ils
sont à la base de l’élaboration d’une véritable stratégie de mobilité, notamment dans la recherche
de formation, de bourses post-doctorales ou de participation à des colloques ou réunions scientifiques. Depuis l’ouverture des campus numériques dans les universités congolaises (RDC), gabonaises, congolaises, centrafricains, tchadiennes et camerounaises, les universitaires se déplacent de plus en plus. Cette mobilité est bénéfique pour les chercheurs africains qui peuvent
échanger avec leurs homologues européens. Cet impact des TIC en Afrique constitue pour paraphraser Victor Scardigli, un « imaginaire collectif du progrès » [Scardigli, 1992, 42].
Le chercheur, l’universitaire africain, à travers les TIC qui est un « réseau social » (Dana Diminescu) franchit grâce à ce système d’information l’espace Schengen. Mais ce « réseau social »
que constituent les TIC a-t-il un impact sur le développement du continent africain ?
Quel rôle peut alors jouer cette diaspora scientifique et intellectuelle dans le développement du continent ?
VI – DE LA DEFINITION DU CONCEPT DIASPORA
Dans le dictionnaire de langue anglaise « Webster’s New Encyclopedic dictionary, édition,
1994 », diaspora désigne soit la dispersion des colonies juives hors de la Palestine après l’exil babylonien, ou encore les communautés juives vivant hors d’Israël et de la Palestine.
Ce terme est souvent absent des sciences sociales en dehors de l’historien américain Simon Dubnov, qui dans son ouvrage intitulé : Encyclopedie of the social sciences, utilise le terme « diaspora ».
Ainsi plusieurs définitions ont tenté d’expliquer cette catégorie. Nous vous appuierons sur le
modèle conceptuel de William Safran (1991) et de la typologie de Robin Cohen (1997).
Selon William Safran, le terme diaspora désigne « toute communauté expatriée minoritaire
dont les membres partagent plusieurs des six caractéristiques à savoir :
 Leur dispersion ou celle de leurs ancêtres, à partir d’un centre, vers au moins deux régions
périphériques étrangères
 Le maintien d’une mémoire collective concernant le lieu d’origine
 La certitude de leur impossible acceptation par la société d’accueil
 Le maintien du lieu d’origine souvent idéalisé, comme objectif de retour
 La croyance dans l’obligation collective de s’engager pour la perpétuation, la restauration ou
la sécurité de leur pays d’origine
 Et le maintien des relations à titre individuel ou collectif avec le pays d’origine.
C’est ainsi que le Dr Jérôme Monteu Nana (2008) faisait la typologie suivante de la diaspora africaine :
 La diaspora scientifique et technique qui concerne les chercheurs, les médecins, les ingénieurs, les informaticiens, les économistes, etc.
 La diaspora sportive et culturelle, avec les sportifs de haut niveau et les artistes
 La diaspora laborieuse, qui regroupe les travailleurs, les marchands
 La diaspora victime qui concerne les réfugiés politiques
 La diaspora financière et économique qui regroupe les entrepreneurs, les potentiels investisseurs
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 La diaspora douloureuse, qui regroupe les personnes issues du commerce transatlantique et
de l’esclavage.
La catégorie de diaspora dont il est question dans notre recherche est la diaspora scientifique
qui concerne les chercheurs et les universitaires de la sous région Afrique Centrale. Mais combien
sont-ils dans les pays de l’OCDE.
Tableau 1 – Les chercheurs d’Afrique centrale dans les pays de l’OCDE
Pays
Nombre de chercheurs en 2000
Afrique Centrale
469 787
Cameroun
57 050
RCA
9 855
Tchad
5 836
Congo Brazzaville
100 052
Gabon
10 951
RDC
66 482
Angola
195 674
Sao Tomé et Principe
11 732
Source : Dumon et Lemaître (2004), Docquier et Marfouk (2005)
VII – INTERACTION DIASPORA AFRICAINE ET DEVELOPPEMENT
Plusieurs chercheurs admettent qu’il y a un lien entre diaspora et développement du continent africain. Lorsqu’on observe les flux des transferts financiers de la diaspora vers le pays du
Sud, peut-on affirmer que l’argent envoyé par les africains de la diaspora contribue au développement du continent ?
Louis Bernard Tchekoumi1 affirme dans le cas de la diaspora camerounaise que celle-ci est
actrice du développement socio économique au Cameroun.
D’autres encore comme Samba et Le Masson, (2005) ainsi que Bokoto (2008) estiment que la
contribution de la diaspora est une source de financement alternatif du développement du continent surtout lorsqu’on sait que le transfert financier représente pour le Sénégal et le Mali, au
moins 80 % de l’aide publique au développement. C’est d’ailleurs ce que constatent Dembélé Moussa (2001) et Meyer (2001) qui estiment que face aux grandes mutations en cours dans le monde
contemporain, la contribution de la diaspora dans le secteur des TIC est remarquable.
Au Congo Brazzaville, la diaspora technique et scientifique a créé quelques très petites et
moyennes entreprises.
N°
1
2
3

Désignation
Elevage
des soeurs
Immaculée
Elevage
Bakekolo Serge
TBN - CONGO

date de création nature de l'activité
Nov. 2005
Sept. 2005
Janv. 2006

Elevage des poules
pondeuses
Elevage des poulets
de chair
Vente de produits
vétérinaires

chiffre d'affaire
nombre
(an)
d'employés
12.825.000

7

3.000.000

1

6.000.000

5

1 Louis Bernard Tchekoumi, Interactions pays d’origine dans le secteur du développement local au Cameroun : enjeux et perspectives. Département d’analyse et politique économiques.
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N°
4

5

6

7

8

Désignation
Elevage scolaire
de l'Ecole des 3
francs
Exploitation
agropastorale
des petites
soeurs
dominicaines
Délices
CoopérativesTraiteur
(Delcoop-T)
Groupement
agropastorale
de Kombé
(GAPK)
Fabrique
d'aliment de
bétail du Congo
(FAABCO)

date de création nature de l'activité

chiffre d'affaire
nombre
(an)
d'employés

2005

Elevage des poulets
de chair

1.050.000

2

2004

Maraîchage, élevage
ovin, pisciculture,
arboriculture et
assainissement

1.210.000

3

Juin 2004

Transformation des
fruits locaux en jus
et confitures

3.000.000

7

Nov. 2006

Elevage porcin et
maraîchage

1998

Transformation des
produits agro en
aliment de bétail

14

21.500.000

5

VIII – DEVELOPPEMENT LOCAL AU CAMEROUN : L’APPORT DE LA DIASPORA
D’après les statistiques de l’OCDE (2007), les transferts financiers des camerounais de la diaspora étaient de 11 millions de dollars (environ 6 600 millions de F CFA) et 60.6 millions de
dollars (environ 96 360 millions de F CFA) en 1980 et 1990. Ces transferts ont baissé jusqu’à 40
millions de dollars (environ 24 000 millions de F CFA en 2000). En 2006, les transferts de la diaspora représentaient 267 millions de dollars (environ 160 200 millions de F CFA). Ainsi en 2006
par exemple, les transferts de fonds de la diaspora camerounaise représentaient 1,5 % du PIB.
IX - CONCLUSION
En définitive, l’hypothèse de départ sur l’impact des TIC sur les mobilités des chercheurs a
montré que les mobilités permettent des échanges et le développement du savoir entre le Nord et
le Sud, ce qui prouve, comme l’affirmait Dana Diminescu, que le migrant qui quitte un point A
pour se rendre à un point B s’enrichit dans tout en investissant de quelque manière que ce soit vers
son pays d’origine. La mobilité du chercheur permet à celui-ci de faire une sorte de retour sur
investissement par le transfert de savoir, de bien et de flux financier.
Le chercheur faisant partie de la diaspora scientifique participe au développement de son
pays. Nous l’avons vu à travers les exemples des pays comme le Cameroun, le Congo où la diaspora technique et scientifique est active pour permettre le développement socio économique dans
ces pays. Comme Hervé Le Bras et Jack Lang, nous pouvons affirmer que l’immigration peut être
positive aussi bien pour le pays d’origine du migrant que pour le pays d’accueil. C’est à cette forme
de mobilité gagnant-gagnant que nous invite les migrations « mondialisées ». Plus qu’un défi, ces
migrations ou ces mobilités constituent l’avenir de l’humanité. Aujourd’hui, on parle de plus en
plus de co-développement. Celui-ci passe par l’investissement de la diaspora basée dans les pays
du Nord vers les pays du Sud.
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Abstract
The public budgets is a complex combination of autonomous and independent budgets, established under the economic and financial legislation, which give expression to the process of establishing, to the state, the funds necessary for achieving economic and social policy. From the economic
point of view, the system of public budgets show synthetic streams of revenue the state constitution,
its institutions, while public expenditure breakdown by destination (needs) of community, overall.
From the legal point of view the system of public budgets are authorization documents approved
by law that public revenue and expenditure during the fiscal-year. The national public budget (consisting of the state budget, state social insurance budget and local budgets) can be characterized as a
financial plan macroeconomic policy instrument of the state in economic and social policy document
to enforce the strategic objectives of the factors policymakers. Government budget also expresses instruments of fiscal policy, monetary and macroeconomic policy maker’s credit at a time.
Through public budgets are reflected in how financial resources can be mobilized and allocated by
priority - destinations taking into account the criteria of rationality, efficiency, economy and performance.
Keywords: budget, financial resources, income and expenses
Termenul de “buget” provine din limba franceză veche unde cuvântul „bougette”înseamnă un
sac mic sau pungă de bani. Această terminologie a fost preluată de ţările anglo-saxone o dată cu
cuceririle normande și de acolo s-a răspândit în toată lumea cu semnificaţía lui financiară.
În România noţiunea de „buget” se regăsește pentru prima dată în Regulamentul Organic al
Munteniei și Moldovei, în perioada 1831 – 1832. Cu toate acestea, din documentele vremii rezultă că și la noi se făceau previzionări ale veniturilor și cheltuielilor, chiar dacă se utiliza o altă terminologie2. Astfel, încă din sec. XVII se găsesc condici de venituri și cheltuieli, apărute pentru
prima dată în Moldova sub domnia lui Gheorghe Ștefan Vodă, (1654) și apoi în Muntenia în
timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu (1694 -1704). Aceste documente nu aveau un caracter previzional și executoriu, ci consemnau venituri și cheltuieli trecute.
Prima încercare de utilizare a unui instrument cu caracter financiar, modern, datează din
anul 1712, din cea de a doua domnie a lui Nicolae Vodă Mavrocordat care a prezentat sfatului
domnesc o dare de seamă cu privire la natura veniturilor și cheltuielilor ţării, cunoscută sub denumirea „sămile visteriei”.
Prima Constituţie română votată sub domnia lui A.I. Cuza, în 1864 face referire la bugetul
veniturilor și cheltuielilor ţării, care trebuie elaborat de puterea executivă și supus aprobării Adunării elective. În baza prevederilor constituţionale, prima lege a contabilităţii din anul 1864, reglementează modul de elaborare, aprobare și executare a bugetului de stat.
În anul 1864, a fost promulgată legea pentru înfiinţarea Curţii de Conturi, însărcinată cu
„Cercetarea și hotărârea socotelilor atingătoare de veniturile tezaurului, casieriilor generale ale
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judeţelor, regiilor și administraţiilor, contribuţiilor indirecte, precum și închiderea socotelilor
atingătoare de cheltuieli făcute de toţi agenţii contabili”.
În perioada interbelică sistemul bugetar a suferit o serie de modificări, atât în ceea ce privește
sistemul bugetar cât și pe linia efectuării cheltuielilor publice. Astfel, în vederea unei mai bune organizări bugetare ministerele elaborau bugete de interior prin care repartizau creditele bugetare între
serviciile centrale și cele locale, iar cheltuielile publice nu puteau fi efectuate decât în limita creditelor bugetare deschise pe baza prevederilor aprobate prin buget. administraţiilor, care aveau calitatea
de ordonatori principali de credite aveau dreptul de a dispune de creditele deschise.
Ordonatorii secundari de credite emiteau ordinele de plată în baza mandatelor emise pe numele lor prin ordonanţele de delegaţie. Plăţile se puteau face de către casieriile publice numai
după verificarea ordonanţelor și a mandatelor de plată. Cheltuielile publice locale se efectuau prin
serviciile de contabilitate ale administraţiilor respective, potrivit Legii contabilităţii publice
O modificare importantă în sistemul bugetar o reprezintă scindarea bugetului statului în buget ordinar și buget extraordinar. In bugetul ordinar se înscriau veniturile și cheltuielile încasate
și respectiv plătite efectiv, iar în bugetul extraordinar se cuprindeau veniturile neîncasate și cheltuielile neefectuate din exerciţiile bugetare anterioare.
După cel de-al doilea război mondial legislaţia bugetară a reflectat rolul statului monopolist
supracentralizat în care bugetul avea rolul de instrument tehnico-financiar subordonat principiului planificării socialiste.
Potrivit principiului centralismului excesiv al bugetului de stat acesta cuprindea toate veniturile, respectiv, toate cheltuielile inclusiv cele aferente bugetelor locale. În acest fel se înlătura orice
manifestare de autonomie financiară a unităţilor administrativ- teritoriale.
Procesul de restructurare a bugetelor publice pe principiile moderne, care să răspundă necesităţilor de ordin practic al modului de gestionare eficientă a fondurilor publice s-a dovedit a fi un
proces dificil. În lucrare vor fi prezentate principalele caracteristici ale bugetelor publice în acord
cu etapa pe care o parcurgem, având în vedere și cele mai bune practici internaţionale în domeniu. Categoriile de bugete ce se întocmesc la nivelul statelor alcătuiesc un sistem care diferă în
funcţie de structura organizatorică a fiecărui stat. Din acest punct de vedere deosebim:
• State de tip unitar (exemplu Franţa, România, Spania, Italia, Suedia).
• State de tip federal ( S.U.A., Canada, Germania, Elveţia)
Ca tablou comparativ al veniturilor și cheltuielilor publice bugetul de stat exprimă modelul
de intervenţie a statului în economie, inclusiv în societate în ansamblul său.
Bugetul public naţional exprimă de asemenea instrumentele politicii fiscale, monetare și de
credit ale factorilor de decizie macroeconomică la un moment dat. Prin sistemul bugetelor publice sunt reflectate modul cum resursele financiare pot fi mobilizate și repartizate pe priorităţi –
destinaţii ţinând cont de criteriile de raţionalitate, eficienţă, economicitate, performanţă.
Aceste exigenţe și cerinţe ale managementului performant sunt specifice principiilor bugetare
clasice și moderne printre care:
1. principiul anualităţii - obligă limitarea la o perioadă de un an efectuarea cheltuielilor și încasarea veniturilor bugetare. Principiul își găsește aplicarea în legea anuală privind bugetul de stat.
2. principiul universalităţii - obligă la înregistrarea veniturilor și cheltuieli lor totale - brute,
fără omisiuni și/sau compensări;
3. principiul unităţii - solicită ca toate veniturile și cheltuielile să fie incluse într-un document unic.
4. principiul specializării - impune restricţia ca un credit bugetar obţinut să poată fi folosit
doar pentru destinaţia iniţială, pentru care a fost solicitat.
5. principiul echilibrului - explică nevoia relaţiei de egalitate, în dinamică, dintre veniturile și
cheltuielile bugetare. Atât excedentul, cât mai ales deficitul bugetar prezintă semnale negative ale
stării de sănătate precare la nivelul macroeconomic.
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6. principiul publicităţii - precizează nevoia de dialog cu toate componentele societăţii pe tot
parcursul aprobării și executării activităţilor bugetare: elimină suspiciunea fraudelor în utilizarea banului public.
7. principiul unităţii monetare - impune obligaţia exprimării în unitatea monetară naţională a
tuturor indicatorilor bugetari. (Interzice folosirea oricărei exprimări valutare).
Spre deosebire de statele de tip unitar statele de tip federal sunt formate din statele(provincii)
membre ale federaţiei și unităţile administrativ-teritoriale. Federaţia dispune de organe supreme
legislative cu competenţe pe plan intern, în limita Constituţiei, precum și în relaţiile internaţionale. Statele componente ale federaţiei nu sunt subiecte ale dreptului internaţional ci au statut de
unităţi administrativ-teritoriale cu largă autonomie, având parlament, guvern și bugete proprii.
Structura bugetelor este formată din bugete federale, bugete ale statelor și bugete locale. Repartizarea veniturilor și cheltuielilor bugetare între state se face în mod diferit, în funcţie de gradul de
autonomie și de modul în care au fost delimitate competenţele între statul federal și statele membre ale federaţiei.
Cele mai importante resurse financiare se derulează prin intermediul bugetului federal și prin bugetele statelor, iar prin bugetele locale se utilizează, de regulă resurse financiare de importanţă redusă.
În România resursele financiare publice se gestionează printr-un sistem unitar de bugete care
formează bugetul general consolidat, ce cumulează la nivel naţional toate cheltuielile și veniturile
publice. Componentele sistemului bugetar sunt:
• Bugetul de stat;
• Bugetul asigurărilor sociale de stat;
• Bugetul fondurilor speciale;
• Bugetul trezoreriei statului;
• Bugetele instituţiilor publice autonome;
• Bugetele locale;
• Bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetele menţionate;
• Bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii;
• Bugetele fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat;
• Bugetele fondurilor externe nerambursabile.
Instituţiile publice sunt organisme prin care statul și unităţile administrativ-teritoriale organizează și își desfășoară activităţile. Legea nr. 500/ 2002 privind finanţele publice prezintă structura instituţiilor publice ce funcţionează în România: Parlamentul, Administraţia Prezidenţială,
ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome precum și instituţiile din subordinea lor, indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora.
Principalele sfere de activitate ale instituţiilor publice sunt:
• administraţia publicã;
• învãtãmântul;
• cultura;
• sãnãtatea;
• protecţia mediului;
• asistenta si protecţia socialã;
• activitãtile de interes strategic;
• apãrarea nationalã;
• ordinea publicã;
• justiţia;
• transporturile si telecomunicaţiile;
• cercetarea stiintificã.
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Echilibrul sistemului bugetelor publice reprezintă o problemă deosebit de importantă, căreia
i se acordă o atenţie pe măsură în economia contemporană și în toate ţările indiferent de gradul
de dezvoltare sau în tranziţie către un stat de drept și o economie performantă, tema dezechilibrului macroeconomic reprezintă o problemă cu totul deosebită.
Accentuarea dezechilibrelor bugetelor publice pe o perioadă mai lunga de timp peste medie,
reprezintă un grav pericol la adresa securităţii ţării, inclusiv un atentat la bunăstarea generaţiilor
prezente și viitoare. Este motivul pentru care guvernele ţărilor sunt preocupate pentru echilibrul
financiar general al statelor lor, pentru identificarea a noi resurse interne și internaţionale pe care
să le plaseze în acele sectoare/ramuri economice naţionale care să conducă la creștere economică
și bunăstare-prosperitate economică.
Bugetul de stat, prezentat ca un tablou al veniturilor și cheltuielilor statului, analizat în dinamică, de la un an la altul, dar și comparativ (planificat/executat) în plan naţional și internaţional,
reflectă astfel efortul factorilor politici de decizie de a se identifica cu interesele generale și de a
sacrifica interesele de grup și evident cele individuale.
Practica încheierii exerciţiului bugetar anual o lungă perioadă de timp, fie excedentar, fie deficitar, reflectă lipsa de profesionalism a managementului macroeconomic, financiar, valutar și
fiscal. Aceste dezechilibre evidenţiază deopotrivă lipsa de coerenţă atât în ceea ce privește politica
și filozofia fiscală și financiară, cât și în ceea ce privește identificarea priorităţilor legate de nevoile/cheltuielile sociale generale.
Procesul elaborării deciziei politice-juridice a bugetului, inclusiv fazele de execuţie și control
reflectă necesitatea fluxului permanent a acţiunilor bugetare realizate pe criterii profesionale tehnico-economice.
Transformarea aparatului administrativ al funcţionarilor publici în profesioniști cu statut independent autonom și eliminarea “politizării” finanţelor de conducere din insituţiile publice reprezintă premise favorabile pentru îmbogăţirea managementului bugetelor publice.
La nivel macroeconomic componentele politicii financiare ale statului constau în metodele și
mijloacele concrete privind procurarea și dirijarea resurselor financiare, precum și instrumentele,
instituţiile și reglementările financiare utilizate pentru influenţarea proceselor economice și a
relaţiilor sociale, într-o etapă determinată.
La nivelul unităţilor administrativ - teritoriale creșterea competenţelor și responsabilităţilor organelor deliberative și executive din administraţia publică locală implică stabilirea unor strategii financiare complexe care să creeze și să menţină o viziune de ansamblu a întregii activităţi financiare.
Aceste strategii și orientări care au un impact puternic asupra colectivităţii locale sunt consemnate în declaraţii de politică financiară. Principalele condiţii ale politicii financiare sunt: să fie
realistă, să aibă o largă bază de susţinere, să fie transparentă, să fie permanent actualizată și adaptată la condiţiile concrete existente și să fie elaborată sub formă scrisă în mod cât mai explicit.
Politica financiară, împreună cu politica economică, socială și monetară contribuie la realizarea unor obiective de mare importanţă economico - socială, de interes naţional, cu profunde
implicaţii internaţionale, cu un orizont imediat sau mai îndepărtat.
Politica financiară reprezintă cadrul strategiei financiare a statului, iar instrumentele și actele
administrative de planificare (bugetul), ţin de domeniul tacticii de realizare a acestei strategii. În
principiu, politica financiară poate stimula evoluţia economiei în direcţia dorită, prin modificarea cheltuielilor publice sau a impozitelor și taxelor. Alegerea uneia sau alteia dintre modalităţile
de acţiune practică depinde de decizia factorilor politici.
Politica fiscală, ca parte integrantă a politicii financiare, prin care se stabilesc sursele, metodele de prelevare și veniturile fondurilor publice, se interferează și acţionează corelativ cu alte componente ale acesteia, cum sunt: politica bugetară și politica monetară. Politica bugetară este expresia dimensionării și ierarhizării cheltuielilor publice prin acţiuni și instrumente specifice, iar
165

politica monetară reprezintă ansamblul acţiunilor și instrumentelor prin care banca centrală,
utilizând volumul (oferta) și costul (rata dobânzii) monedei, influenţează nivelul activităţii economice (produsul intern brut) și al preţurilor (rata inflaţiei).
Atât politica financiară, cât și cea monetară condiţionează în mod direct echilibrul financiar
la nivel macroeconomic. Echilibrul financiar reprezintă o stare optimă a finanţelor publice și
exprimă concordanţa dintre necesarul de resurse financiare, pe de o parte și resursele posibile de
mobilizat, pe de altă parte.
Politicile financiare se aplică în domeniul cheltuielilor publice, a resurselor financiare publice,
precum și în domeniul creditului bancar și a asigurărilor de bunuri, persoane și a răspunderii
civile. Resursele financiare publice vizează: veniturile ordinare, cu caracter fiscal și nefiscal, resursele financiare extraordinare procurate pe calea împrumuturilor contractate de stat, a emisiunii monetare, a privatizării și alte bunuri proprietate de stat. Aceste domenii sunt strâns legate
între ele, se întrepătrund și se completează reciproc.
Utilizarea sistemului politicilor implică realizarea unei auditări anuale, a controlului intern și
a situaţiilor financiare destinate să satisfacă nevoile de informare a diferiţilor utilizatori și duce la
monitorizarea performanţelor managerilor financiari. Asigură o bază pentru evitarea improvizaţiilor financiare, existenţa unor politici financiare sănătoase asigură o conștientizare a pericolelor
apelării la improvizaţii financiare și impune un control în utilizarea lor.
Improvizaţiile se consideră că apar dacă administraţia locală schimbă metodele contabile,
prezintă eronat veniturile, deturnează diferite fonduri, transformă cheltuieli ale exerciţiului curent în cheltuieli ale exerciţiului viitor, utilizează transferurile între fonduri pentru a acoperi anumite goluri de venituri și diminuează credibilitatea oficialilor locali prin proiectarea unui buget
slab fundamentat.
Politicile financiare ajută la realizarea unui consens și a unei consistenţe a procesului de luare
a deciziei, ajută la îmbunătăţirea procesului de elaborare a deciziilor financiare. O dată adoptate,
politicile financiare ajută la clarificarea scopurilor și obiectivelor întregii planificări financiare.
Un rezultat practic al adoptării politicilor financiare este reducerea dezbaterilor și discuţiilor
exhaustive de fiecare dată când se iau decizii, dacă acel aspect este abordat de către o politică financiară ce este deja adoptată. Stabilirea politicilor asigură de asemenea o continuitate în conducerea
activităţii financiare, mai ales dacă acestea implică o serie de oficiali aleși și personal executiv.
Existenta politicilor financiare contribuie la reducerea conflictelor și înţelegerii greșite prin
furnizarea angajaţilor a liniei directoare în domeniul aspectelor financiare și reducerea incertitudinilor și confuziilor. Dezvoltarea politicilor financiare duce la crearea unui climat de colaborare
în luarea deciziilor, contribuie la menţinerea unei stabilităţi financiare.
Planificarea financiarã este un proces prin care se introduc si se dezvoltã strategii, coordonate,
în vederea realizãrii scopurilor si politicii administraþiei publice locale. Aceste strategii sunt dezvoltate ca rãspuns la proiecţiile unor situaţii în diferite perioade viitoare .
Administraţiile publice locale evalueazã posibilitatea ca proiecţiile în viitor sã devinã realitate
si pregãtesc un rãspuns (un plan financiar) pentru a atenua consecinţele financiare nefavorabile.
Previzionarea financiarã este definitã ca procesul de proiecţie a veniturilor si cheltuielilor anilor
viitori bazat pe un set de presupuneri politice si economice specifice, care proiecteazã impactul
financiar viitor al programului curent de politici, a evoluţiilor economice si a presupunerilor.
Când este realizatã după bugetul anual, previziunea face legătura între bugetul anual, celelalte
planificãri pe termen lung si eforturile de dezvoltare localã. În acest context, previzionarea financiarã
multianualã a veniturilor si cheltuielilor contribuie la corelarea bugetului anual cu planificarea investiţiilor, a datoriilor, a planurilor strategice si a dezvoltãrii economice a comunitãtii.
Procesul previzionãrii financiare este determinat de astfel încât sã coreleze nevoile si obiectivele cu constrângerile administraţiei.
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Procesul bugetar presupune existenţa unor resurse financiare, precum și alocarea lor în scopul
furnizării către cetăţeni a bunurilor și serviciilor publice. Instrumentul în care își găsesc reflectarea
toate resursele financiare publice și cheltuielile publice îl constituie bugetul general consolidat.
Acesta cuprinde ansamblul bugetelor care reflectă fluxurile de venituri și de cheltuieli ale sectorului public, și anume: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale - care
constituie, laolaltă, bugetul public naţional, bugetele fondurilor speciale (extrabugetare), bugetul
trezoreriei statului, bugetele altor instituţii publice cu caracter autonom (spre exemplu, în ţările în
tranziţie, bugetul instituţiei care se ocupă cu privatizarea societăţilor comerciale cu capital de stat).
Pentru ca acest complex sistem de bugete să devină operaţional, este necesară, așa cum am
mai arătat, elaborarea politicii financiare a guvernului pentru o anumită perioadă. Se impune,
deci, existenţa cadrului juridic care să reglementeze, pe de o parte, categoriile și nivelurile impozitelor, taxelor și contribuţiilor percepute de la persoanele fizice și pe de altă parte orientarea
surselor financiare publice pentru finanţarea furnizării de bunuri și servicii publice.
Majoritatea autorilor definesc procesul bugetar ca fiind un ansamblu de operaţiuni care privesc elaborarea și aprobarea proiectului legii bugetare anuale, execuţia curentă a bugetului, încheierea și aprobarea contului de execuţie bugetară, precum și controlul bugetar. Uneori, descrierea
procesului bugetar pare a fi o listă a datelor de raportare, care pot fi respectate sau nu, însă procesul bugetar este mai mult decât un scadenţar al fluxului deciziilor. Procesul bugetar este o succesiune de secvenţe politice, deoarece:
• participanţii au un control asupra a ceea ce trebuie cheltuit, putând să opteze pentru un
program (proiect) sau altul, asupra unui loc sau altul;
• structurează concurenţa dintre entităţile finanţate de la buget și dintre programe ;
• influenţează sau ar trebui să influenţeze rezultatele politicilor, cum ar fi mărimea totală a
bugetului, distribuţia costurilor și beneficiilor etc.
Principalele caracteristici ale procesului bugetar sunt:
- concurarea actorilor multipli, cu obiective (scopuri) diferite, la desenarea procesului bugetar;
- vulnerabilitatea procesului la mediul înconjurător (o economie mai dezvoltată sau mai puţin
dezvoltată, atitudinile cetăţenilor faţă de cheltuielile publice și fiscalitate, faţă de deficitul bugetar);
- separarea plătitorului de impozite de decidentul bugetar; procesul bugetar determină atât
nivelul de explicitare pentru contribuabili a documentului buget, cât și mecanismele de asigurare
a acestei explicitări;
- constrângeri legate în special de nivelul deficitului bugetar, procesul bugetar stabilind limite
ale cheltuielilor publice și veniturilor fiscale la începutul procesului bugetar, astfel încât luarea
deciziei să aibă loc în condiţiile unor astfel de constrângeri.
Prima caracteristică a procesului bugetar este varietatea actorilor implicaţi în elaborarea bugetului
și ei sunt adesea în „conflict” în privinţa motivaţiilor și scopurilor. Astfel, potrivit Legii finanţelor publice și a situaţiei de fapt care are loc în decursul elaborării bugetului de stat, principalii actori sunt:
entităţile care sunt finanţate de la buget: Ministerul Finanţelor, Guvernul, Legislativul (Parlamentul);
grupurile de interese și cetăţenii, ordonatorii principali, secundari și terţiari de credite.
Parlamentul aprobă bugetul de stat pe ansamblu, pe capitole, pe articole și pe ordonatorii
principali de credite. Legislativul încearcă de multe ori să crească cheltuielile publice.
Motivaţia acestui comportament constă în faptul că parlamentarii sunt conștienţi că alegerea lor depinde de abilitatea de care dau dovadă pentru furnizarea de servicii publice, de realizarea unor programe și creșterea numărului de locuri de muncă în circumscripţiile pe care le
reprezintă.
Grupurile de interes sunt preocupate și ele de creșterea bugetului de stat. Ele caută să obţină
mai multe avantaje pentru membrii lor și să fie sprijinite fie prin creșterea cheltuielilor publice în
favoarea lor, fie prin reducerea impozitelor pe care le plătesc.
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Cetãtenii, deși nu au un rol direct în procesul bugetar, au adesea un rol indirect. Ei pot să
voteze prin referendum limitarea veniturilor fiscale, să respingă anumite forme de fiscalitate sau
să ceară echilibrul bugetar. Ei pot să-și exprime opiniile cu ocazia alegerilor sau cerând aleșilor
lor să ţină cont de opiniile prezentate de ei.
Acești actori variaţi nu au numai scopuri bugetare diferite și potenţial conflictual, dar ei, în
mod obișnuit, au niveluri diferite de putere. Astfel, puterea cea mai mare în cadrul procesului
bugetar de la noi o are Guvernul prin intermediul Ministerului Finanţelor. Combinarea diferitelor preferinţe și a nivelurilor diferite de putere trebuie să fie orchestrată prin personalul bugetar,
astfel încât să se obţină acordul tuturor actorilor care trebuie să respecte regulile jocului.
Dacă anumiţi actori au o putere destul de mare asupra bugetului, ei pot înceta să participe la
procesul bugetar sau pot deveni obstrucţioniști, blocând orice acord sau impunând soluţii rigide
și nenegociabile.
O altă caracteristică a procesului bugetar este separarea plătitorului de decident, și ea arată că
deciziile în legătură cu câţi bani și cum sunt cheltuiţi aceștia prin intermediul bugetului nu se iau
de cei care furnizează banii, ci de reprezentanţii lor (politicieni).
Plătitorii și decidenţii sunt două grupuri distincte. Primii nu sunt întrebaţi sau nu au prioritatea opţiunii în legătură cu dorinţa lor de a plăti sau cât doresc să plătească. Puterea statului, prin
instrumentele legale de care dispune, îi forţează pe aceștia să plătească.
Ei au doar posibilitatea să protesteze dacă plătesc prea multe impozite sau banii din impozite
sunt cheltuiţi împotriva dorinţei lor (felului în care ei ar dori să fie cheltuiţi) și să aleagă noi parlamentari care să-i reprezinte. Distribuţia dintre plătitori și decidenţi conduce la două caracteristici importante ale bugetarii publice:
• responsabilitatea publicã (a garanta că orice leu din banii publici este cheltuit conform aprobării și a raporta în mod corect contribuabililor cum au fost cheltuiţi banii) ;
• acceptabilitatea politicã (oficialii publici care iau decizii privitoare la buget sunt forţaţi spre
ceea ce contribuabilii doresc).
Despre procesul bugetar se poate spune că scoate în evidenţă și facilitează din următoarele
obiective:
a) creșterea sau reducerea cheltuielilor publice;
b) echilibrul sau deficitul bugetar;
c) schimbul (negocierea) dintre programe și obiective;
d) concurenţa sau minimalizarea concurenţei;
e) controlul financiar și managerial (privind depășirea cheltuielilor publice aprobate
și a altor forme de pierderi).
Din cauză că diferiţii actori bugetari au obiective diferite, ar fi dificil să se ajungă la un consens
în legătură cu obiectivele care trebuie accentuate. Unii actori pot pune accentul pe economie și pe
eficienţă, în timp ce alţii, pe reducerea cheltuielilor publice, limitarea sferei serviciilor publice etc.
Proiectele legilor bugetare anuale ale bugetelor stabilite la nivel naţional se elaborează de
către Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice. În vederea armonizării alocărilor cu utilizarea eficientă a resurselor bugetare, elaborarea proiectului de buget are la bază:
o prognozele indicatorilor macroeconomici și sociali pentru anul bugetar în cauză și pentru
următorii 3 ani;
o politicile fiscale și bugetare;
o prevederile memorandumurilor de finanţare, sau ale altor acorduri cu organisme și instituţii financiare internaţionale, semnate și/sau ratificate;
o politicile și strategiile sectoriale, a priorităţilor stabilite în formularea propunerilor de buget,
prezentate de ordonatorii principali de credite;
o propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor principali de credite;
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o programele întocmite de către ordonatorii principali de credite în scopul finanţării unor
acţiuni sau ansamblu de acţiuni, cărora le sunt asociate obiective precise și indicatori de rezultate
și de eficienţă; (programele sunt însoţite de estimarea anuală a performanţelor fiecărui program,
care trebuie să precizeze: acţiunile, costurile asociate, obiectivele urmărite, rezultatele obţinute și
estimate pentru anii următori, măsurate prin indicatori preciși, a căror alegere este justificată);
o propunerile de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum și de transferuri consolidabile pentru autorităţile administraţiei publice locale;
o posibilităţile de finanţare a deficitului bugetar.
Proiectul legii bugetului de stat este însoţit de un raport privind situaţia macroeconomică
pentru anul bugetar pentru care se elaborează proiectul de buget și proiecţia acesteia în următorii
3 ani. Acest raport va cuprinde un rezumat al politicilor macroeconomice în contextul cărora au
fost elaborate proiectele de buget, precum și strategia Guvernului în domeniul investiţiilor publice. Raportul și proiectele legilor bugetare anuale vor exprima politica fiscal-bugetară a Guvernului, precum și alte informaţii relevante în domeniu. După însușirea de către Guvern a proiectelor
legilor bugetare, acesta le supune spre adoptare Parlamentului cel mai târziu până la data de 15
octombrie a fiecărui an.
Pentru a corespunde nevoilor de informare diferite ale utilizatorilor, contabilitatea a fost
impartita in doua subcategorii sau arii de specializare : contabilitatea financiara și contabilitatea de gestiune.
Contabilitatea de gestiune este specializată în identificarea, captarea, măsurarea, conservarea,
analizarea, rezumarea, interpretarea și comunicarea informaţiei financiare, astfel încât ea să răspundă nevoilor utilizatorilor interni de planificare, control și evaluare a programelor și serviciilor
administraţiei. Scopul său este să ofere informaţii care să corespundă nevoilor specifice pe care
diferitele nivele de management (top, middle și low management) le au în domeniul lor de activitate și să asigure o folosire adecvată și răspunzătoare a resurselor.
Contabilitatea de gestiune ajută atât la realizarea previziunilor financiare pentru costurile și
realizările programelor viitoare, cât și la controlul și evaluarea ulterioară a acestor programe.
Determinarea și estimarea costurilor asociate diferitelor programe, servicii, activităţi sau unităţi
de lucru sunt esenţiale într-un sistem de contabilitate de gestiune bine organizat.
Cuantificarea costurilor unitare, a rezultatelor, a calităţii și a gradului de satisfacere obţinut, este un element cheie al sistemului de calculare a performanţelor și a productivităţii,
prin care se măsoară eficienţa și eficacitatea serviciilor. Informaţiile financiare și nefinanciare pot fi combinate pentru a se realiza rapoarte de performanţă pentru public și pentru alţi
utilizatori.
Implementarea unui sistem formal de contabilitate de gestiune este un proces dificil care necesită un personal instruit care să înţeleagă conceptele, terminologia, mecanismele și tehnicile
costului. Trebuie să fie dezvoltate proceduri bine definite de colectare, înregistrare, distribuire și
comunicare a costurilor.
Cei care instituie un sistem de contabilitate de gestiune trebuie să știe cum să îl conecteze cu
contabilitatea financiară, cu salariile, cu stocurile, cu activele imobilizate și cu alte sisteme informaţionale. Trebuie să se înţeleagă că procesul este costisitor și anevoios. Sistemele prost concepute pot genera informaţii inexacte, hazardate și care nu prezintă credibilitate. În plus, există întotdeauna pericolul ca avantajele sistemului să nu compenseze costul său.
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Summary
This work contains the definition, the structure, the tendency of development and transformation in the conditions of the Republic of Moldova of such key notions as force majeur. The work enlightens different points of view concerning this problem. This work deals with the juridical analysis
of the practical and theoretical aspects, which are using in the civil law. The author also expresses
one’s view regarding precision of the indicated position, the distinction in kind concerning Russian
legislation. The author determines the necessity to study this subject. The article is consistent, interest, actual and corresponds to all positions of the law, which regulates civil law. The author describes
all corrections and contradictions, which exist regarding this issue.
Прежде всего, отметим, что понятие форс-мажор имеет долгую историю развития. О vis
major было известно в Древнем Риме в I в. до н. э. В последующем в развитии данной категории можно выделить два периода. В течение первого периода преобладала объективная
ответственность, когда основанием освобождения от ответственности признавалось лишь
проявление высшей силы, силы природы в руках божьих in tus dei, что получило наименование Act of God в английском праве и Force Majeure во французском праве. Поэтому данный период именовался „теистическим”. Во второй период от понятия божьего промысла,
божьей силы юристы перешли к понятию vis naturalis (события естественного характера),
casus maior (необычайное событие) или damnun fatale (стихийное бедствие), а также vis
armata (воздействие вооруженных сил), incursus hostium (вражеские действия).
Юридическое значение форс-мажора заключается в том, что он (как обстоятельство,
за которое обязанная сторона не отвечает) является основанием для освобождения юридического или физического лица от ответственности за нарушение гражданско-правовых
обязательств или иных обязательств, возложенных на него законом; приостанавливает
течение срока исковой давности.
Для того чтобы исключить всевозможные риски, необходимо как можно лучше себя
обезопасить при заключении сделки, а с этой целью необходимо проанализировать всю
информацию и сделать соответствующие выводы.
Длительное время английское Common Law придерживалось принципа, что заключившее договор лицо, безусловно, связано этим договором и должно нести все последствия ситуации, когда оно будет не в состоянии исполнить свое обязательство при изменившихся обстоятельствах, если отсутствует прямо выраженное ограничение ответственности. Таковым было правило „абсолютного” договора, которое не допускало освобождения должника от ответственности, даже если неисполнение договора произошло в
результате события, не зависящего от нарушителя.
Сейчас все правовые системы предусматривают освобождение от ответственности при
наступлении определенных обстоятельств, не зависящих от воли должника. В английском
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праве практикуется доктрина „тщетности” (frustration) договора. В американском говорится об освобождении от ответственности вследствие коммерческой неосуществимости, во французском – в случае форс-мажора, германский закон определяет „отпадание”
основы сделки, а Восточно-Европейские страны освобождают сторону от ответственности при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как
чрезвычайные обстоятельства, непредвиденные и неотвратимые.
Для континентальной системы права для раскрытия содержания о „непреодолимой
силе” особое значение придают сочетанию двух критериев: объективного и субъективного.
Они включают в понятие непреодолимой силы, во-первых, явления, носящие внешний характер по отношению к предприятию или вообще к деятельности обязанного лица, и, вовторых, те факты, которые, не являясь внешними для предприятия или деятельности обязанного лица, не могут быть предотвращены даже и при применении наибольших усилий.
Как доктрина французской системы права, так и судебная практика едины в признании
только такого события форс-мажорным, наступление которого невозможно заранее предвидеть. Более того, событие должно иметь указанное свойство в отношении всех сопутствующих ему обстоятельств, таких, как срок его наступления, продолжительность, место наступления. При этом не имеет значения, носит ли такое событие характер стихийного бедствия, иного природного явления или представляет собой общественное явление.
Обстоятельства, а также их последствия для того, чтобы считаться форс-мажорными,
должны быть не только непредвиденными, но и непредотвратимыми, т.е. таковыми, чтобы должник не мог препятствовать их наступлению соответствующим разумным поведением. Только событие, которое является неизбежным и делающим соблюдение договорных условий невозможным, признается „непреодолимой силой”.
На практике стороны заранее включают в договор положения, определяющие их взаимные права и обязанности в случае наступления некоторых событий, находящихся вне
их контроля, независимо от того, влекут ли по закону такие события последствия в виде
тщетности договора или нет. Такие оговорки называются оговорки о форс-мажоре.
Причем, если форс-мажорные обстоятельства носят временный характер, ссылка на них
возможна только в период, когда они оказывали действие на исполнение обязательства.
В соответствии с положениями части (3) статьи 606 ГК РМ должник, который не может исполнить обязательство по причине форс-мажорных обстоятельств, обязан уведомить кредитора об этих обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательства. Если
уведомление не дошло до кредитора в течение разумного срока с момента, когда должник
узнал или должен был узнать о форс-мажорных обстоятельствах, последний отвечает за
убытки, причиненные вследствие неуведомления.
Вышеуказанные положения не лишают кредитора права требовать расторжения договора обратной силой, исполнения обязательства или уплаты процентов.
По своей конструкции, положения о форс-мажоре находят свое продолжение в статье
663 ГК РМ, согласно которой обязательство прекращается невозможностью его исполнения, если она вызвана обстоятельствами, за которые должник не отвечает.
В этом случае бремя доказывания невозможности исполнения обязательства возлагается на должника. Причем, должник, который не может исполнить обязательство, не
вправе требовать исполнения встречного обязательства кредитором, а в случае, если оно
исполнено, должен вернуть все полученное им, если только он не докажет, что невозможность исполнения возникла по вине кредитора.
Если же должник частично исполнил обязательство, исполнение которого стало невозможным, кредитор обязан исполнить встречное обязательство в размере своего обогащения.
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Под понятием «форс-мажорные обстоятельства» согласно Положения Торговопромышленной палаты Республики Молдова от 21.12.2004 «о выдаче сертификата о подтверждении наличия форс-мажорных обстоятельств» //Мониторул Офичиал № 51-54/164
от 01.04.2005, подразумеваются непредвиденные обстоятельства, вызванные такими природными явлениями, как землетрясение, оползни, пожар, засуха, ураган, проливной дождь,
наводнение, заморозки, снегопад и др., или социальными обстоятельствами, такими как революция, состояние войны, блокада, забастовка, запрет на импорт или экспорт на государственном уровне, эпидемия и др.
Перечень такого рода явлений и обстоятельств не является исчерпывающим. Обращаем
ваше внимание, что согласно указанному положению засуха включена в обстоятельство,
рассматриваемое действующим гражданским законодательством как форс-мажорное.
Определение обстоятельств как форс-мажорных осуществляется по следующим трем
критериям:
а) чрезвычайность обстоятельств;
b) непредвиденность обстоятельств, невозможность предусмотреть их при подписании договора;
с) объективная непредсказуемость и непреодолимость обстоятельств.
Обстоятельство может быть признано форс-мажорным только в том случае, если его
наличие объективно обусловило невозможность выполнения договорных обязательств
или ненадлежащее их выполнение. Обстоятельства, приводящие к нерентабельности выполнения обязательств, не могут быть признаны форс-мажорными.
1. В соответствии с положениями п. 7 Положения Торгово-промышленной палаты Республики Молдова от 21.12.2004 „о выдаче сертификата о подтверждении наличия форсмажорных обстоятельств” сертификат, подтверждающий наличие форс-мажорных обстоятельств (далее - сертификат), выдается по заявлению экономического агента, являющегося
одной из сторон договора, который представляет в Торгово-промышленную палату следующие документы:заявление, подписанное руководителем, в котором сообщается наименование, организационно-правовая форма и юридический адрес заявителя, а также излагается
суть заявления - почему данное обстоятельство, приведшее к невыполнению договорных
обязательств, следует считать форс-мажорным;
2. копию договора, содержащего форс-мажорную клаузу;
3. документ компетентного органа, удостоверяющий наличие обстоятельств, указанных в заявлении (пожар, наводнение, засуха, эпидемия), нормативный акт, подтверждающий факт запрета на импорт или экспорт, и пр.;
4. копии спецификаций;
5. документ, определяющий объем выполненных обязательств по договору;
6. квитанцию об уплате пошлины за рассмотрение заявления о выдаче сертификата.
При необходимости могут быть запрошены и иные документы.
Заявление и материалы, представленные и зарегистрированные рассматриваются Торговопромышленной палатой, которая выносит свое заключение. В заключении констатируется,
что обстоятельство (обстоятельства), которое имело место, может быть квалифицировано, в
зависимости от условий договора, как форс-мажорное, объективно препятствовавшее выполнению договорных обязательств, то есть обстоятельство определяется как форс-мажорное.
При этом, Торгово-промышленная палата может затребовать консультацию специалистов в данной области, а также проверить обстоятельства на месте.
После определения обстоятельств как форс-мажорных Торгово-промышленная палата выдает заявителю сертификат, оформленный на бланке учреждения и называемый
„Certificat”.
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Сертификат должен содержать всю необходимую информацию, позволяющую сторонам договора определить характер имеющих место обстоятельств или явлений, и установить их причинно-следственную связь с невозможностью частичного или полного выполнения договорных обязательств.
В случаях, когда Торгово-промышленная палата, исходя из представленных материалов и реальной ситуации, не признает обстоятельства форс-мажорными, она отказывает
в выдаче сертификата. Об этом сообщается заявителю в письменной форме.
Судебная практика свидетельствует о том, что при заключении договоров стороны
предпочитают расширять состав форс-мажорных обстоятельств, обстоятельств непреодолимой силы вместо формулирования дополнительных оснований освобождения от ответственности, хотя такая возможность предоставлена гражданским законодательством.
Содержание форс-мажорных оговорок различается в зависимости от многих обстоятельств, как фактических, так и юридических. Среди них в первую очередь следует назвать правовой режим договора, т.е. нормы применимого права, которые должны регулировать невозможность исполнения. Не вызывает сомнения, что чем более ясные положения по данной проблеме содержит позитивное право, тем в меньшей степени стороны вынуждены уточнять свои взаимоотношения в договоре на случай наступления обстоятельств непреодолимой силы.
В интересах обеих сторон заранее согласовать и внести в условия контракта конкретный перечень обстоятельств, которые стороны будут считать форс-мажорными, иначе
случаи наступления форс-мажорных обстоятельств могут истолковываться в соответствии с законодательством.
Так, форс-мажорная оговорка должна включать следующие элементы:
1. условие об освобождении стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, от ответственности за его неисполнение;
2. определение характера форс-мажорных обстоятельств;
3. перечень обстоятельств, рассматриваемых сторонами в качестве создающих невозможность исполнения обязательств;
4. указание на то, что соответствующие обязательства должны быть чрезвычайными,
непредвиденными при данных условиях, что они не зависят от воли сторон и относятся к
явлениям, причинно не связанным с их деятельностью;
5. обязанность уведомления в определенный срок о наступлении, предполагаемой длительности и прекращении обстоятельств, признаваемых форс-мажорными, т.е. возникшей и прекратившейся невозможности исполнения обязательств;
6. форма такого уведомления;
7. определение формы документа, подтверждающего наличие факта невозможности
исполнения, его действие во времени и каким органом он должен быть утвержден, удостоверен и т.д.;
8. название независимой организации, которая должна подтвердить факты, содержащиеся в уведомлении о невозможности исполнения обязательств;
9. договоренность о последствиях неуведомления или несвоевременного уведомления
о форс-мажорных обстоятельствах;
10. соглашение сторон о сроке форс-мажорного обстоятельства, в течение которого
контракт приостанавливается, а сроки его исполнения отодвигаются;
11. права и обязанности сторон после истечения срока действий форс-мажорных обстоятельств;
12. порядок расчета между сторонами в случае прекращения контракта вследствие невозможности исполнения;
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13. ответственность сторон за невыполнение этих обязательств;
14. иные, интересующие стороны контракта условия.
Нежданно-негаданно нагрянувший кризис затронул многие сферы нашей жизнедеятельности: «замораживается» строительство, останавливаются производства, увольняются работники. Многие, рассчитывавшие на кредиты, увы, оказались не у дел. Для немалого количества субъектов хозяйствования «кризисные» убытки могут проявиться в виде
санкций за невыполнение (ненадлежащее выполнение) взятых договорных обязательств.
Разберемся в том, может ли экономический кризис рассматриваться как форс-мажорное
обстоятельство, освобождающее сторону от ответственности за невыполнение договорных
обязательств?
В силу диспозитивности гражданско-правовых правоотношений, стороны могут самостоятельно предусмотреть в договоре, что они относят к форс-мажору и, таким образом, освободить сторону от ответственности за неисполнение договора, по причине возникновения таких обстоятельств.
Подытоживая все вышеизложенное, можно констатировать, что четкой позиции по
поводу того, что есть форс-мажор, и что включает это понятие, не выработано. Следовательно, под форс-мажором стороны будут понимать то, что стороны заложат в это понятие в своем договоре.
В таком случае вопрос о том, может ли экономический кризис считаться форсмажором, во многом зависит от того, во-первых, внесен ли он в перечень тех обстоятельств, которые в договоре форс-мажором названы, а, во-вторых, от того, насколько вообще можно четко описать понятие «кризиса»: что иметь под этим в виду? Всякий ли спад
экономической активности считать кризисом? Если нет, то какова тогда должна быть степень спада экономики, чтобы стороны договора могли сослаться на экономический кризис?
Кроме вопроса о том, как описать такое форс-мажорное обстоятельство в договоре,
возникает еще и вопрос доказательств. Сторонам придется определиться: где найти того
эксперта, который поставит точку в неизбежном споре: наступило ли и когда именно подобное форс-мажорное обстоятельство.
Стороны договора, желающие снять с себя ответственность за невыполнение договорных обязательств по причине возникновения определенных кризисных явлений в экономике, могут предусмотреть в договоре такое основание освобождения от ответственности. При этом сторонам договора следует детально описать, как и в чем должно проявляться такое форс-мажорное обстоятельство, и чем оно должно подтверждаться.
Если в договоре специально не оговорено иное, сторонам договора придется исходить
из законодательного определения форс-мажора как непреодолимой силы, что, безусловно, не позволит отнести экономический кризис к форс-мажору. Постоянный рост или падение - это само состояние рыночной экономики. Риск такого (кризисного) поворота развития событий на свободных рынках вполне охватывается понятием предпринимательского риска.
Что касается финансового кризиса (даже «в мировом масштабе»), вряд ли его можно
отнести к обстоятельствам непреодолимой силы. И тому есть несколько причин:
Данное явление предсказуемо: Мировой кризис не подходит под определение
«стихийное бедствие». Когда речь идет о стихийном бедствии, понятна география явления
и его последствия. Четкую географию распространений такого явления как экономический
кризис, определить сложно. Кроме того, предсказуемость и ожидаемость докажет любой
эксперт-экономист. Особенно, если учесть, что рыночной экономике свойственны рост и
падение с некоторой периодичностью.
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Экономический кризис - весьма оценочное понятие. В Республике Молдова
законодательными актами, решениями соответствующих органов экономический кризис
не признан обстоятельствами непреодолимой силы.
В любом случае отсутствие финансов (в чем и выражается финансовый кризис) не
является основанием для прекращения обязательств.
Судебные инстанции не признают финансовый кризис обстоятельством
непреодолимой силы. Практика показывает, что судебные инстанции не рассматривают
экономический кризис непреодолимой силой, так как он не относится к чрезвычайным и
непредотвратимым явлениям.
В ситуации мирового финансового кризиса можно ссылаться на невозможность
исполнения вследствие непредвиденных обстоятельств (ст. 663 ГК)
Так, обязательство прекращается невозможностью его исполнения, если она вызвана
обстоятельствами, за которые должник не отвечает. Бремя доказывания невозможности
исполнения обязательства, возлагается на должника.
Форс-мажор - обстановка, вынуждающая действовать определенным образом вопреки
намерению, плану; обстоятельство, которое невозможно предотвратить или устранить
(Толковый словарь русского языка Ушакова).
Освобождение от ответственности в силу форс-мажорных обстоятельств возможно как
по закону, так и по договору.
В связи с тем, что в гражданском законодательстве Республики Молдова установлен общий принцип освобождения от ответственности за неисполнение вследствие непреодолимой силы своих обязательств, невнесение в гражданско-правовой договор форс-мажорной
оговорки не лишит стороны права на освобождение от ответственности по вышеуказанным обстоятельствам.
Однако при отсутствии конкретного перечня тех обстоятельств, которые стороны считают непреодолимыми, и при нарушении одной из сторон условий сделки неизбежно возникнут разногласия по поводу: является ли данное препятствие форс-мажором или нет.
Поскольку закон не дает четких разъяснений данного вопроса, сторонам договора настоятельно советуется при его заключении как можно детальнее оговорить в договоре все обстоятельства, которые будут рассматриваться в качестве форс-мажорных обстоятельств.
Также в договоре необходимо оговорить срок, в течение которого необходимо известить
контрагента об обстоятельствах непреодолимой силы.
Для освобождения от ответственности в связи с обстоятельствами непреодолимой силы
необходимо доказать существование таких обстоятельств и их влияние на способность физического или юридического лица исполнить свои обязательства.
Подтвердить наличие обстоятельств непреодолимой силы, которые препятствуют выполнению условий обязательств, может Торгово-промышленная палата, которая в соответствии с пунктом g) части (2) статьи 4 Закона Республики Молдова № 393 от 13.05.99 «о
Торгово-промышленной палате» //Мониторул Офичиал № 73-77/343 от 15.07.1999, в целях
выполнения поставленных задач устанавливает и подтверждает наличие форс-мажорных
обстоятельств в отношениях между субъектами предпринимательской деятельности.
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Abstract
Arbitrajul comercial reprezintă o modalitate alternativă de soluţionare a litigiilor comerciale iar
procedura arbitrala ia sfârşit prin pronunţarea unei hotărâri arbitrale. Această hotararea arbitrală
este definitivă, irevocabilă şi investită cu formulă executorie se poate executa silit la fel ca orice hotărâre judecătorească. Datorită avantajelor multiple pe care le are procedura arbitrală, începând de
la durata mică de timp necesară desfăşurării ei şi până la costurile mult reduse faţă de procedura
comună, această cale de soluţionare a litigiilor a devenit tot mai uzitată, atât pe plan internaţional
cât şi intern. Elementul central al arbitajului îl constituie convenţia arbitrală care se regăseşte în
practica arbitrală sub două forme: clauza compromisorie şi compromisul arbitral. Având în vedere
conţinutul temei, vom face referire doar la clauza compromisorie şi doar la autonomia acesteia.
Arbitrage trading is a mixed institution, the substantive law and procedural law, it remains an
institution in terms of the legal procedural law. The core of arbitration is the arbitration agreement.
As a central element, is driving the arbitration agreement excluding the material competence by
translation from the judicial proceedings in favor of arbitration as an alternative jurisdiction.
Arbitration agreement is contained in the arbitration practice in two forms: the arbitration
clause, arbitration and compromise. In light of the theme, we will refer only to the arbitration
clause and only its autonomy.
Arbitration clause remains that the parties, during the conclusion of a commercial or civil
contract, expressly inserted the clause as distinct words, as if the contentious issues will arise in
the interpretation and enforcement of the contract, they agree in advance that that dispute to be
settled by arbitration, the arbitration institution showing (for institutional arbitration), the names
of arbitrators or method of their appointment.
In the report concluded that the arbitration agreement exists between the arbitration clause
and the contract form in which it is inserted, you might think at first glance it would mainly be
from the enhancement, the principle accesorium main sequitur 1 and, in consequence, the fate
main contract (ex. a works contract) the contract would depend on accessory (arbitration clause),
so the conditions of validity of the first might spill and to the second.
The legislator wanted other wise, because the Civ.proc code2 states that the legal effectiveness
of the arbitration clause is independent of the validity of the contract that was entered. So, the
validity of the arbitration clause does not depend on the validity of the contract was inserted, this
provision is important because being independent, it establishes the competence and procedure
to be followed, or send to it, which is reviewed after the contract is at issue3.
1 The accessory is the main
2 par. (2) of Art. 3431 C. proc. civ
3 For example, if you would request the cancellation of the contract, the grounds of invalidity that the
arbitration agreement in principle.
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Therefore, the arbitration clause will not be affected by other reasons or circumstances that
have an impact on the contract, such as failure to implement it because of the intervention force
majeure. Arbitration clause may be invalid or ineffective regardless of the contract, only that the
circumstances relating to the contract, clauses invoked are separated, as are two contracts and the
effects of different kind. It is important to note that they will be considered separately1.
Relative independence of the arbitration clause, however, because they might be situations
which may affect both contracts, for example lack of consent of the parties. Independent arbitration clause logically justified in the sense that if the contract would be affected by flaws that is
inserted, it could not achieve its intended purpose, that would prevent the resolution of disputes
through arbitration, having analyzed and delivered a solution to the contract that was entered.
In doctrine and practice of arbitration was noted that the arbitration clause is content control
of the parties on establishment of jurisdiction that the dispute between them be referred to arbitration (the extension of material competence in favor of arbitration).
If ad hoc arbitration, the name of the referee is very important. Appointment of arbitrators
consider that it is not required if institutional arbitration2 is indicated because it is considered
that, once elected body such arbitration, the parties know and adhere to the Rules of Arbitration
of that institutionalized organization where they are offered for choosing referees list. In these
Regulations provided that if the defendant, where an application for arbitration and appointment
of the arbitrator proposed by the applicant is not present within a given in this regard, the arbitrator shall be appointed ex officio by the arbitral institution. So an arbitration clause does not always automatically becomes inoperative since its incorporation is to clearly, is that the dispute be
resolved by arbitration proceedings. She was referred by the parties in order to produce an effect
and not to be deprived of any effect.
The law has also expressed the view that if the referees are not provided the name and / or
manner of their appointment3, the arbitration clause is imperfect and therefore null and void. It
is such a debatable penalty. Arbitration clause is characterized as an open convention, because the
litigation is completed before birth, contains generic elements and less on items will be taken to
arbitration and even completed, before or with the onset of the dispute, either party, or even and
arbitral body. Code requires the inclusion of the name arbitrators in the arbitration clause or the
manner of their appointment, but does not introduce any penalty if the nomination is made, as if
compromise4 is grounds for revocation of strict interpretation.
Returning to the relative autonomy of the arbitration clause recognized in relation to the
contract where it is contained, it is noted that the nullity or termination of the main contract
does not entail the same inefficiency and the arbitration clause, the arbitrators appointed are to
check their competence, then follow the entire procedure as it is imperative to do so. The selfinterference of the arbitration clause, arbitration in disputes with foreign elements, especially
international commercial law, the law applicable to arbitration proceedings may be different
from the law of the contract dispute involving the fund. Nothing prevents the interpretation
and application of legal norms differentiated in question, as an illustrious example of the independence of the two contracts5.
Another aspect emerging relative autonomy of the two conventions is that, when the main
contract document must be completed by authentic form, as a condition for validity, but was
1 for example, death is irrelevant party arbitrator designated by arbitration, but the other remains operational contract.
2 Ex. Bucharest Court of International Arbitration
3 Mircea N. Costin Vasile Luha, international trade law, Ed Altip, Alba Iulia, 2002, pag.122
4 art. 3432 from C. proc. civ
5 Sabau Ioan Pop, legal relations in commercial arbitration, Arbitration Journal no.1/2007
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discharged by act under private signature, in the validity, is fully valid arbitration clause. Because
the nature of judicial arbitration is binding and leads to a different combination of absolute and
relative nullity regime, alleviating the overriding feature in rules and classical devices. Therefore,
the role of doctrine and jurisprudence was to order the case, ways of interpretation, seeking the
will of the parties and to intimate that I have pursued.
Shoulders
Cancellation of the contract of sale containing an arbitration clause followed by the conclusion, between the same parties, a further contract of sale and purchase of private justice that does
not establish jurisdiction for the settlement of any disputes that equates arbitration clause Lapse1
The dispute involves a limited company, as plaintiffs, and a company limited by shares, as a defendant. The applicant asked the Court of International Commercial Arbitration of the Chamber of
Commerce and Industry of Romania ordered defendant to pay a sum of money representing compensatory damages related to a contract of sale until the date on which it was canceled by another
contract, and ordered to pay damages related to the default initial contract of sale - purchase until
the date on which it was canceled by another contract of sale - purchase, the costs of arbitration.
The applicant stated that the reasons for a contract of sale - purchase completed in July 2004,
annulled by another contract of sale - purchase completed in January 2009, according to an arbitration award handed down by the CAB, the defendant acknowledged and accepted a reduction
price, delivery equivalent scrap price reductions generated by inadequate performance of contractual obligations related to the supply quantities of scrap, which produced the matter, the applicant claimed a loss in their heritage. The applicant also stated that the contract of sale – purchase from January 2009, covered the damage was covered, but with a delay of 545 days, which is
why he sought compensatory damages from the amount of money owed update function inflation rate, discount calculated for the period 07/15/2007 to 01/11/2009 and thereafter, until actual
payment. In accordance with O.G. no. 9 / 2001, the applicant also claimed damages default (commercial interest) for the period 07/15/2007 to 01/11/2009 and thereafter, until actual payment.
Defense
The meeting recorded in the Court of Arbitration, the defendant invoked the arbitral tribunal
lacked materials. In motivating the objection, the defendant stated that the dispute is not capable
of settlement by arbitration, as arbitration between the parties does not exist on the subject of this
dispute, given that, according to art.7.4 of the sale - purchase completed in January 2009, the
parties have stipulated that the contract annulled and also completely replaced the contract signed in July 2007 between the same parties. The defendant also stated that according to art. 6.2 of
the contract in January 2009, the parties have agreed that disputes relating to the contract to be
heard by competent courts at the vendor. Also, the defendant stated that the applicant has recorded in its minutes a resolution to make an action to state court.
Applicant’s submissions to the defense plea rejected defendant incompetent applicant requested materials arbitral tribunal, stating that his claims relate to order the defendant to pay compensatory damages and default associated with the contract of sale - purchase the July 2007 agreement in which parties have content stipulated an arbitration clause. Arbitral Tribunal Arbitral
Tribunal solution is to resolve beforehand, except for lack of jurisdiction raised by the defendant.
The arbitral tribunal held that the sales contract concluded in July 2007 the parties stipulated in
art. IX following arbitration clause: “Any dispute resulting from the execution of or in connection
with this contract and the parties can not regulate mutual settlement will be submitted to the
Arbitration Committee of the Chamber of Commerce and Industry of Romania in Bucharest.
1 No. The award CAB. 5/18.01.2009 - file no. 311/2009
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Parties accept its decision as final and executory. “The contract of sale - purchase completed in
January 2009 the same parties, in art. 7.4 expected: “This agreement cancels and also completely
replaced in July 2004 the contract between the applicant and defendant perfected.”. In terms of the
applicable jurisdiction, the parties agreed to the art. 6.2 that all disputes between the parties relating to this agreement to be tried by the competent courts at the vendor. The Arbitral Tribunal
thus finds that the will of the parties, the contract of sale - purchase completed in July 2007 and
provided the contents of the arbitration clause which the parties have stipulated in art. IX, has
been canceled and also replaced entirely by the sale - purchase in January 2009, which means that
the arbitration clause in art. IX was canceled and replaced with art. 6.2 above, the clause on jurisdiction of courts at the vendor. Arbitration clause was the result of agreement between the parties, it may terminate the same common intention of the parties as expressed in the same conditions. In this case, the arbitration clause agreed upon by the parties in the sale - purchase of 2007
was abolished by agreement between the parties through the conclusion of the sale - purchase in
2009. Accordingly, the arbitral tribunal is competent to decide the case at hand, so will accept the
plea of lack of jurisdiction raised by the defendant.

Conclusions
Whether the arbitration clause is inserted in the contract it mainly as a distinct stipulation or
ascertained by a separate document, prepared simultaneously with the contract or at a later date but
before the onset of the dispute between the parties, it should leave no doubt as to the intention
counterparties to submit any disputes that may arise between them in connection with the payment
obligations under the main contract to a particular arbitration. The close relationship between the
main contract and the arbitration clause of the latter confers ancillary to that contract. Arbitration
clause is always linked to the existence of the main contract. It exists primarily because there contract and perform as a consequence of the existence of the latter. Time duration of this time period
coincides with the clauses of the contract, and when the aims and consequences of termination of
her contract, while its action is extended to the liquidation of those consequences.
The autonomy of the arbitration clause is conclusive enough to give a relative independence
from the contract clauses cups that link. Autonomy implies several consequences of the arbitration clause. Thus the grounds for invalidity of the principal Act shall be without prejudice to the
arbitration clause. By exception, some grounds for revocation are common to both operations,
such as those of the vices of consent or lack of capacity. Nullity of the main contract does not
prevent arbitrators to decide on their own authority. Similarly, resolution or termination does not
affect the arbitration clause.
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Abstract
Using offshore companies, banking, fiscal and financial facilities in tax paradises and other derivates (as companies „on paper”, or „ghost” trusts, transfer pricing, captive insurance, etc..) is a current international practice and not always without risks. International bodies are trying to prevent
the use of tax paradises, and also the obvious migration of major financial institutions. Currently,
banks and financial corporations (insurance companies, mutual funds, and investment trusts) established in offshore financial centers, directly or indirectly controls 50% of world market liquidity.
Framework objective of this theme is to inform and extend the knowledge in this less publicized area,
paper is intended both to those who pay taxes and those who follow them and collect them. Confusion and mislead expressed by press people and finding bodies in maneuvers cases (“engineers”)
economic involving offshore entities domiciled in Delaware Offshore, British Virgin Islands, Panama, Cyprus, Luxembourg and Liechtenstein, seems to confirm the usefulness of the informations
contained in this paper.
”Paradisul fiscal” include toate acele state care au impozitul pe profit zero sau nesemnificativ
pentru activităţi comerciale sau bancare și se referă la ţările în care există trusturi offshore și în
care nivelul general al taxelor și impozitelor este foarte redus. Practic, acestea sunt ţări în care își
desfășoară preponderent activitatea, firme cu capital străin, iar sucursalele respective sunt conduse de către cetăţeni ai ţării “adoptive”. O firmă offshore este înregistrată într-o ţară în care de fapt
nu se desfașoară niciun fel de activităţi economice, astfel încât toate veniturile fiind obtinute în
întregime dinafara granitelor. Paradisul fiscal este un loc unde anumite taxe sunt fie percepute la
un nivel scăzut, fie nu sunt percepute deloc. Această politică încurajează indivizii și firmele bogate să investească în zone, care altfel ar fi trecute cu vederea.
Acestea pot oferi profitabilitate maximă pentru afacerile derulate de firme sau persoane pe
teritoriul acestora, avantaje fiscale, reducerea impozitelor, confidenţialitate, diversificarea investiţiilor, impozite foarte mici sau deloc, pot acorda avantaje speciale în ceea ce privește impozitele
pentru anumite persoane sau tranzacţii, garantează împotriva exproprierii, asigură un tratament
egal de către guvern și un control guvernamental minim, stabilitate politică și economică, libertatea importului.
Scopul înfiinţării unei companii offshore este unul dintre cele mai importante aspecte legate
de înfiinţarea societăţilor. Există un număr mare de obiective posibile, la fel cum relaţiile de afaceri din economia de piaţă pot implica un număr infinit de combinaţii. Drept urmare, clientul
este cel care ar trebui să găsească răspunsul la întrebarea de mai sus, deoarece nimeni nu cunoaște afacerile sale mai bine decât el însuși. Ca și obiective specifice ale unei companii offshore, se
pot enumera1 (Beju, 2008), tranzacţiile comerciale în străinătate, investiţiile prin intermediul unei
companii offshore, înregistrările de nave şi aeronave, achiziţionarea de proprietăţi, formarea de
1 Beju V. - “Fiscalitate”, Ed. Dimitrie Cantemir, Târgu.-Mureș, 2008
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companii holding, înfiinţarea de societăţi de asigurare, înfiinţarea de bănci, raţiuni privitoare la
reputaţie, amplasarea averii personale într-un mediu sigur și nu în ultimul rând, protecţia bunurilor. Compania offshore înregistrată într-un paradis fiscal este singura entitate economică cu o
gamă largă de utilizări, stabilite în mod concret de către proprietari și directori, a căror responsabilitate constă în evaluarea avantajelor și dezavantajelor companiei offshore. Avantajele legate de companiile offshore înregistrate în paradisuri fiscale pot fi clasificate în beneficii fiscale directe (venitul obţinut
este impozitat în ţara în care este înregistrată compania offshore, putându-se asigura economii substanţiale de la plata impozitului) și beneficii suplimentare, independente de statutul fiscal favorabil.
Acestea din urmă sunt formate din beneficii independente de impozitare, dar care nu trebuie ignorate
de anumite tipuri de afaceri, în anumite situaţii. Cu titlu de exemplu, se pot menţiona beneficiile legate
de controlul schimbului valutar și lipsa obligativităţii ţinerii evidenţelor contabile (într-un număr mare
de paradisuri fiscale, companiile offshore nu sunt obligate să întocmească registre contabile).
În prezent, în lume există mai mult de 40 de regiuni care oferă companiilor offshore avantaje
considerabile ca paradisuri fiscale, situate pe arhipelaguri (ex. Insulele Britanice Virgine), în republici insulare (ex. Republica Nauru) sau ţări mici (ex. Panama). În majoritatea zonelor offshore,
funcţionarea companiilor, securitatea investiţiilor străine și protecţia secretului informaţiilor sunt
garantate prin lege. (De exemplu, Adunarea Legislativă din Insulele Britanice Virgine a votat un
astfel de cod de legi în 1984 sub numele de Ordonanţa Companiilor de Afaceri Internaţionale).
Există numeroase întrebări care se pot ivi, astfel: În ce sens este favorabilă impozitarea companiei offshore? De ce este în avantajul acestor ţări să ofere investitorilor străini beneficii de o asemenea magnitudine? În toate paradisurile fiscale solide, avantajele fiscale au o bază legală (pentru
companiile înregistrate în Insulele Britanice Virgine, avantajele fiscale sunt asigurate de legea
adoptată în 1984. Prin urmare, companiile offshore nu plătesc alte tipuri de impozite Insulelor
Britanice Virgine, decât un impozit anual independent de cifra de afaceri.
Aceste locaţii sunt situate de obicei în ţări mici din punct de vedere geografic. Populaţia este
redusă numeric, iar turismul și serviciile diverse joacă cel mai important rol în economiile acestor
ţări. Companiile offshore asigură acestor ţări venituri substanţiale. Pe de o parte, sunt create locuri de muncă, deoarece necesită existenţa unor firme de avocatură, instituţii de stat de înregistrare, bănci înregistrate pe aceste teritorii, etc. Pe de altă parte, ca urmare a plăţii obligaţiilor către
stat (taxe de înmatriculare și re-înmatriculare) și impozite populaţia ţării obţine un venit considerabil. Ca şi exemplu, Insulele Britanice Virgine au 17.000 de locuitori, actualmente fiind înmatriculate în această ţară aproximativ 460,000 de companii offshore. Dacă toate companiile înmatriculate în acest teritoriu plătesc anual un impozit de 300 USD, atunci numai taxele plătite de
companiile offshore reprezintă 8,000 USD pe cap de locuitor1 (Bisa, 2006).
Trebuie subliniat că, în ciuda faptului că aceste companii sunt adesea considerate companii
scutite de impozit, în nicio parte a lumii nu există companii scutite complet și legal de orice sarcini financiar-fiscale. În general, în zonele de înregistrare a companiilor offshore se aplică următoarele principii:
În ţările în care compania poate obţine doar venituri din străinătate, acest venit va fi scutit
complet de plata impozitului. În acest caz, compania este obligată să plătească o taxă anuală fixă,
independentă de cifra de afaceri și de profitul societăţii. Astfel de teritorii sunt Insulele Britanice
Virgine, Bahamas, Belize, etc.
Impozitul nu depinde de cifra de afaceri, ci de capitalul înregistrat al societăţii. De exemplu, în
Lichtenstein fundaţiile sunt obligate să plătească anual statului 0,1% din capitalul social (sau cel
puţin 1,000 de franci elveţieni).
1 Cristian Bisa, Paradisurile fiscale între evaziune fiscală legală și fraudă fiscală, Editura BMT Publishing
House, 2006
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Sunt scutite de impozit numai veniturile obţinute din străinătate. De exemplu, în ţări ca Panama și Hong Kong, companiile pot desfășura și activităţi comerciale interne și veniturile obţinute
din acestea se impozitează pe baza unei rate lineare, în timp ce veniturile obţinute din străinătate
sunt scutite de impozit. În acest caz (Hong Kong), compania trebuie să declare separat veniturile
interne în raportul anual.
Impozitarea pe baza unei rate lineare. Una dintre locaţiile cel mai bine cunoscute este Cipru,
unde companiile offshore plătesc un impozit de 4,25% din profiturile nete ale acestora. În aceste
locaţii, fără excepţie, contabilitatea și pregătirea rapoartelor anuale sunt obligatorii.
Cei care sunt deja proprietari sau directori ai unei companii locale sunt conștienţi de toate
problemele cauzate de diversele reglementări legate de contabilitate. În cele mai multe ţări, întocmirea registrelor contabile are două scopuri: pe de o parte, servește la informarea proprietarului,
creditorilor și partenerilor de afaceri despre situaţia financiară a companiei, pe de altă parte trebuie să satisfacă anumite obligaţii faţă de autorităţi (Fisc, Autorităţi vamale, etc). În această privinţă, companiile offshore pot fi împărţite în două categorii distincte:
Conform legii, compania nu are nevoie de registre contabile pentru scopuri oficiale. Această
posibilitate există în ţările în care impozitul anual este fix (Bahamas, Belize, Insulele Virgine Britanice, etc.). Ţara de înregistrare nu este interesată în cunoașterea cifrei anuale de afaceri și a
profitului, deoarece impozitul este fix și nu depinde de cifra de afaceri și de profit. Acest sistem
asigură o reducere substanţială a costurilor. Aceasta nu înseamnă însă, că nu se pot întocmi registre contabile interne pentru propria informare, dacă proprietarul ia o decizie în acest sens. Dar,
aceasta este o problemă internă a societăţii și nicio autoritate externă nu are dreptul să intervină
în contabilitatea firmei.
Întocmirea registrelor contabile este obligatorie (Anglia, Cipru, Uruguay, etc.) În acest caz, pe
lângă faptul că evidenţa contabilă este obligatorie, ea trebuie să respecte reglementările legale ale
ţării respective și să fie verificată și autentificată de un revizor contabil local. În cazul Ciprului,
legea cere nu numai întocmirea registrelor contabile și un raport anual, ci și ca bilanţul anual al
companiei să fie revizuit de un contabil local. În acest caz, ţinerea registrelor contabile poate
conduce la complicaţii, deoarece este necesară trimiterea facturilor companiei, a declaraţiilor
bancare și a altor documente contabilului local, astfel încât acesta să poată pregăti registrele contabile și bilanţul contabil. Distanţa fizică și posibilele neînţelegeri de limbaj implicate, înseamnă
că ţinerea evidenţelor contabile nu este doar inconvenientă, ci și costisitoare; chiar și pregătirea
registrelor contabile pentru o companie cu capital și tranzacţii minime costă câteva sute de dolari.
Există câteva zone offshore unde nu există niciun fel de restricţii cu privire la directori sau
acţionari. Printre acestea se numără Bahamas, Insulele Britanice Virgine și Belize. Companiile
pot fi înfiinţate aici cu participarea unui singur director și a unui singur acţionar. Alte zone offshore impun anumite restricţii privind directorii, respectiv acţionarii societăţii.
Analizând această cerinţă, pot fi observate efectele a două tipuri de sisteme juridice (continental și anglo-american) pe diferitele teritorii.
În ţările în care legislaţia se bazează pe cea britanică, sistemul de cerinţe este mult mai flexibil.
Acest lucru este valabil îndeosebi pentru zonele offshore aflate în regiunea Mării Caraibelor. De
exemplu, în Bahamas, capitalul standard înregistrat de o companie este de 5000$, această sumă
fiind așa-numitul capital nominal înregistrat, care nu trebuie să fie pus la dispoziţia companiei.
Aceeași regulă se aplică și în Insulele Britanice Virgine, unde capitalul standard înregistrat este de
10,000$, dar nu este obligatorie vărsarea acestuia. Drept urmare, aceste companii pot fi înfiinţate
având formal un capital de câteva mii de dolari, dar fără ca în realitate să posede nici măcar un
cent la înfiinţare.
În ţările din cel de-al doilea grup (cele aflate sub efectul legii continentale), atât suma, cât și
metoda de plată a capitalului înregistrat sunt precis definite. Este cazul de exemplu în Elveţia,
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Liechtenstein și Ungaria, unde capitalul înregistrat trebuie subscris de către proprietari și vărsat
într-un cont special al companiei, iar orice altă contribuţie care nu este în numerar, trebuie pusă
la dispoziţia companiei.
La directori și proprietari nominali, se recurge în cazul în care adevăraţii proprietari și directori nu doresc să fie înregistraţi în actele constitutive ale companiei. În acest caz, una sau mai
multe persoane (persoane fizice sau juridice) sunt de acord, contra unei remuneraţii, să fie înscrise în documente, în calitatea mai sus menţionată. Dacă proprietarul real dorește, directorii nominali vor fi implicaţi nu numai în înfiinţarea companiei, ci și în semnarea contracte realizate în
viitor de societate, precum și în diferite operaţiuni bancare. Acolo unde sunt implicaţi directori
nominali, se obișnuiește ca directorii nominali să fie doar trecuţi în actele companiei. În același
timp, directorii nominali acordă o împuternicire generală unui terţ, acordându-i toate drepturile
(deschiderea de conturi bancare, semnarea contractelor, etc.). A treia persoană împuternicită astfel, poate fi însuși beneficiarul. În cazurile în care proprietarii beneficiari nu doresc să-și dezvăluie deloc identitatea, directorii nominali vor semna contracte, emite facturi și ordine de transfer
bancar, etc.; evident, va fi percepută o taxă pentru fiecare acţiune realizată de către directorul
nominalizat. În practică, utilizarea directorilor și proprietarilor nominali necesită, în ambele cazuri, o încredere perfectă și completă între părţi, de vreme ce directorii nominali au oficial putere
economică destul de importantă în cadrul companiei și pot chiar abuza de această putere. Totuși
acest lucru se întâmplă foarte rar deoarece directorii nominali sunt de obicei angajaţi ai cabinetelor de avocatură locale care în general reprezintă și compania pe plan local. Aceste cabinete au
grijă să lucreze numai cu parteneri de încredere. „Industria corporaţiilor” constituie un mijloc de
trai pentru aceștia și orice scandal în care ar fi implicaţi ar avea ca rezultat pierderea încrederii în
respectivul birou de avocatură și, prin urmare, o scădere dramatică a numărului de comenzi. De
aceea, regula cea mai importantă este aceea că directorii nominali conduc și pot conduce compania doar pe baza instrucţiunilor beneficiarilor. O altă regulă importantă, constă în solicitarea de
utilizare nominalizată a directorilor nominali, recomandată în cele mai multe cazuri, dar nefiind
obligatorie. Directorii nominali și proprietarii nominali lucrează simultan pentru câteva sute de
companii. Venitul considerabil al acestora provine din taxele anuale de comision plătite de companii în mod regulat, ca și din taxele modeste, dar substanţiale luate în mod colectiv, plătite de la
caz la caz pentru orice serviciu prestat efectiv (semnarea contractelor, etc.).
Este important să se risipească acea convingere larg răspândită, că funcţionarea unei companii offshore nu implică impozite și cheltuieli. În general, se acordă scutire de impozite, dar nu și
de costuri. Întreţinerea companiei ca organizaţie implică de asemenea anumite costuri, chiar dacă
este vorba doar de o întreţinere formală și fictivă și aceste costuri trebuie avute în vedere înainte
de înmatriculare.
Multe publicaţii care se ocupă de companiile offshore menţionează problema locului de administrare. În același timp, este de asemenea obișnuit să se discute despre așa-numitul centru de
control. De ce şi cum se iveşte această problemă? Cele mai multe companii offshore trebuie să
posede un fel de comitet de conducere care este de obicei Consiliul Director. Directorii trebuie să
aibă domiciliul stabil într-o ţară, adică ei sunt rezidenţi ai ţării respective. De exemplu, conform
legilor fiscale germane, dacă directorul unei companii din Bahamas este domiciliat în Germania,
atunci societatea înmatriculată în Bahamas poate fi impozitată și în Germania. Pe ce element logic
se bazează legea fiscală germană când stabileşte această regulă? Ca urmare a faptului că directorul
german locuiește în Germania, legea fiscală presupune că acea companie cu sediul în Bahamas
este administrată din Germania; în consecinţă, compania are sediu permanent în Germania și
orice venituri relaţionate cu aceasta sunt impozabile. Este importantă înţelegerea corelaţiei dintre
cauzele și efectele legilor fiscale. De exemplu, conform convenţiilor încheiate între diferitele state
cu scopul evitării dublei impuneri, baza cărora este modelul creat de OECD, definiţia premizelor
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începe cu următoarea întrebare: De ce este practică utilizarea serviciilor centrului de administrare?
Dacă dorim să simplificăm problema, am putea spune că un asemenea teritoriu servește acestui
scop, cetăţenii teritoriului nu pot fi sufocaţi de impozite doar pentru că o societate străină este
administrată de pe teritoriul respectiv. De exemplu, dacă o companie americană este condusă de un
director cu domiciliul în Insula Sark, rezidenţii insulei nu trebuie să plătească pentru aceasta impozit în Sark (potrivit legilor din Sark, rezidenţii insulei nu trebuie să plătească impozit pe venitul
personal). Astfel, se poate stabili în general, că este vorba de o situaţie mai favorabilă legată de legea
fiscală dacă acea companie este oficial administrată de o persoană cu domiciliul într-un teritoriu
unde se aplică scutirea de impozit sau unde există beneficii de impozitare (Sark, Cipru, etc.).
Majoritatea tranzacţiilor financiare ale unei companii offshore sunt efectuate prin conturi
bancare. Accesul liber la bunurile financiare ale companiei, fie că este vorba de tranzacţii sau retragere de numerar, este esenţial pentru funcţionarea companiei. Pentru a atinge acest scop în
modul cel mai eficient și simplu, merită avute în vedere următoarele consideraţii, identificate de
noi pe baza unei experienţe practice acumulate în decursul câtorva ani1 (Tulai, 2004).
Probabil că cel mai important aspect este ca instituţia financiară aleasă să fie o bancă cu experienţă și reputaţie bună în lumea finanţelor. Sunt bine cunoscute cazurile unor bănci de prestigiu
care au dat faliment recent, ceea ce nu se întâmplă niciodată cu băncile cu prestigiu, care sunt în
afaceri de foarte mult timp.
Banca aleasă ar trebui să fie într-o ţară stabilă din punct de vedere economic și politic, unde
statul garantează prin lege siguranţa investiţiilor străine. Este de asemenea important ca aceste
legi să nu existe doar pe hârtie, ci să fie și aplicate. Nu este recomandată deschiderea unui cont
bancar într-o ţară în care schimbările politice sunt bruște și drastice. Constituie de asemenea un
semnal de avertisment dacă în ţara respectivă există precedente pentru blocarea sau confiscarea
de către stat a sumelor depuse în conturi.
Banca trebuie să fie localizată într-o ţară în care secretul bancar este strict aplicat ca principiu
și în practică. Nu sunt necesare explicaţii suplimentare cu privire la importanţa acestui factor.
Ţara în care este situată banca trebuie să aibă o politică liberală de schimb valutar. Este de
dorit să nu existe niciun fel de restricţii legate de conversia și exportul valutei, de retragerea și
depunerea de numerar, etc.
Taxa iniţială de agenţie este formată din taxa de înmatriculare (include taxele legate de constituirea legală a companiei), impozite şi taxe guvernamentale anuale și remuneraţia plătibilă pentru
agentul şi sediul local înregistrat (această remuneraţie este plătibilă anual și trebuie reînnoită).
La nivel european, s-a observat că o piedică importantă în depistarea tranzacţiilor ilegale și
un mijloc la care criminalitatea economico-financiară apelează cu succes pentru a împiedica verificările organelor de control fiscal îl constituie sistemul bancar. Paradisurile fiscale și regimurile fiscale preferentiale considerate nocive, erodează bazele impunerii în alte ţări și încrederea
cetăţeanului în eficienţa sistemelor fiscale în general.
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Sumar
Reformarea administratiei publice este un proces de dezvoltare continuu in tarile inalt industrializate. Din nevoia impusa de schimbarile in politicile de fond si constrangerile financiare , cu scopul de
a obtine o eficienta inalta, internationalism si orientare catre prestarea serviciilor de calitate, guvernele sunt mereu in faza de adaptare a structurilor administratiei publice catre schimbarile ce intervin.
Managementul public este exercitat in functie de valorile puterii politice, de necesitatile economicosociale, de gradul de inzestrare tehnica, de nivelul general de cultura si civilizatie, cu scopul realizarii unor
servicii publice eficiente, corespunzatoare nevoii sociale generale si satisfacerii interesului public. Guvernul are misiunea de a crea o administratie orientata catre cetatean in care valori cum ar fi: echitatea,
calitatea si etica isi gasesc o reprezentare reala in sistem. Formarea unei administratii reprezentative,
competente si eficiente, crearea unui serviciu public integrat , transparent in gestiunea serviciului public ,
imbunatatirea calitatii prestarii de servicii publice, formarea si perfectionarea pregatirii resurselor umane
implicate in serviciile publice, implicarea societatii civile in formularea, aplicarea, controlul si evaluarea
politicilor la nivel national si local sunt doar cateva dintre obiectivele managementului serviciilor publice.
Necesitatea eficientizarii managementului serviciilor publice impune adoptarea unor strategii de
piata cum ar fi diversificarea produselor si crearea unei puternice relatii cu piata, internationalizarea
serviciilor si crearea de avantaje concurentiale competitive ,digitalizarea si simplificarea procesului de
livrare a produsului de la prestatorul de servicii publice la client.
In prezent societatea este in continua miscare, expresia “Timpul inseamna bani” nu mai impresioneaza pe nimeni, caci a devenit parte integranta a realitatii cotidiene traite de fiecare individ in parte.
Pornind de la acest concept , dar si din necesitatea de a livra servicii de calitate , in timp real, la un cost
rezonabil tot mai multe guverne implementează cele mai noi tehnologii in conceptul de “e-Government” preluat dupa modelul de crestere al tarilor dezvoltate si utilizat cu success de Asia ,SUA,Europa
de Nord. In mod clasic, serviciile si informatiile furnizate de administratia publica se pot obtine vizitand oficiul guvernamental in persoana, aceasta activitate presupune pe langă timpul pierdut ,o birocratie extenuanta, dar si o posibila incompetenta a angajatului public. In schimbul acestei triade
complicate se propune apelarea la conexiunile digitale ,internet pentru a crea servicii de natura sociala,
eficiente ,fiabile ,orientate spre client, si in timp util. E-guvern este un amplu proiect de viitor, oportun
dezvoltarii nationale, alfabetizarii digitale a populatiei, globalizarii, dar si o economie pentru bugetul
statului, avand in vedere cresterea productivitatii si eficientei in procesului de luare a deciziilor. Fie ca
vorbim despre servicii publice de protectie a unor categorii de cetateni (copii,persoane in varsta etc.), de
securitate si siguranta a cetatenilor impotriva crimei organizate etc.), sau altele ce se ocupa cu organizarea accesului la drepturi (protectie sociala, asistenta de sanatate etc.) sau urmaresc asigurarea unui
nivel de pregatire a cetatenilor (serviciile de învatamant, de cultura etc.), Fiecare dintre aceste servicii
publice pot fi imbunatatite prin aplicarea de tehnologii informationale de ultima generatie.
Public management represent the entirety of processes and management relations, well defined, existent between the components of the administrative system through which the government power enforces laws, plan, coordinate manage and control the activities implied in the realization of services that satisfy the public interest and the general social need.
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Public management is wield according to political values ,to social-economical necessities, to
technical capacity, general level of culture and civilization, aiming to realize efficient public services, corresponding to the general social need and to satisfy the public benefit. Government has
the mission to create an administration focused on citizens in which such values as equity, quality, ethics find a real representation in the system. Setting up a representative administration system, competent and efficient, forming an integrated, improved public system- transparent in the
administration of public service, training employees, preparing the human resources , involving
civil society in formulation, enforcement, control and evaluation of the politics at the national
and local level are just some of the public services management objectives.
In many countries, the Public Service is the largest organization in terms of employment,
budget and impact on society.
Effective administration of this large and complex enterprise is an essential element in the
development and growth of countries. With the diversity of circumstances and socio-economic
situations, fundamental principles of good management, leadership, and transparent accountability require innovative adaptations for effective implementation.
The implement of a successful public service management system implies the increased
manager’s attention on:
1.The public service market
2.The public service
3.The image of the organization
4.The delivery system of the product
The public service market is the meeting place of the demand and supply of the public services.
Identification and analysis of market demand for public services ,of the factors influencing
supply and demand, is a necessity increasingly urgent for managers from public service organizations. For a better market understanding ,business executives ,civil servants and politicians are
using different techniques such as market research consulting citizens/customers, direct observation, review proceedings, interview etc.
Public service
Public services have several distinctive characteristics that significantly influence the implementation and supply process and also the quality of the public service.They are: • intangible;
• can not be stored, tested or measured easily using standard techniques;
• production and consumption of services are not separated in time, because the services are
consumed as they are produced;
• Assume, in most cases, transforming the customer in co-producer, and attracting the customer in the process of realization and distribution of the service.
• involves developing a relationship between customer and supplier ,relationship known as
marketing.
Managers of administrative authorities and public institutions that hold a monopoly position
on the market, sometimes underestimate the significance of public and social marketing.
The image of the organization
Creating an image about the organization, and the supplied service is another managers concern, if the case of administrative institutions that provide unique public services to the citizens, the
managers concern and responsibility is amplified because in these structures are integrated political
representatives, who exercise an important influence on administrative organizational image
Public organizations have a major responsibility towards satisfying the needs of citizens,
being charged with the role of providing more quality services to hospitals, schools, prisons and
other institutions, that segment of the population that they are taking care of. Providing quality
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services require purchase of quality raw materials, so that government’s practices are highly specialized and detailed in terms of specifications, most procurement is done through open bidding or
negotiated contracts with suppliers. . The government purchaser operates under the watchful eyes
of legislature and many private groups of surveillance.
The delivery system of the product.
For providing proper services to the customer expectations, managers of public institutions
focusing on the three basic components in the public service delivery, namely: the service provider, the client and the means by which public services reach the citizens.
The process of recruitment and selection of staff able to identify specific social needs, is a
tenacious, requiring funds allocated for public employees improvement and adaptation to
using new technologies . An important step in this direction is to motivate employees through
good working conditions, avoiding overloading with responsibility, motivating salary, openended contract, etc..
The technology and equipment that is the means by which the service reaches the customer,
is the electronic equipment and software used to provide cohesion, fluency and efficiency in the
process of developing of specific activities in the realization and supplying the service.
In the process of planning using modern informational techniques helps to identify, analyze and process information from the market, to fund market forecasts, strategies and programs
for the price, for service promotion.
Using informational techniques in service delivery may reduce the time between expressing
the demand by the client and satisfying the need through supplying the service.
Also, it can assure the direct access of the client to the organization’s information base, which
contains all data about the range of offered services, organizational components involved in this
process, distribution channels and deadlines. Through information technology, the client is able
to acquire information about the structure of the service, departments and people involved in it,
etc.., Useful and interesting issues for customers, co-producers in particular, for those who are
directly involved in the delivery of service and its supply.
All the acquired information contribute to the final decision of the customer to opt for a service
if this possibility of choosing an alternative service supplier exists ,at better quality and a lower price.
Methods and techniques for an efficient public service
The changes taking place in the system needs of the client determines significant mutations
in the strategies adopted by public service supplier organizations. Can be identified two major
strategic options as diversification and internationalization, which further described.
1.Diversification of the services
It consists in expanding the offered range of services. Diversification is effective, especially in
medium and large-sized service organizations. The concept of diversification is guided by the
idea of synergy, and how to get more value in terms of using the same resources available from
the organization.
2 Internationalization of the services
If on the national market, the differences on service quality and time of releasing are strongly influenced by social values, on the international market, this competition is joint by producers from different other countries.
On this service market is expressed the international value of the service The winners are
the most competitive service organizations that give special attention to advertising, to the management of the achievement system to service delivery, that develop relations with client through open communication, and, last but not least, to quality service.
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If some developed countries ,especially those supporting the inclusion of services in the GATT
system, so are considering their liberalization, many developing countries, have reticence about this
proposal by considering, first, that such changes would stop the dialogue on the abolition of protectionism and, on the other hand, fear that liberalization would affect similar services produced by
them because they are below the medium level of price-quality of the services, promoted by organizations in developed countries.
To improve public service management system are useful some major changes in the value
system, in the structure and functioning of the current public administration . These changes can
occur through:
I. A real administrative reform, integrated, coherent, adapted to current needs of the population.
II. Responsibility, motivation and training for civil servants to better satisfy the general public interest.
III. Technologically advanced public services, import of know how for the modernization of
public services, E-Government.
IV. Involving the civil society in the process of modernizing public services.
V. Encourage innovation in public service management.
Responsibility, motivation and training for civil servants to better satisfy the general public interest
Civil servant, can be a rich source of innovation, basing their ideas on a wealth of knowledge
about the practical side of existing policy and service implementation.
Technologically advanced public services, import of know how for the modernization of
public services,E-Government.
Nowadays the society is in a continuous movement, the phrase “Time is money” doesn’t impress anyone, because it became an integrate part of the everyday’s reality life, lived by us. Starting
from this concept , but also from the necessity to deliver quality services , in real time, at a reasonable cost , more and more governments implement the newest technologies in the concept of
e-Government borrowed from growing model of the developed countries such as Asia, USA,
Northern Europe.
Even if we speak of public services based on the protection of some citizens category (children, old people, etc),or on the safety of citizens against organized crime, or others that care
about the access to their rights(social protection ,health assistance), or assure the access to education and culture, etc. All of this public services might be improved by taking over the successful
models of other countries and applying the last generation informational technology.
Traditionally, government services or information are obtained by visiting a government office in person. This activity supposes loss of precious time, exhausting bureaucracy, and a possible
incompetence of the public employee. Instead, electronic government (or e-government) models
leverage Internet technology to make government services more efficient, reliable, expedient and
customer focused. Around the world, e-government empowers governments to become more
customer-centric and to lead their countries in information initiatives. This is an essential issue
in light of the greatest e-government opportunity lies in national development. It will increase
technological skills and computer literacy for citizens and will boost private sector initiatives. It
will also bring cost savings to the state, particularly as a result of better productivity.
A number of elements must be in place for an e-government program to be successful - including a stable political and economic environment. In addition, governments must have an e-government development agenda with a clearly defined timetable to allow for effective implementation. The country’s citizens must also be comfortable with the resulting new online services.
Human resource development in the public sector is also key in the creation of e-government
effective decision-making.
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„E-government services uptake is directly correlated to the capability of society to access the
Internet and effectively fulfill service inquiries or transactions online. The government cannot
get a return on its investment without a society of stakeholders able to benefit from this new model of service delivery. Conducting effective awareness and informal education campaigns is one
solution. This, however, needs to be accompanied by incentives for a larger group of customers to
access the Internet.
E-government provides the platform for independent government institutions to operate in a
de-centralized and de-concentrated manner - as long as they achieve certain performance goals.
This will facilitate timely decision making and more efficient performance.
Legal and regulatory framework weaknesses are also hindering advancement in e-government. Laws that pose barriers to the implementation of e-government must be identified and
removed - a sound legal and regulatory regime creates user trust and confidence, which in turn
leads to greater use of e-government services.
The lack of financial capital, and ongoing economic and political instability creates abrain
drain.”A lack of financial capital andpolitical strife also restrict the region’s agility in terms of
constant improvement and international best practice adoption.
In terms of ability, countries need to develop financial or human capital or both. Large public
sectors also inhibit the region’s agility, as bureaucracy makes it difficult to adapt to changing circumstances. There is a desire to advance the public sectors in the direction of e-government, but
many national issues have hindered a focused intent or ambition. Rethinking government operationsfrom a customer’s perspective and offering them in a consistent, unified way requires an
understanding of who the government’s customers are. There are four very broad governmentto-customer interaction models, based on different customer segments, namely: citizens, businesses, other government entities, and employees.
Three key dimensions must be taken into consideration in designing an e-government strategy. Environment, Readiness and Usage are each critical at both the level of specific government
entities and across the government.
Environment: Political leaders must support the initiative to ensure it gets the necessary levels of sponsorship and drive. Other factors include the population’s level of computer literacy,
awareness, and willingness to use e-government; affordability of ICT; local politics; budgetary
requirements; and ICT infrastructure, cadrul juridic bine pus la punct.
Readiness: Careful planning and design must take place in terms of technology infrastructure, collaboration strategies, and adherence to IT standards and architecture, as well as for IT resources and capabilities. The final part as relates to readiness is human resource management
both in terms of staff abilities and the overall organizational culture.
Usage: This is the most crucial aspect as it involves looking at the actual service provision of
the e-government. It should include service prioritization, examination of the most effective
channels, and feedback on the direct usage experience.
Society’s involvement in the process of modernization of public sector
External sources including the general public, experts, the business sector and the academic
community can provide new perspectives and new approaches that an agency could never generate within its own walls.
Society’s involvement in the process of modernization of public sector facilitates innovation
at all levels, from future policy directions to the specifics of a new service delivery mechanism.
Partnering can not only be a source of new ideas, but can also potentially assist with resource
constraints and the management of risks. Citizens and businesses directly feel the impact of new
policies and services
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Encouraging the innovation in public service management
The five stages of innovation
1. People deny that the innovation is required.
2. People deny that the innovation is effective.
3. People deny that the innovation is important.
4. People deny that the innovation will justify the effort required to adopt it.
5. People accept and adopt the innovation, enjoy its benefits, attribute it to people other than
the innovator, and deny the existence of stages 1 to 4.
Alexandervon Humboldt’s
The nature of public services in the developed countries and beyond has changed substantially over the past 20 years. This has been partly due to extremely volatile socio-economic and
political environment that they exist in. As a result of the scale of challenges facing public services, there is the need for new thinking and practices in public service governance. As the pace
of economic and social change quickens, governments must be more responsive than ever. Complex policy challenges are arising that require swift but surefooted responses. At the same time,
new technologies are creating opportunities for government to improve services. Without a culture of innovation underpinning the public sector’s activities, it will struggle to deliver what is
required within the resources available.
Solutions to problems are likely to be found at the intersection of public engagement, new technologies and public sector reform, a convergence zone that demands innovation. Consequently, in
present times, innovation is at the heart of high performing public administrations. An effective
public sector must therefore be one that recognizes, nurtures and rewards innovation.
An efficient example of innovation in public service Management and Accountability is the
Web Based Project Management System (WBPMS), Karnataka State Police Housing Corporation Ltd. India
KSPHC’s core mandate was to construct buildings for the Police and its allied departments. A
customized in house tool – The Web Based Project Management (WBPMS) was developed to
bring in transparency and optimize the expenditure in Projects constructed at remote locations
of the State. The heavy volume of Construction work was scattered all over Karnataka and WBPMS proved to be an effective tool to monitor the projects. WBPMS was introduced:
a) For effective monitoring of Projects constructed by KSPHC.
b) For transparency in accountability and expenditures for the project
c)For the possibility for every citizen to verify the stage of the construction.
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SERVICIUL ELECTRONIC ÎN SISTEMUL INFORMAŢIONAL
„NOMENCLATORUL DE STAT AL MEDICAMENTELOR”
ÎN FORMAREA ŞI MONITORIZAREA PREŢURILOR
LA PRODUSELE FARMACEUTICE ŞI PARAFARMACEUTICE
CONSTANTINOV Vasile,
Lector univ., dr., Universitatea Studii Aplicate din Moldova

Abstract
The electronic service of the informational system „The Drugs State Nomenclature” in the
formation and monitoring the prices of the pharmaceutical and parapharmaceutical products
The health is the principal index of the life quality and the primary factor of the sustainable
development of life. It constitutes the constitutional right of the citizens and the government is
responsible for their health. The development of the health system in Republic of Moldova implies
the citizens medical assistance based on the equality priciples.
Medications are an important element in the prevention, diagnosis and treatment of various
diseases. The coordinated development of the pharmaceutical sector, especially concerning its social
significance, is one of the health care priority problems.
The main objective of state policy in the pharmaceutical domain is providing the market with
effective, safe, good quality and affordable medicines, in accordance with the actual needs of the
society, taking into account the frequency of diseases and the program of development of public
health. Other priority targets are the regulation of the rational use of medicines and the nondiscriminatory access to essential medicines for all citizens.
According to statistics, the worldwide pharmaceutical market volume in 2008 was about U.S. $
652 billion. In Moldova, this volume is estimated at U.S. $ 122 million which constitutes 0.02% of
the world’s volume.
The same statistics attest the fact that the volume of the pharmaceutical shadow market is, on
average, 10% of the total global pharmaceutical market. The Republic of Moldova is also affected by
the pharmaceutical shadow market where flow smuggling, counterfeit and forged drugs.
In these circumstances it is necessary:
a) the state pharma-security assurance of every citizen and of the whole society;
b) the liquidation of the pharmaceutical shadow market;
c) the disposal of statistical data on drug consumption;
d) the use of the totalizing information for health goals.
The most acute problem is the consumer protection from the medicines that have emerged as a
result of the following factors:
1. The consumer cannot determine the drug quality by himself.
2. The existence of the counterfeit and forged medicines. On the world level it is about 10%.
3. The presence of the non – GMP drugs on the Moldova pharmaceutical market, which
constitutes about 42% of the importated drugs volume.
4. Placing on the pharmaceutical market drugs with a non-compliant quality. Only in 2010 by
the Medicines Agency were scrapped 139 series of drugs.
To ensure the consumer protection and to organize the monitoring of the movement of drugs
on the territory of Moldova, the Moldovan Government adopted a series of laws that underpin
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the development and implementation of drugs integrated and automated information system.
This system, which is part of integrated medical information system, aims the drugs importation
monitoring, the organization of drug procurement, the records of compensated medicines, the
monitoring of the production of drugs in Moldova.
Sănătatea reprezintă indicele principal al calităţii vieţii și factorul primordial al dezvoltării
durabile a societăţii. Ea constituie un drept constituţional al cetăţenilor și statul este responsabil
de starea sănătăţii lor. Dezvoltarea sistemului de sănătate din Republica Moldova presupune asistenţa medicală a cetăţenilor pe principii de egalitate.
Medicamentele reprezintă un element important în profilaxia, diagnosticul și tratamentul diferitelor boli. Dezvoltarea coordonată a sectorului farmaceutic, mai ales în legătură cu importanţa socială pe care o are, este una din problemele prioritare ale ocrotirii sănătăţii.
Obiectivul principal al Politicii de stat în domeniul medicamentului este asigurarea pieţei
farmaceutice cu medicamente eficiente, inofensive, de bună calitate și accesibile, în conformitate
cu necesităţile reale ale societăţii, ţinându-se cont de frecvenţa maladiilor și de programul de
dezvoltare a ocrotirii sănătăţii publice. Alte obiective prioritare sînt reglementarea utilizării raţionale a medicamentelor și asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor cetăţenilor la medicamentele esenţiale.
Conform datelor statistice, pe plan mondial, volumul pieţei farmaceutice în anul 2008 a constituit circa 652 miliarde dolari SUA. În Republica Moldova acest volum este estimat la 122 milioane dolari SUA ceia ce constituie 0,02% din volumul mondial.
Aceleași date statistice atestă faptul, că volumul peţii farmaceutice tenebre este, în mediu, de
10% din volumul total al peţii farmaceutice mondiale. Republica Moldova tot este afectată de
piaţa farmaceutică tenebră unde circulă medicamente importate prin contrabandă, medicamente
contrafăcute, medicamente falsificate.
În aceste condiţii a apărut necesitatea:
a) asigurării din partea statului a farmacosecurităţii fiecărui cetăţean și a întregii societăţi;
b) lichidării pieţei farmaceutice tenebre;
c)dispunerii de date statistice privind consumul de medicamente;
d) utilizări informaţiei totalizatoare în scopuri de sănătate.
Ce mai acută problemă este protejarea consumatorului de medicamente care a apărut ca consecinţă a următorilor factori:
5. Consumatorul nu poate determina de sinestătător calitatea medicamentului.
6. Existenţa peţii medicamentelor falsificate și contrafăcute. Care la nivel mondial este de circa 10%.
7. Prezenţa pe piaţa farmaceutică a Republicii Moldova a medicamentelor non – GMP ceia ce
este de circa 42% din volumul medicamentelor importate.
8. Plasarea pe piaţa farmaceutică a medicamentelor de calitate neconformă. Numai în anul
2010 de către Agenţia Medicamentului au fost rebutate 139 serii medicamentoase.
Pentru asigurarea protecţiei consumatorilor de medicamente și organizarea monitorizării circulaţiei medicamentelor pe teritoriu Republicii Moldova, de către Guvernul Republicii Moldova
au fost adoptate un șir de acte normative care stau la baza elaborării și implementării Sistemului
informaţional integrat automatizat medicamentul. Acest sistem, care este parte componentă a
Sistemului informaţional medical integrat, are drept scop monitorizarea importului de medicamente, organizarea achiziţiilor de medicamente, evidenţa medicamentelor compensate, monitorizarea producerii medicamentelor pe teritoriul republicii.
În scopul elaborării mecanismului de formare și control a preţurilor la produsele farmaceutice și parafarmaceutice au fost investigate următoarele obiective:
■ Legislaţiei naţionale referitoare la controlul și monitorizarea preţului la medicamente.
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■ Practica internaţionale referitoare la controlul și monitorizarea preţului la medicamente.
■ Monitorizarea preţului la medicamente în perioada martie - aprilie 2010.
■ Utilizarea funcţională a Sistemul informaţional automatizat „Nomenclatorul de Stat al Medicamentelor” în procesul formării și monitorizării automatizate a preţurilor la produse farmaceutice și parafarmaceutice.
În urma analizei actelor legislative s-a stabilit, că potrivit prevederilor art.20 al Legii cu
privire la activitatea farmaceutică nr. 1456-XII din 25.05.93 [2] formarea preţurilor pentru
medicamente se admite aplicarea unui adaos comercial de până la 40% la preţul liber de livrare
al producătorului autohton sau la preţul de achiziţie de la producătorul (distribuitorul) de peste hotare, din care:
a) până la 15% pentru agenţii economici care importă medicamente, indiferent de numărul
de intermediari;
b) până la 25% pentru farmacii.
De notat că, la importul și comercializarea de medicamente, există o limită de 40% la aplica
adaosului la preţ de la producător (distribuitor) până la consumator. Distribuitorul poate aplica
un adaos 15%, iar farmaciile până la 25%. Distribuitorul este persoana care vinde marfa în limita
unui teritoriu prestabilit, iar în conformitate cu prevederile Legii nr.422-XVI din 22.12.06 [3]
privind securitatea generală a produselor distribuitor poate fi orice agent economic implicat în
circuitul plasării pe piaţă a produselor.
În sensul Regulilor de bună practică de distribuire a medicamentelor (GDP) distribuţia medicamentelor reprezintă circulaţia medicamentelor de la sediul producătorului până la utilizatorul final sau până la un punct intermediar (cum ar fi instituţiile abilitate în acest sens) prin diverse metode de transport sau stocare.
Scopul primar al Legii cu privire la medicamente Nr.1409-XIII din 17.12.97 [4] este de a asigura, la nivel naţional, accesul populaţiei, prin intermediul sistemului de asistenţă cu produse
medicamentoase, la medicamente de buna calitate, eficiente și inofensive, menţinându-li-se preţurile accesibile, și de a nu admite medicaţia abuzivă. Respectiv legea prevede expres formarea
unui climat favorabil pentru determinai unor preţuri accesibile și neabuzive.
În conformitate cu Regulamentul cu privire la formarea preţurilor la medicamente, articole
de medical și alte produse farmaceutice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.603 din 02.07.1997
[6], adaosul comercial reprezintă componenta preţului cu amănuntul, din contul căreia agenţii
economici, eliberează medicamente, recuperează cheltuielile de circulaţie și constituie sursa lor
de profit, mărimea adaosului comercial aplicat de unităţile farmaceutice fiind determinat în baza
unui acord mutual.
Unităţile farmaceutice angrosiste, în cazul livrării medicamentelor către instituţiile curativprofilactice bugetare, aplică un adaos comercial de până la 15 % faţă de preţul cu ridicata al producătorului autohton, sau preţul de achiziţie al producţiei de import.
Preţul cu ridicata reprezentând preţul la care producătorul autohton comercializează producţia către alţi agenţi economici, iar preţul de achiziţie fiind preţul care include costul producţiei de
import recalculat în lei conform cursului BNM în ziua efectuării operaţiei de vămuire, menţionat
în contul producătorului (distribuitorului) de peste hotare, cheltuielile de transport de la furnizor
până la locul de destinaţie (depozit), taxele vamale achitate, taxele de stat, inclusiv plata pentru
controlul calităţii medicamentelor.
În cazul stabilirii abuzive a preţurilor la medicamente, agenţii economici sunt sancţionaţi în
conformitate cu art. 10 alin. (6) al Legii nr. 845 din 03.01.1992 [5] cu privire la antreprenoriat și
întreprinderi, prin încasarea din contul agentului economic culpabil a sancţiunilor fiscale pentru
nerespectarea actelor normative care reglementează formarea și aplicarea preţurilor la medicamente. Veniturile ilicite obţinute prin exagerarea adaosului comercial, precum și amenzile
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aplicate în cuantumul echivalent acestor venituri se percep la bugetul de stat prin decizia adoptată de către Centru pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupţiei.
Motivul principal pentru care medicamentul cu aceeași serie și aceeași dată de producere este
comercializat la preţuri diferite ar fi diferenţa de preţ la care este achiziţionat medicamentul de
către agenţii economici. Potrivit Hotărârii Parlamentului nr. 1352-XV din 03.10.02 [1] cu privire
la aprobarea Politicii de stat în domeniul medicamentului, pentru toţi importatorii, indiferent de
tipul de proprietate și de organizare juridică, precum și de locul înregistrării lor, sunt stabilite
condiţii unice de import a medicamentelor, iar Ministerul Sănătăţii va promova Regulile de bună
practică de distribuiri medicamentelor (GDP), prevăzând stabilirea unor norme ce vor corespunde reglementărilor specifice Comunităţii Europene.
Practica internaţională referitoare la controlul și monitorizarea preţului la medicamente.
Situaţia actuală pe piaţa farmaceutică demonstrează necesitatea intervenţiilor coordonate ale
tuturor autorităţi publice ale Republicii Moldova. În acest context, a fost studiată practica internaţională, care denotă, că în ţările din regiune (România, Bulgaria, Rusia), cât și ţările Uniunii Europene este aplicată procedura de înregistrare a preţurilor de producător la medicamente, ceea ce permite asigurarea controlului din partea statului asupra preţurilor pe piaţa farmaceutică internă.
Conform recomandărilor experţilor internaţionali, specialiștii Uniunii Europene și ai Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, s-a impus cerinţa stabilirii preţurilor de către un singur organism,
și anume de instituţia responsabilă de politica medicamentului, respectiv Ministerul Sănătăţii.
Menţionăm că în cele mai multe ţări europene, cum ar fi Regatul Unit al Marii Britanii, Austria, Franţa, Cehia, Ungaria, Polonia, preţul este reglementat de Ministerul Sănătăţii. In opinia
experţilor internaţionali este logic ca ministerele sănătăţii să aibă instrumentele și flexibilitatea
necesare pentru a controla bugetul sănătăţii, pentru care au în mod uzual întreaga responsabilitate. Controlul preţurilor reprezintă un asemenea instrument.
In plus, pentru a putea stabili preţurile medicamentelor sunt necesare cunoștinţe detaliate
privind reglementările referitoare la preţul medicamentelor, iar aceste informaţii există, în prezent, doar în ministere.
Controlul direct sau indirect al preţului medicamentelor de uz uman este stipulat de Directivele Consiliului Europei: nr.89/105/CEE „Privind transparenţa măsurilor care reglementează
preţul medicamentelor de uz uman și includerea lor în sistemele naţionale de asigurări de sănătate”, nr.65/65/CEE din 26 ianuarie 1965 „Privind apropiere a actelor cu putere de lege, de
reglementare sau a actelor administrative referitoare la produsele medicamentoase” și nr.98/6/
CE din 16 februarie 1988 „Privind protecţia consumatorului prin indicarea preţurilor produselor oferite consumatorilor”. Directivele nu impune un anumit procedeu sau o anumită autoritate care să controleze preţurile medicamentelor de uz uman, lăsând aceasta la latitudinea
fiecărui stat. Din acest punct de vedere, competenţa Ministerului Sănătăţii de a controla preţul
medicamentelor de uz uman nu poate să fie considerată abuz de poziţie dominantă (concept
specific dreptului concurenţei, care se referă la operatorii economici, nu la autorităţi care prin
natura lor și a sistemului juridic statal se află de regulă în raporturi juridice de supraordonare
cu persoanele fizice sau juridice private).
Directiva prevede că este admisibil ca autorităţile care achiziţionează medicamente la nivel
naţional să reglementeze preţurile medicamentelor, așa cum se și întâmplă în unele ţări din Uniunea Europeană.
În vederea formării preţurilor la medicamente, monitorizarea și controlul acestui proces în
alte ţări, a fost studiată practica României și a Federaţiei Ruse.
În România în conformitate cu prevederile Legii României nr.95 din 14 aprilie 2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii [12], Ministerului Sănătăţii al României prin Ordinul nr.75 din
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30/01/2009 a aprobat Normele privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz
uman [13] cu compartimentele:
− Procedura privind avizarea preturilor medicamentelor de uz uman
− Modul de calcul al preturilor medicamentelor de uz uman
Compartimentul „Procedura privind avizarea preturilor medicamentelor de uz uman” se referă la procedura de primirea a documentelor și termenii de avizare a preturilor la medicamente,
conţinutul pachetului de documente, lista ţărilor de referinţă, modalitatea de stabilire a preţului
la diferite categorii de medicamente, cum ar fi cele inovative, princeps, generice.
Compartimentul „Modul de calcul al preturilor medicamentelor de uz uman” se referă la
modul de calcul: al preţului cu amănuntul maximal, plafonarea preţului producător și a preţului
cu ridicata, grila adaosul de distribuţie și a adaosului comercial de farmacie
În Federaţia Rusă în baza Legii FR nr.86 din 22.06.1998 despre medicamente [15], în conformitate cu Hotărârea Guvernului Federaţiei Ruse nr.654 din 08.08.2009 [15] și nr.782 din
09.112.2009 [16] despre reglementarea de stat a preţurilor la medicamente, Hotărârea Guvernului Federaţiei Ruse nr.332 din 30.06.2004 [17] referitoare la Serviciul Federal pentru tarife, a fost
elaborată metodica de determinare a plafonării preţurilor la medicamentele esenţiale [18].
Metodica de determinare a plafonării preţurilor la medicamente are următoarele compartimente:
− Modalitatea de prezentare a documentelor pentru aprobarea plafonării maximale a preţului
de achiziţie și a adaosurilor comerciale la preţul de livrare a medicamentelor
− Determinarea parametrilor pentru calcularea adaosurilor comerciale la preţul de livrare a
medicamentelor
− Diferenţierea adaosurilor comerciale la preţul de livrare a medicamentelor conform grupărilor de preţuri.
În concluzie, putem afirma că, atât Normele României, cât și Metodica Federaţiei Ruse, au la
bază următoarele principii:
1. Plafonarea preţului de producător pe un termen stabilit.
2. Înregistrarea și publicitatea preţului de producător plafonat.
3. Stabilirea unor formule unice pentru determinarea preţului cu ridicata și a preţului de livrare a medicamentelor.
Monitorizarea preţului la medicamente în Republica Moldova în perioada martie - aprilie 2010.
Monitorizarea indicatorului mediu al preţurilor la medicamente denotă o evoluţie ascendentă
a acestuia. Astfel, cel mai înalt indicator mediu de creștere a preţurilor la medicamente s-a înregistrat în a. 2006, constituind 23,7%, ulterior acesta a variat între 6,7%-4,8%. În a. 2009 preţurile
la medicamente au sporit cu 15,4% comparativ cu a. 2008, iar în primul trimestru 2010 s-a înregistrat deja o majorare a preţurilor la medicamente cu circa 6,4%.
Multiplii factori, care generează majorarea preţurilor la medicamente pe piaţa farmaceutică a
Republicii Moldova, sunt determinaţi de procesele ce se produc în exteriorul ţării.
Actuala situaţie la capitolul monitorizarea preţurilor la produsele farmaceutice denotă existenţa unei tendinţe de majorare pe piaţa internă a preţurilor, fapt nefavorabil atât pentru consumator,
cât și pentru sursele financiare ale statului.
Investigaţiile organelor de control au descoperit o schemă de introducere în ţară a medicamentelor prin utilizarea firmelor off-shore, aplicată de unii agenţi economici, care conduce la o
majorare esenţială neîntemeiată a preţurilor pentru păturile largi ale populaţiei.
Astfel, datele obţinute denotă că, agenţii economici autohtoni Î.M. „Dita Estfarm” SRL, Î.M.
Casa Farm” SA, „Tetis International CO” SRL, „Becor” SRL, Î.M. „RihPpanGal Farma” SRL, Î.M.
„Vinamex” SRL, „Farmina” SRL introduc în republică produsele farmaceutice din România prin
intermediul unei companii off-shore dislocate pe continentul american.
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In așa mod, preţurile preparatelor medicamentoase declarate Serviciului Vamal al Republicii
Moldova sunt majorate de câteva ori faţă de cele de livrare ale întreprinderilor producătoare. Spre
exemplu, preţul de furnizare al „Biotehnos” SA (România), pentru o cutie de „Alflutop” (administrat pe larg în tratamentul persoanelor în vârstă) este de 19,86 lei RON, ceea ce constituie circa 70
lei MD, pe când valoarea acestuia declarată în vama moldovenească este de circa 290 lei MD.
Ulterior, medicamentul este comercializat în reţeaua farmaceutică din tară cu cea. 430 lei MD.
Doar o sinteză preventivă a arătat că, prin această schemă pe parcursul anului 2009 din România s-au importat în ţară preparate medicamentoase în valoare de peste nouă milioane lei MD.
Manifestările vizate constituie o formă de „legalizare” a eludării exigenţelor la formarea preţurilor pe piaţa medicamentelor din Republica Moldova și compromit politicile statului în asigurarea populaţiei cu medicamente eficiente și la preţuri accesibile, fapt tolerat de autorităţile competente în sănătate.
Este de menţionat faptul, că importatorii menţionaţi: Î.M. „Dita Estfarm” cu 19% import,
SRL, „Tetis International CO” SRL - 19%, Î.M. „Vinamex” - 12%, „RihPpanGal Farma” SRL – 8%,
„Becor” SRL, „Esculap Farm” SRL și SA „Sanfarm Prim” cu 6%, „R&P Bolgar Farm” SRL cu 5%,
în total acești importatori controlează 80% din volumul importului de medicamente în ţară.
Cota importului pe piaţa farmaceutică a Republicii Moldova
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Fig.1 Cota importului pe piaţa farmaceutică
Conform datelor raportului [19] din medicamentele, care se regăsesc în lista celor compensate, locul de cel mai administrat medicament îi revine medicamentului Enap 10 mg pastile N20
estimat cu 2,08% din livrări.
Analiza preţurilor la Enap 10 mg pastile N20 în Republica Moldova atestă faptul că în perioada anilor 2008 – 2010 acest medicament a fost importat în Republica Moldova cu preţul producătorului de 2 eoro pe când preţul de livrare al acestuia a variat de la 37,84 lei până la 47,61 lei, ce
atestă o majorare a preţului cu circa 21%. Comparaţia în dinamică a variaţiilor preţurilor de achiziţie cu variaţia cursului valutar, ne arată că variaţia preţului de achiziţie depinde de variaţia
cursului valutar (vezi dinamica variaţiei cursului valutar și dinamica variaţiei preţului de achiziţie
la medicamentul Enap 10 mg pastile N20).
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Dacă la Enap 10 mg pastile N20, care este inclus în lista medicamentelor compensate, variaţia
preţului de achiziţie depinde de variaţia cursului valutar, apoi la preţurile la medicamentele ce nu
sunt incluse în această listă variază fără nici un fel de dependenţă de cursul valutar (vezi dinamica
variaţiei cursului valutar și dinamica variaţiei preţului de achiziţie la medicamentul Oxolin 0,25%
10g ung. N1). Analiza atestă faptul modificării ne întemeiate a preţului de achiziţie la medicamente.
Spre exemplu, analiza medicamentului Berlipril 10mg comprimate N30, seria medicamentului: 83050, producător Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Germania, certificatul de calitate
nr.5352 din 06.03.2009, importatorul DITA ESTFARM SRL cu diapazonul etichetei de control
9192738405-5192744404 a fost înregistrat la 09.03.2009 cu preţul de achiziţie 24,64 lei MDL, iar
până în aprilie 2009 preţul de achiziţie la această partidă a medicamentului sa majorat nejustificat
până la 28.20 lei MDL, ce constituie o majorare neîntemeiată cu 14,4% a preţului de achiziţie.
Situaţia actuală pe piaţa farmaceutică demonstrează necesitatea intervenţiilor coordonate. În
acest context, a fost studiată practica internaţională, care denotă, că în ţările din regiune (România,
Bulgaria, Rusia), cât și ţările Uniunii Europene este aplicată procedura de înregistrare a preţurilor
de producător la medicamente, ceea ce permite asigurarea controlului din partea statului asupra
preţurilor pe piaţa farmaceutică internă.
Modelarea situaţiei de aplicare a mecanismului de plafonare a preţului de producător la medicamente ne arată următoarele:
1. Dacă din 01.01.2008 până la 30.04.2010 preţul cu amănuntul la medicamentul Oxolin 0,25%
10g ung. N1 a oscilat:
- în 2008 între 6,59 – 7.92 lei (ce constituie 15,6%),
- în 2009 între 5,77 – 11.07 lei (ce constituie 91,5%),
- în primele patru luni 2010 între 10,17 – 10.61 lei (ce constituie 4,3%).
2. Atunci, aplicarea mecanismului de plafonare a preţului de producător pentru un an în lei
MDL la același medicament în aceeași perioadă ne arată că se poate evita oscilaţia pe perioada de
un an iar preţul cu amănuntul va fi stabil:
- în 2008 - 6,59 lei,
- în 2009 - 7,61 lei,
- în 2010 - 10,17 lei.
În acest sens este necesar de a elabora mecanismul de reducere a preţurilor la medicamente,
înregistrarea și controlul preţurilor la medicamente, articole de uz medical și alte produse farmaceutice. Mecanismul va stabili procedura de declarare a preţurilor la medicamente de către producători sau reprezentanţii acestora la începutul fiecărui an calendaristic în lei MDL. Astfel vor
dispărea problemele legate de activităţile „off-shore”, prin intermediul cărora sunt importate o
bună parte din medicamentele plasate pe piaţa internă. Iar mecanismul de control cu utilizarea
SIA „NSM” va permite monitorizarea și depistarea operativă a majorărilor neîntemeiate a preţului
de achiziţie, preţului cu ridicata și preţului cu amănuntul a medicamentelor.
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În concluzie, pentru reglementarea preţurilor la medicamente este necesară:
1. Elaborarea mecanismul de reducere a preţurilor la medicamente, înregistrarea și controlul
preţurilor la medicamente, articole de uz medical și alte produse farmaceutice.
2. Stabilirea procedurii de declarare a preţurilor la medicamente de către producători sau reprezentanţii acestora la începutul fiecărui an calendaristic în lei MDL.
3. Stabilirea procedeului de determinare a preţului de achiziţie, preţului cu ridicata și preţului
cu amănuntul a medicamentelor.
4. Utilizarea SIA „NSM” ca mecanism de control și monitorizare operativă a preţurilor de achiziţie, preţurilor cu ridicata și preţurilor cu amănuntul a medicamentelor.
Utilizarea funcţională a Sistemului Informaţional Automatizat „Nomenclatorul de Stat al
Medicamentelor” în procesul formării și monitorizării automatizate a preţurilor la produse
farmaceutice și parafarmaceutice
Realizarea obiectivelor ce ţin de implementarea și dezvoltarea Sistemului Informaţional Automatizat „Nomenclatorul de stat al medicamentelor” cu certitudine contribuie la edificarea societăţii de e-sănătate, sporirea calităţii gestionării și controlului calitativ al medicamentelor pe
întreg teritoriul ţării, precum și pe toată aria de circulaţie a medicamentelor.
Ministerul Sănătăţii prin structurile responsabile - Agenţia Medicamentului, reţeaua farmaceutică și instituţiile medico-sanitare publice, utilizează Sistemul Informaţional Automatizat
„Nomenclatorul de Stat al Medicamentelor” (SIA „NSM”), instalat de serviciile subordonate Ministerului Tehnologiilor Informaţionale și Comunicaţiilor.
Temei pentru elaborarea și implementarea Sistemul Informaţional Automatizat „Nomenclatorul de Stat al Medicamentelor” este art. 201, alin (4) al Legii cu privire la activitatea farmaceutică nr. 1456-XII din 25 mai 1993 [4], care prevede că, toate întreprinderile și instituţiile farmaceutice, indiferent de forma juridică de organizare, de tipul de proprietate și de subordonare, eliberează medicamente numai cu condiţia reflectării circuitului în sistemul informaţional automatizat de evidenţă a circulaţiei medicamentelor și aplicării etichetelor cu fâșie latentă.
Pentru asigurarea realizării acestei norme legale, Guvernul a emis două hotărâri: nr.549 din
07.06.2005 [7] cu privire la crearea sistemului informaţional automatizat „Nomenclatorul de stat
al medicamentelor” și nr. 85 din 25.01.2006 [8] cu privire la implementarea Sistemului informaţional automatizat „Nomenclatorul de stat al medicamentelor”, prin care s-au stabilit scopul și
sarcinile SIA „NSM”:
1. Asigurarea securităţii farmaceutice a fiecărui consumator de medicamente prin verificarea
legalităţii medicamentului:
• cu ajutorul unui dispozitiv accesibil în orice farmacie;
• prin accesarea site-ului Agenţiei Medicamentului;
• cu ajutorul SMS;
• cu utilizarea calculatorului mobil.
2. Neadmiterea dezvoltării pieţei farmaceutice tenebre, dublei contabilităţi, plasării „legale” pe
piaţă a medicamentelor contrafăcute, necalitative, produse sau importate ilegal prin:
• obligativitatea prezenţei etichetei cu fâșie latentă (EFL) pe ambalajul medicamentului;
• securizarea „modulului de stat” din cadrul SPP „Monitorizarea realizării medicamentelor”;
• asigurarea posibilităţii verificării legalităţii facturilor fiscale la nivelul central al SIA „NSM”;
• asigurarea posibilităţii la nivel central a confruntării diapazonului de EFL eliberate agentului economic cu cele din dările de seamă;
• asigurarea posibilităţii controlului preţurilor pentru medicamente.
3. Perfecţionarea procesului decizional la nivel macrosistemic privind optimizarea pieţei farmaceutice naţionale.
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Activităţile privind implementarea SIA „NSM” s-au axat pe acţiuni de perfectare a cadrului
normativ, crearea Centrului de Evidenţă Automatizată a Circulaţiei Medicamentelor în cadrul Agenţiei Medicamentului, organizarea a mai mult de 11 întruniri cu agenţii economici care produc, importă și distribuie medicamente în vederea explicării necesităţii și particularităţilor implementării SIA
„NSM”, cât și a campaniilor de informare a populaţiei despre importanţa SIA „NSM” pentru asigurarea securităţii farmaceutice.
În SIA „NSM” sunt utilizate pentru organizarea automatizată a evidenţei circulaţiei medicamentelor noţiuni tehnologice noi:
Partida medicamentului care este o unitate universală de evidenţă și identificare a medicamentului care conţine un set unic de date individuale caracterizate prin:
- codul medicamentului din Nomenclatorul de stat al medicamentelor;
- denumirea internaţională și comercială a medicamentului, codul ATC, forma farmaceutică,
doza, forma de ambalare;
- producătorul, ţara producătoare, importatorul;
- seria și termenul de valabilitate a medicamentului;
- numărul și data controlului calităţii;
- preţul producătorului, preţul de achiziţie, preţul de livrare, preţul cu amănuntul;
- cantitatea medicamentului importat, produs, distribuit, vândut.
Eticheta de control electronică care are calitatea de purtător de informaţii individuale a partidei pentru fiecare medicament în parte din această partidă, este un element de bază care asigură evidenţa cantitativ-valorică a medicamentelor, precum și protecţia informaţiei privind calitatea sau conformitatea medicamentului.
Identificatorul partidei medicamentului (în continuare IPM) care este un element de evidenţă a unei partide de medicamente. IPM este constituit din două numere: primul număr și ultimul număr al etichetelor de control al partidei.
IPM este format de Agenţia Medicamentului sănătăţii după efectuarea evaluării calităţii
și conformităţii medicamentului și eliberat producătorului autohton sau importatorului pentru evidenţă și producerea etichetelor de control a calităţii pentru fiecare medicament în
parte. Numărul identificatorului partidei de medicamente este indicată în factura fiscală de
livrare a medicamentelor.
Farmaciile (filialele) la livrarea medicamentele aplică numărul individual al etichetei de control și eliberează cecul de casă în care se specifică:
− denumirea întreprinderii (filialei);
− denumirea medicamentului;
− seria și termenul de valabilitate a medicamentului;
− numărul etichetei de control pentru fiecare unitate de medicament comercializat;
− preţul de achiziţie;
− preţul cu amănuntul;
− cantitatea;
− cuantumul taxei pe valoarea adăugată (TVA);
− suma totală (preţul + TVA) pentru fiecare medicament și total pe cec;
− suma totală a reducerii pentru fiecare medicament și total pe cec;
În cazul eliberării medicamentelor compensate, prescrise conform reţetei medicului, în cecul
de casă se indică suplimentar:
− numărul de identificare a persoanelor juridice (codul IDNO) și denumirea întreprinderii
medico-sanitare;
− numărul de identificare a persoanelor fizice (codul IDNP) și numele medicului care a prescris reţeta;
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− numărul reţetei și data eliberării;
− codul IDNP și numele pacientului căruia i s-a prescris reţeta.
Agenţii economici, în conformitate cu prevederile HG nr.85 din 26.01.2006 trebuie să transmite lunar, prin intermediul SIA „NSM”, Agenţiei Medicamentului informaţii referitoare la cantitatea
medicamentelor livrată de distribuitori sau cantitatea lor comercializată cu amănuntul în farmacii.
Actualmente, SIA „NSM” este implementat în 976 din 1129 instituţii farmaceutice (ceia ce
constituie 87,1%)., dintre care:
- 21 de laboratoare de microproducţie
- 68 de depozite farmaceutice ceia ce constituie 95,8% (71, număr total)
- 773 de farmacii și filiale ceia ce constituie 85,8% (901, număr total).
- 114 instituţii medicale (spitale, CMF, instituţii medicale departamentale)
Importanţa SIA „NSM” nu poate fi negată. Astfel, ca urmare a calculelor estimative în ultimii
ani s-a atestat micșorarea pieţii tenebre de la 8-10% în a. 2004 până la 0,43% în a. 2009, au sporit
defalcările în bugetul de stat. Cu toate acestea se atestă un șir de deficienţe și neconformităţi, ce
atrag după sine necesitatea dezvoltării Sistemului informaţional de către elaboratorii acestuia.
Ţinem să remarcăm, că în a. 2009 la iniţiativa Ministerului Sănătăţii a fost efectuat un sondaj
al opiniei agenţilor economici privind comoditatea utilizării SIA „NSM” și s-a constatat, că din
numărul total de implementări la cel moment, în 83,3% cazuri agenţii economici – utilizau fără
obiecţii sistemul, 6,1% - utilizau parţial, indicând asupra incomodităţilor ce le generează soft-ul,
iar 10,6% - nu utilizau sistemul din diverse motive, inclusiv tehnice. Apreciau pozitiv SIA „NSM”
63,3% din respondenţi.
Reieșind din cele relatate, putem conchide că SIA „NSM” este practic implementat, funcţionează și este util pentru evidenţa circulaţiei medicamentelor. Această afirmare a fost susţinută și
în cadrul mesei-rotunde .„Sistemul Informaţional Automatizat „Nomenclatorul de Stat al Medicamentelor” Eticheta cu Fîșie Latentă: pro sau contra?”, care a avut loc la data de 21 ianuarie 2010.
Unanim a fost recunoscut faptul, că sistemul în cauză necesită a fi dezvoltat, în scopul excluderii deficienţelor prezente și ajustarea acestuia la necesităţile specifice ale instituţiilor farmaceutice.
În concluzie:
Situaţia demonstrează necesitatea modificărilor legislative și normative în domeniul preţurilor la medicamente.
În acest sens, fiind studiată practica preţului la medicamente internaţională, s-a stabilit că în
România, Bulgaria, Rusia, de către Ministerul Sănătăţii au fost aprobate Regulamente ce stabilesc
procedura de înregistrare și control a preţurilor la medicamente, articole de uz medical și alte
produse farmaceutice.
Este necesar de a elabora un Regulamentul care va avea menirea de a stabili procedura de
înregistrare și control a preţurilor producătorilor de produse farmaceutice și parafarmaceutice,
impunerea tendinţei permanente de scădere a preţurilor acestora, un mecanism al statului de
menţinere a preţurilor nemijlocit adresat producătorului.
Totodată, Regulamentul va obliga producătorii să-și declare preţurile la începutul fiecărui an
calendaristic în lei la finele anului precedent, în caz contrar medicamentele acestora nu vor putea
fi importate în republica. In cazul în care producătorul își va înregistra preţul, concomitent, dispar problemele întreprinderilor „off-shore”, prin intermediul cărora sunt importate o bună parte
din medicamentele plasate pe piaţa internă.
Sistemul informaţional automatizat „Nomenclatorul de stat al medicamentelor” este un sistem cu funcţionalităţi bine dezvoltate la nivelul local al sistemului (producători, depozite, farmacii). La nivelul central, în cadrul Agenţiei Medicamentului, acest sistem este realizat parţial.
Reieșind din cele expuse, considerăm necesară și oportună:
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1. Elaborarea mecanismului de înregistrare a preţurilor de producător.
2. Plafonarea preţului de producător pe o perioadă de un an în lei MDL.
3. Stabilirea listelor ţărilor de referinţă pentru comparaţia preţurilor de producător la medicamentele produse în Republica Moldova, pentru medicamentele importate din ţările membre a
CSI și pentru medicamentele importate din alte ţări (Europa, Orient, America, etc.)
4. Stabilirea procedeului de determinare a preţurilor la produsele farmaceutice și parafarmaceutice (preţul de achiziţie, preţul cu ridicata, preţul cu amănuntul)
5. Stabilirea preţului diferenţiat la eticheta de control.
6. Stabilirea mecanismului de monitorizare și control a preţurilor la produsele farmaceutice și
parafarmaceutice.
7. Utilizarea SIA „NSM” ca mecanism de control și monitorizare operativă a preţurilor de achiziţie, preţurilor cu ridicata și preţurilor cu amănuntul a medicamentelor.
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Abstract
Motivation is one of the most important driving force by which we achieve our goals. Is said to
be complex and multilateral in so many ways, but it’s crucial especially in the work environment.
This article refers to human motivation in its many aspects in the organizational environment. According to various theories, motivation may be rooted in a basic need to minimize stress, inefficiency
and to promote, support results and well being among the employees.
“Nu există pedeapsă mai grea decât munca inutilă și lipsită de speranţă”
Albert Camus
În contextul actual al unei economii bazate pe cunoștinţe și odată cu conștientizarea faptului
că resursele umane constituie cel mai important capital pentru orice oganizaţie, raportul dintre
motivare și performanţă în muncă a devenit un subiect de maxim interes pentru toate autoritătile publice și companiile orientate spre succes.
Deși din punct de vedere conceptual termenul de motivaţie este simplu și clar, bazându-se în
esenţă pe modul în care indivizii sunt trataţi și pe sentimentele pe care le au faţă de munca lor,
realitatea organizaţională demonstrează că nu este deloc ușor să se găsească mijloacele optime de
motivare a angajaţilor sau de a-i menţine motivaţi. Mai mult, între motivare și demotivare există
o linie foarte subţire, ceea ce-i poate imprima performanţei un caracter fluctuant. Pentru a păstra
un trend crescător al acesteia, salariaţii trebuie să se dedice obiectivului urmărit de companie,
ceea ce se poate realiza doar dacă aceștia percep că organizaţia îi consideră parteneri în performanţă și nu doar simpli angajaţi.
Motivaţia este un concept vast, care presupune numeroase implicaţii economice și sociale și
are o importanţă deosebită, atât din punct de vedere al individului, cât și din cel al organizaţiei.
Cercetările din domeniu încearcă stabilirea cât mai exactă a particularităţilor acestui termen, în
vederea determinării ierarhiei personale a motivaţiilor resurselor umane și utilizarea acesteia în
obţinerea unor performanţe superioare în procesul muncii.
Complexitatea problemei motivaţionale s-a tradus și prin elaborarea de către diferiţi specialiști a unor definiţii, care, însă, prezintă anumite limite. De exemplu, Dicţionarul Larousse oferă
următoarea definiţie, dar care este aproximativă: „ansamblul motivelor care explică un act”.
„ Prin motivaţii desemnăm acele elemente, formale şi informale, de natură economică şi moralspirituale, pe care proprietarii şi managerii le administrează salariaţilor organizaţiei satisfăcându-le
anumite necesităţi individuale şi de grup, pentru a-i determina ca, prin atitudinile, eforturile, deciziile, acţiunile şi comportamentele lor să contribuie la desfăşurarea activităţilor şi îndeplinirea
obiectivelor organizaţiei.”
Această definiţie reliefează faptul că elementul central al motivaţiei îl reprezintă salariatul
organizaţiei, iar rezultatul urmărit este realizarea de către angajaţi a obiectivelor organizaţionale,
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din proprie iniţiativă, prin determinarea acestora de către manageri, stimulându-le comportamentul necesar.
De asemenea, motivaţia are diferite sensuri dintre care cele mai importante sunt:
• „din punct de vedere economic, motivaţia reprezintă ansamblul factorilor ce determină
comportamentul unui agent economic;
• din punct de vedere psihologic, motivaţia constituie acţiunea forţelor conștiente și inconștiente, care determină comportamentul individului.”
Motivaţia salariaţilor a reprezentat o problemă centrală de-a lungul timpului, lucru demonstrat de apariţia numeroaselor lucrări de specialitate, care au avut la bază determinarea motivaţiilor resurselor umane ale unei organizaţii, a modului cum acestea pot fi satisfăcute, a impactului
acestora asupra rezultatelor obţinute și a realizării obiectivelor organizaţionale.
În urma cercetărilor efectuate pentru analiza acestui domeniu vast, s-au distins două tipuri de
teorii asupra motivaţiei:
• teorii asupra conţinutului motivaţional: acestea incearcă să ofere un răspuns la întrebările:
„de ce muncesc oamenii?, ce motivează oamenii în activitatea lor?” [8, 31] Altfel spus, aceste teorii
urmăresc determinarea factorilor individuali ce motivează salariaţii.
• teorii asupra procesului motivaţional, care încearcă să răspundă la întrebarea „cum sunt motivaţi oamenii?” referindu-se la dinamica motivării, la relaţia comportament – alternative – efort.
Una din teoriile intens dezbătute este cea a lui Taylor ( 1856-1917), teoria instrumentalităţii,
conform căreia singura motivaţie a salariaţilor unei organizaţii o reprezintă salariul: ”Este imposibil să-i determini pe muncitori să depună un efort mai mare decât efortul mediu al celor din
jurul lor, cu excepţia cazului în care le asiguri o majorare substanţială și permanentă a salariului”
[1, 142]. Scopul angajaţilor este maximizarea câștigurilor. De aceea, pentru a-și motiva subordonaţii, este suficient ca managerii să majoreze, nu în mod semnificativ, salariul. Se anulează în totalitate existenţa altor motivaţii ale salariaţilor, deci putem vorbi de unidimensionalitatea acestei
teorii. De aici decurge și lipsa ei de realism și ineficienţa aplicării. Deși prezintă limite majore, are
totuși o rezonanţă și în prezent, existând companii care consideră că prin motivarea de acest fel
se obţin rezultatele dorite, neluând în calcul și alte elemente.
Cel care respinge această teorie este Elton Mayo (1880-1949), care demonstrează că salariaţii
nu muncesc doar pentru bani, pentru aceștia, de o importanţă majoră, sunt și relaţiile inter-individuale la locul de muncă şi cooperarea. De aceea, consideră necesare motivaţiile care sunt corelate cu dezvoltarea sentimentului de apartenenţă, eficientizarea comunicării verticale și accentuarea interesului faţă de muncă în comparaţie cu salariul obţinut.
O abordare diferenţiată o are psihologul american Douglas McGregor (1906-1965), care a
elaborat două teorii extrem de cunoscute: teoriile X și Y.
Teoria X poate fi sintetizată astfel: omul mediu are o aversiune înnăscută faţă de muncă și
dorește evitarea responsabilităţilor, nu are iniţiativă și este necesară dirijarea permanentă a lui. De
aceea managerii trebuie să aplice sancţiuni subordonaţilor, să îi orienteze, să îi constrângă și chiar
să se folosească de ameninţări pentru a-i determina să realizeze sarcinile ce le-au fost atribuite.
Aceasta se aplică în cazul organizaţiilor cu o performanţă scăzută, sistemelor închise.
Teoria Y se referă la întreprinderile performante, sisteme semi-deschise, care urmăresc motivarea salariaţilor și se rezumă astfel: omul mediu consideră depunerea efortului fizic și intelectual un
aspect normal, responsabilităţile sunt asumate din proprie iniţiativă, iar asumarea acestora depinde
de recompensele asociate cu realizarea lor. În acest caz, salariatul își poate dirija singur activitatea,
nefiind necesară intervenţia determinantă a superiorilor ca în cazul teoriei X, iar constrângerile și
autoritatea nu sunt neapărat necesare pentru a implica angajatul în activitatea organizaţiei.
Cele doua teorii au fost completate ulterior de către cunoscutul specialist William Ouchi, care
a elaborat teoria Z, care consideră că omul mediu este caracterizat în proporţii relativ echivalente
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de către caracteristicile prezentate în cadrul teoriilor X si Y, fiind o trăsătură a sistemelor deschise,
unde oamenii lucrează în grupuri autonome, iau decizii în consens și acceptă managementul
participativ [2, 66].
Teoria lui Abraham Maslow(1954) este una dintre cele mai cunoscute și utilizate teorii. El a
plecat de la ideea ca trebuinţele pot fi ierarhizate și reprezentate printr-o piramidă, iar pentru ca
o persoană să fie motivată de trebuinţele unui nivel superior, nevoia de pe nivelul anterior este
necesar să fie satisfăcută. Prin utilizarea noţiunii de trebuinţă se înţelege că sursa de motivaţii este
situată în interiorul individului.
Concluzia ce reiese din analiza acestei piramide este următoarea: trebuie satisfăcute mai întâi
nevoile de bază, care sunt limitate: salariul minim, condiţii de muncă acceptabile și siguranţa resimţită în cadrul organizaţiei și la nivelul postului, înainte de a motiva individul la un nivel superior.

[13]

Așa cum afirma Maslow, „trebuinţele fiziologice funcţionează după un model homeostatic: odată satisfăcute, tensiunea dispare, echilibrul se instalează şi motivaţia dispare. Dimpotrivă, cele de
stimă şi de recunoaştere de sine nu sunt niciodată satisfăcute, păstrându-şi întotdeauna forţa motivaţională[13, 28].”
Categoriile de nevoi presupun următoarele:
- necesităţile fiziologice sau de bază sunt cele ce se referă la foame, sete, somn, care determină
supravieţuirea salariatului; astfel, în organizaţie sunt satisfăcute prin salarii corespunzătoare și
calitatea mediului de muncă;
- trebuinţele de securitate sunt cele care au în vedere protecţia individului, asigurarea locului
de muncă, ordinea socială;
- trebuinţele de afiliere se referă la necesitatea apartenenţei la grup, de dezvoltare a unor relaţii sociale și existenţa acceptării de către membrii echipei în care lucrează;
Următoarele două categorii reprezintă nevoile superioare, care sunt nelimitate și pot fi surse
de motivaţii numai după ce celelalte trebuinţe de la baza piramidei au fost satisfăcute[9, 173].
Acestea sunt:
- trebuinţele de stimă și statut, care implică sentimentul de reușită și aprecierea de către ceilalţi
membri ai grupului, sau deţinerea unui statut în cadrul organizaţiei/ recunoașterea socială;
- nevoile de autorealizare, care sunt cele mai complexe și implică creativitatea, dezvoltarea
personală și generează dorinţa de realizare a unor noi performanţe.
O altă teorie importantă de conţinut este cea a psihologului american Frederick Herzberg(1960),
care urmărește să o completeze pe cea a lui Maslow cu ajutorul metodei „incidentelor critice”[8, 41].
Această metodă presupune rememorarea de către salariaţi a evenimentelor profesionale în care au
207

resimţit fie satisfacţie, fie insatisfacţie și să evalueze impactul pe care acestea l-au avut asupra relaţiilor inter-individuale, a propriului comportament și rezultatelor muncii depuse. Concluziile
acestui studiu au fost că factorii ce generează satisfacţie nu corespund cu cei care generează insatisfacţie. Astfel s-au identificat două categorii de factori motivaţionali:
- factori de igienă sau contextuali, care, așa cum sugerează și numele, se referă la mediul
organizaţiei. Aceștia generează insatisfacţie dacă nu sunt îndepliniţi, dar, dacă sunt luaţi în
considerare nu provoacă neapărat satisfacţie. În această categorie intră relaţiile ierarhice,
salariul, condiţiile de muncă, politica de personal, etc. Aceștia corespund celor trei nivele de
bază ale piramidei lui Maslow.
- factorii motivaţionali, care provoacă nemulţumire când nu sunt îndepliniţi, iar dacă sunt
luaţi în considerare generează satisfacţie. Aceștia sunt numiţi de către Herzberg „factori motori”
și se referă la sarcinile postului, posibilităţile de promovare, sentimentul de reușită și de progres,
responsabilităţile acordate, etc. Factorii motivaţionali au în vedere nivelurile piramidei lui Maslow care se referă la stima de sine și autorealizare, autodepășire.
În concluzie, performanţa în muncă se poate obţine numai prin luarea în considerare a factorilor motori, după ce au fost realizaţi corespunzător, în prealabil, factorii de igienă.
O altă contribuţie semnificativă a acestui specialist, este cea în care diferenţiază factorii intrinseci de cei extrinseci, pentru a clarifica anumite probleme legate de motivaţii. Cei dintâi se situează în interiorul individului și „sunt legaţi de experienţa trăită și de subiectivitatea ce decurge de
aici”[8, 42]. Factorii extrinseci, nu mai ţin de persoana salariatului ci sunt generaţi de surse exterioare, precum salariul obţinut.
Punctul comun al teoriilor motivaţionale.
Punctul comun al tuturor acestor teorii, fie ele de proces sau de conţinut, îl reprezintă nevoile
salariaţilor, deoarece sursa principală a motivaţiilor o constituie înţelegerea necesităţilor.
Fiecare individ are o scară ierarhică personală a motivaţiilor, care se modifică în timp și în
spaţiu, datorită oscilaţiilor nevoilor sale. Acestea din urmă tind să se diversifice și să crească în
complexitate în timp. Până la satisfacerea acestora, omul resimte o tensiune interioară, ce îl determină să acţioneze, să depună un efort pentru obţinerea recompensei urmărite. Nevoi sunt cele
care determină un om să depună un anumit efort pentru a întreprinde o acţiune, urmărind dobândirea unor efecte care să îi satisfacă necesitatea resimţită la un moment dat. Deci sursa acestor
nevoi este psihicul uman.
În vederea eficientizării proceselor muncii în organizaţie, managerii trebuie să analizeze în
profunzime și să identifice nevoile subordonaţilor pentru a construi în acest mod resorturile
necesare stimulării lor pentru a întreprinde acţiunile (specifice) realizării obiectivelor organizaţionale. Această acţiune este extrem de dificilă, iar managerii trebuie să aibă și o competenţă psihologică, pentru a determina necesităţile particulare ale fiecărui individ, pe cele universale, dar și
nivelele minime necesare și suficiente pentru satisfacerea acestora. Se ia în calcul un nivel minim,
deoarece motivarea salariaţilor reprezintă un cost semnificativ pentru companie. Determinarea
acestora este cu atât mai dificilă, cu cât există nevoi exprimate și nevoi neexprimate, iar unele
trebuinţe se fac resimţite prin absenţă.
Tipuri de motivaţii
Multe dintre motivaţiile umane deviază din raţionalitate, însă nu trebuie pierdut din vedere
faptul că există și motivaţii care sunt inaccesibile conștientului. Acest lucru se întâmplă deoarece
de-a lungul experienţei indivizilor în procesul de maturizare, emoţiile plăcute sunt atașate unor
acţiuni și evenimente specifice. Astfel se crează anticipaţia și se formează motivaţia individului[10, 86]. Pentru a înţelege în profunzime aceste specificităţi, este necesară realizarea unei clasificări a motivaţiilor, luând în considerare, însă, faptul că fiecare persoană este diferită, de aceea
208

și sistemul de motivaţii este particularizat în funcţie de caracteristicile, valorile, experienţa și așteptările fiecăruia.
„Principalele tipuri de motivaţii sunt:
• motivaţii economice și profesionale ( „omul economic”);
• motivaţii sociale ( „omul social”);
• motivaţii legate de autorealizare ( „omul care se realizează”);
• motivaţii complexe („omul psihologic”)
• motivaţii de mobilizare, implicare („omul participativ”).”[9, 174]
În cadrul motivaţiilor economice și profesionale se includ: salariul, remuneraţiile angajaţilor, condiţiile de muncă și existenţa corelaţiei dintre competenţele salariaţilor și cerinţele postului. Acestea au stat la baza elaborării teoriei X elaborată de către cunoscutul specialist McGregor.
Motivaţiile sociale se referă la necesitatea existenţei sentimentului de apartenenţă la grup, a
unor relaţii de muncă, atât formale cât și informale. Cele formale sunt generate de structura ierarhică a organizaţiei. De aici reiese importanţa grupurilor din cadrul companiilor și necesitatea
conducerii lor de către persoane cu abilităţi și cunoștinţe în acest sens. Analiza grupurilor determină obţinerea de informaţii cu privire la climatul organizaţiilor. În acest caz trebuie de asemenea avut în vedere faptul că indivizii sunt mult mai receptivi la stimulii generaţi de către egalii lor,
decat cei exercitaţi de superiori.
Motivaţiile legate de autorealizarea individului, sunt cele care au stat la baza teoriei Y a lui
McGregor. Aceste motivaţii au în vedere faptul că salariaţii au capacitatea să îndeplinească responsabilităţile postului și chiar să aibă iniţiativa să iși asume unele suplimentare. De aceea, rezultă că „din punctul de vedere al conducerii unei organizaţii, motivaţia salariaţilor este maximă
atunci când fiecare angajat are stabilit un set de obiective individuale și dispune de independenţă
psihologică.”[9, 175]
Motivaţiile complexe sunt cele care iau în considerare ierarhia motivaţională individuală
corelată cu stadiile psihologice ale persoanelor. Cercetările nu au descoperit cum sunt ierarhizate
motivaţiile individuale. De aceea este dificil să se combine diferitele informaţii despre experienţa
anterioară a unei persoane pentru a anticipa care motivaţii vor predomina. Însă este cert că acestea se schimbă în timp, în special în anii de dezvoltare a maturităţii.
Motivaţiile de mobilizare, implicare sunt cele care au stat la baza teoriei Z și se referă la salariaţii care lucrează în organizaţii cu performanţe crescute. Angajaţii au foarte dezvoltat sentimentul apartenenţei la companie, rezultatele acesteia fiind considerate rezultate personale, de aici
reiese rolul important pe care resursele umane îl au în realizarea obiectivelor organizaţionale.
Datorită afectivităţii faţă de companie se generează implicarea în muncă și dorinţa de a obţine
performanţa.
Pentru a obţine o motivare superioară și implicarea salariaţilor în activităţile organizaţiei se
apelează la managementul participativ.
Acest tip de management presupune descentralizarea activităţii organizaţiei și creșterea rolului salariaţilor de pe diferite nivele ierarhice în realizarea obiectivelor organizaţionale, implicarea
sporită a acestora și crearea unor interdependenţe în vederea obţinerii unor rezultate superioare.
Deciziile cu privire la problemele importante ale organizaţiei și la resursele umane sunt fundamentate și aplicate prin analiza și contribuţia salariaţilor, acest lucru determinând facilitarea procesului decizional.
Managementul participativ implică existenţa delegării și descentralizării activităţilor.
Delegarea presupune acordarea unor responsabilităţi superioare salariatului, prin extinderea competenţelor sale pentru a rezolva anumite aspecte. Superiorii exercită o formă de control
asupra acestuia, evitând însă apariţia unor constrângeri, tot ei fiind cei care iau o anumită decizie cu privire la aspectul luat în considerare. Aceasta nu atrage schimbări majore în structura
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organizaţiei, însă este o sursă motivatoare pentru angajaţi, care astfel se simt importanţi și au
ocazia să înveţe, să deprindă noi abilităţi și competenţe.
Descentralizarea presupune schimbări structurale majore, prin „creșterea autonomiei unităţilor din componenţa unei organizaţii.”[9, 177]. Implicaţia care reiese este creșterea responsabilităţii diferitelor structuri ierarhice, realizându-se totodată o implicare superioară a angajaţilor în
fundamentarea și aplicarea deciziilor. Un efect favorabil este scăderea rezistenţei la schimbări
prin participarea angajaţilor la desfășurarea procesului decizional. De asemenea, sentimentul de
apartenenţă și atașamentul resurselor umane faţă de companie crește. Ca și delegarea, descentralizarea generează personalului sentimentul de importanţă a acestora pentru angajator. Principala
limită a acesteia este datorată comunicării; dacă fluxul ascendent de informaţii nu se poate asigura la un nivel eficient și în timp real, performanţele organizaţiei pot fi afectate.
Există mai multe metode participative utilizate de către companiile performante pentru motivarea salariaţilor și implicarea sporită a acestora în viaţa organizaţiei, prezentate în continuare.
Managementul de contact, care așa cum sugerează numele, se referă la realizarea unui contact zilnic între manageri și subordonaţii săi, cel puţin o dată pe zi, pentru a comunica cu aceștia.
Grupele de planificare produs este utilizată pentru a dezvolta idei noi, produse noi, de către anumite echipe organizate din membrii companiei care se întâlnesc trimestrial. Proiectul este condus de
un șef de produs, iar echipa are în componenţă și un specialist în marketing, precum și alţi manageri
de nivel superior. Pentru eficientizarea proiectului trebuie respectate anumite cerinţe, cu privire la
timpul necesar studierii ideilor și punerii în practică a acestora, cât și la cercetările de piaţă.
Managementul prin structuri autonome, care se utilizează pentru a evita birocraţia din marile companii, ce duc la întârzieri mari în realizarea de proiecte și au la bază identificarea unei
oportunităţi economice, ce se urmărește a fi valorificată de către o echipă autonomă din cadrul
organizaţiei, coordonată de un șef de proiect și mai mulţi specialiști. Având stabilite anumite
obiective și fiind stimulată de obţinerea unor recompense superioare în cazul reușitei, echipa se
remarcă prin dinamism și inovare.
Echipele de „veghe” strategică sunt formate din membrii unei organizaţii, care urmăresc evoluţia pe piaţă a principalilor concurenţi și a acţiunilor acestora, pentru a armoniza deciziile strategice ale companiei în cauză, în funcţie de comportamentul concurenţilor. Eficienţa acestor echipe este
dată de calitatea relaţiilor pe care aceștia le crează pe piaţă, pentru a obţine informaţiile necesare.
Echipele de „veghe” tehnologică sunt acele echipe formate pe baza voluntariatului, care au
ca obiectiv identificarea principalelor progrese și noi tehnologii de o importanţă majoră pentru
organizaţie.
Grupurile inter-întreprinderi au în vedere importanţa networkingului pentru companie, a
stabilirii unor relaţii ce pot fi surse de avantaj competitiv pentru organizaţie. Grupurile inter-întreprinderi sunt formate din salariaţii mai multor organizaţii care conlucrează pentru realizarea
unor proiecte comune.
Echipele ad-hoc sunt formate din salariaţii unei întreprinderi, pe baza voluntariatului, cu
scopul rezolvării unor probleme urgente, în timp util. Realizarea acestui lucru presupune obţinerea unor recompense stimulative pentru angajaţi.
În concluzie putem afima că, în cazul apariţiei de probleme în domeniul motivaţiei, sarcina
managerului va fi dificilă, dar provocatoare. Managerului îi va fi greu să identifice natura problemelor ce apar ca mai apoi să le rezolve, datorită caracterului complex al comportamentului individual. Astfel, motivaţia devine un element foarte important în cadrul companiei datorită faptului că este un factor principal ce stă la baza performanţei.
De la mediocritate la performanţă este doar un pas, pe care angajaţii unei companii îl fac sau
nu în funcţie de motivaţia pe care o resimt. Acestă decizie are un impact major asupra valorii unei
companii care crește prin angajaţii săi, aceștia fiind cel mai important capital.
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TURISMUL ROMÂNESC LA NIVELUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE
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Abstract
In Romania, re-launching tourism is a field of national importance, moreover as tourism is being
considered in a distinctive chapter within the Governance Programme 2009-2012.
At world and European level, local authorities are more and more implied in developing tourism,
according to the decentralisation tendency being evinced in many countries, aspect that implies the
endowment of local public authorities with increasing responsibilities. Hence, as regards tourism, the
increased responsibility of local public authorities is based on the fact that these authorities do know
best the points of interest within the areas being administered by them, so it is they that will make all
efforts so as to achieve local development goals.
According to the analysis of their (favourable or non-favourable) determining factors and of the
dimensions of the tourism phenomena, there have been evidenced the connections between the tourism
phenomenon and the local community, aspects that lead to the conclusion that implying local public
authorities in tourism shall be of high importance.
The analysis of the tasks of the field of tourism that local public authorities are in charge of, does
express that, there is no evincing of the decentralisation principle in Romania, principle according to
which an important part of competences in the field of tourism shall be in charge with the local public authority. Thus, the local public authority has no important role in organising and developing
tourism. In this regard, we do not notice the presence of tourism offices and authorities with local or
regional character.
To conclude, we consider that Romania presents the real need that the state would delegate much
more responsibilities in organising and developing tourism to the local public administration.
În România, relansarea turismului constituie un domeniu de importanţă naţională1, în cadrul
Programului de guvernare 2009-2012 turismul2 fiind tratat într-un capitol distinct, în care identificăm următoarele obiective de guvernare și direcţii de acţiune:
■ obiective de guvernare:
1. Asigurarea condiţiilor pentru realizarea unui turism atractiv și competitiv la nivel internaţional - prioritate strategică a dezvoltării României pe termen lung;
2. Crearea și modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naţionale
și creșterea calităţii serviciilor turistice prin parteneriat între ministere și autorităţi locale;
3. Conservarea și reabilitarea obiectivelor turistice care fac parte din patrimoniul cultural universal și naţional și modernizarea infrastructurii conexe;
4. Dezvoltarea turistică adaptată la specificul regional și la cererea de servicii turistice de masă
și de nișă, la standarde calitative competitive ;
5. Promovarea României ca destinaţie turistică prin campanii eficiente de brand și marketing
turistic.
1 Programul de guvernare al României 2009-2012, cap. 3 – Angajamentul pentru buna guvernare a României
2 Programul de guvernare al României 2009-2012, cap. 17 – Turism
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■ direcţii de acţiune:
- restructurarea instituţională și înfiinţarea unei organizaţii specializate pentru politica de
marketing în turism;
- asigurarea cadrului legislativ simplificat și eficient al turismului în vederea stimulării investiţiilor în domeniu și a extinderii sezonului turistic;
- elaborarea programului multianual de promovare a turismului românesc;
- aplicarea unui nou sistem de autorizare a facilităţilor de cazare;
- lansarea Programului de dezvoltare zonală a turismului, coordonat cu programele susţinute
de autorităţile locale;
- înfiinţarea de parcuri turistice;
- reducerea numărului de formalităţi și taxe;
- dezvoltarea turismului rural și acordarea de facilităţi fiscale pentru promovarea turismului;
- elaborarea de planuri specifice de acţiune pentru turismul regional, pe litoralul românesc,
în Delta Dunării, turismul montan etc, respectiv pentru turismul de afaceri, ecumenic, medical,
balnear, cultural etc;
- creșterea gradului de accesibilitate a pachetelor de servicii turistice pentru pensionari, studenţi, elevi și adulţi activi cu venituri modeste;
- dezvoltarea sistemului de învăţământ vocaţional turistic, astfel încât să corespundă cerinţelor pieţei.
În concluzie, considerăm că, la momentul actual, turismul în România cunoaște un trend
ascendent.
Sistemul administraţiei publice este structurat din punct de vedere teritorial, în raport cu teritoriul statului (subsistemul administraţiei publice statale) și al unităţilor administrativ-teritoriale (subsistemul administraţiei publice locale) iar din punct de vedere funcţional, în raport cu
domeniile și sectoarele de activitate.
O structurare a administraţiei publice în administraţie centrală și administraţie teritorială, în
administraţie de stat și administraţie locală, în administraţie generală și administraţie specializată este prezentată de autorul Ioan Vida în lucrarea Puterea executivă şi administraţia publică.
Administraţia publică centrală cuprinde autorităţile puterii executive supreme în ordinea administrativă și administraţia publică centrală de specialitate, compusă la rândul său din administraţia ministerială și cea extraministerială. Administraţia teritorială de stat cuprinde autorităţile
deconcentrate ale administraţiei publice de stat în unităţile administrativ teritoriale. Administraţia publică locală cuprinde autorităţile administrative proprii ale colectivităţilor locale, costituite
în unităţile administrativ-teritoriale. Administraţia generală este caracterizată de competenţa generală de intervenţie în orice domeniu al administraţiei publice, ea putând fi centrală sau locală,
spre deosebire de administraţiile specializate, abilitate a exercita competenţe numai într-un anumit domeniu sau ramură de activitate.
Analiza criteriilor de constituire1 a structurilor administraţie publice, conduce la structura
organizatorică a sistemului autorităţilor administraţiei publice. Astfel:
■ Din punct de vedere al competenţei teritoriale (criteriul teritorial):
- Autorităţi centrale, când competenţa lor se întinde asupra întregului teritoriu al ţării: Guvernul, ministerele și celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale;
- Autorităţi teritoriale, când competenţa lor se întinde asupra unei părţi din teritoriul naţional: serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și celorlalte autorităţi ale administraţie publice centrale, prefectul;
1 Alexandru, I., Administraţia publică. Teorii. Realităţi. Perspective, Ediţia a IV-a revăzută și adăugită,
Editura Lumina Lex, București, 2007, pg. 183
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- Autorităţi locale, când competenţa lor se întinde asupra unei unităţi administrativ-teritoriale (judeţ, oraș, comună): consiliile locale și primarii;
■ Din punct de vedere al competenţei materiale (criteriul funcţional):
- Autorităţi cu competenţă generală, care exercită puterea executivă, administraţia publică în
orice domeniu de activitate: Guvernul, consiliile locale și primarii;
- Autorităţi ale administraţiei publice de specialitate, care realizează administraţia publică întro anumită ramură sau domeniu de activitate: ministerele și celelalte autorităţi ale administraţie publice centrale subordonate Guvernului, ministerelor sau autonome, precum și serviciile publice
deconcentrate ale acestora, din teritoriu.
Aparatul administrativ, prin care se realizează activitatea de administraţie publică, este constituit dintr-un ansamblu de organe, formaţiuni alcătuite din personal, dotate cu mijloace materiale
și financiare, înzestrate cu o anumită competenţă și personalitate juridică, în scopul de a satisface
nevoi publice.
Exercitarea autorităţii publice la nivel naţional în sectorul turismului se concretizează în realizarea sarcinilor în raport cu specificul activităţilor, din domeniul specificat, sarcini care pot fi
divizate în sarcini de conducere și organizare și respectiv, sarcini de prestaţie, după natura de
dispoziţie sau de prestaţie a activităţii de organizare a executării și de executare în concret a legii.
În România, la nivelul administraţiei publice naţionale, organul de specialitate prin care se
realizează atribuţiile în domeniul turismului este Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului1.
Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului exercită următoarele funcţii2:
- de autoritate de stat în domeniile sale de activitate;
- de planificare strategică;
- de monitorizare și control;
- de coordonare;
- de reglementare și avizare,
- de administrare,
- de reprezentare;
- de promovare a destinaţiilor turistice naţionale;
- de implementare a programelor finanţate din fonduri comunitare, naţionale, precum și din
alte surse legal constituite.
Descentralizarea administrativă românească, la nivelul colectivităţilor comunale, orășenești,
municipale și judeţene, se realizează prin autorităţi ale administraţiei publice locale: consilii locale (comunale, orășenești, municipale, respectiv consilii judeţene) – ca autorităţi deliberative, respectiv primarii – ca autorităţi executive. Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, consiliul
local adoptă hotărâri, primarul emite dispoziţii.
La nivel mondial și european, autorităţile locale sunt tot mai implicate în dezvoltarea turismului, în baza tendinţei de descentralizare manifestată în multe state, aspect care presupune acordarea unor responsabilităţi sporite autorităţilor publice locale. Responsabilizarea sporită a autorităţilor publice locale pentru domeniul turismului se bazează pe faptul că aceste autorităţi cunosc cel
mai bine punctele de interes ale zonelor pe care le administrează și vor depune toate eforturile
pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare locală. Acesta este motivul pentru care, în multe ţări,
se pune un accent important pe implicarea comunităţilor locale în planificarea turismului și în
procesul de dezvoltare a acestuia la nivel local.
1 A se vedea Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 115 din 23 decembrie 2009, privind stabilirea unor
măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale - Publicat în Monitorul Oficial nr. 919
din 29/12/2009
2 A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1631 din 29 decembrie 2009, privind organizarea și funcţionarea
Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului - Publicat în Monitorul Oficial nr. 2 din 04/01/2010
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Trebuie specificat faptul că, dezvoltarea turismului la nivel local nu poate fi realizată în condiţii care să asigure eficienţa și raţionalitatea, fără existenţa unei administraţii publice constituite în
baza unor legi și reglementări generale și specifice domeniului, fără un ansambul de autorităţi și
instituţii stabile și performante, fără stabilirea misiunilor, rolulurilor și a obiectivelor de îndeplinit în domeniu, fără controlul activităţii turistice și a impactului turismului asupra comunităţilor
publice locale.
Autorităţile administraţiei publice locale, indiferent de nivelul la care sunt constituite (regional, judeţean, municipal, orășenesc, comunal) au ca principală misiune reprezentarea intereselor
comunităţiilor pe care le reprezintă și, în acest scop, identificarea soluţiilor pentru creșterea calităţii vieţii în comunităţiile reprezentate este unul dintre obiectivele importante.
Din analiza factorilor determinanţi (favorizanţi sau inhibitori) și a dimensiunilor fenomenului turistic, putem extrage următoarele concluzii referitoare la legăturile dintre fenomenul turistic
și comunitatea locală:
- turismul poate fi o posibilitate de atenuare a dezechilibrelor interregionale,
- turismul poate constitui o pârghie de dezvoltare regională/locală și a mediului rural,
- turismul poate favoriza utilizarea pe plan local a disponibilităţilor de forţă de muncă, acţionând pozitiv și asupra mișcării demografice,
- turismul poate influenţa modul de distribuţie a veniturilor comunităţii,
- turismul poate determina creșterea valorilor proprietăţilor imobiliare în comunitate,
- dezvoltarea turismul încurajează investiţiile în infrastructură (amenajări de drumuri, sisteme de alimentare cu apă, canalizare etc) și construcţia de locuinţe, aspect care contribuie la ameliorarea condiţiilor de viaţă a populaţie locale și, nu în ultimul rând, conduce la utilizarea diferitelor resurse locale, inclusiv a excedentului de forţă de muncă din alte sectoare de activitate sau al
presoanelor neîncadrate în muncă,
- turismul generează efecte pozitive și asupra bugetelor autorităţilor publice locale, putând fi
un generator important de venituri dar, în această situaţie, este și un receptor al cheluielilor publice ale autorităţilor locale,
- ca valorificator al diferitelor categorii de resurse, turismul generează efecte pozitive în protejarea și conservarea resurselor naturale și antropice locale, a calităţii mediului înconjurător,
- dezvoltarea turismul generează la nivelul comunităţii locale și schimbări socio-culturale,
- dezvoltarea turismului determină valorificarea și utilizarea resurselor umane locale, reprezentând din acest punct de vedere o componentă importantă a economiilor locale,
- dezvoltarea turismului determină crearea de locuri de muncă pentru populaţia locală, aspect care, pentru cominităţile locale din zonele rurale contribuie la garantarea egalităţii de șanse
la nivelul teritoriului naţional, stopând migraţia locuitorilor zonelor rurale spre orașele deja suprapopulate,
- relaţia dintre turism și utilizarea forţei de muncă se manifestă atât în plan cantitativ cât și
calitativ, atât direct cât și indirect (efectul multiplicator al turismului)
- dezvoltarea turismului poate fi o pârgie de atenuare a șomajului la nivelul comunităţii locale,
- turismul poate reprezenta o sursă de bunăstare a persoanelor, a familiilor, a comunităţilor locale,
- prin stimularea schimbului de valori, dezvoltarea turismului facilitează îmbogăţirea orizontului cultural și informaţional atât pentru turiști cât și pentru populaţia locală, contribuind la
formarea intelectuală a acestora.
Luând în considerare dimensiunile fenomenului turistic (economică, socio-culturală, geografică și ecologică, politico-administrativă) și a legăturilor acestuia cu comunităţile locale, considerăm că implicarea autorităţilor publice locale în turism trebuie să fie considerabilă.
În condiţiile în care autorităţile publice locale deţin capacitate administrativă și de exerciţiu,
posedă un patrimoniu și deţin atribuţii de iniţiativă în privinţa administrării intereselor publice
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ale comunităţii locale, în limitele administrativ-teritoriale stabilite prin lege, considerăm că administraţia publică locală trebuie să fie între promotorii dezvoltării domeniului turismului. În
acest sens, luăm în considerare deţinerea pârghiilor legale pentru gestionarea patrimoniului turistic local, pentru organizarea și dezvoltarea din punct de vedere urbanistic al localităţilor și a
infrastructurii locale, pentru amenajarea teritoriului, pentru susţinerea și promovarea turismului
local la un nivel competitiv, pentru încurajarea dezvoltării și menţinerii unor relaţii corecte între
membri comunităţii și turiști, pentru dezvoltarea unor noi sectoare de activitate ca urmare a
efectului multiplicator al turismului în unitatea administrativ-teritrorială și nu în ultimul rând,
pentru asigurarea progresului și prosperităţii comunităţii locale și a zonei în ansamblu.
Spre deosebire de multe ţări, unde, în cadrul administraţiilor publice, ca manifestare a principiului descentralizării, o parte importantă a competenţelor în domeniul turismului revine autorităţii publice locale, aceasta îndeplinind un rol important în dezvoltarea și promovarea acestui
domeniu, beneficiind de o organizare distinctă, deţinând servicii proprii, întâlnind în unele cazuri oficii și administraţii de turism cu caracter local sau regional, în România competenţele administraţiei publice locale sunt limitate.
Cadrul legislativ existent în România, care conferă competenţe administraţiei publice locale,
de implicare în dezvoltarea turismului la nivelul comunităţilor locale administrate se regăsește în
diferite reglemetări legale.
Astfel, atribuţiile în domeniul turismului care revin autorităţilor administraţiei publice locale
(Consiliilor Judeţene și respectiv, Consiliului General al Municipiului București), privind organizarea și desfășurarea activităţii de turism în România1, sunt: inventarierea principalelor resurse
turistice, administrarea registrelor locale ale patrimoniului turistic, elaborarea de propuneri de
dezvoltare a turismului, participarea la omologarea traseelor turistice și a pârtiilor și traseelor de
schi pentru agrement, contribuirea la creșterea calităţii produselor turistice, urmărirea activităţii
turistice, organizarea de centre de informare turistică în localităţile cu activitate turistică, și activitatea de organizare și asigurare a serviciilor de protecţie și salvare a turiștilor în zone montane
și de litoral. Pentru îndeplinirea acestor atribuţii, autorităţile publice locale pot crea servicii de
specialitate. Astfel, unele autorităţi publice locale au creat servicii de specialitate, spre exemplu
serviciile judeţene SALVAMONT, respectiv direcţii sau compartimente de specialitate.
Analizând atribuţiile administraţiei publice locale2, am identificat o serie de atribuţii ale Consiliilor judeţene și locale cu impact asupra dezvoltării turismului:
- aprobă și adoptă studiile, prognozele și programele de dezvoltare turistică a localităţii sau
judeţului,
- aprobă studiile, prognozele orientative și programele de organizare și amenajare turistică a
teritoriului,
- iniţiază, analizează și aprobă planurile de organizare și dezvoltare urbanistică a localităţilor
din componenţa unităţilor administrativ-teritoriale - inclusiv a staţiunilor turistice
- instituie norme specifice pentru agenţii economici cu profil turistic care își desfășoară activitatea în judeţul sau localitatea respectivă,
- acţionează pentru refacerea și protecţia mediului înconjurător - acţiune necesară activităţii turistice
- contribuie la protecţia și conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor
și rezervaţiilor - aspect important pentru promovarea și dezvoltarea turismului
1 A se vedea Ordonanţa Guvernului nr. 58 din 21 august 1998 privind organizarea și desfășurarea activităţii de turism în România, - Publicat în Monitorul Oficial nr. 309 din 26/08/1998, cu modificările și
completările ulterioare,
2 Legea nr. 215 din 2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 123
din 20/02/2007 cu modificările și completările ulterioare, art.38, alin. 2 și art. 104, alin.1

216

- iau măsuri pentru crearea condiţiilor necesare petrecerii timpului liber al cetăţenilor și asigură desfășurarea activităţii culturale, artistice, sportive și de agrement - de care beneficiază și turiștii
- contribuie la realizarea măsurilor de protecţie și asistenţă socială - măsuri de protecţie (protecţie din punctul de vedere al ordinii și siguranţei publice, al asistenţei medicale, al normelor de
igienă și salubritate publică etc) de care beneficiază și turiștii,
- organizează servicii publice de gospodărire comunală, transport local, reţele edilitare - care
pot fi utilizate atât de către populaţia rezidentă cât și de către turiști - asigurând în același timp și
buna funcţionare a acestora,
- aprobă, ca parte a bugetului local, resursele financiare - care pot fi utilizate pentru dezvoltarea turismului.
Primarul, autoritatea executivă a administraţiei publice locale, trebuie să conștientizeze importanţa turismului pentru economia locală pe care o conduce. Analizînd atribuţiile primarului
enumerate în Legea administraţiei publice locale, considerăm că au impact asupra dezvoltării
turismului1 în orașe și comune, următoarele:
- asigură elaborarea regulamentului local de urbanism și a documentaţiilor de urbanism și
amenajarea teritoriului – inclusiv amenajarea turistică a teritoriului,
- asigură întreţinerea drumurilor publice din localităţi – utilizate și de turiști, respectiv și a drumurilor de acces către obiectivele turistice,
- ia măsuri pentru buna funcţionare a parcurilor de distracţii, muzeelor și altor obiective turistice aflate în patrimoniul colectivităţii,
- asigură ordinea și liniștea publică – în beneficiul populaţiei rezidente dar și al turiștilor, prin
intremediul jandarmeriei, poliţiei comunitare, pompierilor și apărării civile,
- controlează igiena și salubritatea locurilor publice și a produselor alimentare puse în vânzare
- pentru populaţia rezidentă, dar și pentru turiști,
- poate prezenta periodic consiliului local informări privind situaţia turismului în localitatea respectivă,
- întocmește proiectul bugetului local și propune resursele financiare - necesare dezvoltării
turismului la nivel local.
Considerăm că primarul ar trebui să fie responsabil de implementarea unei politici de dezvoltare a turismului la nivelul localităţilor care dispun de resurse turistice.
Consiliile judeţene și locale pot lua hotărâri privind cooperarea sau asocierea cu persoane
juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale sau alţi parteneri sociali, în vederea
finanţării și realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes local2, aplicabile și dezvoltării turismului.
În concluzie, în România nu se manifestă principiul descentralizării, prin care o parte importantă a competenţelor în domeniul turismului să revină autorităţii publice locale. Administraţia publică locală nu îndeplinește un rol important în organizarea și desfășurarea activităţii de turism. În
acest sens, nu remarcăm prezenţa unor oficii și autorităţi de turism cu caracter local sau regional.
Considerăm că, în România, se impune necesitatea delegării de către stat a mai multor responsabilităţi în organizarea și desfășurarea activităţii de turism, către administraţia publică locală.

1 Legea nr. 215 din 2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 123
din 20/02/2007cu modificările și completările ulterioare, art.68, alin.1
2 Legea nr. 215 din 2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 123
din 20/02/2007cu modificările și completările ulterioare, art. 38, alin.2 și art. 104, alin.1, lit. h
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PRINCIPIILE DE EXERCITARE ŞI
DEFICIENŢELE AUDITULUI INTERN PUBLIC
CRAEVSCAIA Cristina,
drd, lector univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din
Bălţi

Summary
Transparency in budget (and audit) processes is essential for enabling citizens to control the use
of public resources and to ensure that these resources are best utilized to benefit society. Public intern
audit can support continuous improvement in public services and help to promote the interests of
citizens, both as users of these services and as taxpayers.
Interesul sporit faţă de procesul de utilizare eficientă a mijloacelor publice a reprezentat premisa pentru crearea și implementarea controlului intern public și auditului intern în sectorul
public. Concepţia sistemului de control intern și audit intern în sectorul public, aprobată prin
Hotărârea Guvernului nr. 1143 din 4 octombrie 2006, se axează pe abordarea contemporană internaţional acceptată a rolului și poziţiei sistemului de control intern și audit intern în perfecţionarea activităţii de management financiar în cadrul entităţilor publice.
Funcţionarea sistemului se bazează pe responsabilitatea conducătorilor instituţiilor publice
pentru crearea unui model adecvat și eficient de gestionare, control intern și audit intern, pe independenţa activităţilor serviciilor de audit intern în cadrul instituţiilor publice, respectarea
standardelor naţionale de control intern și audit intern în administraţia publică, coordonarea și
supravegherea unităţilor de audit intern și facilitarea pregătirii profesionale a auditorilor interni.
Edificatoare, în acest context, sunt prevederile pct. 42 ale Programului Naţional de realizare
a Planului de Acţiuni „Republica Moldova – Uniunea Europeană”, care stipulează necesitatea
creării unui sistem de control intern și audit intern în sectorul public care va fi implementat în
conformitate cu metodologiile și standardele recunoscute la nivel internaţional, precum și cu cele
mai bune practici ale Uniunii Europene; precum și prevederile Proiectului „Managementul Finanţelor Publice”, implementat cu suportul Băncii Mondiale și al Guvernului Olandez, realizat de
Ministerul Finanţelor. Acesta, la rîndul său, este un instrument care va permite reformarea actualului sistem de control financiar și revizie într-un sistem de control intern și audit intern public
modern, compatibil cu standardele și cerinţele unanim recunoscute în lume.
Conform prevederilor Acordului de Credit pentru Dezvoltarea Proiectului “Managementul
Finanţelor Publice”, ratificat de Parlament prin Legea nr.293-XVI din 16 noiembrie 2005, componenta a 2-a a acestui proiect o constituie “Controlul și auditul intern”.
Instituirea unităţilor de audit intern (în continuare UAI) în sectorul public este reglementată
în art. 563 din Legea privind sistemul bugetar și procesul bugetar nr. 847-XIII din 24.05.1996
(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială) și în cap. XVIII din
Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32-35, art.116). Prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 82 din 29.11.2007
și Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 98 din 27.11.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 198-202, art. 61) au fost aprobate Standardele Naţionale de Audit Intern care sînt
aplicabile tuturor unităţilor de audit intern din sectorul public și se recomandă sectorului privat.
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În vederea promovării culturii etice în activitatea de auditor a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 139 din 20.10.2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.221222/782 din 09.11.2010) Codul Etic al auditorului intern, prevederile căruia sînt obligatorii pentru activitatea auditorilor interni din sectorul public. Un alt element esenţial pentru reușita auditului intern în cadrul entităţii îl constituie Carta de audit intern, aprobată prin același ordin).
Eficientizarea utilizării finanţelor publice este o tendinţă fundamentată pe experienţe pozitive
în majoritatea statelor moderne. Noile concepte au menirea să îmbunătăţească sistemul relaţiilor
interguvernamentale, să facă mai responsabile autorităţile publice și, în special, executorii de buget, de orice nivel și să sporească eficienţa politicilor financiare.
Elocventă, în acest sens, este Legea celor trei „E”, care-și găsește aplicabilitate în statele cu
practică bogată în domeniul auditului intern public. Astfel, cele trei cuvinte cheie care definesc
performanţa sunt: economicitatea, eficienţa și eficacitatea. Astfel încât, prin determinativul economic, vom înţelege măsura în care obţinerea resurselor umane și materiale se realizează în cantitatea și calitatea adecvată cu costuri minime; eficient – raportul dintre rezultate (bunurile și
serviciile produse) pe de o parte și resursele utilizate pentru a le produce, pe de altă parte, care
trebuie să fie maxim; eficace - gradul de îndeplinire a obiectivelor declarate ale unei activităţi și
relaţia dintre impactul dorit și impactul efectiv al activităţilor respective.[1]
La rândul său, o bună eficacitate a însăși activităţii de audit intern public poate fi apreciată în
baza următorilor doi indicatori: corectitudinea organizării unităţii de audit intern și, nu mai puţin important, nivelul de integrare a acesteia în entitatea auditată.
Analizând situaţia auditului intern public în Republica Moldova la moment, putem constata că obligaţia de creare a UAI în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale mai persistă în cadrul a două ministere: Ministerul Educaţiei și Ministerul Justiţiei. Printre entităţile publice care dispun de unităţi de audit intern se enumeră: Biroul Naţional de Statistică, Biroul
Relaţii Interetnice, Agenţia Rezerve Materiale, Agenţia Turismului, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupţiei, primăria Municipiului Chișinău, Curtea de Conturi,
Serviciul Vamal, Academia de Știinţe a Moldovei, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Serviciul de
Informaţii și Securitate, Departamentul instituţiilor penitenciare, Inspectoratul Ecologic de
Stat, Agenţia de Intervenţie și Plăţi pentru Agricultură , Universitatea de Stat de Medicină și
Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, IMSP “Spitalul Clinic de Psihiatrie”, IMSP „Staţia zonală asistenţă medicală urgentă Centru”, IMSP ,,Centrul Naţional Știinţifico-practic de Medicină Urgentă”, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie, Serviciul Grăniceri, Agenţia Relaţii Funciare
și Cadastru, Spitalul municipal Bălţi, IMSP Spitalul Clinic Republican, IMSP Spitalul raional
Orhei, IMSPICȘDOS Mama și Copilul.
La nivelul autorităţilor publice locale nu avem încă create astfel de unităţi, cu excepţia primăriei mun. Chișinău. Reale dificultăţi sunt înregistrate și la nivelul entităţilor publice de nivel mediu. Neajunsurile menţionate au următoarele explicaţii logice, precum lipsa sau insuficienţa de
mijloace bugetare necesare creării unităţilor date și ulterioarei finanţări, lipsa personalului calificat, informarea insuficientă, precum și neînţelegerea de către unii executori de buget a necesităţii
și rolului auditului intern public.
Pentru consolidarea încrederii în această nouă metodă de control intern public, este necesară
urmărirea cu precădere a prevederilor Codului de conduită etică a auditorului intern și Cartei de
audit intern public. Astfel, experţii din această sferă, specialiști cu studii superioare în materia finanţelor, economiei, cât și a dreptului, trebuie să dea dovadă și de o bună cunoaștere a domeniului auditat, să ajute unitatea auditată să-și îndeplinească obiectivele sale printr-o abordare metodică, sistemică și sistematică, să evalueze și să îmbunătăţească eficienţa și eficacitatea sistemului de conducere, care la rândul său, după cum menţionează și Legea privind sistemul bugetar și procesul
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bugetar, este bazat pe gestiunea riscului. Astfel, un moment care, cu siguranţă, ar necesita îmbunătăţiri ţine de adaptarea auditului intern public la specificul activităţii entităţii auditate.
Este prematur încă de a face referire la o practică de audit intern public în Republica Moldova,
fapt care poate fi desprins și din Raportul Ministerului Finanţelor de evaluare a activităţii unităţilor de audit intern în sectorul public pe perioada anului 2009.[2] Cu toate că, sub aspectul cadrului normativ, auditul intern public beneficiază de numeroase acte diriguitoare, sub aspectul
aplicabilităţii acestuia sunt depistate numeroase încălcări și inexactităţi. Astfel, Codul menţionat
stipulează că o activitate de audit corectă, din perspectiva normelor deontologice profesionale,
implică îndeplinirea următoarelor cerinţe de bază:
1) Performanţa – adică realizarea activităţii le cei mai înalţi parametri profesionali, în scopul
satisfacerii interesului general, precum și asigurării legităţii celor trei ”E” menţionaţi anterior.
2) Profesionalismul – care să se manifeste prin existenţa capacităţilor intelectuale, experienţei dobândite prin perfecţionare profesională continuă.
3) Calitatea activităţii de audit intern public – reflectată în corespunderea auditului nu numai legislaţiei în vigoare, dar și Standardelor Naţionale de Audit și celor mai bune practici internaţionale.
4) Încrederea – promovarea unor bune relaţii între auditori, precum și între auditori și personalul entităţii auditate.
5) Conduita adecvată și credibilitatea - care ar presupune un comportament ireproșabil,
precum și asigurarea obiectivităţii și autenticităţii informaţiei din rapoartele de audit.
Toate aceste cerinţe de bază sunt cristalizate în conţinutul a patru principii fundamentale:
integritatea, independenţa și obiectivitatea, competenţa și confidenţialitatea.
Pentru analiza eficienţei și eficacităţii activităţii de audit intern conform Cartei de audit Intern
și Codului de conduită Etică, oferirea recomandărilor privind perfecţionarea auditului, aprecierea conformităţii cu SNAI, este realizată așa-numita evaluare externă. Evaluarea externă a auditului intern public, reglementată prin art. 564 din Legea privind sistemul bugetar și procesul bugetar.[3], precum și SNAI 1312.[4], NMAISP 8.[5], este realizată de Ministerul Finanţelor.
Astfel, în baza chestionarului elaborat de Direcţia de Armonizare a sistemului de control financiar public intern din subordinea Ministerului Finanţelor și răspunsurilor oferite în cadrul
entităţilor ce dispun de unităţi de audit intern, se poate constata că deși în unele dintre ele sunt
deja realizate misiuni de audit intern public, este necesară conformarea auditului cu prevederile
legislative și normative în domeniu, precum și dezvoltarea acestei activităţi pe viitor.
Pot fi menţionate următoarele încălcări ale regulilor și principiilor de activitate, la data elaborării de către Ministerul Finanţelor a raportului de evaluare: astfel, este afectată independenţa
auditorilor, precum și prevederile art. 563 din Legea privind sistemul bugetar și procesul bugetar.
[6], prin instituirea unităţilor de audit intern în subordinea unor direcţii sau secţii, cum ar fi cazul
Academiei de Știinţe a Moldovei, unde UAI se subordona Șefului Direcţiei Finanţe și Contabilitate, UAI din cadrul Ministerului Tehnologiilor Informaţionale și Comunicaţiilor – în subordinea Șefului Secţiei financiare și audit din cadrul Direcţiei administrativ-organizatorice. Or, Carta
de Audit Intern (Regulament model de funcţionare a UAI, aprobată odată cu Codul de Conduită
Etică a auditorului intern), prevede în pct. 6-8 că „Unitatea de audit intern este instituită în
subordinea directă a conducătorului entităţii publice și raportează direct acestuia.
7. Angajaţii unităţii de audit intern sînt subordonaţi și raportează conducătorului unităţii de
audit intern.
8. Unitatea de audit intern este în drept să realizeze misiuni de audit intern și în cadrul
entităţilor subordonate entităţii publice.”
O altă încălcare a regulilor de activitate evidenţiată de Ministerul Finanţelor în cadrul Ministerului Afacerilor Interne ţine de însuși conţinutul auditului: UAI din cadrul acestei entităţi rezumându-și atribuţiile la efectuarea reviziilor și controalelor financiare și nu a misiunilor de audit intern.
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Putem, din păcate, evidenţia o practică și mai tristă în ceea ce privește corecta organizare a activităţii UAI în cadrul entităţilor publice și aplicare a SNAI și anume aplicarea de către auditori a
sancţiunilor (ca în cazul Ministerului Afacerilor Interne sau Departamentului Instituţiilor Penitenciare). Or, există o diferenţă primordială între auditul intern public, care, prin esenţă are menirea de
a aduce un plus de valoare activităţii entităţii auditate, de a oferi o asigurare rezonabilă împotriva
riscurilor de gestiune, și o revizie financiară sau o inspecţie, care, pe lîngă scopul său preventiv, mai
are și unul punitiv.
În aceeași ordine de idei, potrivit SNAI, NMAISP, precum și Cartei de Audit intern, conducătorul UAI elaborează și înaintează spre aprobare conducătorului entităţii planul strategic și planul
anual al activităţii de audit intern, activitate practic ignorată de entităţi. Astfel, la momentul realizării evaluării, nici una din UAI nu avea elaborat un plan strategic de activitate, dar totuși majoritatea
instituţiilor aveau elaborate planuri anuale (cu excepţia Ministerului Afacerilor Externe și Integrării
Europene, Ministerului Afacerilor Interne, Academiei de Știinţe, Companiei Naţionale de Asigurări
în Medicină, Centrului Naţional Știinţifico-Practic de Medicină Preventivă).
Experienţa mică în domeniu, complexitatea activităţii, sunt, probabil, unele din motivele care
fac ca principala formă de manifestare a activităţii de audit intern și anume misiunile de audit să
fie realizate încă foarte rar. Astfel, doar șase UAI din cele 14 evaluate au menţionat că efectuează
misiuni conformându-se cu SNAI și NMAISP.
Astfel, sistematizând momentele expuse mai sus, putem menţiona că avem deja un bun și
complex cadru legislativ și normativ în sfera auditului intern public, care poartă amprenta actelor
internaţionale și bunelor practici în domeniu. Experienţa pozitivă externă trebuie asimilată prin
intermediul unor multiple seminare de specialitate, activitate patronată și realizată intens de Ministerul Finanţelor. În plus, este necesară aducerea la cunoștinţa societăţii civile a conceptului de
audit intern public, care, din păcate, rămâne a fi, deseori, o necunoscută, învăluită de confuzii și
prejudecăţi; precum și importanţei acestuia în activitatea de management al riscurilor în sectorul
public. Există semnificative rezerve de îmbunătăţire a aplicabilităţii cadrului legislativ și normativ
în practica entităţilor publice, precum și ar fi binevenită extinderea sferei de realizare a auditului
intern în sectorul administraţiei publice locale.
1. Tiron Tudor, Adriana; Gherasim, Ioan. Auditul intern în instituţiile publice. http://www.
scribd.com/doc/33650269/07-Auditul-Intern
2. Raportul Ministerului Finanţelor de evaluare a activităţii unităţilor de audit intern în sectorul public pe perioada anului 2009, elaborat Direcţia de Armonizare a sistemului de control financiar public intern, Chișinău, 2010// www.minfin.md
3. Art. 564 stipulează că Ministerul Finanţelor coordonează și monitorizează calitatea activităţii unităţilor de audit intern.
4. Standardul Naţional de Audit Intern nr 1312, precizează că activitatea de audit intern trebuie evaluată cel puţin odată la 5 ani.
5. Normele metodologice pentru implementarea auditului intern în sectorul public (NMAISP) sînt elaborate în scopul realizării cap. V din Standardele Naţionale de Audit Intern, aprobate
prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 98 din 27.11.2007 și Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 82
din 29.11.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 198-202, art.61). NMAISP 8
„Evaluarea calităţii și gestionarea activităţii de audit”, reiterează necesitatea evaluării externe a
activităţii unităţilor de audit intern o dată la 5 ani.
6. Legea privind sistemul bugetar și procesul bugetar nr. 847-XIII din 24.05.1996, art. 563 (33)
prevede că “Unitatea de audit intern se instituie în subordinea directă a executorului de buget”.
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Summary
This work contains the definition, the structure, the tendency of development and transformation
in the conditions of the Republic of Moldova of such key notions as contract on rendering services of
audit. The work enlightens different points of view concerning this problem. This work deals with the
juridical analysis of the practical and theoretical aspects, which are using in the civil law. The author
also expresses one’s view regarding precision of the indicated position and determines the necessity to
study this subject. The article is consistent, interest, actual and corresponds to all positions of the civil
law. The author describes all corrections and contradictions, which exist regarding this issue.
Прежде всего, отметим, что в соответствии с положениями части (1) статьи 666 ГК РМ
договором признается соглашение двух или более лиц об установлении, изменении или
прекращении правоотношений, а согласно части (1) статьи 970 ГК РМ по договору об оказании услуг одна сторона (исполнитель) обязуется оказать определенные услуги другой
стороне (заказчику), а заказчик обязуется выплатить обусловленное вознаграждение.
Из законного определения вытекает, что одна сторона - исполнитель - несет обязанность по оказанию услуг и вправе требовать денежное (или иное) вознаграждение, а другая сторона - заказчик - наделена правом на получение услуг и несет обязательство по их
оплате. Рассматриваемое обязательство представляет собой целостную систему, включающую в себя весь комплекс прав и обязанностей сторон.
В договоре возмездного оказания услуг стороны именуются как заказчик и исполнитель. На это повлияло то обстоятельство, что в гражданском праве работы и услуги рассматриваются как тесно взаимосвязанные объекты. Соответственно и обязательства по
выполнению работ и оказанию услуг имеют во многом одинаковую правовую природу.
При анализе заключаемых отдельных видов договоров возмездного оказания услуг, както: образовательных, медицинских, туристических, аудиторских, консультационных и т.д., обращает на себя внимание тот факт, что стороны в договоре чаще всего именуются иначе. На
это повлияло, прежде всего, то обстоятельство, что в экономическом аспекте этого отношения
имеет место производство и потребление услуги субъектами такого отношения - производителем и потребителем (клиентом). В юридическом же аспекте указанные стороны представлены соответственно как исполнитель: медицинские, образовательные учреждения, аудиторская, туристская, консультационная (консалтинговая) фирмы и заказчик: гражданин, хозяйствующий субъект. В профессиональном плане: врач (медицинское учреждение), педагог
(учебное учреждение), аудитор (аудиторская фирма) и т.д. и пациент, студент, клиент, что объясняется, прежде всего, спецификой данных договоров услуг, а также указывает на комплексный характер данных отношений, и как следствие на связь их с гражданским правом.
Следует признать, что содержание договора образуют его условия. При этом любой
договор, состоящий из определенных условий, закрепляет права и обязанности сторон,
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вытекающие из существа статьи 970 ГК РМ. В науке гражданского права существует несколько точек зрения по вопросу о том, какие виды условий относятся к договорным обязательствам.
Перечень существенных условий нередко содержится в статьях ГК РМ, посвященных
отдельным видам договоров, или в специальном законодательстве, регулирующем отдельные виды договоров на возмездное оказание услуг.
Предмет договора закреплен в его легальном определении словами „совершить действия” (выполнение операций и различных лечебно-профилактических процедур при
оказании медицинских услуг) либо „осуществление им определенной деятельности” (например, по анализу бухгалтерской и иной документации юридических лиц и составлению
заключений в рамках аудиторских услуг; а также услуг по обучению; осуществлению экскурсий, походов при туристском обслуживании и т.д.).
Таким образом, в качестве предмета исполнения по рассматриваемому договору выступает полученный заказчиком полезный эффект от совершения исполнителем определенных действий, либо осуществление им определенной деятельности. Полезный эффект,
полученный заказчиком по договору, носит нематериальный характер.
Главным признаком договора ученые-цивилисты признают отсутствие вещественной
формы оказываемых услуг. Между тем столь категорическое утверждение общего характера не отвечает существу ряда упоминаемых в законе отношений.
Заключая договор о возмездном оказании услуг, стороны вступают в правоотношения, в которых предоставление услуги получает встречное удовлетворение в виде оплаты
за услугу. Как следствие этого следующим императивным требованием закона является
определение в договоре размера оплаты услуги.
В научных работах авторами проведены различия понятий „возмездность” и „платность”. Учитывая различия данных понятий, существует необходимость соответствующей их дифференциации. Услуга обладает стоимостным выражением. В качестве экономической категории услуга не может не иметь товарной формы. Она оказывается покупателю за плату в виде цены, которую устанавливает исполнитель, либо бесплатно при условии, что плательщиком в его пользу является третье лицо. Бесплатное предоставление
услуги получателю по договору предполагает, что встречное удовлетворение в виде платы
за услугу будет осуществлено не самим ее получателем, а другим плательщиком. Таким образом, плательщик присутствует всегда, независимо оттого, кто им выступает: услугополучатель или третье лицо в его пользу. Исполнитель за оказание услуги получает плату.
Вне зависимости от того, от кого он получает плату за услугу - от получателя или иного
плательщика, - он обращает ее в свой доход. Исполнитель не может оказывать услуги безвозмездно, если их стоимость относится на его убытки, поскольку деятельность ради
убытков лишена целесообразности.
Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что цена услуги является денежной формой стоимости произведенных товаров (продукции), выполненных работ, оказанных
услуг. Применительно к работам и услугам используют термин „тариф, как синоним термина „цена”. Цена - важнейший инструмент формирования рынка и определяется заключаемым договором. Поскольку цена услуги - стоимостное выражение, которое имеют составляющие ее действия (заранее известного объема и содержания), однако она не может
все-таки являться твердой величиной (сметой). Поскольку приблизительная цена может
быть изменена, то о возможностях изменения цены должно быть указано в договоре.
Необходимо иметь в виду, что нередко турфирмы при заключении договоров принимают на себя обязательство по оформлению выездных виз, приобретению авиа - или железнодорожных билетов, выполнению других сопутствующих организации тура услуг.
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При этом следует иметь в виду, что если в договоре или приложениях к нему не делается
соответствующая разбивка цен, то вся оплаченная потребителем сумма, отраженная в договоре или путевке или квитанции об оплате (приходном ордере), будет считаться общей
ценой турпродукта.
Договор оказания аудиторских услуг обычно включает следующие условия:
✓ предмет договора;
✓ сроки выполнения аудиторских услуг;
✓ стоимость оказываемых аудиторских услуг;
✓ права и обязанности сторон;
✓ ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором;
✓ иные условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть
достигнуто соглашение.
Следовательно, договоры, заключаемые в процессе осуществления аудиторской деятельности, относятся к особой разновидности гражданско-правовых договоров. Такие
договоры подчиняются общим принципам гражданско-правового регулирования и вместе с тем обладают специфическими особенностями. Они заключаются с целью удовлетворения экономических потребностей предпринимателя (извлечение прибыли) в процессе предпринимательской (аудиторской) деятельности.
Закон „об аудиторской деятельности” определяет аудиторскую деятельность как предпринимательскую деятельность, состоящую в предоставлении на договорной основе профессиональных услуг с целью выражения мнения о достоверности финансовых отчетов в
соответствии с законом и отраслевым законодательством.
В соответствии со статьей 4 Закона „об аудиторской деятельности” аудит может быть
обязательным или затребованным.
Обязательный аудит годовых финансовых отчетов, включая консолидированные, проводится в субъектах публичного интереса. Затребованный аудит проводится по требованию акционеров (участников), руководства аудитируемого субъекта, инвесторов, кредиторов, государственных органов, судебной инстанции.
Возвращаясь к специфике комментируемого договора, что аудиторское общество может быть создано в форме общества с ограниченной ответственностью или акционерного
общества. Большая часть стоимости вкладов в уставный капитал аудиторского общества
принадлежит аудиторам и/или аудиторским обществам – резидентам или нерезидентам.
Аудиторское общество, аудитор – индивидуальный предприниматель обязаны соблюдать принципы организации и осуществления аудиторской деятельности в соответствии
со стандартами аудита, а также законодательными и другими нормативными актами, регламентирующими эти принципы.
В соответствии с положениями статьи 6 Закона № 61-XVI аудиторское общество, аудитор – индивидуальный предприниматель наряду с аудиторской деятельностью оказывают
услуги по:
a) организации, восстановлению и ведению бухгалтерского учета;
b) содействию автоматизации бухгалтерского учета;
c) бухгалтерской экспертизе;
d) налоговому планированию, расчету обязательств по платежам в бюджет, составлению налоговых деклараций;
e) анализу финансово-экономической деятельности;
f) консультированию и информационному обслуживанию по вопросам, относящимся
к финансовому и налоговому законодательству;
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g) разработке и пропагандированию методических материалов, рекомендаций по бухгалтерскому учету, налогообложению, аудиту;
h) юридической помощи по вопросам финансово-экономической деятельности;
i) содействию в области менеджмента;
j) содействию в управлении, реорганизации и ликвидации;
k) консультированию по управлению инвестициями, анализу инвестиционных проектов.
Надзор и контроль за аудиторской деятельностью осуществляется Советом по надзору за аудиторской деятельностью, который имеет статус юридического лица, является административным органом, созданным при Министерстве финансов для регулирования и государственного надзора за аудиторской деятельностью, который осуществляет деятельность на основании Закона „об аудиторской деятельности” и положения,
утвержденного Правительством.
В соответствии с положениями действующего гражданского законодательства оплата
услуги осуществляется после ее оказания, а если плата за услуги исчисляется по определенным периодам времени, оплата осуществляется по истечении каждого периода.
А вот что касается прекращения отношений по договору об оказании услуг, они в соответствии с положениями статьи 974 ГК РМ прекращаются по истечении срока, на который они были установлены, а если срок договорных отношений не установлен либо из характера или цели услуг не вытекает определенный срок, договор может расторгнуть каждая из сторон.
Согласно диспозиций статьи 975 ГК РМ отношения по договору об оказании услуг могут быть расторгнуты:
a) если оплата осуществляется по дням, - в любой день, начиная с конца следующего дня;
b) если оплата исчисляется по неделям, - не позднее первого рабочего дня в течение недели, начиная с конца следующей субботы;
c) если оплата исчисляется по месяцам, - не позднее 15-го числа месяца, начиная с конца календарного месяца;
d) если оплата исчисляется по кварталам или более длительным периодам времени, - с
соблюдением шестинедельного срока предварительного уведомления, начиная с конца календарного квартала;
e) если выплаты не производятся в зависимости от интервалов времени, - в любой момент. В случае, когда отношения по оказанию услуг занимают все рабочее время исполнителя, срок предварительного уведомления должен составлять две недели.
Если договор об оказании услуг заключен на срок более пяти лет, исполнитель может
расторгнуть договор по истечении пяти лет, а срок предварительного уведомления в это
случае составляет шесть месяцев.
Отметим, что действующее гражданское законодательство Республики Молдова предусматривает ряд новых правовых инструментов, предназначенных для эффективного регулирования гражданского оборота. К ним относится и расторжение договора.
Расторжение договора можно определить как акт, направленный на прекращение действия неисполненного договора либо действия неисполненного договора (либо договора,
исполнение которого носит длящийся характер), и тем самым возникших из него обязательств на будущее время. Можно выделить несколько основных форм, в которых осуществляется расторжение.
Во-первых, это расторжение по соглашению сторон, когда обе стороны взаимно выразили свое согласие на прекращение существующих между ними отношений (статья 733
ГК РМ). Их право расторгнуть договор почти ничем не ограничено, что есть проявление
принципа свободы договора.
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Согласно статье 735 ГК РМ, одна из сторон может расторгнуть договор обратной силой, если другой стороной допущено существенное неисполнение.
Для определения существенного неисполнения принимаются во внимание, в частности, следующие обстоятельства:
a) неисполнение в значительной степени лишает кредитора того, чего он ожидал от исполнения договора, за исключением случая, когда должник докажет, что не предвидел и
не мог разумно предвидеть такой результат;
b) точное исполнение обязанности относится к существу договора;
c) неисполнение является умышленным или совершенным вследствие тяжкого проступка;
d) неисполнение дает основание кредитору предполагать, что он не может рассчитывать на исполнение договора в будущем.
В перечисленных ситуациях у стороны возникает, по общему правилу, право требовать расторжения договора. Разумеется, она может им не воспользоваться. Если противоположная сторона согласится на расторжение, оно происходит по соглашению сторон, В
противном же случае инициатор расторжения может обратиться в суд с требованием расторгнуть договор.
Однако не всегда требуется соблюдать такую сложную процедуру. Иногда стороне представляется не право требовать расторжения договора, а право расторгнуть договор своим волеизъявлением. Это расторжение договора в одностороннем порядке, которое реализуется в
форме одностороннего отказа от исполнения договора, т.е. полный односторонний отказ, поскольку частичный ведет лишь к изменению, а не расторжению договора. Для того, чтобы договор прекратил свое действие, стороне достаточно лишь заявить своему контрагенту об отказе от исполнения договора. Таким образом, нет необходимости предварительно получить
согласие другой стороны и обращаться в суд в случае отказа либо неполучения ответа.
Следует обратить внимание на то, что гражданское законодательство в части (3) статьи 978 ГК РМ прямо предусматривает в случае расторжения договора по причине нарушения условий договора одной из сторон, возмещение расходов, связанных с убытками,
причиненными вследствие расторжения договора.
Согласно статье 737 ГК РМ, расторжение договора обратной силой осуществляется
путем письменного заявления другой стороне.
После расторжения договора обратной силой вы, на основании части (5) статьи 738 ГК
РМ, можете потребовать возмещения убытков, причиненных ненадлежащим исполнением договора, за исключением случая, когда аудиторской фирме не могут вменяться в вину
причины расторжения.
Односторонний отказ от исполнения договора представляет собой действие гражданина или юридического лица, направленное на прекращение гражданских прав и обязанностей вытекающих из договора, т.е. сделку. Сам факт отказа в виде заявления позволяет
согласно положениям статьи 737 ГК РМ считать договор расторгнутым (если, разумеется,
такой отказ допускается законом или договором).
Тем не менее, несмотря на свою относительную простоту, расторжения договора во несудебном порядке вполне может косвенным путем перерасти в судебный процесс. Ведь другая сторона имеет право оспорить в суде односторонний отказ от исполнения договора,
если считает, что нарушены ее гражданские права, и добиваться признания расторжения
договора в одностороннем порядке недействительным. Однако суд может поддержать и
инициатора расторжения и подтвердить его право на расторжение договора. В этом случае
следует иметь в виду, что моментом, с которого договор следует считать расторгнутым, служит не момент вынесения решения, а тот, когда сторона довела до сведения контрагента о
своем желании расторгнуть договор.
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В заключении отметим, что согласно статьи 37 Закона „об аудиторской деятельности”
споры, возникающие между сторонами, заключившими договор на проведение аудита,
разрешаются по взаимному согласию сторон или в судебном порядке.
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Abstract
This article is about the quality of justice as a condition for the state of law. The author first investigates the doctrinal definitions of the state of law which has been defined differently, although
there are some basic ideas and concepts that the author selected and suggested her own definition
including all its elements.
There is analyzed the concept of justice and mainly the author settles the concept of quality of
justice for the development of the democracy and state of law.
All reforms are implemented in a democratic society must be useful, efficient, accessible, and
open up new perspectives as to ensure confidence in the judicial process, provided that the slow pace
of reforms is not putting sufficient financial resources available. That justice was a value which will
always remain an ideal, that principle which ensures the unity, uniformity, balance, coherence and
capacity development of particular norms of society as a modern state. In a state of law, justice is
fundamental to its function, its management represent one of the essential attributes of sovereignty.
Justice is the general feeling that the ideal society, carried out by insurance for every individual and
all rights and interests together to meet their legitimate. The issue of justice and the quality of justice
in a state of law, because it is present, civil society itself is concerned with truth and justice each of
the individuals of a human community that tends to root value that is ideal to keep justice value.
Justice is the value that is the origin of law without which it can neither be done nor be applied. The
act of justice contributes to strengthening the rule of law which are central democtrat linked to the
existence of the separation of powers.
Fenomenul statului de drept, destinat de a caracteriza forma de organizare democratică a societăţii contemporane, apare în calitate de reper pentru categorii care caracterizează societatea
umană, atribuindu-i pe bună dreptate aspectul de complexitate. Statul de drept este probabil, cel
mai cercetat fenomen în lumea știinţelor sociale, deoarece acesta este atât un punct de pornire,
cât și un rezultat al cercetărilor din domeniul știinţelor menţionate. În domeniul știinţelor juridice, statul de drept ca concept, la fel, se prezintă în calitate de centru de referinţă pentru principalele categorii ce determină știinţa dreptului în ansamblu. Astfel, rămâne de neconceput cercetarea
229

unor așa fenomene ca a dreptului, a statului, a justiţiei, fără a stabili atât influenţa determinatorie
a statului de drept asupra domeniului juridic menţionat, cât și influenţa creativă a fenomenului
juridic supus cercetării și contribuţia lui la completarea și caracterizarea fenomenului complex
cum se prezintă statul de drept.
Interesul deosebit acordat conceptului “stat de drept” a determinat, evident și prezenţa unui
număr mare de cercetători în acest domeniu. La rîndul său, acest fapt a determinat și prezenţa unui
număr impunător de noţiuni ale statului de drept. Vom demonstra această afirmaţie prezentînd
anumite definiţii ale statului de drept întîlnite la diferiţi specialiști în materie: “statul de drept semnifică subordonarea statului faţă de drept”[1. pag. 3]; “este statul care își subordonează acţiunea sa
asupra cetăţenilor, regulilor care determină drepturile acestora și fixează mijloacele pe care el este
autorizat să le întrebuinţeze” [2. pag. 49]; “este statul legat prin drept, statul care respectă dreptul” [3.
pag. 16]; “statul în care puterea e subordonată dreptului, toate manifestările statului fiind legitimate
și limitate prin drept” [4. pag. 10]; “statul de drept înseamnă limitarea puterii prin drept” [5. pag.
29]; ““statul dreptului” corespunde unei ordini de tip legal-raţional, despersonalizării puterii” [6.
pag. 29]; “statul de drept înseamnă garanţii fundamentale libertăţilor publice, protecţia ordinii legilor” [7. pag. 107]; “statul de drept implică existenţa regulilor constituţionale care se impun tuturor”
[8. pag. 10]; “statul de drept este ordinea juridică ierarhizată și sistematizată” [9. pag. 16-17].
Ne putem convinge că conceptul statului de drept este tratat în mod diferit de specialiștii în
domeniu. Însă, din această totalitate de definiţii ale statului de drept putem selecta ideile principale referitoare la acest fenomen social. În primul rînd, acestui fenomen îi este caracteristică limitarea statului de către drept, deoarece existenţa principiului egalităţii tuturor în faţa legii se prezumă de a respecta și din partea statului a normelor de drept create de către însuși statul. În al
doilea rînd, fenomenul statului de drept nu poate exista real fără prezenţa unui sistem de metode
democratice de guvernare reglementate prin drept, care au scopul de a proteja drepturile și libertăţile fundamentale ale oamenilor. În literatura de specialitate română întîlnim un număr impunător de lucrări în care se dă definiţia conceptului statului de drept.
În opinia lui Ioan Ceterchi și Ion Craiovan, statul de drept poate fi înţeles ca un concept politico-juridic ce definește o formă a regimului democratic de guvernămînt din respectarea raporturilor dintre stat și drept, dintre putere și lege, prin asigurarea domniei legii, drepturilor și libertăţilor fundamentale ale omului în exercitarea puterii [10, pag. 117].
Tudor Drăganu este de părerea că statul de drept “va trebui înţeles ca un stat care, organizat
pe baza principiului separaţiei puterilor statului, în aplicarea căruia justiţia dobîndește o reală
independenţă și urmărind prin legislaţia sa promovarea drepturilor și libertăţilor inerente naturii
umane, asigură respectarea strictă a reglementărilor sale de către ansamblul organelor lui în întreaga lor activitate” [11, pag. 17]. În acest sens, în Documentul final al Reuniunii de la Copenhaga asupra dimensiunii umane, finalizat la 29 iunie 1990, s-a subliniat că statul de drept nu înseamnă doar o legalitate formală, menită să asigure regularitatea și coerenţa în instaurarea și
punerea în aplicare a ordinii democratice, ci și o deplină acceptare a valorii supreme a persoanei
umane, garantată de instituţii constituind un cadru legal pentru expresia sa cea mai completă.
În concluzia primei etape de abordare, menţionăm calitatea statului de drept drept un mediu
de manifestare a unei justiţii calitative, coraportul în cauză fiind caracterizat prin reciprocitate,
deoarece valoarea adevărată a statului de drept contemporan se poate manifesta numai prin valorificarea unei justiţii calitative, capabile de a realiza valoarea și destinaţia primară a dreptului în
societate. Se cunoaste că norma juridică este o regulă de conduită generală, impersonală și obligatorie, care exprimă vointa electoratului reprezentat de organul legislativ, regulă al carei scop
este de a asigura ordinea socială si care poate fi orientată spre realizare prin aspect de imperativitate, la nevoie, prin constrangere. Normele juridice au capacitatea de a modela conduitele și comportamentele, orientîndu-le spre valorile pe care societatea și le-a determinat. Cei care încalca
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normele juridice aduc atingerea ordinii de drept, afectează drepturile și interesele legitime ale
celorlalţi cetăţeni, afectând uneori grav ordinea și linistea publică, pun în pericol valorile cele mai
importante ale societatii. Încalcarea oricărei dispoziţii a legii, face să genereze un raport juridic de
drept, situaţie în care organele statului pot să intervină sunt numai prin intermediul competenţei,
cercetarea încălcării legii, fiind un atribut exclusiv al justiţiei. Iata de ce este necesar ca instanţele
judecătorești, să activeze doar în limitele și spiritul legii. Aici apare conceptul de calitate a justiţiei și anume - calitatea justiţiei este cel mai important criteriu de evaluare a justiţiei.
Însă, ar trebui să ne punem întrebarea ce înseamna cuvîntul calitate. Calitatea este produsul
sau serviciul ce satisface așteptările utilizatorilor și a altor persoane interesate. Atunci, când entitatea statală caracterizată ce furnizează produsul sau serviciul este un serviciu public, utilizatorii
și persoanele interesate sunt cetăţeni. Un cetăţean poate fi utilizatorul unui anumit serviciu și fiecare cetăţean este, spre exemplu plătitor de taxe, o persoană interesată de serviciile oferite. O
deosebită importanţă în ceea ce privește calitatea, o are percepţia utilizatorului cu privire la produs sau serviciu. Foarte simplu, calitatea este experimentată atunci cand percepţia asupra serviciului furnizat corespunde sau depășește așteptările. Trebuie să acceptăm că subiectivismul joacă
un rol important în cadrul acestei percepţii. Comunicarea poate fi utilizată pentru a incerca să
influenţăm această percepţie. Această evaluare a calităţii nu privește doar calitatea produsului
furnizat de organizaţie ci și totalitatea așteptărilor utilizatorilor. Din aceste motive, consideraţiile
asupra calităţii trebuie extinse asupra tuturor activităţilor ce contribuie la cea mai bună satisfacere a tuturor cerinţelor și așteptărilor utilizatorilor și nu doar acelea ce privesc produsul de bază al
serviciului oferit. În plus, calitatea serviciului oferit utilizatorului este rezultatul lanţului de servicii de calitate produse continuu de membrii personalului și de furnizorii organizaţiei. Abordarea
prin care managementul încearcă să ofere un serviciu de calitate și, prin urmare, încearcă să acţioneze calitativ în toate domeniile și la toate nivelurile organizaţiei se numește managementul
total al calităţii. Iniţial, managementul calităţii era limitat la inspectarea produsului: problemele
cu un produs sunt detectate după producţia sau furnizarea serviciului. Managementul calităţii a
trecut de la inspecţie la asigurarea calităţii, înainte de a evolua către managementul total al calităţii. Asigurarea calităţii încearcă să atingă un nivel de calitate dat și să asigure că procesul de producţie este, în acest scop, administrat astfel încât acest lucru să continue să se întâmple. Obiectivul este de a face lucrul corect de prima dată.
Așa cum se arată în Raportul Grupului de lucru al Reţelei Consiliilor Judiciare Europene privind Managementul Calităţii, calitatea nu poate fi experimentată într-o instanţă decît în legătură
cu așteptările utilizatorilor și a altor persoane interesate. “Atunci când organizaţia ce furnizează
produsul sau serviciul este un serviciu public, utilizatorii și persoanele interesate sunt cetăţenii.
Un cetăţean poate fi utilizatorul unui anumit serviciu și fiecare cetăţean este, spre exemplu, plătitor de taxe, deci o persoană interesată de serviciile oferite”.
Rezultatul lanţului de activităţi profesionale realizate de toţi membrii unei instanţe – felul în
care este percepută funcţionarea diferitelor sectoare destinate publicului, modul în care este organizată informaţia cu privire la procesele aflate pe rol, jurisprudenţa, etc. este determinat de nivelul de interes pe care președinţii de instanţe îl arată faţă de ceea ce nemulţumește publicul în
funcţionarea unei instanţe, precum și de implicarea lor în corectarea situaţiilor care pot afecta
funcţionarea instanţei și percepţia publică despre aceasta.
Instaurarea regimului de democraţie face ca justiţia să fie administrată în numele poporului.
Ea nu mai derivă dintr-o transcendenţă sacră, ci provine dintr-un fel de imanenţă difuză a voinţei
generale, care înseamnă, de fapt, că nu este mai puţin sacră atîta vreme cît este legată de infaibilitatea voinţei populare [12, pag. 106].
Justiţia, reprezintă acea stare generală ideală a societăţii realizabilă prin asigurarea pentru fiecare individ în parte și pentru toţi împreună a satisfacerii drepturilor și intereselor lor legitime.
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Ideea de justiţie ( „Justiţia imanentă”) este produsul unei gîndiri sociale și religioase care s-a impus apoi în construcţiile filozofice și juridice. Prin finalitatea sa, justiţia se situează printre principalii factori de consolidare a celor mai importante relaţii sociale întrucît ea întruchipează virtutea morală fundamentală, menită a asigura armonia și pacea socială, al căror realizare contribuie
deopotrivă regulile religioase, morale, juridice [13, pag. 116-117].
Definită de monarh sau concepută ca o justiţie mutuală, emanînd de la poporul suveran, justiţia
îmbracă o semnificaţie politică esenţială atît în epoca medieval cît și contemporană. Potrivit autorilor teoriei contractului social, ca să obţină justiţia, oamenii s-au grupat în ceea ce se numește societate. Dacă e să vorbim din punct de vedere istoric, rezultă că judecătorii au apărut înaintea legiuitorului, ceea ce înseamnă că justiţia a constituit elementul de bază în organizarea vieţii sociale. Aceasta exprimă etica socială a unui anumit moment, presupunînd un minim de credibilitate.
Teoreticianul democraţiei, Alexis de Tocqueville, a cercetat acest fenomen care susţine că,
toate guvernările deţin două mijloace de învingere a celor guvernaţi : forţa materială de care dispun și forţa morală susţinută prin religie și conferită de sentinţele justiţiei „Domnia libertăţii nu
poate fi instaurată fără domnia moravurilor și nici moravurile nu pot fi fondate în lipsa credinţei”
[14, pag. 51]. Adică, guvernarea care nu are la îndemînă decît forţa materială, represiunea, războiul, pentru a-i fi ascultate legile, ar fi aproape de autodistrugere.
Prin noţiunea de justiţie, întîlnim mai multe înţelesuri, atît în opinia autorilor Aristorel [15,
pag. 24], Platon [16, pag. 106], Montesquieu [17, pag. 122], M. Djuvara[18, pag. 329] , etc cît și
în opinia autorilor autohtoni, ce îmbracă o definiţie mai amplă pentru un stat de drept democrat.
Profesorul Eugen Heroveanu susţine că „justiţia este idealul intangibil al dreptului, ultima și
cea mai înaltă expresie a dreptului. Ea mai expirimă în acest fel două atribute esenţiale: acela de
egalitate și acela de generalitate” [19, pag. 304]. Adică, justiţia nu doar din punct de vedere teoretic, dar și din punct de vedere practic, ar trebui să fie idealul intangibil al dreptului. Aplicarea și
realizarea acestui deziderat, deseori în practică este legat de mulţi factori, drept exemplu – cultura, religia, democraţia reală, dezvoltarea economico-politică sunt doar o parte din factorii determinanţi ce stau la baza dorinţei de perfecţionare și a idealului intangibil al dreptului.
La momentul actual termenul de justiţie se desemnează prin ideea de dreptate, de echitate,
justiţia fiind starea de armonie socială, opusă ideii de dezechilibru și de arbitrar [20, pag. 352].
Reieșind din faptul că, un stat de drept este neconceput în afara democraţiei, iar în cazul cînd
democraţia unui stat este flexibilă, cu o politică incoerentă, atunci autoritatea și încrederea în
justiţie este eclipsată, iar ţinînd cont că justiţia este a treia ramură a puterii într-un stat de drept
contemporan ea trebuie respectată. Pentru existenţa unui stat de drept este necesar ca justiţia să
fie într-o continuă dezvoltare și perfecţionare, pentru a nu-și pierde încrederea justiţiabilului.
În cazul existenţei unei autorităţi judecătorești perfecte, competente, recunoscută de societate
aceasta poate soluţiona atributul egalităţii și al generalităţii, legitimităţii și al eficacităţii justiţiei în
stat. Mai mult ca atît, justiţia trebuie să fie o virtute și să alimenteze sentimentul echităţii, fiind
eliminat subiectivismul ce ţine de etica personală a omului-judecător și să fie de factură specială,
nobilă, greu de zdruncinat, mai ales că în orice litigiu unii cîștigă, iar alţii pierd.
În ceea ce privește realizarea actului de justiţie într-un stat de drept, ţinînd cont că nimeni nu
trebuie să fie mai presus decît legea, este judecătorul, care are menirea să judece în numele legii,
rezultă că, autoritatea judecătorească trebuie să fie eficientă, calitativă, rigidă, independentă,
transparentă și nepolitizată. Aceste garanţii și principii sunt necesare pentru a crea independenţa
și imparţialitatea judecătorului la înfăptuirea justiţiei.
Conform „Principiile fundamentale referitoare la independenţa magistratului”, adoptate la
Milano în anul 1985 și confirmate de Adunarea Generală a O.N.U., în același an, rezultă că „independenţa magistraturii trebuie garantată de către stat și enunţată în Constituţie sau în altă lege
naţională, iar toate instituţiile guvernamentale trebuie să o respecte” (pct.1).
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Totodată în Raportul Singhvini către Comisia drepturilor omului a O.N.U. din 1987 se preciza că „principiile independenţei și imparţialităţii sunt pietrele de fundament ale motivării și legitimităţii funcţiei judiciare în orice stat.”
Pe plan internaţional, s-a constituit CEPEJ [21, pag. 2] care are drept scop imbunătăţirea eficienţei și funcţionării justiţiei în statele membre și dezvoltării implementării instrumentelor Consiliului European în materie, pentru asigurarea faptului că politicile publice referitoare la instanţe iau
în considerare nevoile utilizatorilor sistemului judiciar. Unul din scopul primordial a CEPEJ este
reducerea congestiei de cauze la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, oferind statelor soluţii
eficiente și calitative ce ar preveni adresări la Curte și ar împiedica încălcarea Art.6 al CADO. Dintre
documentele recente ale CEPEJ ce trebuie de atenţionat este Lista de criterii pentru promovarea
calităţii justiţiei în instanţele judiciare (Strasbourg, 2 – 3 iulie 2008).
În vederea asigurării unei bune calităţi a justiţiei s-au întreprins un șir de măsuri de către R.
Moldova și anume: de implementare a noile tehnologii informaţionale; de dezvoltare a principiului independenţei și imparţialităţii judecătorilor; s-a adoptat actele normative cu privire la mediere, pentru ajutorarea instanţelor de judecată pentru micșorarea cauzelor; s-a constituit Institutul
Naţional de Justiţie; s-au efectuat reforme în avocatură etc
Însă, pentru consolidarea puterii judecătorești prin reformarea calitativă a sistemului justiţiei
mai sunt necesare, de asemenea, elaborarea pîrghiilor de ordin constituţional și legal întru
asigurarea garantării drepturilor și libertăţilor fundamentale ale omului în Republica Moldova.
Avînd în vedere cele relatate mai sus, sunt necesare întreprinderea unor măsuri precum:
- Reformarea sistemului judecătoresc astfel încît contenciosului administrativ să i se ofere
locul și rolul cuvenit – de instanţă specializată.
- Iniţierea unei reforme constituţionale pentru revizuirea modului de selectare și numire în
funcţie a judecătorului.
- Elaborarea și adoptarea unui Cod judiciar [22. pag. 59].
- Combaterea fenomenului coruptibil în sistemul judiciar.
- Remunerarea și protecţia socială a judecătorilor și altor justiţiari trebuie să fie corespunzătoare cu rolul și responsabilităţile acestora (magistraţi, grefieri, translatori etc. care potrivit raportului CEPEJ 2009 remunerarea judecătorilor în R.Moldova este cea mai mică din Europa)
- Respectarea principiului transparenţei la numirea, activitatea și atragerea la răspundere a
actorilor care participă la realizarea justiţiei.
- Instruirea continuă a personalului ce participă la realizarea justiţiei pentru a ridica capacitatea justiţiei în ansamblu a calităţii actului de justiţie.
- Modificarea numiriii, organizării, funcţionării și transparenţei a Condiliului Superior al Magistraturii etc
Corespunderea unor standarde europene necesită eforturi umane, materiale și financiare
considerabile, nu numai din partea sferei justiţiei, ci a întregului sistem statal, pornind de la educaţia primară și pînă la procedurile de elaborare a legislaţiei naţionale:
- Domeniul justiţiei trebuie să întreprindă măsuri pentru a avea suficiente posibilităţi și mecanisme legale pentru a se autoadministra, pentru a-și întări astfel independenţa;
- Statul ar trebui să asigure chiar din cadrul învăţămîntului școlar și superior, instruirea civică
în cadrul căreia să se acorde o atenţie semnificativă sistemului judiciar și drepturilor și obligaţiilor cetăţenilor,
- Este necesară finanţarea adecvată pentru activităţile prin care instanţele explică și conferă
transparenţă principiilor și mecanismelor justiţiei în societate;
- Instanţele de judecată trebuie să deţină un serviciu specializat pentru informaţie ce ar trebui
să colaboreze cu mass-media, pentru a informa populaţia despre natura, scopul, limitele și complexitatea activităţii judiciare.
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- Justiţia trebuie tratată cu adevărat ca putere separată și independentă, iar împotriva oricărei
ingerinţe trebuie să se reacţioneze atît din cadrul sistemului, cît și din afara lui, din partea societăţii la general;
- Necesităţile financiare și materiale pentru justiţie trebuie să fie asigurate cît mai cuprinzător, iar
aspectele elementare legate de funcţionarea instanţelor trebuie să fie acoperite plenar, în orice condiţii
- Promovarea și punerea în aplicare a unor mecanisme noi pentru implementarea controlului
public în sfera justiţiei, precum și controlul democratic asupra activităţii organelor de drept la
general etc.
Politicul întotdeauna a acceptat și v-a accepta cu greu necesitatea asigurării independenţei reale a
puterii judecătorești, întotdeauna există tendinţa de influenţare. Însă, acceptarea în legislaţie și punerea
în aplicare practică a unor principii și mecanisme care funcţionează real în ţările cu un nivel ridicat al
democraţiei, în care „statul de drept” s-a afirmat și constituie o necesitate intangibilă, va permite și
justiţiei Republicii Moldova să fie calificată drept corespunzătoare standardelor în materie.
Este deja notoriu, că în prezent pentru toate ţările din Europa Centrală, persistă tendinţa de
a–și unifica atît sistemele legale, cît și cele instituţionale, în scopul consolidării unui spaţiu de
drept comun, care să implice o cooperare intensă, constructivă dintre organele judiciare ale ţărilor noastre atît la nivel regional, cît și internaţional.
Acest principiu are drept scop ca, judecătorul să nu fie dependent de politică, guvern sau
parlament, constituind prin aceasta un pilon al democraţiei – autoritatea judecătorească. Iar, judecătorul este apărut ca, scutul inamovibiltăţii atît timp cît dovedește sîrguinţă, muncă, raţiune,
spirit de dreptate, purtare demnă, totodată fiind atras la răspundere disciplinară în caz de abatere,
dar în caz cînd slăbește puterea de muncă, din cauza sănătăţii sau vîrstei este pus în retragere.
Trebuie menţionat că, reforma judiciară și de drept este componenta principală a procesului
de tranziţie pentru aspirarea la o societate democratică, deoarece ea se raportă la toate domeniile
vieţii sociale, această reformă fiind necesară și pentru atragerea investiţiilor, combaterea corupţiei și crimei organizate, protejarea eficientă a drepturilor și libertăţilor omului, stoparea migrării
oamenilor, salarizarea corespunzătoare, etc.
Pe lîngă principiile enunţate mai sus au fost consacrate și anumite principii constituţionale
fundamentale în Constituţia R. Moldova: înfăptuirea justiţiei în numele legii (art.114 din Constituţie), dreptul la apărare (art.26), prezumţia nevinovăţiei (art.21), egalitatea cetăţenilor în faţa
legii și a autorităţilor publice (art.16), interzicerea înfiinţării de instanţe extraordinare (art.115),
independenţa și inamovibilitatea magistraţilor și supunerea acestora numai legii (art.116), garantarea exercitării căilor de atac (art.119) etc.
Trebuie de menţionat că, deși au fost înregistrate progrese incontestabile în modernizarea
sistemului judiciar, mai persistă multe probleme ce ţin de activitatea instanţelor judecătorești, de
eficienţa înfăptuirii justiţiei, și de calitatea justiţiei în Republica Moldova.
Printre acestea ar fi necesar de a menţiona: insuficienţa transparenţei în sistemul judiciar,
nivelul redus de informare a cetăţenilor asupra modalităţilor de valorificare și apărare a drepturilor, costurile exagerate în cadrul procedurilor judiciare, fluxul sporit de cazuri în instanţele de
judecată, corupţia, supraîncărcarea cu dosare a instanţelor de judecată drept rezultat duc la tergiversarea cauzelor etc.
Trebuie de atras o atenţie sporită la nivelul scăzut a culturii juridice ce invocă o calitate joasă
a actului de justiţie. Adică, la înfăptuirea actului de justiţie are o importanţă deosebită și cultura
juridică a justiţiabilului și necesităţile tot mai mari, de a se adresa în instanţele de judecată a oamenilor. Iar pentru ușurarea acestei proceduri ar fi necesar la momentul actual de o dezvoltare a
calităţii justiţiei prin implementarea următoarele momente:
- prin implementarea practică a activităţii mediatorilor,
- crearea posibilităţii sesizării instanţei de către cetăţeni prin mijloace electronice;
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- prin atragerea atenţiei asupra calităţii actului de justiţie, o eventual formare a unui grup de
personae ce ar studia această problemă,
- crearea posibilităţii consultării de către cetăţeni a site-urilor instanţelor în cadrul serviciului
„Arhivă” al acestora;
- publicarea pe site-urile instanţelor a tuturor hotărârilor pronunţate de instanţele de judecată.
Chiar dacă, sunt publicate la moment toate hotărîrile Curţii Supreme de Justiţie, site-ul este deseori blocat sau virusat,
- eficientizarea și delimitarea aplicării a măsurilor de sancţionare a judecătorilor în caz de
abatere etică și deontologică.
O problemă actuală sunt amînările atît întemeiate, cît și neîntemeiate atît din partea judecătorilor cît și din partea justiţiabilului, ceea ce a adus la moment la numărul mare dedosare și supraîncărcarea judecătorilor, ceea ce duce la soluţionarea cauzelor în termene lungi, la diminuarea
calităţii actului de justiţie și, nu în ultimul rind, la uzura accelerată a judecătorului [23. pag. 34].
Examinarea îndelungată a dosarelor generează, în mod obiectiv, nemulţumiri din partea justiţiabililor. Pentru ameliorarea situaţiei create și pentru sporirea eficienţei justiţiei, este imperios necesară
majorarea numărului judecătorilor sau a consultanţilor (referenţilor) în unele instanţe. Interacţiunea
dintre calitatea justiţiei, prezenţa infrastructurii și a personalului auxiliar adecvat este esenţială. În
pofida eforturilor depuse în acest sens, infrastructura sistemului judecătoresc rămine într-o stare deplorabilă, iar personalul auxiliar continuă să fie insuficient și de o calitate profesională foarte joasă.
Sarcina lunară mare a judecătorilor are efect direct asupra calităţii actului de justiţie. Iar volumul mare de cauze și materiale implică alocarea unui timp minim necesar pentru examinarea
acestora de către judecător, deseori în detrimentul calităţii. Același efect asupra calităţii actului de
justiţie il are și antrenarea judecătorilor în exercitarea unor atribuţii administrative improprii
mandatului lor (verificarea cererilor, pregătirea dosarelor pentru ședinţa de judecată, examinarea
petiţiilor etc.). Reducerea efectivă a sarcinilor efectuate de judecători trebuie să aibă loc prin asigurarea unui număr suficient de asistenţi, cu calificări substanţiale în domeniul juridic.
Această soluţie este susţinută și de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, care a recomandat Republicii Moldova să majoreze semnificativ numărul judecătorilor pentru a asigura ca
procedurile judiciare să respecte cerinţa termenului rezonabil, prevăzută în art. 6 al Convenţiei
Europene pentru Apărarea Drepturilor și Libertăţilor Fundamentale ale Omului.
Toate reformele ce sunt implementate într-o societate democrată trebuie să fie utile, eficiente,
accesibile, și să deschidă perspective noi pentru astfel încât să garanteze încrederea în funcţionarea justiţiei, cu condiţia să nu se încetinească ritmul reformelor și să se pună la dispoziţie resursele financiare suficiente.Astfel putem meţiona că justiţia a fost o valoare care va ramîne mereu
un ideal, acel principiu care asigură unitatea, omogenitatea, echilibrul, coerenţa și capacitatea
dezvoltării normative particulare a societăţii și a unui stat de drept contemporan. Într-un stat de
drept, justiţia reprezintă o funcţie fundamentală a acestuia, administrarea ei reprezentînd unul
dintre atributele esenţiale ale suveranităţii.
Constituţia proclamă că justiţia se înfăptuiește în numele legii și stabilește principiul potrivit
căruia judecătorii sînt independenţi, imparţiali și se supun numai legii. Justiţia reprezintă acea
stare generală ideală a societăţii, realizabilă prin asigurare pentru fiecare individ în parte și pentru
toţi împreună a satisfacerii drepturilor și intereselor lor legitime.
Problema justiţiei și a calităţii actului de justiţie într-un stat de drept, este actuală din cauză
că, însăși societatea civilă este preocupată de adevărul justiţiei și fiecare din indivizii unei comunităţi umane tinde spre a înrădăcina această valoare care este idealul de justiţie pentru ai păstra
valoarea. Justiţia este valoarea care stă la originea dreptului fară de care acesta nu poate nici să fie
realizat și nici să fie aplicat. Actul de justiţie contribuie la fortificarea statului de drept democtrat
care este indespensabil legat cu existenţa separării puterilor în stat.
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Abstract
The phrase alternative dispute resolution means any alternative way of dispute resolution method whereby two or more people try using a third party to reach a solution to the problem that
precludes them, whether it’s mediation, conciliation, assisted negotiation.
This definition comes in line with a series of international laws (UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation, Directive 2008/52 of the European Parliament and Council
Directive on certain aspects of mediation in civil and commercial matters).
In theory there is no consensus on the legal nature of alternative means of dispute resolution.
Thus, on the one hand it was argued that the alternative modes have been designed in order to avoid the traditional justice system (American doctrine), on the other side to noted that they are used
by those who seek an amicable settlement, negotiated, consensual (French doctrine) to conclude that
ADR is neither an alternative to justice, no justice alternative, but an integral part of justice.
I. Precizări terminologice
Potrivit dicţionarelor de specialitate, a studia natura juridică a unei instituţii înseamnă a analiza esenţa acesteia, a identifica elementele ce ţin de substanţa sa, pe scurt, a identifica ceea ce o
definește [1, p. 568-569].
De fapt, întrebarea la care ar trebui să se răspundă este aceea dacă mijloacele alternative de
soluţionare a disputelor – Alternative Dispute Resolution (ADR) - aparţin domeniului jurisdicţiei statului sau ţin de domeniul strict contractual, scăpând astfel controlului oricărui judecător.
În prealabil, se impune să înlăturăm ab initio ambiguitatea terminologică. Ne vom referi, în
cuprinsul acestei lucrări atunci când vom enunţa sintagma mijloc alternativ, la orice modalitate
de soluţionare a unui litigiu prin care două sau mai multe persoane încearcă, cu ajutorul unui terţ,
să ajungă la o soluţie cu privire la problema ce îi opune, fie că este vorba despre mediere, conciliere, negociere asistată.
Acest mod de a privi lucrurile vine în concordanţă atât cu Legea model UNCITRAL privind
concilierea comercială internaţională1, cu Directiva 2008/52 a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială2, dar și cu diversele
definiţii date mijloacelor alternative de doctrină și de dicţionarele uzuale.
Astfel, Legea model UNCITRAL privind concilierea comercială internaţională definește concilierea ca fiind „o procedură, numită conciliere, mediere sau în orice alt mod echivalent, în care
1 Adoptată de UNCITRAL la 24 iunie 2002 și recomandată de Adunarea Generală a Comisiei Naţiunilor Unite
pentru Dreptul Comerţului Internaţional în a 52-a ședinţă plenară, în rezoluţia A/RES/57/18 din 19 noiembrie
2002. Pentru textul actului a se vedea: www.uncitral.org. La dezbaterile din timpul lucrărilor de elaborare a legii
au participat 90 de state, 12 organizaţii interguvernamentale și 22 de organizaţii internaţionale non-profit.
2 Adoptată la Strasbourg, la data de 21 mai 2008, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L
136/3 din 24.05.2008, disponibilă la: http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:200
8:136:0003:0008:RO:PDF
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părţile solicită unei terţe persoane („conciliatorul”) sprijinul în încercările acestora de a ajunge la
o soluţie amiabilă într-un litigiu ivit între ele”. (art. 1 pct. 3),
Directiva 2008/52 a Parlamentului European și a Consiliului definește medierea ca fiind
„un proces structurat, indiferent cum este denumit sau cum se face referire la acesta, în care
două sau mai multe părţi într-un litigiu încearcă, din proprie iniţiativă, să ajungă la un acord
privind soluţionarea litigiului dintre ele, cu asistenţa unui mediator. Acest proces poate fi
iniţiat de către părţi, recomandat sau impus de instanţă sau prevăzut de dreptul unui stat
membru” (art. 3 (a)).
II. Natura juridică
1. ADR – o alternativă la justiţie sau justiţie alternativă?
Dacă ar fi existat consens asupra caracterului contractual inerent și exclusiv al mijloacelor
alternative, caracter ce ar decurge din soluţionarea extrajudiciară a litigiilor, prin încheierea de
acorduri între părţi, problema clarificării naturii juridice a modurilor alternative nu s-ar mai fi
ridicat în practică.
Justificarea demersului nostru își are originea în împrejurarea că materia „convenţională” este
deja foarte prezentă în procedurile jurisdicţionale, o parte având posibilitatea să achieseze la pretenţiile celeilalte părţi, să renunţe la acţiunea promovată, să renunţe la dreptul dedus judecăţii, să
încheie o tranzacţie, să renunţe la calea de atac etc.
Mai mult, dând unei clauze de conciliere (mediere), clauză care obligă părţile să recurgă la
soluţionarea amiabilă prealabil sesizării instanţei, valoarea unui fine de neprimire de origine convenţională1, practica judiciară franceză consacră indirect ceea ce s-a numit contractualizarea
procedurii [2, p. 45-54].
Expresia „contractualizarea justiţiei” este la fel de mult utilizată în lucrările și articolele referitoare la modurile alternative.
Foarte extinsă și deci foarte vagă, aceasta traduce intruziunea progresivă și rolul crescând al
modelului contractului, convenţiei, în domenii care în mod normal scapă jocului liberei voinţe a
părţilor și care sunt supuse unor reguli imperative, în centrul cărora se regăsește justiţia.
Această contractualizare a justiţiei are loc atât sub formă de prevederi contractuale care vizează organizarea modului în care se va recurge la judecător și limitele în care acesta va statua (clauza de alegere a jurisdicţiilor, clauza de alegere a legii aplicabile contractului, clauza penală etc.),
cât și a utilizării crescânde a convenţiei ca act juridic ce vizează producerea de efecte juridice, cum
ar fi omologarea, încuviinţarea acordului obţinut în urma unei modalităţi consensuale de soluţionare a litigiilor.
Dacă mergem puţin mai departe cu raţionamentul, în sensul că, adeseori, după soluţionarea
neînţelegerii, se pune problema naturii actului încheiat ca urmare a soluţionării amiabile și a
forţei executorii a acestuia, este indiscutabil că natura modurilor alternative ar trebui analizată
prin raportare la dreptul procesual.
Cu toate acestea, vom sublinia că studiul raportului dintre modurile alternative de soluţionare a litigiilor și dreptul procesual este evident problematic, datorită faptului că, în sensul comun
și originar, primele sunt a priori concepute pentru a îndepărta aplicarea celui de-al doilea.
Aceasta este conotaţia americană acordată termenului alternativ sau cel puţin, aceasta este
concluzia la care juriștii francezi au ajuns atunci când au analizat fundamentele teleologice ale
expansiunii mijloacelor alternative de soluţionare în SUA.
În literatura franceză [3] de specialitate s-a subliniat, cu privire la problematica enunţată: „societatea americană este în mare parte considerată de opinia publică franceză și chiar internaţională
1 A se vedea Decizia Curţii de Casaţie (Camera mixtă) din 14 februarie 2003.
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ca personificarea a ceea ce se numește contractualizare și care se poate defini ca intruziunea
contractului [...] în domeniile vieţii sociale care, în mod tradiţional, erau privite ca scăpând
liberului joc de voinţe private ... iar, specificitatea, noutatea adusă de ADR vine mai degrabă
din multiplicarea pe care o oferă mijloacelor de soluţionare a conflictelor asigurând atunci
un mai bun acces la justiţie în sensul larg, acces mult afectat de asfixia stemului jurisdicţional
american”.
Aglomerarea și costul justiţiei antrenează deci o problemă majoră, centrală, de acces la aparatul judiciar. Cea mai bună alternativă pentru a-și apăra drepturile și a obţine o oarecare satisfacţie
rămâne pentru justiţiabil aceea de a renunţa la o parte din ele printr-un aranjament privat. Datorită costurilor pe care le antrenează, serviciul judiciar american constituie un rău de evitat cu
orice preţ, deoarece preţul utilizării sale (costul real și costul timpului) este imens, și în general
imposibil de prevăzut.
În ansamblu, în această optică, principala raţiune de a fi a ADR rezultă din această posibilitate de evitare a sistemului judiciar pe care o pune la dispoziţia părţilor litigante. Astfel, ADR a fost
definit ca ansamblul de mijloace non judiciare de soluţionare a litigiilor, adică ansamblul de mecanisme care propun o alternativă la justiţie, o altă cale [4, p. 27].
Termenul alternativ a fost utilizat, însă, și într-o altă accepţiune.
În doctrina franceză [3] s-a subliniat că utilizatorii mijloacelor alternative de soluţionare a
litigiilor caută în acestea nu o rezolvare a litigiului în afara unei jurisdicţii (în sensul de instituţie,
de organ „având aptitudinea de a pronunţa hotărâri cu forţă obligatorie” [2, p. 702], cât soluţionarea amiabilă, negociată, consensuală, a disputei lor.
Motivaţia diferită și-ar avea originea în modalitatea în care este organizat serviciul public
al justiţiei în Franţa, care asigură chiar prin principiile sale un tratament egal pentru cei ce
apelează la el.
„Procesul francez este lipsit prin natură de consensualitate, urmând concepţia conform căreia în Franţa justiţia se realizează de către o autoritate superioară care va aplica normele de drept
la o situaţie particulară, dar el nu constituie un mecanism care ar funcţiona ca un forum de discuţii ... pare posibil să avansăm ideea că francezii nu urmăresc un ideal de acces la justiţie (care le
este garantat prin instituţia serviciului public), cât de negociere, de consens” [3].
Această viziune a condus la consecinţe diferite pe planul determinării naturii juridice a mijloacelor alternative.
Expresiile atașate acestora, ca „justiţie alternativă, alternativă la justiţie”, au început să fie privite și uzitate cu mai multă precauţie, fiind preferat termenul complementar1 [5, p. 197-201] în
defavoarea termenului alternativ.2
1 Medierea poate exercita și o funcţie complementară, fiind în general cazul medierii judiciare. Exemplificăm
cu situaţia când judecătorul, iniţial sesizat, propune părţilor medierea (sau uneori le-o impune), pentru tot
sau o parte a litigiului. El face acest lucru pentru că estimează, în special, că reluarea dialogului și incitarea
părţilor la a căuta ele-însele soluţia, ar fi fără îndoială, modul cel mai potrivit de a stinge litigiul lor. Astfel,
mediatorul este complementar judecătorului. El asigură, dar în alt fel, sarcina care iniţial aparţinea celui din
urmă. Judecătorul, la rândul său, este complementar mediatorului, în măsura în care instituţia rămâne
ancorată aparatului judiciar și supusă, în principiu, unui anumit control al aceluiași aparat.
2 Aceasta este situaţia când părţile la un litigiu pot alege fie să sesizeze justiţia, fie să recurgă la un mod convenţional de soluţionare a litigiului lor. Recurgerea la mediere se substituie deci recurgerii la judecător. În
principiu, este cazul medierii convenţionale, fiind aproape lipsit de importanţă dacă opţiunea este aleasă
odată născut litigiul sau părţile sunt obligate, de la bun început, să urmeze această cale printr-o clauză de
mediere. Operaţiunea este destinată, în principiu, dacă are succes, derulării în totalitate în afara aparatului
judiciar. Pentru acest exemplu termenul alternativ pare mai potrivit.

239

Cu toate distincţiile semnalate, în literatura de specialitate [5, p. 198-199] s-a subliniat că
metodele alternative de soluţionare a litigiilor nu sunt nici o alternativă la justiţie, nici o
justiţie alternativă, ci fac parte integrantă din justiţie.
Ele sunt un element esenţial al unei justiţii mai bune, în sensul standardelor statului de drept
și principiilor stabilite de Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului și a libertăţilor Fundamentale și de Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
2. Mijloacele alternative între contract și proces
Arătam anterior că natura juridică a soluţionării alternative ar trebui stabilită prin raportare
la dreptul procesual, chiar și atunci când luăm în discuţie soluţionarea extrajudiciară, în această
din urmă situaţie putând apărea probleme în materie de executare a acordului rezultat din soluţionarea amiabilă.
Această raportare s-a realizat în mod diferit, doctrina evoluând de la poziţionarea mijloacelor
alternative „undeva, la jumătate între contract și proces, independente de acestea”, reţinându-se
că ele „se supun, ca și primul (contractul) principiului autonomiei și voinţei contractuale și împart cu cel de-al doilea scopul final de soluţionare a litigiului”, până la a afirma că regimul juridic
al modurilor alternative oscilează între contract și proces, împrumutând efecte de la unul și de la
celălalt [2, p. 141].
În mod clasic, contractul reprezintă o convenţie destinată a crea efecte juridice. Procedura
constituie un ansamblu de reguli și de principii care guvernează înlănţuirea de acte și de formalităţi, având ca finalitate luarea unei decizii.
În doctrina franceză [2, p. 142] s-a subliniat însă că „și modurile alternative de soluţionare a
litigiilor sunt dotate cu propriile reguli”. Cu toate acestea, scopul lor este de a păstra relaţiile amiabile dintre părţi. În mod similar, acordul de voinţă va viza inclusiv alegerea modalităţii de rezolvare a litigiului. Contractul va fi utilizat, deci „ca mijloc principal sau complementar de atingere
a obiectivelor pentru care sunt instituite organele de justiţie”.
Libertatea de voinţă se manifestă în modurile alternative concretizându-se în posibilitatea de
a opta sau nu pentru unul din acestea, în posibilitatea de a stabili procedura de soluţionare a disputei cât și în adoptarea soluţiei însăși.
Recurgerea la mediere sau la conciliere - raportându-ne doar la procedeele cel mai des uzitate
- poate avea loc în orice fază a litigiului, însă părţile, de regulă, inserează în contractele lor clauze
de soluţionare amiabilă [2, p. 142].
Pe parcursul procedurii de soluţionare, în modurile alternative convenţionale ca și în cele judiciare, părţile, în mod direct sau prin intermediul unui terţ, vor conduce veritabile negocieri,
situându-se pe poziţii de egalitate și în afara oricăror constrângeri procedurale. În final, o soluţie
la litigiu nu va fi adoptată decât dacă s-a putut ajunge la un consens. Egalitatea dintre părţi interzice, în principiu, ca uneia să i se impună decizia celeilalte.
Dar, deși prezenţa „contractualului” în mijloacele alternative de soluţionare a litigiilor este
indiscutabilă, regulile procedurale statale nu sunt complet îndepărtate.
Mai întâi, ele interzic negocierea când litigiul poartă asupra unor drepturi de care părţile nu
pot dispune. Apoi ele impun respectarea normelor de ordine publică (principiul dreptului la apărare, spre exemplu). În fine, regulile procedurale statale devin incidente pentru „omologarea”,
încuviinţarea de către judecător a înţelegerii la care au ajuns părţile, această încuviinţare fiind
necesară acordului în vederea dobândirii forţei executorii.
Aspectele enunţate mai sus au fost ilustrate prin expresiile „contractualizare a procedurii” sau
„proceduralizare a contractului”, subliniindu-se că interpunerea contractului cu procedura este
de netăgăduit și reprezintă chiar esenţa modurilor alternative de soluţionare a disputelor [3].
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Cu toate acestea, în dreptul francez s-a subliniat că plasarea mijloacelor alternative între contract și proces își găsește justificarea atunci când se pune problema soluţionării prin aceste metode a litigiilor care au ca obiect drepturi de care părţile nu pot dispune, dar că percepţia dreptului
procesual despre modurile alternative destinate soluţionării litigiilor comerciale este discutabilă,
având în vedere că, în această materie, drepturile de care părţile nu pot dispune sunt aproape inexistente [2, p. 49].
Autorul își argumentează aserţiunea prin raportare la condiţiile în care aceste metode de soluţionare a litigiilor au apărut, el evidenţiind faptul că dezvoltarea mijloacelor alternative nu a fost
preconizată într-o perspectivă de drept procesual. Aceasta deoarece, încă de la începutul anilor
`70, operatorii de comerţ internaţional au sesizat avantajele unei soluţionări negociate a litigiilor
lor [2, p. 50].
Evoluând într-un context nefavorabil multiplicării proceselor, negocierea a apărut pentru ei
ca cea mai bună cale de a rezolva dificultăţile de adaptare pe care le suscita menţinerea unor relaţii comerciale de durată. Or, în vederea realizării acestui obiectiv, doctrina de atunci s-a concentrat, în principal, pe exploatarea tehnicilor contractuale, neglijând în același timp ipoteticele resurse de drept procesual.
Dacă ideea de procedură își face totuși loc printre aceste practici comerciale, acest lucru se
întâmplă, în special, în legătură cu modul de organizare a soluţionării amiabile. Cu alte cuvinte,
în cazul unei situaţii litigioase, ceea ce interesează este să se identifice cea mai adecvată cale de a
ajunge la o soluţie acceptată de ambele părţi.
Prin ipoteză, părţile sunt libere să-și soluţioneze litigiul așa cum cred de cuviinţă, fără a fi
obligate să respecte normele dreptului procesual. În același timp, dacă părţile convin să desemneze un terţ care să le înlesnească eforturile depuse în acest sens, ele se angajează în raporturi contractuale, supuse regulilor de drept comun.
Pentru ca acestea să fie identificate, se impune însă un efort de calificare. În acest sens, este
firesc ca actul, contractul încheiat între cele două părţi și terţul neutru, să dea naștere la obligaţii.
Mai precis, terţul se obligă să sprijine părţile în a găsi o soluţie reciproc avantajoasă.
Observăm, totuși, că acest contract nu poate ocoli în totalitate contextul procesual de vreme
ce obiectul său nu reprezintă altceva decât îndeplinirea unei proceduri, procedura soluţionării
amiabile. Ca o consecinţă, identificarea condiţiilor de valabilitate ale acestui contract ia, în mod
obligatoriu, o coloratură procedurală. Spre exemplu, înlăturarea posibilităţii de a se exprima un
consimţământ viciat este realizată prin instituirea unei obligaţii de declarare a legăturilor pe care
le-ar putea avea terţul neutru cu una sau cealaltă parte; altfel, partea dezinformată ar putea invoca o eroare în legătură cu persoana acestuia.
Putem avansa, de asemenea, ideea că exigenţa de determinare a obiectului impune condiţia definirii, în contractul având ca obiect acordarea sprijinului în vederea soluţionării amiabile, a modului în
care părţile înţeleg să procedeze; ori, această condiţie va obliga părţile să ia poziţie faţă de problemele
de drept procesual – comunicarea înscrisurilor, fixarea locului reuniunilor, durata procedurii.
Din această perspectivă, dreptul procesual nu se înfăţișează ca o constrângere ce apasă asupra
valabilităţii convenţiilor încheiate în vederea soluţionării amiabile; el servește pur și simplu ca
referinţă în vederea precizării conţinutului, condiţiilor de valabilitate impuse de normele de drept
aplicabile acestui tip de convenţie.
Admiterea naturii procesuale a convenţiilor de soluţionare amiabilă permite, în plus, o utilizare a dreptului procesual în scopul întăririi eficienţei lor. Astfel, pentru un efect maxim al clauzelor de mediere, jurisprudenţa franceză pare să considere că existenţa unei astfel de clauze constituie un motiv de inadmisibilitate a acţiunii, fiind astfel consacrat efectul procesual al convenţiilor de mediere.
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În același spirit, tranzacţia, contract ce reprezintă rezultatul obișnuit al unei medieri comerciale, are efect procesual prin excelenţă, și anume acela al autorităţii de res judicata1.
Articolul 6-1 din Convenţia Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului și a libertăţilor Fundamentale, text considerat piatra de temelie a dreptului procesual, confirmă în parte soluţiile adoptate de
dreptul intern francez, stabilind, pe de o parte2, că „executarea unei hotărâri judecătorești sau decizii, a
oricărei jurisdicţii, trebuie considerată ca făcând parte integrantă din proces în sensul articolului 6” [6],
iar, pe de altă parte, a extins această soluţie la executarea actelor notariale și la actele de conciliere3.
Astfel, în materiile care ţin de libertatea contractuală, aplicarea dreptului procesual permite,
în principal, acordarea unui efect deplin obiectului procesual al convenţiilor de soluţionare amiabilă a litigiului, dreptul procesual urmând să fie privit ca un sprijin, și nu ca o constrângere.
Din această perspectivă, mijloacele alternative au fost considerate ca inaugurând o a treia cale
de acces la drept.
Situate „între justiţie alternativă și soluţionare negociată, aceste moduri de soluţionare a litigiilor tind să definească proceduri alternative de acces la drept, unele născute din iniţiativa operatorilor privaţi, altele derulându-se sub egida autorităţilor publice” [2, p. 51]
Teoria elaborată este judicios argumentată, însă chiar autorul construcţiei edificate anterior îi
recunoaște limitele. Acesta afirmă că „între justiţie și contract nu prea există loc pentru o terţă
soluţie. Schiţa unei soluţii intermediare nu poate fi concepută decât sub forma unei degradări a
unuia sau a celuilalt model” [ p. 51].
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1 Art. 2052 din Codul civil francez întărește această autoritate, reglementând strict acţiunea în anularea tranzacţiei. Astfel, acest text prevede că tranzacţiile „nu pot fi atacate din cauză de eroare de drept, nici din cauză de leziune”. De asemenea, noul Cod de procedură civilă francez facilitează condiţiile executării tranzacţiei:
Art. 384, după ce amintește că instanţa se dezinvestește prin efectul tranzacţiei, adaugă că judecătorul conferă
forţă executorie actului ce constată acordul dintre părţi, fie că acesta intervine în faţa lui sau a fost încheiat
în absenţa sa;
Art. 131-11, al cărui conţinut a fost dat de Decretul din 22 iulie 1996, precizează că judecătorul omologhează
la cererea părţilor acordul pe care i-l depun ; în fine, art. 1441-4, instituit prin Decretul din 28 decembrie
1996, dispune că președintele tribunalului de mare instanţă, sesizat pe bază de cerere de una dintre părţile
la tranzacţie, conferă forţă executorie actului care îi este prezentat.
2 CEDO, 19 martie 1997, Hornsby v/ Grecia, paragraful 40, prin care s-a statuat că dreptul la un proces echitabil – cel care este enunţat de articol – va fi iluzoriu dacă ordinea juridică internă a unui Stat contractant
permite ca o decizie judecătorească definitivă și obligatorie să rămână inoperantă în detrimentul părţii.
3 CEDO, 21 aprilie 1998, Estima Jorge v/ Portugalia http://vlex.com/ vid/26923707.
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L’IDÉE EUROPÉENNE D’INDÉPENDANCE DU JUGE ET SON IMPACT DANS
LES DÉMOCRATIES ÉMERGENTES1
CIUCĂ Valerius M.,
Prof. univ. dr. Universitatea “Al.I.Cuza”, Iasi, Roumanie,
Lab.RII France, Juge, TUE, Luxembourg
RICHEVAUX Marc,
Maître de conférence Univ. Du Littoral Côte d’Opal,
France, , Juge, France
Motto : Justitia armis valentior est (Exuitur feritas, armisque potentius aequum est/ Et cum cive
pudet conseruisse manus)2
Le principe de l’indépendance du juge est consubstantiel avec les régimes démocratiques, ne
varietur. C’est Montesquieu qui l’avait annoncé dans cette forme : « indépendance du juge » dans son
chef d’œuvre, De l’esprit des lois. Nota bene (!), indépendance du juge, pas de la juridiction, de la
justice, des instances, pas indépendance « judiciaire » et autres formes qui empêchent, souvent, de
traiter le juge comme une institution en soi, comme une institution qui incarne l’intégralité du pouvoir spécialisé en justice. La différence, apparemment subtile, a une importance, en fait, capitale.
Cette qualité exceptionnelle, cette indépendance reconnue à chaque juge, pas à une structure
collégiale abstraite, justifie l’inamovibilité, les privilèges et le statut assez exigent de cette mission
sociale de primordiale importance.
Montesquieu ne parle pas de « pouvoir judiciaire » pour ne pas porter atteinte à ce qui est
essentiel : le pouvoir du juge comme institution. Cela rend inacceptable, au-delà de la collégialité
institutionnelle (tribunaux, cours d’appel, cours suprêmes), toute forme de concentrations des
hommes et des femmes qui exercent cet assez sensible pouvoir : leur transformation en fonctionnaires, par le biais de la magistrature (par une très longue tradition, même d’origine romaine, le
juges ne sont pas des fonctionnaires, donc pas des magistrats) ou par le biais du syndicalisme.
Dans un pays avec une démocratie émergente, où, par définition, la conflictualité est paroxystique, ce principe gagne en importance d’une manière stringente.
Le principe de l’indépendance absolue gagne en importance même dans le contexte du pouvoir en général, dans un monde inter connecté, de type global village. « Partant du constat que les
juges constitueraient désormais « le plus universalisable, mais aussi le plus universalisant, des
trois pouvoirs décrits par Montesquieu »3 je tenterai d’évaluer s’il s’agit là d’une chance ou d’un
risque. Une chance sans doute si le phénomène exprime l’émergence d’une communauté de juges
à laquelle tout citoyen, même faible et minoritaire, pourrait désormais s’adresser ; mais un risque
1 Valerius M. Ciucă, Univ. “Al.I. Cuza” Iasi, Roumanie, Lab.RII France, Juge, TUE, Luxembourg ; Marc
Richevaux, Univ. du Littoral, Côte d’Opale, France, juge, France, Conferinţă ţinută în cadrul Institutului
de Știinte Administrative din Republica Moldova, Chișinău, Conferinţă Internaţională, octombrie 2010.
2 La justice est plus forte que les armes. « Piere cruzimea, dreptatea e decât sila mai tare/ E de ruşine acum
lupta cu cei de un neam », Ovidius Publius Naso, Fastor, I. 3.,apud Ioan Inocentiu Micu-Klein, Illustrium
poetarum flores, Carte de intelepciune latina, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1992, pp. 292-293.
3 J. Allard et A. Garapon, Les juges dans la mondialisation. La nouvelle révolution du droit, Seuil, La République des idées, 2005, p. 84, in Mireille Delmas-Marty, « Mondialisation et montée en puissance des
juges « , in Le dialogue des juges. Actes du colloque organisé le 28 avril 2006 à l’Université libre de Bruxelles, Les Cahiers de l’Institut d’études sur la Justice, Ed. Bruylant, Bruxelles, 2007, p. 95.
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s’il apparaît que cette communauté n’est qu’un tigre de papier qui dépend de la bonne volonté
des grandes puissances et se révèle en pratique très sélective dans sa manière de faire respecter
l’ordre international ».1
Autour de ce principe est construite toute la démocratie, pour éviter les graves dérapages
révolutionnaires ou quasi-révolutionnaires.
Cela s’impose de plus que nous vivons en pleine expansion du procès de judiciarisassions de
la vie sociale, économique et politique, phénomène assez évident dans la plupart des démocraties
du monde. En Europe, les attentes sont encore plus explicables.
La « nouvelle métaphysique judiciaire de l’Europe » consistant dans un « fonctionnalisme judiciaire », s’explique par « un contexte marqué par la crise des institutions politiques (…) et le
report sine die des projets de renforcement du Parlement et de la Commission, le droit judiciaire,
celui mobilisé par les «forces vives» de l’Europe (individus, entreprises, groupes d’intérêt…) et
dont la Cour assure la régulation, fait désormais figure de nouveau socle pour l’intégration économique, sociale et, en fin de compte, politique de l’ensemble européen.Renouant à l’échelon communautaire avec certains des lieux communs de la critique juridique du «politique» (ici associé aux
Etats et à la politique interétatique jugée incapable de produire autre chose que des arrangements
artificiels et éphémères), cette nouvelle doctrine fait valoir la capacité spécifique du droit judiciaire privé à tisser des liens réels, durables entre les intérêts sociaux en présence dans l’Union. En
effet, désormais libéré par la jurisprudence fédéraliste de la Cour, «le justiciable n’a plus à craindre
que la reconnaissance de son droit soit paralysée par des motifs de haute politique2» ».3
La Charte européenne sur le statut des juges envisage le travail du juge comme une activité
spécifique clairement dédié aux développements et la consolidation de la stabilité démocratique.
Cela se réalise par l’indépendance de chaque juge, par son impartialité, et par l’auto gouvernance
de l’ensemble des juges nationaux de profession.
En parlant d’impartialité, nous évoquons ce phénomène de « retour du juste », si bien remarqué récemment par les philosophes de notre domaine comme, exempli gratia, Paul Martens en
observant les appréciations du Jean-Jacques Pardini : « Ce à quoi aboutissent ces bouleversements
nés de la communication, voulue ou obligée, entre juges, c’est à un « retour du juste »4. Les droits
constitutionnels s’européanisent en même temps que le droit communautaire se constitutionnalise5 au point que leurs contrôles respectifs finissent par se rejoindre et se confondre dans un contrôle de fondamentalité6. Ce juste qui revient, ce n’est pas celui que la tentation logiciste du normativisme avait cru mettre à l’abri de toute infection du moralisme. C’est davantage celui de John
Rawls et de son consensus par recoupement, puisque c’est le juste qu’une communauté de vue des
Etats européens désigne comme dénominateur commun ou encore celui déduit des conceptions
prévalant de nos jours dans les Etats démocratiques7. Et tout cela parce que, en garantissant le
1 Mireille Delmas-Marty, op.cit., p. 95.
2 F.-Ch. Jeantet, « Commentaire de l’arrêt Van Gend & Loos », La semaine juridique, II, 1963, p. 13177.
3 Antoine Vauchez, Judge-made law. Aux origines du « modèle » politique communautaire (retour sur
Van gend& Loos et Costa c. ENEL), in Ene Europe des élites ? Réflexions sur la fracture démocratique de
l’Union européenne, Edité par Olivier Costa et Paul Magnette, Preface de George Ross, Editions de l’Université de Bruxelles, Institut d’études européennes, Bruxelles, 2007, p. 161.
4 J.-J. Pardini, Brèves réflexions sur les interactions entre les ordres juridiques, in Liber amicorum Jean –Claude Escarras, p. 156.
5 J. Andrian Tsimbazovina, La Convention européenne des droits de l’homme, instrument de convergence
des droits constitutionnels nationaux et du droit communautaire, in Droit constitutionnel et droit communautaire : vers un respect mutuel réciproque ?, Paris, Economia, 2001, p. 177.
6 J.-J. Pardini, op.cit., p. 151.
7 Mireille Delmas-Marty, Les forces imaginantes du droit. Le relatif et l’universel, Seuil, 2004, p.166.
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droit à un procès régulier, on a introduit dans le droit un concept qui apparaissait comme son
opposé : l’équité, à laquelle nos cours de cassation ont toujours refusé de reconnaître une densité
juridique capable de nourrir un moyen de cassation (avec les jurisprudences citées). Le droit à un
procès équitable est devenu un droit substantiel1. Non seulement il ne se résume plus à un droit
procédural mais c’est de la communauté de droit qu’il a engendrée que pourrait naître par une
sorte de sagesse pratique ou de constructivisme à petit pas, une communauté de valeurs (M. Delmas-Marty, op. cit. p. 123)» ».2
L’indépendance du juge est directement liée à une « palissade » normative qui le protège contre toute influence du part du milieu politique et économique.
Nous rappelons, ici, une assez sage et bien ironique remarque récemment faite par un réputé
juge anglais, qui s’appelle Stephen Sedley. Lord Justice Sedley est judge à la Court of Appeal of England and Wales.Il disait: « En tant que juges de juridictions nationales diverses, ce qui nous unit
– si j’ose dire – c’est peut-être la recherche de solutions communes à des problèmes qui deviennent
aussi des problèmes de plus en plus communs. Quant à la montée en puissance judiciaire et à
l’assaut du tigre de papier, nous tenons toujours à ce qu’a écrit, il y a quatre siècles, le célèbre juge
Bacon3 : «judges must be lions but lions under the throne» (Les juges doivent être des lions mais
des lions sous le trône). Dans le dialogue plus large qui a lieu chez nous, les politiques soulignent
le mot «trône», alors que nous soulignons le mot «lions» ».4
Mais, à la foi, les systèmes démocratiques créent les « palissades » morales, déontologiques de
nature à protéger de l’intérieur la cité judiciaire, pour assurer l’impartialité du juge.
Comme mesures normatives pertinentes, la Charte présente, exempli gratia, au point 3.2.,
quelques interdictions. A titre d’exemple, « un avocat ayant précédemment exercé dans une ville
ne peut certainement pas être affecté immédiatement comme juge dans cette même ville, et il est
aussi difficilement concevable qu’une personne soit affectée comme juge au tribunal d’une ville
dont son conjoint ou son père ou sa mère, par exemple, est le ou la maire ou le député ou la députée. Les règles statutaires doivent donc, pour l’affectation à un tribunal, prendre en considération
les situations de nature à faire naître légitimement et objectivement des doutes sur l’indépendance
et l’impartialité des juges ».
Dans la même idée, celle d’assurer l’indépendance du juge, la Charte consacre, au point 3.4.,
l’inamovibilité des juges qu’à titre d’exemple est entendue comme « impossibilité de donner à un
juge une nouvelle affectation, de nouvelles fonctions se substituant aux précédentes, sans que
ceux-ci y aient librement consenti ».
C’est d’ailleurs à citer, dans le même esprit protecteur de la Charte européenne, la recommandation de ne pas surcharger les juges « afin de les empêcher en pratique de conduire normalement
les procédures dont ils ont la charge ». Et les exemples peuvent continuer.
1 Paul Martens (juge à la Cour constitutionnelle, France), « L’ébauche d’une culture commune des cours
suprêmes ou constitutionnelles », in Le dialogue des juges, Les cahiers de l’Institut d’études sur la Justice,
Ed. Bruylant, 2007, pp. 29-30.
2 On fait reference ici, biensur, à cette figure assez proéminente du Sir Francis Bacon (1561 – 1626) qui a
développécette conception, invoqué ci-dessus par Lord Justice Sedley, dans une importante écriture
d’ordre jurisprudentiel ( jurisprudential theory) : Sec. 56 (« Of Judicature »), Essays (1625) : "Judges
ought to remember that their office is 'jus dicere,' and not 'jus dare;" to interpret law, and not to make
law, or give law; else will it be like the authority claimed by the church of Rome, which under the
pretext of exposition of scripture, doth not stick to add and alter, and to pronounce that, which they
do not find, and by shew of antiquity to introduce novelty."
3 Lord Justice Sedley, « Intervention », Le dialogue des juges, op.cit., p. 146.
4 Note de l’auteur : A 21 ans, en 1554, Montaigne fut nommé conseiller à la Cour des aides de Périgueux et
trois ans après, au Parlement de Bordeaux, où il devrait faire la connaissance d’Etienne de la Boétie.
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Le recrutement des juges est un mécanisme essentiel dans l’auto gouvernance judiciaire, pour
assurer leur indépendance.
Ce recrutement peut être filtré par des « comités de sages », selon le modèle utilisé par le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne, ou par le comité institué par l’art. 255 du Traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE ou le si connu Traité de Lisbonne). On peut
imaginer la présence bénéfique de tels comités auprès de chaque instance nationale en Europe.
Ça, c’est de l’ « extérieur ».
Pour assurer de l’ « intérieur » son indépendance, le juge doit éviter à tout prix les liaisons avec
le milieu d’affaire et avec celui-là politique.
Ces liaisons sus indiquées sont extrêmement dangereuses, même si intéressantes du point de
vue anthropologique. Il ne se découple pas totalement du reste de la société ; il reste en dialogue
permanent avec le milieu juridique, avec celui des professeurs, ou des sages, milieu porteur des
idées. C’est une communauté réelle et imaginaire à la fois, une communauté rassurante pour la
sagesse de chaque juge.
Le dialogue des juges : voici une clé pour expliquer leur apparent « retrait » du monde réel.
« Voilà que nous découvrons soudain que les juges dialoguent et que nous éprouvons le besoin de
dialoguer à notre tour sur ce dialogue. Mais pourquoi cet intérêt passionné ? Et pourquoi ce sujet
est-il perçu comme nouveau ? Après tout, comme l’ont indiqué François Ost et Julie Allard, le
dialogue entre les juges n’est-il pas la chose la plus naturelle du monde ? La collégialité, lorsqu’elle
subsiste, ce qui est heureusement le cas au niveau des juridictions supérieures et internationales,
n’implique-t-elle pas nécessairement la délibération, même si celle-ci se déroule, au moins dans
la tradition continentale sous le sceau du secret ? En outre, les juges n’ont-ils pas coutume de se
référer dans la motivation de leurs jugements à d’autres décisions judiciaires, à commencer par les
leurs, mais aussi celles de leurs prédécesseurs, de leurs alter ego et bien sûr celles des juridictions
supérieures auprès desquelles leurs propres arrêts sont susceptibles de recours ? La chose n’est pas
neuve et Montaigne, qui avait été un peu magistrat lui-même1, remarquait déjà, il y a quatre
siècles, que «nous ne faisons que nous entre–gloser»2. Cet «entreglosage», que l’on rebaptise
aujourd’hui «citations croisées», n’est-il pas le signe du caractère essentiellement dialogique du
droit et surtout ne nous indique-t-il pas quelques chose fondamental sur le mode de fonctionnement propre du judiciaire, pratique écologique qui ne consent le plus souvent à fabriquer du neuf
qu’en recyclant de l’ancien ? »3.
Nous osons faire la même remarque déontologique pour les milieux avec un potentiel de
conflictualité réputé comme très élevé, ou avec les milieux qui s’occupent avec le diffusément de
l’information, mais aussi, pour les milieux radicaux ou extrémistes.4
La vie sociale des juges connaît, pour assurer son indépendance, tant des restrictions. Sa vie
est presque monacale. Les compensations justes peuvent être trouvées, quand même, en famille
et dans le cercle d’amis, personnes toujours honorables qui n’interviennent pas pour les personnes impliquées dans les conflits judiciaires.
Au-dessus se trouve la clé de l’assurance de l’ « intérieur » la si nécessaire indépendance du
juge: de ne pas permettre à personne de suggérer la solution dans les affaires en cours, soit les
affaires propres, dans lesquelles il est juge rapporteur ou assesseur, soit les affaires d’un collègue
ou d’un confrère.
1 Note de l’auteur : Essais, Livre III, ch. 13.
2 Benoît Frydman, « Conclusion : le dialogue des juges et la perspective idéale d’une justice universelle »,
in Le dialogue des juges, op.cit., pp. 146-147.
3 Voir Gheorghe Scripcaru, Valerius M. Ciuca, Aurora Ciuca, Calin Scripcaru, Deontologie judiciara. Syllabus, Ed. Sedcom Libris, Iasi, 2009, in integrum.
4 Art 6 CEDH.
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Les affaires judiciaires doivent être traitées seulement à l’intérieur de la formation légale (la
chambre d’habitude) de jugement. Aucune exception n’est acceptable.
Pour éviter de succomber à des condamnations de la Cour européenne des droits de l’homme
pour non-respect du droit au procès équitable1en raison de procédures trop longues2et répondre
à ce qui est présenté comme une demande des justiciable d’obtenir rapidement la décision judiciaire qui les concerne certains gouvernant succombent à la tentation d’introduire dans le système
judiciaire des méthodes de management empruntées aux entreprises. Nous nous limiterons ici à
rappeler l’exemple français qui s’est traduit par des réformes du fonctionnement de l’institution
judiciaire caractérisée par l’introduction d’une justice quantitative dans laquelle seule réellement
la statistique et l’accélération de la vitesse de rotation des stocks3et du statut des juges dont le résultat réel a été une mise en cause de l’indépendance des juges sans véritable amélioration de la
situation des justiciables.
Nous donnerons ici quelques éléments relatifs à l’entrée de l’outil informatique dans la formation de la jurisprudence et le dialogue des juges. Il peut être la meilleure et la pire des choses.
Chacun sait que lorsqu’il est confronté à une affaire le juge qu’il soit dans un système juridique ou
cela lui est obligatoire ou dans un système juridique dans lequel il n’y est pas obligé le juge pour
trancher va rechercher le précédent qui lui permettra de solutionner le cas qui lui est soumis. Il
fut un temps, pas si éloigné où cette recherche était essentiellement livresque poussant le juge à
parfois s’en abstenir du moins dans les systèmes où il y était autorisé un effort mené à partir de sa
propre réflexion sur le droit s’avérant souvent plus efficace qu’une recherche de précédentsrendue
difficile par les limites que connaissait alors le système de publication des décisions judiciaires.
L’entrée de l’informatique et spécialement del’informatique documentaire dans les pétoires est
denature à changer les données du problème. L’accès aux décisions rendues par les juges, devient
plus facile, spécialement pour celles des juridictions suprêmes. Chaque juridiction suprême dispose désormais d’un site internet sur lequel on trouve une part plus ou moins importante en
quantité et en qualité des décisions qu’elle a rendues. Il est vrai que dans le nombre de décisions
rendues par ces juridictions toutes n’ont pas la même valeur en ce qui concerne la création et la
pérennisation de la jurisprudence. Ainsi, pour faciliter la compréhension de la place qu’elle accorde à ses décisions dans l’ordonnancement juridique4 la Cour de cassation a mis au point un
système de hiérarchisation des arrêts qu’elle rend5. Ainsi lorsque cette juridiction rend une décision, les juges concernées statuent sur l’affaire qu’ils ont à juger, c’est leur rôle normal, mais aussi
sur la publication ou la non publication de celle-ci et en cas de publication sur ces conditions qui
font l’objet de degré qui se trouvent indiqués sur la décision. On verra que cela peut n’être pas sans
conséquence sur les décisions des juges des juridictions inférieures et sur la formation de la jurisprudence et le dialogue des juges.
Les mentions P.B.R.I. permettent de hiérarchiser les arrêts de la Cour de cassation. La publication d’un arrêt est décidée, après le délibéré, par les magistrats de la chambre.
B = publication au bulletin d’information de la Cour (BICC). Il s’agit d’une publication bimensuelle permettant la accélérée, normalement en sommaire qui est destiné aux juridictions inférieures pour les informer au plus vite des arrêts de la cour de cassation que celle-ci juge importants
P = publication au bulletin des arrêts de la Cour, bulletins des arrêts des chambres civiles et de
la chambre criminelle, bulletin trimestriel du droit du travail.
1
2
3
4

La jurisprudence sur cepoint est trop abondante pour être citée
De la justice à la gestion des stocks : Dr ouvr août 1987.295
A. Lacabarats, Les outils pour apprécier l’intérêt d’un arrêt de la Cour de cassation : recueil Dalloz 2007, p889
Guy Canivet, Vision prospective de la Cour de cassation : site internet de la Cour de cassation.
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I = diffusé sur le site internet de la Cour.
R = analysé au rapport annuel de la Cour de cassation.cela concerne les décisions que la cour
de cassation juge les plus importantes.
D = diffusion sur Jurinet, la base des arrêts de la Cour de cassation, accessible sur le site intranet de la Cour de cassation (non publique).Cette diffusion est limitée il s’agit de décisions qui ne
sont pas destinées à être largement connue, on les retrouve aussi sur le site legifrancequi publie
largement les textes Juridiques officiels et la jurisprudence française
Selon la complexité des pourvois, les formations des chambres diffèrent. Elles sont signalées
par les lettres :
• FP : formation plénière de chambre,
• FS : formation de section (9 à 15 magistrats selon les chambres),
• F ou FR : formation restreinte (le président, le doyen et le conseiller rapporteur).
Il va sans dire qu’un arrêt de la cour de cassation mentionné P+ B + R est une décision à
laquelle la cour de cassation accorde une grande importance. Il va sans dire aussi que lorsqu’il
recherche des précédent le juge qui voit une décision ainsi cataloguée sait que la cour de cassation
y attache une très grande importance et que si sur ce même problème il est tenté de juger de
manière différente en cas de recours sa décision aura peu de chance de trouver grâce auprès de la
cour suprême ce qui paraît de nature à limiter le nombre d’opinion contraires à celles de la cour
suprême et par là de porter atteinte à l’indépendance du juge vu comme institution comme nous
l’avons exposé ci-dessus. Mais dans le même temps on sait aussi que le juge dissident qui le souhaite, part l’utilisation de moyen informatique, notamment le web peut assez facilement faire
connaître largement sa décision1 ce qui est aussi un moyen de renforcer le dialogue entre les juges
et par là renforcer l’indépendance du juge dissident en particulier voir de l’ensemble des juges.

1 B. Roussel, Université Toulouse 3, l’impact des aspects juridiques dans la diffusion et la communication
d’information sur les réseaux : à paraître Revue européenne du droit social.
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OPINII CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA, ABORDAREA METODOLOGICĂ
ŞI SARCINILE ATESTĂRII MAGISTRAŢILOR
NEGRU Andrei,
conf. Uni. Dr., Catedra Teoria şi Istoria Dreptului, Facultatea de drept, USM

Abstract
Magistrates’ attestation is an important premise in guaranteeing the access to an independent,
incorruptible and fair justice; it means that judges must confirm periodically their professional
knowledge in its theoretical part and in its practical part too. Proposals referring to the attestation
are not really welcome and probably the main reasons of such an attitude are the following phobia:
- Some magistrates are sure that the attestation will provide the possibility of the other too
powers in the state to control the judicial authority and only judges who will be loyal to the Govern
will maintain their functions. In such a manner the political influence will become more evident;
- Judges don’t want to have an attestation that is so appropriate to the exams that students pass
at universities, because this kind of treatment makes them feel uncomfortable from the psychological
(not mental!!) point of view;
- There isn’t an effective mechanism, regulated by law, that will guarantee time and other
possibilities for judges to prepare for the attestation and we are sure this fact has to be taken
in consideration.
After a practical analysis of the mentioned phobia, our intention is to provide some proposals for
improving the process of magistrates’ attestation. Some of them are:
- The political pressure on judges as individuals and on the judicial authority may be avoided by
an active involving of professional Associations of Magistrates in the process of making law in the
part of regulating their statute;
- In our opinion it is better to appreciate the results of judges’ attestation with pass or don’t pass,
because magistrates have to prove a minimum of professional knowledge in its theoretical part and
the aptitude of its applying in practice. So, the attestation won’t press judges any more, by making
them feel students;
- Magistrates won’t feel pressed from the psychological point of view if professional self-improvement is recognized to be not only a right but an obligation too.
There is more to be said but we’ll try to make conclusions and expose the main features of the
magistrates’ attestation as a process and as an institution:
- The attestation is a complex procedure of verifying a minimum of theoretical and practical
knowledge hold by judges;
- The methods of attestation have to be classical: with a preparatory part (free time for preparation, with publishing beforehand the topics of assessment), the assessment itself (with making video
recording, for guaranteeing the transparency, the possibility of disputing the impartiality of appreciation and the abuse admitted by judges in their activity, if such cases exist) and the final part (when
magistrates are announced about their results and their juridical effects).
- The magistrates’ activity quality must be appreciated by having an individual yearly statistics
that reflect the professional work of every magistrate separate of the statistics on courts of law as we
have in present.
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The practical support of the article is clear and indisputable. It is important for the society and
also for us, who work in the sphere of law and justice to participate in the process of increasing the
trust of people in justice and in maintaining the incorruptible and independent statute of the magistrate in part and of the judicial authority generally.
Republica Moldova - stat suveran și independent, trece printr-un complex de transformări caracteristice oricărei societăţi contemporane, printr-un proces de evoluţie, atât a statului în ansamblu, cât și a unor organe și instituţii separate. Dezvoltarea întregului aparat de stat, precum și a unor
elemente ale acestuia, generează, întâi de toate, un progres de natură profesională, specific carierei
reprezentanţilor acestor organe și instituţii de stat. În procesul edificării unui stat cu un regim democratic o atenţie deosebită necesită a fi acordată reprezentanţilor organelor de drept, de profesionalismul, corectitudinea și legalitatea activităţii cărora depinde întreaga activitate a aparatului de
stat. Realitatea obiectivă ne determină să conștientizăm că, indiferent de orientarea politică, societatea autohtonă, cât și Republica Moldova, în calitate de stat suveran și independent, și în continuare se vor afla în nemijlocita vâltoare a transformărilor și perfecţionărilor democratice. Întru realizarea scopului în cauză, accentuăm importanţa perfecţionării legislative și a identificării unui mecanism eficient de dezvoltare și de monitorizare a cunoștinţelor profesionale ale magistraţilor. Importanţa fenomenului este indiscutabilă: calitatea și eficienţa justiţiei depinde atât de calitatea pregătirii
teoretico-practice a reprezentanţilor profesiei în cauză, cât și de dinamica procesului de consolidare
a justiţiei în complexitatea sa. Abstractizându-ne de la procedura desfășurării examenului de capacitate, care este una dintre multiplele condiţii determinatorii pentru accederea la profesia de magistrat, dar și pentru menţinerea acesteia, avem intenţia de a elucida și caracteriza reglementarea juridică a procesului de atestare propriu-zisă a magistraţilor.
În cazul atestării, judecătorul cu un anumit stagiu de activitate profesională reconfirmă un
minimum de cunoștinţe, demonstrează cunoștinţe mai avansate și confirmă cunoașterea transformărilor legislative apărute în perioada dintre atestări - cunoștinţe ce au fost acumulate atât în
procesul autoperfecţionării teoretice și practice, cât și în procesul de instruire continuă, organizat
de Consiliul Superior al Magistraturii, de comun acord cu Institutul Naţional al Justiţiei. Scopul
atestării este de a constata pregătirea teoretică și abilităţile practice ale judecătorului. Evident,
putem prezuma că nivelul de pregătire a judecătorilor ce urmează a fi supuși atestării este mai
avansat, îmbogăţit cu experienţa practică cotidiană. Judecătorul nu are timp suficient pentru retrospectiva cunoștinţelor practice și teoretice; însă, volumul de informaţie juridică ce urmează a
fi repetată este același ori poate și mai mare. În acest caz, statul nu-și poate permite luxul de a-i
acorda judecătorului ce urmează a fi supus atestării o perioadă îndelungată pentru autoperfecţionare. Legislaţia în domeniu în genere nu prevede nici un termen în care magistratul să-și asigure autoinstruirea pentru susţinerea atestării. De aceea și s-a transformat procedura de atestare
într-o formalitate (să sperăm că activitatea Colegiului de Calificare în noua componenţă va combate această afirmaţie) și, din acest motiv, scade imaginea și statutul de autoritate ale justiţiei
Republicii Moldova. Este necesar, totodată, de a conștientiza că atestarea profesională a judecătorului este o condiţie vitală, orientată spre sporirea eficienţei și calităţii justiţiei în complexitatea ei.
Fenomenul atestării nu poate și nu trebuie transformat într-o simplă formalitate. Importanţa
procedurii de desfășurare a atestării magistraţilor implică o atitudine serioasă și consecventă din
partea corpului profesional al magistraţilor la etapa formării Colegiului de calificare a judecătorilor și, respectiv, la etapa selectării în acest organ specializat de autoconducere profesională atât
a candidaturilor de judecători, cât și de profesori. Considerăm că ar avea o valoare incontestabilă
introducerea în componenţa Colegiului de Calificare a unor reprezentanţi ai organizaţiilor create
în baza criteriului profesional; avem certitudinea că la alegerea membrilor - judecători din Colegiul de Calificare cuvântul hotărâtor ar trebui să-l deţină anume asociaţiile profesionale ale
250

judecătorilor din Republica Moldova. Această influenţă decisivă trebuie să se manifeste prin prisma competenţei Adunării Generale a Judecătorilor, la înaintarea candidaturilor în cadrul tuturor
organelor de autoconducere profesională – Consiliul Superior al Magistraturii, Colegiul de Calificare, Colegiul Disciplinar; competenţa nu se va limita doar la înaintarea candidaturilor judecătorilor, ci și a profesorilor care urmează a completa enumeratele instituţii. Evident, în acest context sunt anticipate anumite reglementări legislative referitoare la competenţa Adunării Generale
a Judecătorilor. Principiile fundamentale asupra independenţei sistemului judiciar[1], relatate în
conţinutul art. 8 și 9, promovează următoarele valori: art. 8 - „În conformitate cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, membrii sistemului judiciar sunt ca și ceilalţi cetăţeni ce au dreptul
la libertate de expresie, credinţă, asociere și adunare; aceasta având în vedere că în exercitarea
acestor drepturi, judecătorii vor trebui să se comporte într-o astfel de manieră, care să le păstreze
demnitatea funcţiei, imparţialitatea și independenţa sistemului judiciar”; art. 9 – „Judecătorii vor
fi liberi să formeze sau să se alăture asociaţiilor de judecători sau altor organizaţii ce le reprezintă
interesele, le promovează pregătirea profesională și le protejează independenţa judiciară”. Noile
reglementări din actele normative menţionate au generat discuţii aprinse atât în societatea juridică, cât și în rândul magistraţilor. Unii chiar pun la îndoială necesitatea și actualitatea fenomenului
atestării magistraţilor. Vom încerca a identifica acele fobii, care determină magistraţii autohtoni
să se opună procesului de atestare, caracteristic profesiei în cauză.
În primul rând, se discută că înăsprirea cerinţelor faţă de cunoștinţele magistraţilor ar fi o
modalitate de „răfuială” a puterii cu magistraţii independenţi cu adevărat și ar fi, în perspectivă,
o modalitate de intimidare a corpului de magistraţi, cu scopul determinării acestora să manifeste
„loialitate” faţă de puterea politică. Drept argument, servesc imperfecţiunile legislative, elucidate
anterior, caracteristice actelor normative ce reglementează relaţiile sociale în cauză. Evidenţiem
anume imperfecţiunile existente în componenţa Colegiului de atestare a judecătorilor, unde rolul
ministrului justiţiei, care este și membrul al Consiliului Superior al Magistraturii, este pe treaptă
de echivalenţă cu rolul celorlalţi membri ai Consiliului[2].
În opoziţie cu aceste opinii și în scopul înlăturării unor presupuse „fobii”, menţionăm necesitatea manifestării rolului asociaţiei profesionale a magistraţilor, care, prin specificul activismului
juridic profesional, este capabilă a influenţa reglementările juridice din sfera justiţiei, inclusiv cele
enunţate. Este necesar de amintit rolul Consiliului Superior al Magistraturii, ca organ de autoadministrare judecătorească, dar și, întâi de toate, ca organ de stat. Consiliul Superior al Magistraturii este obligat să protejeze acele drepturi subiective caracteristice societăţii contemporane,
foarte vizibile și în vogă, orientate spre popularizarea independenţei justiţiei, acestea constituind,
însă, minimul necesar de garantare a statutului autorităţii judecătorești în coraport cu celelalte
ramuri ale puterii de stat. Este de datoria acestui „corp judecătoresc” de a nu admite, graţie autorităţii și culturii profesionale recunoscute, accederea la conducerea unei asemenea organizaţii
(asociaţii) profesionale, a unor persoane cu intenţii carieriste, ci doar a judecătorilor cu o înaltă
capacitate profesională, cunoscuţi printre colegii de profesie și apţi să sporească imaginea justiţiei în Republica Moldova și să apere interesele profesionale ale magistraţilor. Evident, nu ar fi
oportun aceste funcţii să fie ocupate de judecători care exercită, concomitent, funcţii manageriale în justiţie[3]. Aparenţa nu corespunde cu realitatea și acel sistem de drepturi subiective ale
magistraţilor exercitate în activitatea profesională nu reprezintă prin sine garanţii de independenţă a justiţiei, urmând a fi completate cu banale drepturi subiective, atribuite magistraţilor ca
simpli angajaţi. Aceste drepturi și urmează a fi recunoscute și garantate în deplinătatea lor prin
activitatea nemijlocită a Asociaţiei profesionale a judecătorilor.
În al doilea rând, persistă o nemulţumire accentuată în rândurile magistraţilor referitoare la
modul de desfășurare a atestării - procedură stipulată într-un mod relativ și vag în legislaţia naţională. Se accentuează incorectitudinea desfășurării unor examene de model universitar,
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invocându-se perspectiva de instabilitate psihologică (nu psihică!) a audienţilor, care afectează
considerabil calitatea cunoștinţelor expuse. Se mai invocă, în context, reducerea capacităţii de
asimilare a noii informaţii juridice, necesară pentru evaluarea atestării, odată cu vârsta mai înaintată a magistraţilor supuși atestării.
Drept contraargument, intenţionăm să punem accent pe o abordare autonomă în domeniu,
care ar avea drept scop atât păstrarea autorităţii atestării ca proces și atribuirea acesteia a unui
statut de perfecţionare a cunoștinţelor profesionale noi ale magistraţilor, de verificare concomitentă a abilităţilor profesionale existente, cât și înlăturarea posibilităţilor de influenţă abuzivă a
carierei magistratului în procesul atestării. Amploarea transformărilor sociale din societatea actuală, rolul dreptului ca fenomen social și, în context, rolul justiţiei în civilizaţia contemporană
– toate acestea explică univoc și importanţa pregătirii profesionale a magistraţilor. În trecut, procesul de formare a magistraţilor în Republica Moldova a cunoscut multe imperfecţiuni, unele
dintre ele manifestându-se și în prezent. Sarcina noastră este de a le reduce la un minimum acceptabil realităţii sociale, care, la momentul actual, invocă înalte cerinţe și aspiraţii europene.
Anume astfel și argumentăm seriozitatea și complexitatea procesului de atestare a magistraţilor.
Și o modalitate de evaluare a cunoștinţelor teoretice mai reușită ca examenul n-a inventat nimeni.
Deţinem și reiterăm argumente și întru susţinerea afirmaţiilor magistraţilor care fac trimitere
la volumul impunător al materiei ce necesită a fi repetată. Calitatea instruirii profesionale a magistraţilor reprezintă un factor determinant în procesul de dezvoltare a oricărei societăţi și a
oricărui stat democratic. În scopul sporirii calităţii profesionale, este oportună identificarea noilor măsuri, cu caracter social, orientate spre perfecţionarea statutului magistratului în ce privește
cariera și pregătirea sa profesională. În ce privește realitatea juridică a Republicii Moldova, segmentul teoretico-aplicativ ce vizează statutul judecătorilor și, în special, cel al atestării acestora,
urmează a fi analizate minuţios, graţie importanţei lor incontestabile; o asemenea atitudine din
partea statului, a asociaţiilor profesionale ale judecătorilor, a societăţii civile va constitui un factor
decisiv în procesul definitivării unui act de justiţie calitativ și eficient. În context, pregătirea profesională a magistraţilor urmează a fi recunoscută, acceptată și conștientizată ca fiind nu doar un
drept, ci și o obligaţiune juridică – fapt care trebuie reconfirmat la nivel normativ, în Legea cu
privire la statutul judecătorului. Evident, în această situaţie, statul are obligaţia morală de a crea
noi condiţii pentru instruirea continuă și individuală a magistraţilor. Procesul de instruire continuă trebuie, implicit, să fie unul logic, iniţiat și desfășurat în rezultatul unui studiu complex al
particularităţilor de exercitare a justiţiei în instanţele judecătorești, elaborat de Consiliul Superior
al Magistraturii și realizat de Institutul Naţional al Justiţiei. În bugetele instituţiilor respective
urmează a fi incluse și asemenea cheltuieli, ceea ce ar contribui, în viziunea noastră, și la evitarea
seminarelor „de formă”, întâmplătoare, organizate cu scopul de a asigura instruirea și perfecţionarea continuă a magistraţilor, dar care nu prezintă, practic, interes ori sunt anticipate realităţii
juridice a Republicii Moldova, unicul motiv de selectare a tematicii și metodicii de instruire fiind
finanţarea din exterior. Instruirea individuală, care are loc în perioada nemijlocit anterioară atestării, are drept scop ajustarea cunoștinţelor teoretice și a abilităţilor practice ale magistratului la
acel minim profesional impus de realitatea juridică respectivă. Este acceptabilă și opinia „uzurii”
profesionale, odată cu majorarea stagiului. În scopul diminuării influenţei fenomenelor invocate
asupra procesului de evaluare profesională, reiterăm necesitatea acordării unei pauze profesionale, care să fie utilizată de magistrat anume în domeniul perfecţionării teoretice. Posibilităţile financiare avansate ale statului pot asigura și o pregătire avansată a magistraţilor în domeniu. Este
extrem de important de privit procesul de perfecţionare profesională a magistraţilor ca o parte a
obligaţiunilor de serviciu, care urmează a fi exercitate în mod separat de obligaţiunile specifice
nemijlocit activităţii profesionale. Astfel, nu vor mai fi valabile justificările invocate uneori, conform cărora se pretinde că diminuarea calităţii răspunsurilor în cadrul procedurii de atestare se
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datorează unor asemenea factori cum ar fi emoţiile și chiar lipsa de etică în însuși actul de control
al cunoștinţelor profesionale ale unui magistrat! Statutul îi va obliga. Și valoarea socială a activităţii profesionale. Drept o concluzie a acestor afirmaţii provocatoare, cărora sperăm să nu li se
atribuie caracter ofensator, or, nu aceasta este intenţia noastră, facem o generalizare conceptuală:
cerinţele de calitate înaintate faţă de procedura de evaluare a cunoștinţelor teoretice și a abilităţilor practice ale magistraţilor – atestarea, nu trebuie să treacă printr-un proces de liberalizare, în
acest caz existând pericolul degenerării rapide la o simplă formalitate. Din contra, în perfectă
cunoștinţă de cauză, avem certitudinea că atestarea magistraţilor urmează a fi organizată prin
prisma unei selecţii metodologice minuţioase, atât în funcţie de stagiul profesional acumulat de
judecătorul supus atestării, cât și în funcţie de consecinţele de promovare a acestuia.
În context, un detaliu primordial al atestării pentru promovare îl reprezintă transparenţa procesului. Calitatea atestării nu se reduce la prezenţa unui juriu impunător, unde „s-ar înghesui” pretinsele
„valori” profesionale din rândurile profesorilor, reprezentanţilor ONG-urilor și societăţii civile. Comisia trebuie să fie una simplă și suplă, formată din componenţa Colegiului de calificare a judecătorilor.
Numai astfel am reduce la minimum influenţa factorilor externi. Procedura urmează a fi materializată
prin fixare video, ca posibilitate de monitorizare permanentă a obiectivităţii de apreciere din partea
membrilor Colegiului de atestare a judecătorilor, a Consiliului Superior al Magistraturii și chiar în
calitate de potenţială probă pentru demonstrarea aplicării abuzive a legii de către magistrat.
Un argument care ar combate cu siguranţă afirmaţia unor magistraţi, precum că la atestare se
simt „ca la școală”, este menţiunea că atestarea se apreciază cu calificativul „admis-respins”, solicitându-se, într-adevăr, deţinerea unui minim de cunoștinţe juridice teoretice, aspectul principal
în determinarea evaluării pozitive sau negative a atestării fiind analiza activităţii practice. Evaluarea teoretică este caracterizată nu numai prin transparenţă, dar și prin solemnitate. Sub aspectul
virtual-psihologic, considerăm că emoţiile magistraţilor în procesul de evaluare sunt comparabile cu cele specifice oricărui justiţiabil aflat în faţa instanţei. Pregătirea teoretico-practică a magistratului va dovedi, odată cu evoluţia evenimentelor, că acele emoţii - și ale magistratului la atestare și ale justiţiabilului în instanţă nu au fost în zadar. Este evident că fenomenul atestării magistraţilor nu poate fi redus la o simplă apreciere teoretică. Însă, o asemenea metodă de apreciere
denotă capacitatea teoretică a magistratului de a fi admis la evaluarea activităţii sale practice și se
prezumă a fi obligatorie. Nu mai poate fi apreciată activitatea profesională a magistratului ca fiind
pozitivă în situaţia când nu poate demonstra acel minimum de cunoștinţe teoretice. Se solicită o
evaluare a activităţii profesionale, care să fie una obiectivă, bazată pe sistematizarea rezultatelor
obţinute. Nu este suficientă o apreciere verbală din partea președintelui de instanţă, care poate
avea o pronunţată doză subiectivism. Unica problemă specifică sistemului judecătoresc din Republica Moldova în contextul menţionat o constituie faptul că datele statistice nu se stochează
anual în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii în mod individual, la nivel de judecător, dar
numai la nivel de instanţă. În acest mod, membrii Consiliului Superior al Magistraturii nu au
posibilitatea să cunoască realitatea obiectivă a activităţii și rezultatele obţinute de fiecare magistrat; în cazul în care datele statistice s-ar stoca în mod individual, atestarea ar avea un nivel sporit
de obiectivitate. Mai mult ca atât, ar exista un control obiectiv și permanent din partea societăţii
civile, cu refere la calitatea exercitării justiţiei de către un magistrat sau altul. Drept remarcă, în
caz de incapacitate teoretică a magistratului, acesta urmează a nu fi admis în procesul de soluţionare a cauzelor și, printr-o hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, urmează a-i fi suspendată activitatea, cu acordarea unui termen concret, din cont propriu, pentru instruire suplimentară. În context, devine evident că, pentru procedura atestării, magistratul urmează a utiliza o
anumită perioadă din timpul său de activitate profesională, în scopul pregătirii pentru această atestare, cu atât mai mult că pregătirea profesională nu este doar un drept, ci și o obligaţiune profesională. Criteriul temporal urmează a fi stabilit de Consiliul Superior al Magistraturii.
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În concluzie, menţionăm că sistematizarea datelor activităţii practice a magistraţilor în condiţiile Republicii Moldova nu poartă un caracter obiectiv și public. Îmi explic fenomenul în cauză în
felul următor: absenţa principiului publicităţii în domeniu denotă intenţia de a ascunde calitatea
activităţii profesionale a magistraţilor și categoriile de cauze pe care le examinează un magistrat sau
altul. Nu este secret că o simplă evaluare cantitativă a dosarelor nici pe departe nu reflectă capacitatea profesională și competenţa calitativă a unui magistrat. Tendinţele de păstrare a atestării în forma
ei veche este orientată spre protejarea stării de fapt existente, când o parte din magistraţi lucrează în
condiţii de neinvidiat, alţii însă, activează numai în scopul realizării carierei profesionale.
Un alt aspect al fenomenului în discuţie se referă la diversificarea procedurii atestării, în funcţie de nivelul instanţei în care activează magistratul. Identificăm obiective diferite ale procesului de
atestare, înaintate faţă de magistraţii din instanţe cu competenţă diferită. Mai mult ca atât, este
nevoie de o diversificare metodologică a proceselor de atestare, în funcţie de scopul atestării la care
este supus magistratul. Astfel, articolul 23 al. (3) din Legea cu privire la colegiul de calificare și
atestarea judecătorilor[4] - Termenele atestării, judecătorii sunt supuși atestării și în cazul:
a) conferirii gradului de calificare;
b) înaintării propunerii de numire în funcţia de judecător până la atingerea plafonului de vârstă;
c) participării la concursul pentru funcţia de judecător în altă instanţă judecătorească, de președinte sau vicepreședinte al unei instanţe judecătorești.
Conform alin. (4) al aceluiași articol, judecătorul care își îndeplinește nesatisfăcător atribuţiile de serviciu sau nu-și ridică nivelul profesional poate fi supus atestării înainte de termenul indicat la alin.(2), dar nu mai des decât o dată pe an.
Evident, abordarea metodologică diferită a atestării în situaţiile descrise, are sarcini și scopuri
diferite, orientate spre identificarea acelor calităţi ale magistraţilor – manageriale sau profesionale, ce determină aspiraţiile de carieră juridică ale candidatului concret: a) la atestarea ordinară,
planificată prin lege, pentru oferirea gradului de calificare; b) anterior înaintării propunerii de
numire în funcţia de judecător până la atingerea plafonului de vârstă; c) în cazul participării la
concursul pentru funcţia de judecător în altă instanţă judecătorească, de președinte sau vicepreședinte al unei instanţe judecătorești; d) în cazul în care-și îndeplinește nesatisfăcător atribuţiile
de serviciu sau nu-și ridică nivelul profesional. Anume în acest context amintim valoarea profesional-metodologică a profesorilor facultăţilor de drept în elaborarea unor metodologii de atestare diferite și formarea unor chestionare specifice sarcinilor și scopurilor orientate spre identificarea anumitor calităţi specifice, diferite, în funcţie de experienţa profesională sau de abilitatea
managerială a magistratului, precum și de gradul de competenţă a instanţei.
În concluzie, dăm următoarele aprecieri:
a) Atestarea magistraţilor este o procedură firească, inerentă profesiei;
b) Atestarea este o procedură de evaluare a cunoștinţelor teoretice și de apreciere a abilităţilor
practice ale magistratului;
c)Atestarea este o procedură complexă, ce include în sine evaluarea teoretică și analiza rezultatelor practice obiectiv reflectate;
d) Evaluarea prin examen trebuie să fie un proces transparent complex, înregistrat video, în
scopul garantării oricărui magistrat a dreptului de a contesta obiectivitatea aprecierii;
e)Aprecierea activităţii practice necesită a fi efectuată în baza unor rezultate statistice transparente și publice, care să reflecte volumul, calitatea și complexitatea activităţii profesionale;
f) Atestarea necesită a fi întemeiată pe o deosebire de obiective, în funcţie de competenţa instanţei din care face parte magistratul;
g) Atestarea necesită a include în sine și partea prealabilă, obligatorie – timpul de pregătire
pentru evaluarea teoretică a cunoștinţelor magistraţilor.
Mai putem identifica și alte teze-principii determinatorii în procesul atestării magistratului.
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Pluritatea acestora va avea un impact benefic asupra calităţii justiţiei în ansamblu, dar și asupra
pregătirii profesionale a magistraţilor. Numai acceptarea procedurii atestării profesionale ca o
necesitate obiectivă va contribui la garantarea egalităţii în drepturi a tuturor magistraţilor și va
asigura prezenţa condiţiilor primare de carieră managerială sau profesională. Prin identificarea
valorii procesului de atestare, prin diversificarea sa specifică, se va demonstra puterii statale și
societăţii în ansamblu capacitatea autorităţii judecătorești de a se autoperfecţiona, de a evidenţia
și argumenta pericolul controlului din partea puterii politico-statale a acestui proces. În caz contrar, va începe o demonstrare la nesfârșit „cine este mai deștept”: aceasta doar în aparenţă, realitatea fiind reflectată în accentuarea controlului politic asupra justiţiei. Lupta cu corupţia în sfera
justiţiei nu este un argument în favoarea menţinerii controlului asupra procesului de atestare a
magistraţilor. Dacă se va organiza o atestare transparentă și obiectivă, judecătorii numele cărora
formează imaginea negativă a justiţiei naţionale nici nu se vor prezenta la atestare și vor depune
benevol cereri de demisie. Pericolul controversatelor opinii referitoare la calitatea justiţiei și a
activităţii magistraţilor în parte se manifestă în posibilitatea repetării „experienţei” Gruziei în
domeniu. În primul rând, nu este dovedită dezrădăcinarea integrală a corupţiei, deși o putem
admite. Pericolul constă în formarea unui precedent, care poate fi urmat de Republica Moldova.
În al doilea rând, nu poate fi construită o societate democratică prin metode antidemocratice.
Statul contemporan democratic este un stat de drept, stat social, al cărui program de guvernare
este orientat spre proclamarea, promovarea, protejarea, restaurarea drepturilor și libertăţilor
omului și cetăţeanului. Aceste reforme, orientate spre sporirea calităţii justiţiei nu pot contribui,
concomitent, la diminuarea procesului de consolidare a justiţiei. Puterea politică trebuie să aibă
încredere în justiţie, dar și justiţia trebuie să aibă încredere în puterea politică. Numai astfel va fi
posibilă o reală și obiectivă conlucrare. Drept contraargumente la recenta afirmaţie, îmi pot fi
reproșate toate evenimentele ce caracterizează justiţia naţională în ultimul an. Pot da un singur
răspuns, clar și univoc - democraţia se construiește prin metode democratice și o justiţie independentă, calitativă, poate fi creată numai în rezultatul depunerii unor eforturi consecvente de
consolidare a acesteia, în rezultatul efectuării unui control obiectiv și corect asupra procesului de
formare și perfecţionare a carierei juridice, dar și asupra răspunderii disciplinare.

Note:
1. Основные принципы, касающиеся независимости судебных органов, Одобрены
резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН 40/32 от 29 ноября 1985 года и 40/146 от 13
декабря 1985 года, Права человека и судопроизводство, собрание международных
документов, OSCE, p. 147-156;
2. Negru Andrei, Negru Boris, Reflecţii cu privire la legitimitatea Consiliului Superior al Magistraturii în contextul legislaţiei naţionale actuale şi a standardelor europene // Revista Naţională de
Drept, Chișinău, Nr.1, 2010, p. 51-54;
3. Negru Andrei, Aspecte de legalitate a unor reglementări juridice naţionale in sfera justiţiei //,
Revista Naţională de Drept, Chișinău, 2010, Nr. 2, p. 41- 45;
4. Legea cu privire la colegiul de calificare și atestarea judecătorilor nr. 949-XIII din 19.07.96,
Republicat: Monitorul Oficial nr.170-172/693 din 08.08.2003, pag.8, Monitorul Oficial al R. Moldova nr.61-62/605 din 20.09.1996
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Abstract
It is undeniable that there is a link between the crisis that is facing the state judicial systems and
the development - as an antidote to the defects or excesses of the justice – of the alternative dispute
resolution means.
Overloading the courts with cases to be decided, perhaps one of the most common criticisms
of traditional justice, involves adverse consequences in terms of duration and quality of the
justice process.
The process’s cost is another criticism made to the judicial systems. Not infrequently, it is raised
the question of moral and psychological cost of a process wich it is explained by the fact that a process
stretched over several months would have consequences both psychological and financial.
Another common criticism concerns the justice system’s complexity, meaning both the complexity of the procedure (specific to Common Law legal systems) and regulatory complexity (specific
to the Civil Law legal systems, pointing to, firstly, the complexity of terminology, then the mechanism rules of law).
Thus, the complexity of procedural rules determine individuals to seek professional help (lawyers, legal advisers). Hence, another criticism made of traditional justice: the inequality. By this expression is to understand both the differential treatment based on social classes and especially the
inequality caused by financial strength.
Alternative ways of resolving disputes have developed very impressive because they meet the specific
needs of individuals in contemporary society and thus eliminates the above disadvantages.
I. Consideraţii generale. Precizări conceptuale
Deși lumea afacerilor beneficiază de reglementări speciale concretizate într-un sistem de drept
distinct, specific relaţiilor economice internaţionale, cert este că, în ciuda tuturor garanţiilor oferite
de convenţiile încheiate în materie de soluţionare a litigiilor, de reglementările comunitare incidente în această materie, cât și de normele de drept uniform, nu a putut fi evitată calificarea sistemelor
tradiţionale (jurisdicţionale) ca fiind prea lente, mult prea costisitoare, complicate, departe de
cetăţean, adesea incerte.
Aceste sentimente nu au încetat să se accentueze în condiţiile în care numărul și complexitatea litigiilor au evoluat odată cu gradul de diversificare a relaţiilor sociale, culturale și economice,
într-o societate din ce în ce mai complexă.
În acest context, s-a vorbit despre o adevărată „criză a justiţiei” [1, p. 15] generată, pe de o
parte, de volumul mare de cauze aflate pe rolul instanţelor, iar pe de altă parte, de împrejurarea că
pronunţarea unei sentinţe nu aduce niciodată după sine o ameliorare a raporturilor tensionate
dintre părţi ci, dimpotrivă, o agravare, existând întotdeauna un învins și un învingător.
Aceasta nu reprezintă o ambianţă corespunzătoare și un spirit de natură să permită menţine256

rea și continuarea relaţiilor de afaceri [2, p. 301 nota 3, subsol]1. Mai mult, părţile manifestă neîncredere faţă de judecătorul ce urmează să tranșeze litigiul, neîncrederea vizând atât posibilitatea ca acesta să fie supus influenţei, cât și pregătirea profesională care în foarte puţine situaţii
implică o specializare pe anumite tipuri de litigii.
Prin urmare, soluţionarea litigiilor care decurg din relaţiile economice internaţionale de către
instanţele de judecată ale ţării uneia dintre părţi poate fi privită, din primele momente, de către
cocontractant ca fiindu-i dezavantajoasă.
Pe de altă parte, soluţionarea litigiilor comerciale internaţionale de către instanţele judecătorești sau de către instanţele arbitrale s-au dovedit a fi pentru operatorii economici proceduri mult
prea costisitoare, ca timp și efort financiar.
Aceste nemulţumiri faţă de modul de administrare a justiţiei nu sunt proprii doar lumii afacerilor, ele resimţindu-se în planul oricăror raporturi juridice, indiferent de natura acestora (de
familie, administrative, civile etc.)
De aceea, în scopul de a le propune justiţiabililor o justiţie care să răspundă intereselor lor caracterizată prin apropiere, simplitate, rapiditate, flexibilitate, confidenţialitate, costuri mai mici
faţă de procedurile judiciare - s-au făcut eforturi pentru a fi identificate și promovate noi forme
de soluţionare a litigiilor, denumite în mod diferit în fiecare sistem juridic: justiţie „negociată”,
„amiabilă”, „consensuală”, „alternativă” [3, p. 25-30].
Indiferent de modul în care sunt denumite acestea, ele au ca scop stabilirea sau restabilirea comunicării între părţile aflate în conflict, aspect de o deosebită importanţă în mediul
economic, unde interesul pentru păstrarea unor relaţii existente anterior nașterii litigiului
este major. Caracteristica acestor noi forme de justiţie constă în a privilegia „modurile pașnice de reglementare a litigiilor, acele moduri care vizează să pună de acord părţile asupra
soluţiei și care au în comun, cel mai adesea, intervenţia unui terţ și îndepărtarea de sistemul
jurisdicţional.” [4, p. 325-329].
Pentru că se îndepărtează de sistemul jurisdicţional statal (tradiţional) sunt denumite, deseori, „moduri alternative de soluţionare a litigiilor” [3, p. 25] sau „moduri voluntare de rezolvare
a litigiilor” (Alternative Means of Dispute Resolution - ADR în SUA și Canada, Règlement alternatif des différends - RAD în Franţa).
Niciuna din aceste noţiuni - ADR: alternative dispute resolution; RAD: règlement alternatif des
différends; MARC: modes alternatifs de règlement des conflits; SoRRel: solution de rechange au
règlement des litiges - nu este autonomă, adică toate se situează în raport cu modurile tradiţionale
(jurisdicţionale) de soluţionare. Utilizarea cuvântului alternativ corespunde cu voinţa de a reţine
o cale originală prin raportare la cea clasică, care constă în a deduce litigiul spre soluţionare, într-o procedură contencioasă, instanţei de judecată ” [4, p. 328].

1 „Când un individ este lezat în drepturile sale, el va trebui să se întrebe dacă vrea să-şi exercite dreptul, opunând rezistenţă adversarului sau vrea să bată în retragere, renunţând la dreptul său; de sarcina acestei
hotărâri nu-l va scuti nimeni. (...) Prin urmare, problema este de a ști care este sacrificiul cel mai acceptabil
în funcţie de caracteristicile particulare ale situaţiei de fapt și ale persoanei. Cel bogat va prefera pacea, căci
pentru el obiectul litigiului nu este important, în schimb pentru cel sărac valoarea acestui obiect în litigiu
este suficient de importantă pentru ca el să-și sacrifice pentru ea pacea. (...) Juristul știe că pentru unii nici
certitudinea că vor trebui să plătească scump victoria, nu este suficientă pentru a-i abate de la proces. (...)
Cum se explică o asemenea înverșunare dusă până la absurd? Răspunsul cerut este cunoscut: mania proceselor, procesomania. (...) Tranzacţia este acel punct în care coincid calculele de probalităţi stabilite de o
parte și de cealaltă și este, după părerea mea, cel mai corect mijloc de soluţionare a litigiului”.
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II. Cauzele dezvoltării mijloacelor alternative de soluţionare a litigiilor
1.Cauze generate de reproșurile aduse sistemului judiciar
Modurile alternative de soluţionare a litigiilor, al căror succes este indisociabil de greșelile
clasice ale justiţiei actuale, sunt rezultatul unor aspiraţii comune ale justiţiabililor aparţinând
unui model occidental.
În oricare dintre ţările „industrializate”, aceleași discursuri sunt ţinute, aceleași reproșuri sunt
formulate faţă de sistemul judiciar. Doctrina evidenţiază în mod frecvent disfuncţionalităţile majore reproșate de societatea civilă ordinii judiciare: lentoare, cost, distanţă, complexitate, inegalitate ...
Ceea ce se reproșează în mod constant sistemului judiciar este supraîncărcarea instanţelor cu
cauzele deduse judecăţii, fapt ce antrenează consecinţe nefaste, în ceea ce privește durata procesului și calitatea actului de justiţie [5].
În doctrină, au fost avansate mai multe puncte de vedere despre fenomenul supraîncărcării
instanţelor. Pentru un autor [6, p. 58-59], multiplicarea puterilor judecătorului stă la originea
juridicizării societăţii, și în consecinţă, a fugii justiţiabililor spre soluţiile extrajudiciare.
De asemenea, se susţine că această creștere a volumului contenciosului s-ar datora multiplicării normative înregistrată atât la nivel naţional, dar și comunitar, fapt ce ar genera o expansiune a
prerogativelor juridice.
Un ultim argument îl constituie criza prin care trec instituţiile clasice de reglementare socială,
cum sunt biserica, școala, familia.
Fie că ne raportăm la tratatele de procedură civilă, că ne referim la articolele de doctrină consacrate unei probleme determinate sau că accesăm pagini de Internet consacrate sau nu dreptului,
cei care abordează problema în discuţie relevă aceeași particularitate: justiţia lentă, greoaie și
congestionată explică evoluţia de necontestat a mijloacelor alternative de soluţionare a litigiilor.
Putem afirma, deci, că doctrinarii realizează o legătură sistematică între fenomenul de congestionare a sistemelor jurisdicţionale și expansiunea modurilor alternative de soluţionare a litigiilor.
Pentru o imagine concretă a supraîncărcării sistemului judiciar, ar fi fost oportun să fi oferit o
viziune în cifre asupra fenomenului. Demersul este cu atât mai delicat cu cât, pe de o parte, statistici exhaustive sunt greu de obţinut, iar pe de altă parte organizarea judiciară este diferită de la
un stat la altul. Totuși, anumite exemplificări și estimări s-au realizat de-a lungul timpului [7]1,
1 Astfel, potrivit Raportului privind starea Justiţiei pe anul 2008, publicat de către Consiliul Superior al
Magistraturii (CSM) la 12 mai 2009, instanţele din România au înregistrat, în anul 2008, peste 2 milioane de cauze, în creștere cu 6% faţă de anul precedent.
Pentru Franţa, în 2003, Ministerul justiţiei anunţa 1.698.144 cazuri introduse pe fond în materie civilă,
164.709 în materie administrativă și 5.319.320 procese-verbale primite de justiţia penală. Termenul mediu
de rezolvare a unui caz este de 16,1 luni în faţa curţilor de apel în materie civilă, de 9,5 luni în faţa tribunalelor de mare instanţă și de 4,9 luni la tribunalele de instanţă. El este mai mare în ce privește jurisdicţiile
administrative, circa 18,7 luni în faţa tribunalelor administrative, 28,8 luni în faţa curţilor administrative de
apel și 9,7 luni în faţa Consiliului de Stat. Cifrele constituie o viziune, parţială în mod cert, a congestionării
actuale a justiţiei în Franţa care se găsește, deci, departe de a întruni exigenţele articolului 6 din Convenţia
pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăţilor fundamentale, în special din punctul de vedere al
termenului rezonabil.
Cât privește justiţia federală americană, au putut fi obţinute statistici oficiale. Ele permit constatarea conform căreia creșterea numărului de cazuri introduse (caseloads) este foarte importantă. La începutul anilor
1960, 50.000 de noi recursuri erau intentate în fiecare an în materie civilă. Această cifră a crescut în anii
1970 cu aproximativ 100.000 de noi recursuri, 200.000 în anii 1990 și peste 300.000 în zilele noastre. În
schimb, este mai dificil de furnizat statistici cu privire la administrarea justiţie la nivelul statelor deoarece
informaţia este mult mai disipată și opacă, dar a fost estimat la aproximativ 20 de milioane numărul noilor
cazuri introduse în fiecare an.
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acestea conducând la concluzia că volumul mare al cauzelor aflate pe rolul instanţelor și inexistenţa unei intervenţii pe măsură a statelor în a asigura mijloace jurisdicţionale eficace pentru a
diminua acest fenomen și-au făcut simţită prezenţa în toate statele supuse analizei.
Costul procesului este un alt reproș adus sistemelor judiciare. Întâlnit, în general, sub denumirea de cost financiar [7]1, uneori se pune problema costului moral sau psihologic al unui proces, ea fiind explicată prin aceea că un proces întins pe multe luni ar avea atât consecinţe de ordin
psihologic, cât și financiar.
S-a afirmat că accesul la justiţie în Statele Unite ale Americii este reglementat prin bani, atât de importante sunt mijloacele financiare de care trebuie să dispună o parte pentru a se putea angaja într-un
proces. Referirile sunt făcute la faza procedurală numită „discovery” [7]2 care este foarte oneroasă. De
fapt, costul probei se poate dovedi o adevărată piedică în asigurarea accesului la sistemul de justiţie.
Justiţiile europene, organizate ca serviciu public, afirmă, de regulă, principiul gratuităţii accesului la un judecător, însă, de cele mai multe ori, complexitatea regulilor procedurale determină
1 S-a arătat, totuși, că, în materie comercială, costul unui proces nu reprezintă, de regula, o problemă, și că
motivaţiile ar trebui căutate în altă parte.
2 „Discovery” numit și „disclosure” constă într-un drept de examinare prealabilă a probelor utilizate de partea adversă și se numără prin garanţiile legale de protecţie a justiţiabilului, la fel ca și exigenţa garantării
unui proces echitabil într-un termen rezonabil și dreptul la judecata de către juraţi; această primă fază a
procedurii există încă din 1938, dată la care Curtea Supremă a Statelor Unite a adoptat Codul federal de
procedură civilă (Federal Code of Civil Procedure), permiţând astfel uniformizarea regulilor în materie în
faţa tribunalelor statale. De altfel, numeroase state au urmat modelul „state code of civil procedure”. Datorită acestei faze pregătitoare numită „pretrial”, fiecare parte va lua la cunoștinţă despre mijloacele de dovadă
pe care se sprijină cererile adversarului, cum ar fi identitatea martorilor, tipul probei, conţinutul.... Această
etapă se înscrie în dorinţa de a garanta egalitatea armelor și dreptul la un proces echitabil, evitând efectele
surpriză pe care tribunalele le cunosc în sistemul „trial by ambush” (judecată prin ambuscadă). Acest mecanism particular de stabilire a probei nu este cunoscut decât de sistemele juridice care aplică o procedură
de tip acuzatorial, în care părţile însele conduc audierile.
În aparenţă protector al intereselor părţilor, s-a afirmat că această procedură antrenează efecte „perverse”
redutabile, așa încât reprezintă una din cauzele care împing justiţiabilii să se orienteze spre alternative dispute resolution. De fapt, el este creatorul mai multor inconveniente majore. Mai întâi, este un procedeu lung
de stabilire a probei, care se adaugă și el la timpul necesar derulării procedurilor și, în consecinţă, la congestionarea jurisdicţiilor. Fiecare parte va trebui să prezinte și să pună la dispoziţia celeilalte părţi elementele sale probatoare, ceea ce presupune consultarea multor documente, dar și interogatoriile și contra-interogatoriile martorilor și terţilor obligaţi să se prezinte. Nu trebuie ignorate nici costurile pe care le-ar implica o expertiză (care de regulă, sunt ridicate). Dovada nu ar putea fi irefutabilă și solid stabilită decât cu
ajutorul unor avocaţi competenţi, care să mânuiască cu abilitate regulile complexe în materie de probaţiune
(federal rules of evidence și state rules of evidence), ale căror onorarii sunt adesea mari. Toate aspectele
enunţate sunt suficiente pentru a concluziona că justiţiabilul mediu nu are resursele necesare pentru a-și
asigura un proces. În mod indubitabil, există o reglementare prin costuri a accesului la justiţie pentru cetăţenii americani și o inegalitate în faţa acestui aparat, cu atât mai mult cu cât ajutorul juridic nu este repartizat în mod egal între State. În fine, dacă mizele financiare sunt mai ușor gestionate de comercianţi, „discovery” naște un nou efect, la fel de dăunător și el rezidă în obligarea părţilor de a comunica informaţiile. Nu
este de neglijat nici efectul pe care l-ar avea publicitatea. S-a vorbit în acest context despre un adevărat
„război probator” (discovery warfare) dacă procedura va fi utilizată pentru a hărţui un adversar sau pentru
a-l obliga să prezinte documente comerciale și arhive, cu precădere dacă este un concurent. Această derivă
este posibilă prin intermediul procedurii civile americane, atât de flexibile sunt regulile care guvernează
actul introductiv de instanţă și atât de vast câmpul de aplicare al discovery.
De asemenea, faza probatorie în Statele Unite a avut impact asupra dezvoltării ADR, deoarece a permis
părţilor să se orienteze spre o soluţie tranzacţională când luau la cunoștinţă pretenţiile lor reciproce și știau
ce probe deţin. O majoritate de fapte necontestate sau conștientizarea unui dezechilibru între elementele
probatoare ale fiecăruia sunt de natură a împinge părţile spre o soluţionare amiabilă.
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justiţiabilii să apeleze la ajutor calificat (avocaţi, consilieri juridici). Totuși, nu este de neglijat nici
cuantumul taxelor pe care le datorează titularul unei cereri – cu deosebire în materie comercială,
acestea calculându-se, de regulă, la valoarea pretenţiilor.
În ceea ce îi privește pe operatorii economici, aceștia semnalează și problematica „costului”
termenului în care este soluţionat litigiul lor.
Cerinţele Convenţiei pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăţilor fundamentale, cu
referire la dreptul consacrat în art. 6, în sensul că fiecărei părţi i se garantează soluţionarea cauzei
sale într-un termen rezonabil1, nu îndepărtează, în practică, riscurile duratei excesive, dat fiind
contextul comercial.
Ori, o mediere reușită, spre exemplu, aduce câștig de timp, în opinia tuturor observatorilor,
prin aceasta înţelegându-se atât timpul afectat procedurii, cât și timpul de după proces, dacă părţile sunt loiale și dacă au avut perspicacitatea de a fi întrevăzut consecinţele acordului lor asupra
viitorului relaţiilor. Mai precis, mijloacele alternative creează posibilitatea pentru operatorii de
comerţ să adopte măsuri care să acopere riscul pe care îl presupune orice proces.
Și în Europa, și în Statele Unite ale Americii, întreprinderile preferă mijloacele alternative de
soluţionare a litigiilor, evitând astfel pierderile economice pe care le presupune un proces.
Al treilea reproș comun sistemelor de justiţie privește complexitatea, prin aceasta înţelegându-se atât complexitatea procedurii (specifică sistemelor juridice Common Law), dar și complexitatea normativă (specifică sistemelor juridice Civil Law, evidenţiindu-se, în primul rând, complexitatea terminologică, apoi mecanismul regulilor de drept).
Evidenţierea complexităţii se apropie de o altă critică clasică, și anume distanţa dintre justiţiabili și justiţie. Ea acoperă diferite aspecte: o distanţă geografică în anumite cazuri, accesul dificil
la o informaţie adesea incomprehensibilă pentru necunoscători, modul diferit în care magistraţii
percep realităţile sociale.
Pentru a încheia, se cuvine să reţinem o ultimă disfuncţionalitate reproșată sistemelor judiciare, care privește inegalitatea. Prin această expresie urmează să înţelegem atât un tratament diferenţiat în funcţie de categoriile sociale, cât și - mai ales - inegalitatea generată de puterea financiară. Acest reproș se situează în centrul preocupărilor ce vizează serviciul public al justiţiei, care
are datoria de a respecta principiul fundamental al egalităţii cetăţenilor în faţa legii.
Faptul că reglementările adoptate cu scopul ameliorării modului în care funcţionează sistemul judiciar2 fac, adesea, referiri la mijloacele alternative de soluţionare a litigiilor reprezintă un
indiciu că, deși de multe ori se refuză a se admite, există o legătură între criza prin care trec sistemele judiciare statale și dezvoltarea - ca un antidot la defectele sau excesele justiţiei - a modurilor
alternative de soluţionare a litigiilor.
2.Cauze generate de caracteristicile/avantajele unei „soluţionări alternative”
Totuși, nu putem să nu remarcăm că, în ceea ce privește expansiunea modurilor alternative de
soluţionare a litigiilor în raporturile de comerţ internaţional, avantajele invocate sunt mai degrabă culturale și psihologice decât juridice. Pe de altă parte, succesul modurilor alternative ţine
parţial de inconvenientele evidenţiate mai sus, dar în egală măsură reprezintă rezultatul căutării
unei soluţionări care să răspundă nevoilor specifice justiţiabililor și, în general, adaptată modului
în care funcţionează societatea actuală.
În ceea ce privește primul avantaj, merită să subliniem că pentru operatorii economici și avocaţii/consilierii acestora negocierea reprezintă o tehnică ce, odată ignorată, face imposibilă derularea
1 Pentru conturarea conceptului de termen rezonabil în materie comercială, se vedea Hotărârea CEDO din
22 noiembrie 2007, pronunţată în cauza S.C. Concept Ltd SRL şi Manole împotriva României.
2 Avem în vedere că elaborarea actului normativ pentru introducerea medierii a făcut parte din Planul de
acţiune pentru implementarea strategiei de reformă a sistemului judiciar (român) pentru anii 2005-2007.
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relaţiilor comerciale. Negocierea presupune că, depășindu-se stadiul de negare a pretenţiilor fiecărei părţi, se încearcă a se realiza mai degrabă o conciliere a intereselor.
În legătură cu această situaţie, un autor sublinia, referindu-se la tradiţia Franţei: „în ţara noastră latină, logica înfruntării era cel mai adesea preferată culturii compromisului, care este mai
bine integrat și mai prezent în mentalitatea anglo-saxonă” [8, p. 5]1.
Cultura negocierii derivă dintr-un alt obiectiv comercial care s-ar traduce prin încercarea de
a evita orice acţiuni care ar avea ca rezultat agravarea stării conflictuale deja ivite și păstrarea unor
relaţii bune cu partenerii, mai ales cu clienţii.
S-a afirmat că utilizarea mijloacelor alternative redă managerilor știinţa rezolvării litigiilor [9, p. 96].
În acest sens, un autor [10, p. 21] notează: „Managerul are impresia, atunci când trece de la
lumea operaţională la lumea litigiului, că abandonează toate reperele. De fapt, timing-ul, limbajul
utilizat, modurile de reflectare, procedurile, totul îi va fi impus, totul îi va fi străinv… Întreprinderile sunt tentate să își reînsușească litigiile … să scape de automatisme și determinisme și să își
reafirme voinţa de schimbare.”
Astfel, soluţionarea amiabilă a litigiilor permite înlăturarea riscului pe care îl conţine inevitabil recurgerea la justiţia statală. În consecinţă, se produce o dejuridicizare a raporturilor sociale și
a unei justiţii rigide, în încercarea de a crea o justiţie ușoară, lină. Părţile doresc să-și conducă litigiul, să hotărască asupra lui, aptitudine care le scapă în mare parte în cadrul unui proces.
Soluţionarea alternativă își are, de câteva decenii, un loc favorabil în rezolvarea litigiilor. Această
realitate este strâns legată de așteptările unei societăţi care a evoluat. Dezbaterile cu caracter economic despre noţiunea de justiţie se orientează în mod frecvent spre consideraţii ce ţin de eficienţă. De
fapt, identificarea unor căi de soluţionare a litigiilor, eficiente din punct de vedere economic, se află
în centrul preocupărilor întreprinderilor, eficienţa putând fi cuantificată prin raportare la: rapiditate, accesibilitate, previzibilitate, confidenţialitate, costul financiar redus al acestor mijloace.
Modurile alternative beneficiază de favoarea lumii afacerilor prin aceea că ele permit economia unui proces. Ele remediază astfel costurile procedurii, fie că vorbim de costul financiar legat
de accesul la instanţă (taxe de timbru, cheltuieli antrenate pentru stabilirea probelor, onorariile
experţilor, ale avocaţilor), fie că este vorba de costul termenului. S-a subliniat, de asemenea, că
acordul obţinut de părţi este întotdeauna în beneficiul ambilor protagoniști, chiar și atunci când
tranzacţia presupune anumite costuri.
Dincolo de conceptul eficienţă-cost, întreprinderile caută eficienţa și din punct de vedere al
timpului. Un alt autor arăta: „timpul justiţiei rămâne lung, în ciuda anumitor mecanisme de accelerare și adesea defazat în raport cu timpul economic” [11, p. 168].
Întreprinderile americane au asimilat foarte bine această sintagmă, deoarece 90% dintre cazuri fac obiectul unei soluţionări alternative [12, p. 67] (tranzacţie, arbitraj, mediere sau alte variante). Succesul mijloacelor alternative de soluţionare a litigiilor rezidă, deci, în acest ultim criteriu
de apreciere a eficienţei, exprimat sintetic prin expresia atât de des uzitată „time is money”.
Previzibilitatea reprezintă un factor de o deosebită importanţă, deoarece certitudinea unei
soluţii, chiar parţial favorabile, atrage după sine un anumit grad de satisfacţie în lumea afacerilor.
Riscul nu este o manetă pe care comercianţii doresc să o acţioneze prea des. Modurile alternative
sunt, deci, parte integrantă din strategii elaborate de serviciile de contencios comercial, iar în
unele cazuri, din strategii de comunicare ale întreprinderilor.
Nu putem încheia fără să subliniem că, într-o economie mondializată, în care schimburile se
efectuează în câteva secunde, exigenţa de confidenţialitate ocupă uneori un loc la fel de important
ca cel al celerităţii.
1 Aserţiunea este deopotrivă valabilă și pentru România, ţara « cea mai latină » din acest punct de vedere,
dacă ar fi să ne permitem să sfidăm regulile gramaticale.
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În fapt, s-a susţinut că asigurarea confidenţialităţii gestionării diferendului reprezintă principalul motiv care determină operatorii economici să se îndrepte către mijloacele alternative de
soluţionare a litigiilor, deoarece acestea garantează atât secretul afacerilor, cât și păstrarea unei
reputaţii neștirbite, știut fiind că implicarea unei companii în numeroase litigii conduce la crearea
unei imagini negative asupra activităţii acesteia.
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UNIFICĂREA LEGISLAŢIEI VAMALE A STATELOR CSI CA FORMĂ JURIDICĂ
DE INTEGRARE ÎN SPAŢIUL EUROPEAN
LUPASCU Zinaida
Conf. univ. dr., Facultatea de Drept,USM

Abstract
Period of 15 years of the post-Soviet collaboration is linked to a number of differences and the
customs legislation of the Member States C. S. I. is poor. Thus emerged clearly need to develop a
collaborative scientific concept of Moldova with other post-Soviet sphere of customs activity.
First, the legal regulation of post-Soviet cooperation in the sphere of customs activity is criticized both by scholars, as well as collaborators in practice. Although customs integration of postSoviet countries is an objective necessity and serves as an integral part of economic, legal problems
related to this have not been adequately studied, therefore, were often misinterpreted.
Secondly, the development and establishment of free trade zone with the post-Soviet statesmembers of CIS are of great importance for Moldova. Legal regulation of customs cooperation
serves as a special economic base of Independent States. Unfortunately, at present, this question
has not been elucidated in terms of the theory of law. Its scientific research would lead to solving
of many problems in the process of unifying the customs legislation of the post-Soviet countries.
Therefore, it is noteworthy that the problem requires a thorough scientific research, both in terms
of theory and practice.
Thirdly, the topic can serve as the concept of customs cooperation in general, including the fact
that Moldova was accepted as a member of the World Trade Organization and should strengthen
development custom cooperation with states that are not Member of the Community. Possibility
for legal issues within CIS show preparedness of post-Soviet states, including Moldova, to participate in the work of international organizations in addressing issues of commercial and customs
cooperation.
Fourthly, the issue is welcome to legal doctrine, because during the research process will be
characterized several new concepts, previously unknown to the general theory of law, such as Free
Trade Zone, integration, single customs territory, etc.; which we should give a scientific interpretation. This theme will serve as the topic for scientific discipline of custom law, as well as to the
entire public law. The aim of this study is a very compelling elucidation of a problem for the theory and practice of customs law - the problem of unification of customs legislation of post-Soviet
countries, as well as developing proposals, objectives that would lead to resolution of these problems during the process of European integration.
Necesitatea cooperării complexe a statelor post-sovietice în domeniul vamal survine din
anumite motive obiective. Problema dată este legată de mulţi factori economici și juridici ,cît și
dificultăţi existente în spaţiul post sovietic .
Integrarea economică și vamală a ţărilor membre ale Comunităţii Statelor Independente(foști
subiecţi ai U.R.S.S.) esenţial se deosebește de la analogii lor mondiali , cum ar fi Uniunea Europeană spre care tindem și noi. Reglementarea juridică a acestor relaţii sociale formează competenţa Uniunii. Astfel, în prezent , spaţiul juridic al activităţii economice externe și a actvităţii vamale în limitele CSI se reformează ,dar deacum la nivel interstatal.
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În doctrina teoriei dreptului se întîlnesc următoarele forme a integrării juridice: contopirea,
armonizarea și unificarea legislaţiilor naţionale.Cu regret, nici una din noţiunile sus-numite nu
au fost elucidate complet de doctrina juridică.
În legătură cu acest fapt , vom propune interpretarea proprie a acestor termeni .La general
,sub noţiunea de integrare se subînţelege o varietate a raporturilor juridice interstatale , care în
mod adecvat aprovizionează relaţiile de colaborare intre state în sfera unei sau mai multor ramuri ale dreptului .
Formă a integrării este o expresie juridică concretă ce este dependentă de metoda , nivelul și
stadiile colaborării juridice. În acest caz , urmează elaborarea unui curs general pentru înlăturarea obstacolelor apărute la aplicarea diferitor sisteme de drept, recunoașterea priorităţii reglementării juridice interstatale faţă de normele dreptului naţional. Savanţii juriști contemporani au
aceiași părere în acest domeniu.
Urmează să accentuăm trei forme de colaborare vamală în limitele ţărilor membre C.S.I.contopirea , armonizarea și unificarea normelor dreptului naţional.
Contopirea legislaţiilor naţionale este situaţia ,cînd se determină cursul general al statelor în
anumite raporturi juridice.De regulă, această formă a integrării nu dă naștere unor acte interstatale normativ-juridice . La această etapă părţile raportului juridic acceptă doar necesitatea abordării uniforme a soluţionării problemei cu caracter interstatal în limitele unei sau mai multor
ramuri de drept .
Însă soluţionarea problemei se înfăptuiește numai cu sprijinul legislaţiei naţionale și coordonarea activităţii interstatale în această direcţie.
Uneori se folosește o mostră a unui act sau al altui document ce nu este izvor al dreptului internaţional. În asemenea cazuri , statele membre C.S.I. recunosc necesitatea obiectivă a creării unei
zone economice unice . Statele se obligă să respecte reciproc politica internă și externă a cursului
stabilit de părţi. Totuși, unii consideră, că pentru atingerea scopului stabilit este necesar un aspect
special creativ al legislaţiei , cît și fondarea unei Uniuni Vamale ca o formă superioară a comunităţii economice . Deci, pentru o contopire a legislaţiilor vamale naţionale ca formă a integrării ,este
caracteristică o metodă specifică de adoptare a unei hotărîri cu privire la poziţia juridică adecvată,
anume fără elaborarea normelor dreptului internaţional și o metodă specială de realizare a unei
asemenea hotărîri,luînd în consideraţie interesele generale în cazul elaborării legislaţiei interne.
De regulă ,contopirea este acceptată în context cu armonizarea și unificarea legislaţiilor vamale, ca o etapă predecesoare ultimelor .
Armonizarea legislatiei nationale cu reglementările comunitare este un obiectiv major ce trebuie să se regăsească în strategia de aderare a oricărui stat candidat la calitatea de membru al
Uniunii Europene.
Spre exemplu , pentru România, armonizarea legislatiei a reprezentat o necesitate care a decurs, în primul rând, din opţiunea sa fundamentală pentru reformă și constituirea unei economii
de piată si, în acelasi timp, o obligaţie asumată prin Acordul european instituind o asociere între
România, pe de o parte, Comunitătile europene si statele membre, pe de altă parte, acord ratificat
de România prin Legea nr. 20/1993.
Capitolul III din Titlul V din Acord este consacrat exclusiv armonizării legislatiei. Potrivit art.
70 din Acord, armonizarea legislatiei va urmări în special următoarele domenii: legea vamală,
legea societătilor, legea bancară, conturile si taxele societătilor, proprietatea intelectuală, protectia
fortei de muncă si a locurilor de muncă, securitatea socială, serviciile financiare, regulile de concurentă, protectia sănătătii si vietii oamenilor, animalelor si plantelor, protectia consumatorilor,
impozitarea indirectă, standardele si normele tehnice, legile si reglementările în domeniul nuclear, transport si mediu. În ceea ce priveste armonizarea legislatiei românesti cu Codul vamal
comunitar si Regulamentul său de aplicare (în cadrul capitolului uniunea vamală), au fost
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realizate progrese în domenii incluzând procedurile simplificate, perfectionarea activă, scutiri de
drepturi vamale, valoarea în vamă, bunurile contrafăcute, pirat si tranzit. Sunt însă necesare eforturi de armonizare a legislatiei cu acquis-ul, în special referitoare la regulile de origine și statutul
zonelor libere și armonizarea ulterioară, în domeniile procedurilor simplificate, prevederilor utilizării finale si precursorilor.[1.,pag.18]
Altă versiune a noţiunii de armonizare ne spune, că este un instrument juridic de realizare a
tratatelor internaţionale la nivelul legislaţiei naţionale, și nu în ultimul rînd, în practica aplicativă.
[2.Ст.2] Aceasta este noţiunea recunoscută de doctrina știinţifică în limitele C.S.I.Poziţia oficială a
Ministerului Justiţiei a R.Moldova, conform informaţiei , care se conţine în presa periodică este
următoarea :„Armonizarea este procesul de înlăturare a divergenţelor între normele juridice a
sistemelor de drept naţionale. Să vedem deosebirea esenţială dintre armonizare și unificare.
În cazul unificării o importanţă mare are forma, actul , normele juridice unificate; în cazul
armonizării principalul nu este rezultatul , deoarece normele juridice concrete sunt determinate de către state de sinestătător .
După părerea noastră, armonizarea legislaţiei - este acordul în vederea abordării concepţiilor
generale, elaborării în comun a principiilor juridice și a hotărîrilor separate.Altfel spus, prin
procesul de armonizare sunt determinate hotarele unei reglementari juridice unice,unde părţile își iau obligaţia de a acţiona adecvat.[3.Ст.91-92.]
O așa formă de integrare este legată de creativitatea juridică în sfera dreptului internaţional ,
însă astfel de norme nu au a acţiune directă și necesită a fi realizate și controlate prin actele legislaţiei naţionale . Ca exemplu este Acordul Uniunii Vamale între Federaţia Rusă ,Republica Belarusi și
Casahstan din 6 iulie 2010 , unde este stipulat ,că ambele părţi contractuale se obligă să asigure, să
garanteze metode unice a reglementării vamal-tarifare sau netarifare a activităţii economice
externe(AEE) , scopul atins prin creativitatea juridică internă .Aici este vorba despre faptul, că așa
metode urmează a fi identice pentru toţi (politica vamal –tarifară despre ţările terţe).
Pe parcursul examinării acestei probleme putem spune , că pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice,
în cadrul CSI există următoarele organisme economice interstatale (tipuri de integrări vamale):
1. Uniunea Central-Asiatică, ( Kazahstan, Kârgâstan, Uzbekistan și Tadjikistan);
2. Uniunea Economică Euroasiatică (Federaţia Rusă, Belarus, Kazahstan, Kârgâstan și Tadjikistan);
3.Uniunea Rusia - Belarus;
4. GUUAM (Georgia, Ucraina, Uzbekistan, Azerbaidjan, Republica Moldova);
5. Spaţiului Economic Unic, semnat 18 septembrie 2003 la Ialta, de către Federaţia Rusă,
Republica Belarus, Republica Kazahstan și Ucraina. [5.pag. 7.]
Cooperarea nu determină un „grad de rigiditate” a acestor măsuri ,ele pot varia în dependenţă de procesul de dezvoltare economică .Statul urmează să înfăptuiască o apropiere adecvată în
sfera vamală în toate exemplele enumerate în convenţie. Un exemplu viu a reglementarii juridice în problema de armonizare a legislaţiilor vamale poate servi Convenţia de la Brucxel „Despre
armonizarea sistemului de descriere și codare a mărfurilor „ din anul 1983 .[6.]
Conform acestei convenţii ,codarea și descrierea mărfurilor în scopuri juridice se înfăptuiește uniform la nivelul primelor sașe semne (sub poziţia marfară ).Descrierea suplimentară a semnelor codificate se înfăptuiește de subiectul dreptului naţional la discreţia sa.
Normele elaborate la etapa armonizării pot fi atît imperative (ex. ordinea de distribuire a
plăţilor vamale care au acţiune echivalentă – art.4 Convenţia) cît și dispozitive, posibilitatea de a
se abţine de la adoptarea măsurilor securităţii de stat, ordinii publice și altor măsuri analogice.
[7. art.4 ]
De regulă , aceste norme conţin cerinţe despre unificarea legislaţiilor naţionale vamale, însă
unificarea este o formă independentă a integrării și va fi luată în consideraţie și elucidată ulterior
. Oricum decizia cu privire la executarea ei va fi acceptată la stadiul armonizării.
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[8. p.1.2 și p. 2 al art.2 .]
Vorbind despre o cooperare în cazul unificării legislaţiilor vamale, este necesar de a aminti
de Bazele legislaţiei vamale a statelor membre a C.S.I. din 10 februarie 1995, aprobată mai întîi
de Comitetul statelor membre C.S.I., apoi și de Comitetul Conducătorilor guvernelor C.S.I.
[9. pag.35…. -№ 5.]
Oricum acest document nu urmează a fi considerat ca obligatoriu pentru legislaţiile vamale
naţionale , deoarece a fost acceptat de Organul Executiv al Comunităţii.De aici, apare o întrebare
- care este nivelul sau măsura obligatorie de recepţie a normelor Bazelor legislaţiei vamale a statelor membre a C.S.I în normele vamale naţionale a ţărilor participante .
Un grup de savanţi au formulat și au demonstrat faptul, că Comitetul Șefilor de stat „ au
dreptul să ia decizii , care ar urma să fie ratificate de legislaţia naţională.[10. ст.56.]
După părerea autorului , deciziile adoptate de Organul de conducere a comunităţii, alcătuit din
șefii puterii executive, pot fi obligatorii numai pentru organele puterii de stat a ţărilor membre.
Pe măsură ce Bazele legislaţiei vamale a statelor membre a C.S.I pierd din puterea juridica
a lor , deoarece sunt reglementate numai de puterea executivă acest document ,urmează să aibă
puterea tratatului internaţional.Astfel,hotărîrile organelor executive vor fi elucidate în calitate de
izvoare a procesului de armonizare numai în sens îngust.
Este de neconceput faptul, că anume la etapa de armonizare ,paralel cu determinarea scopurillor
,sarcinilor,principiilor și etapelor cooperării va fi luată decizia despre fondarea unei organizaţii internaţionale sau vor fi investite cu împuterniciri corespunzătoare organele executive existente deja.
Dezvoltarea scopurilor cooperării este unul din elementele primordiale ale armonizării. Scopurile
cooperării vamale , care au fost consolidate în acordurile internaţionale ale R.Moldova pot fi caracterizate prin următoarea frază: “ de la o integrare juridică- la un spaţiu economic și umanitar unic.”
Organizarea scopurilor este un element important a acordului internaţional, deoarece acest
fapt în general și determină dorinţa altor state de a adera la el.
Cooperarea vamală în spaţiul postsovietic, după părerea autorului ,este reprezentată mai întîi de toate, de păstrarea , menţinerea și flexibilitatea relaţiilor economice între fostele republici
unionale .Barierele vamale crează obstacole esenţiale în calea acestei cooperări ,deaceia urmează a le aduce la minim sau a le elimina complet .
Pentru R.Moldova această cooperare este benefică .Acest fapt poate fi explicat prin următoarele teze :
1. transportarea fără obstacole în relaţiile vamale și cu grănicerii a materiei prime la nodurile
de transport;
2. apărarea intereselor patrimoniale și economice ,culturale și morale ale cetăţenilor proprii
în spaţiul postsovietic;
3.menţinerea priorităţilor economico-geografice a schimbului marfaro-bănesc cu fostele republici unionale,restabilirea experienţei unui complex economic unic;
4.minimalizarea cheltuielilor pentru amenajarea hotarelor externe pe perimetru personal ;
5.alte priorităţi.
Să revenim la elucidarea nemijlocită a problemei unificării legislaţiilor vamale naţionale în
procesul de integrare europeană.
Principiile, sunt începuturile consfinţite în normele legislaţiilor naţionale a fiecărei ţări și recunoscute de comunitatea internaţională a cooperării vamale, care reglementează unitatea spaţiului vamal, unitatea reglementării vamal-tarifare faţă de statele terţe.
Etapele integrării sunt stadiile de rezolvare a scopurulor trasate de metodele juridice:
1.ridicarea restricţiilor tarifare și de calitate în comerţul reciproc ,mutual și formarea unei
zone economice libere,formarea metodelor identice a reglementării tarifare și netarifare faţă de
ţările terţe; [11. pag.157].[12.]
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2. formarea spaţiului vamal unic,soluţionarea problemei cu privire la Statutul juridic al
Uniunii Vamale;
3. formarea unei peţe unice a muncii și a capitalului.
Unii savanţi operează cu așa noţiune ca “ model a uniunii integraţioniste”
[13. -С.30] prin care se subînţelege etapele integrării juridice:
1.Zona economică liberă presupune absenţa restricţiilor calitative în comerţul reciproc între
statele membre, absenţa aplicării taxelor vamale faţă de mărfurile ,originare din spaţiul Zonei
Economice Libere și transportate prin acest spaţiu.Cu toate acestea ,fiecare stat de sinestătător își
determină politica vamală proprie faţă de ţările terţe. [14.]
2.Uniunea Vamală – stabilește un tarif vamal unic și metode unice a reglementării vamale pe
parametrii externi ai Zonei Economice Libere [15.]
3. Piaţa unică -impune retragerea restricţiilor nu numai faţă de comerţul reciproc, dar și al
obstacolelor faţă de axcensiunea factorilor de producţie, capital, deservirea forţei de muncă.
Piaţa comună este următoarea etapă de integrare și se caracterizează prin faptul, că pe lângă
libera circulaţie a bunurilor și serviciilor se instituie și o zonă de liberă circulaţie a factorilor de
producţie. Piaţa comună presupune înlăturarea tuturor barierelor în comerţul reciproc al statelor
membre, deci nu numai a barierelor tarifare, dar și a celor non-tarifare (standarde tehnice, norme
sanitare, certificate de origine etc.);
4. Uniunea Valutară – constituie piaţa unică cu dezvoltarea sau formarea unei politici economici unice, incluzînd un sistem bănesc unic și o politică vamală comună.
După părerea noastră, o astfel de clasificare este cu mult mai reușită,dar noţiunea de Piaţa
Unică și Uniunea Valutară nu pot fi divizate,dînsele urmează a fi examinate împreună,iar la caracteristica Uniunii Valutare este necesar a o complecta cu un șir de elemente noi.
O formă superioară a integrării juridice a ţărilor CSI în sfera activităţii vamale este unificarea
legislaţiilor vamale naţionale.Prioritatea ei constă în faptul, că actele normativ-juridice a statelor
unionale trebuie să conţină regulamente identice și să fie tălmăcite identic pe tot parcursul perioadei de formare geopolitică- a Zonei Economice Libere și Uniunii Vamale.
Aici este binevenită definiţia personală a unificarii legislaţiilor vamale,care va servi drept
factor de bază în procesul de cercetare a esenţei fenomenului juridic elucidat,deosebit de complicat din punct de vedere structural.
Actualmente, conceptul cu privire la unificarea legislaţiilor vamale absentează ,atît în actele
normativ-juridice,cît și în doctrina de specialitate.Una din primele încercări de a da o definiţie
acestui concept a fost înfăptuită de I.A.Casîmov, șeful direcţiei de colaborare cu statele CSI a Ministerului Justiţiei Federaţiei Ruse la Conferinţa știinţifico-practică din or.Moscova din 14 noiembrie 1998. După părerea lui “unificarea este o metodă de creare a normelor juridice ,care reglementează în mod omogen relaţiile sociale,în schimbul neconcordanţei normelor legislaţiilor
naţionale sau crează o bază care ar găsi căile de cooperare a lor.”[16. Ст.91-92.]
Din această definiţie reese, că în procesul de unificare a legislaţiilor naţionale un loc primordial îl are legislaţia internaţională,iar rolul factorului naţional este limitat.Urmează să dăm un șir
de explicaţii –cu privire la legislaţia vamală ca obiect al unificării și despre unele concepţii cu
privire la soluţionarea problemelor cooperării juridice interstatale.
Pentru contopirea, armonizarea, și unificarea legislaţiilor naţionale este necesară prezenţa a
două elemente.În primul rînd, omogenitatea intereselor interstatale și în al doilea rînd, prezenţa
unui grup de raporturi juridice omogene, în limitele unei sau mai multor ramuri de drept omogene.
În cazul examinat, faptul activităţii inventive de drept este legat de dreptul vamal, totalitatea normelor juridice,ce reglementează relaţiile sociale,care apar în parametrii administrării de stat și care sînt
legate de transportarea mărfurilor și mijloacelor de transport peste hotarele vamale ale ţării.În doctrina juridică moldovenească din păcate nu există izvoare , care ar elucida subiectul cercetat.
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În știinţa juridică actuală nu există o concordanţă cu privire la dreptul vamal,dar reeșind din
ceia ce există putem să concluzionăm următoarele.
Prima grupă de autori,ca B.G.Gabricidze, L.N.Cozîrin, ,N.Isingarin și alţii consideră ,că conform specificului obiectului reglementării juridice ,dreptul vamal prezintă o ramură aparte a
dreptului naţional.Paralel , această grupă de autori afirmă caracterul interramural al dreptului
vamal ,astfel recunoscînd faptul ,că el conţine norme și acte legislative care servesc ca izvoare a
altor ramuri de drept (fiscal,financiar,în unele cazuri – civil și penal).[17...№3.]
Este argumentat și faptul, că problema despre criterii de evidenţiere totală a normelor într-o
ramură aparte nu este cercetată .Cu atît mai mult,pe lîngă acest fapt, în cercetările teoretice autorii nu elucidează exemple practice cu privire la intercalarea, conform obiectului de reglementare
,cu dreptul civil.Pînă în prezent nu au fost determinat definiţia relaţiilor obligaţionale în sfera
conducerii de stat. Dar această problemă ese din limitele acestui articol și urmează a fi cercetată
de sinestătător.
Altă grupă de autori în frunte cu D.N.Bahrah și I.V.Mișalicenco consideră ,că dreptul vamal
și sistemul dreptului administrativ pot avea aceeași calitate de subiecţi.Ca argumente de bază
servesc următoarele teze:
1. obiectul dreptului vamal nu ese din limitele administraţiei de stat și poate fi examinat exclusiv ca o relaţie între stat și persoanele ce efectuiază supravegherea,după următoarea schemă“ inspectorul care controlează este văzut ca administraţia funcţională”.
2. metoda dreptului vamal este bazată pe constrîngere silită,deoarece una din părţile raportului juridic intotdeauna este statul, reprezentat de organul vamal sau de o persoană cu funcţie de răspundere,cu
atît mai mult că relaţii obligaţionale în dreptul vamal nu există, ele lipsesc.[18. (Часть 3)].
Autorul acestei lucrări susţine a doua teză,dar cu următoarele obiecţii:
1. dreptul vamal poate fi privit ca o subramură a dreptului administrativ ,deoarece la soluţionarea problemelor de ordin vamal sînt aplicate un număr vast de acte normativ-juridice ,care sînt
izvoare ale dreptului administrativ.
2. nu sînt izvoare ale dreptului vamal actele ce reglementează procedura petrecerii serviciului
în organele vamale,fapt evidenţiat de a doua grupă de autori.
Deaceia, urmează să concretizăm nemijlocit obiectul investigaţiei- legislaţiile naţionale în sfera activităţii vamale ,și anume totalitatea actelor normativ-juridice.Fiecare din ele reprezintă
prin sine o decizie a unui organ al puterii sau a administraţiei de stat, împuternicit cu puterea de
adopta,a permite întrarea în vigoare,de a efectua modificări și completări,cît și abolirea normelor
de drept,de regulă, care conţin asemenea norme.
Termenul “legislaţie”conţine rădăcina “lege”,dar aceasta numai în sens îngust. Codul Vamal al
R. Moldova ca de exemplu,articolele 6 și 7 determină legislaţia R. Moldova cu privire la activitatea
vamală ca fiind constituită “din prezentul cod, din Legea cu privire la tariful vamal, din alte acte
normative și acorduri internaţionale în domeniul vamal la care Republica Moldova este parte.
Activitatea vamală se desfășoară în conformitate cu legislaţia care este în vigoare la data la
care organul vamal a primit declaraţia vamală și alte documente, cu excepţia cazurilor prevăzute
de legislaţie. În cazul trecerii ilegale de mărfuri și mijloace de transport peste frontiera vamală, se
aplică legislaţia vamală în vigoare la momentul trecerii de facto a acestor bunuri peste frontiera
vamală. Dacă acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte stabilesc alte norme
decît cele prevăzute de prezentul cod și de alte acte normative în domeniul vamal ale Republicii
Moldova, prioritate au acordurile internaţionale. [19. art. 6,7.]
Este necesar de menţionat faptul,că majoritatea actelor normative a Președintelui,Guvernului
R. Moldova cu privire la activitatea vamală și a Serviciului Vamal al R. Moldova sînt adoptate pe
baza și în corespundere cu normele de blanchetă a Codului Vamal al R. Moldova (exemple vădite
– articolele 12-14 ale Codului Vamal al R. Moldova,Tariful Vamal și multe altele ). [20..]
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O definiţie mai concretă a legislaţiei cu privire la activitatea vamală se conţine în articolul 4
al Codului Vamal al R.Georgia “ legislaţia vamală ...este alcătuită din prezentul Cod ,alte legi și
acte normative subordonate legii ”[21. cтp.61.]
Comentariile știinţifico-practice a legislaţiei vamale a Ucrainei conţin pe lîngă legi în calitate de
acte normative și “un șir de acte normative subordonate legii- decretele Președintelui, decretele și
hotărîrile Cabinetului de Miniștri, acte departamentale(instrucţii,regulamente etc.)”sancţionate de
către organele corespunzătoare a Codului Vamal al R.Ucraina.[22. № 11.]
Din cele expuse mai sus reese ,că urmează a fi supuse unificării ,conform anumitor tendinţe ,actele normativ-juridice a statelor Comunităţii, care au putere juridică diferită,dar care din punct de vedere obiectiv pretind la o reglementare juridică omogenă. Aceasta se referă și la dispoziţiile actelor
normativ-juridice, normele separate ale căror stabilesc reguli vamale în acele cazuri,dacă normele date
conţin o trimitere directă la modul și condiţiile de transportare peste hotarele vamale de stat.
De exemplu ,codurile fiscale ale SCI în ce privește modul de calculare a taxelor vamale,actele
legislative cu privire la reglementarea activităţii comerţului extern,despre reglementarea valutară
și a controlului valutar, legate de importul și exportul mărfurilor etc.. [23. pag.92]
Astfel,marcînd limita juridică a unificării legislaţiei vamale,urmează să menţionăm , că această
sferă este o parte componentă a sistemelor legislative naţional-juridice a statelor-membre a acordurilor cu privire la integrarea vamală și este o subramură a dreptului administrativ .
Spre deosebire de armonizare , aici putem vorbi despre un nou mecanism legal, real cu privire
la îndeplinirea obligaţiilor internaţionale luate, care asigură puterea legislaţiei naţionale .Vizavi de
aceasta urmează și unificarea normelor internaţionale imperative de acţiune directă. Exemplu :
Regulamentele unice cu privire la incaso, Legea unică o Bonurilor , Convenţia ONU cu privire la
dreptul maritim ,etc... [24.] [25., pag.83]
Majoritatea normelor dreptului vamal au un caracter imperativ, de aceea la fondarea unei Uniuni Vamale , trebuie de luat în vedere faptul, că sistemul legislaţiei vamale naţionale să fie coraportate la sistemul general. Acesta ar fi un plus de a exclude momentul retragerii părţilor din
pricina regulilor impuse de aceste norme . În acest sens, din punct de vedere teoretic apar două
etape de rezolvare a acestei probleme –nemijlocit unificarea și jurisprudenţa comparativă .
Baza știinţifică a unificării constă în teoria coliziunii legii , care apare cînd două sau mai
multe acte legislative , care aparţin diferitor sisteme de drept pretind în același timp să reglementeze raporturi juridice omogene și este necesar de a determina care din ele vor avea prioritatea
de a fi utilizate . Această alegere nu trebuie să fie arbitrară , deoarece trebuie luate in consideraţie interesele statelor care dispun de suveranitate .
În legătură cu acest fapt literatura știinţifică din străinătate determină două metode a unificării:1. metoda procesuală sau a coliziunii; 2. metoda material- juridică.
Prima metodă este întîlnită mai des în dreptul internaţional privat, deoarece se bazează pe
normele de drept a statului , unde are loc judecarea litigiului apărut. Judecătorul ce examinează
acest litigiu, este obligat să aplice normele dreptului material și procesual naţional a locului
unde el se află.[26. Ст.48-49.]
Urmează să menţionăm faptul ,că metoda coliziunii este practicată și în soluţionarea problemelor cu privire la unificarea legislaţiei vamale. Deci, reiese ,că pentru unificarea legislaţiei vamale după metoda coliziunii este necesară de introdus o rezervă specială în textul tratatului
internaţional cu privire la aplicarea normelor de drept al acelei ţări , unde raporturile juridice
apar ,se dezvoltă sau dispar .Aceeași metodă urmează a fi utilizată la soluţionarea problemelor
cu privire la aplicarea normelor cu caracter administrativ pentru contravenientul ce încalcă
regulile vamale.
Aici urmează a fi emisă o regulă generală conform căreia , infracţiunea va fi calificată conform
legislaţiei acelei ţări, unde au fost încălcate regulile vamale, de asemenea și unde este examinată
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cauza administrativă sau penală , chiar dacă dosarul conţine mai multe episoade , dar atentează
la obiecte analogice, care sunt ocrotite de legislaţia ţării destinate.
Această regulă trebuie respectată și în cazul cînd contravenţia a fost săvîrșită nemijlocit în
Moldova –paguba care a fost pricinuită unui stat, urmează a fi examinată și ca pagubă pricinuită
și statului membru (altui stat ). Cu toate acestea, calificarea, examinarea cauzei și încasarea pagubei se înfăptuiesc conform normelor unificate analogice ale acelei ţării unde a fost depistată
contravenţia administrativă ,care a încălcat regulile legislaţiei vamale , sau contravenţia administrativă cu caracter vamal.
În acest caz ,metoda coliziunii propune existenţa directivelor cu privire la utilizarea legislaţiei unei ţări membre, ce urmează a fi definitivate, consfinţite în acordul internaţional .
Acest lucru urmează a fi continuat și dizolvat în următoarea etapă de unificare a legislaţiei
vamale și a colaborării vamale post –sovietice .Dar din păcate și metoda coliziunii poate fi
insuficientă pentru unificarea legislaţiei vamale: imperativitatea prescripţiilor , neomogenitatea
abordării juridice în reglementarea relaţiilor asemănătoare etc.
De aceea , acordurile interstatale , care acţionează în spaţiul CSI trebuie să aibă caracter material și să aibă o acţiune directă, deci să reglementeze raporturile cu caracter vamal nemijlocit,
ocolind norma de coliziune.
La etapa actuală așa o abordare nu se justifică, deoarece la nivel interstatal real este posibil
numai definirea nomenclaturii problemelor supuse unificării, dar propriu- zis, unificarea legislaţiei vamale poate fi înfăptuită privilegiat la nivel juridic naţional . Un factor decisiv în sfera
dată este dictat de voinţa politică a organelor supreme a autorităţilor și persoanelor cu funcţii
de răspundere din ţara membră a CSI.Această voinţă trebuie să fie subordonată obligaţiilor reciproce a statelor membre ce va fi elucidată îin actele juridice elaborate la nivel interstatal.La
momentul actual procesul de unificare a legislaţiei trece următoarele stadii :
1.Calcularea și încasarea plăţilor vamale este înfăptuită de politica externă a tarifului vamal ;
2.Aplicarea măsurii de reglementare netarifară pentru schimbul de mărfuri cu statele terţe ;
3.Întocmirea taxelor vamale și controlul vamal la hotarele vamale interne și externe conform
acordurilor dintre state ;
4.repartizarea plăţilor vamale între statele membre CSI ;
5.Supravegherea vamală bancar- valutară ;
6.Ratificarea actelor normativ–vamale nou adoptate și introducerea modificărilor și completările în tariful vamal;
7.Administrarea activităţii și competenţei organelor vamale ;
8.Coraportul cu comunitatea internaţională și coraportarea politicii vamale după intrarea
Republicii Moldova în Organizaţia Internaţională a Comerţului;
9.Descrierea și codarea mărfurilor pentru scopuri juridice ;
10.Eliminarea completă a măsurilor de reglementare tarifare și netarifare ,care au acţiune
echivalentă în relaţiile comerciale reciproce .
Nomenclatorul instrucţiunilor legislaţiei vamale naţionale a statelor post -sovietice ce urmează a fi unificate permanent, se extinde. El este determinat de problemele curente ale comunităţii și de dispoziţiile esenţiale ale actelor normativ- juridice naţionale.
Din cele expuse mai sus, putem deduce următoarele : prin unificare se subînţelege concordanţa unei ramuri sau a unui institut al dreptului naţional în corespundere cu tratatul internaţional , sau în baza armonizării normelor juridice – în corespundere cu legislaţia unui stat
determinat,utilizată ,în cazul nostru la procesul de integrare a statelor post –sovietice.
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Introduction
Corruption in Serbia is identified by international organizations (e.g. European Commission,
World Bank, UNDP, Council of Europe), national authorities (National Parliament in Resolution
on adoption of National Anti-corruption strategy, Government in the Prime-minister’s introductory speech) and citizens (recent public opinion polls) as one of major problems of society1.
The sectors most vulnerable to corruption are public procurement and other large public expenditures, as well as taxation, customs, and licensing. According to the UNDP poll, citizens most often reported paying bribes to secure access to public services to which they were entitled. These findings suggest that Serbia has yet to build a culture of intolerance for corruption and that better legal protection
is needed for whistle-blowers, anticorruption activists, investigators, and journalists fighting the systemic aspects of corruption in the country.
Various types of political corruption are particularly dangerous, because of their damageable effects
in process of decision making process, loss of confidence in democratic institutions and processes and
loss of legitimacy of decision makers to perform necessary reforms.
I. Institutional aspects of anti-corruption policy in Serbia
In 2009, Serbia made a few small gains in battling corruption with the election of the executive board of the Anti-Corruption Agency by Parliament in April, the arrests and prosecution of a
number of high-level corruption cases by the enforcement authorities, and the establishment of
internal controls in all law enforcement agencies. However, the processing of corruption cases
remains inefficient and rarely results in legal convictions2. Additional difficulties are caused by
the short-term appointment of a special prosecutor and deputies (two years), which limits their
effectiveness and autonomy.
1 In 2009/2010, corruption and economic crime in Serbia remained major issues for public policy. According to a United Nations Development Program (UNDP) poll conducted in October 2009, corruption was
the third most concerning issue (after unemployment and poverty) for the citizens of Serbia. Corruption
is the Third Most Important Issue in Serbia, According to More Than 1000 Citizens Polled in First Corruption Benchmarking Survey, UNDP Program Serbia, December 9, 2009, http://www.undp.org.rs/index.
cfm?event=public.news
2 According to a 2009 European Commission Progress Report for Serbia “Serbia made progress on improving the institutional framework for the fight against corruption.” Still, “corruption remains prevalent in many areas and continues to be a serious problem. There are major obstacles to rooting out systemic corruption.” Furthermore, “there is no clear plan for the measures needed to implement the international conventions that have been ratified. The overall processing of corruption cases remains inefficient, with only a few final convictions.” Commission of the EU Communities, Serbia 2009 Progress
Report. (Brussels, 10.14.2009, SEC(2009) 1339), http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2009/sr_rapport_ 2009_en.pdf
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Seen from the institutional aspects in the separation of power political system, the issue of
corruption can be tackled from the multidimensional point of view, such as:Legislator side – the
Parliament,
1. The executive branch side - the government and
2. The judicial point of view – the judiciary.
1. The issue at stake is whether Parliament fulfils in timely and satisfactory manner its duties
deriving from National anti-corruption strategy of Serbia (NACS, 2005) and the Action plan for
implementation of NACS (AP, 2006).
It covers various aspects of Parliamentary role in implementation of NACS and AP, including:
- Development and adoption in appropriate way of anti-corruption action plan for the Parliament;
- Adoption of new legislation & amending of existing legislation in accordance with NACS and AP;
- Implementation of duties coming from NACS and AP relevant for all state institutions (e.g. access to information provisions, improvement of visibility of Parliament, committees’ and MPs work)
or specific for the Parliament (dealing with annual reports of autonomous state bodies submitted to
the Parliament, timely appointment of members of independent bodies by the Parliament)
Transparency of the Parliament: Sessions of the National Assembly and its committees are open
to the public (Rules of Procedure, art. 169). Parliament sessions are as a rule broadcast live on Channel Two of the state television (RTS), which covers the entire territory of Serbia. If other scheduled
programmes interfere, sessions of parliament are then transmitted on RTS Channel, which is covering over one-half of the territory and reaching about three-quarters of the population. Parliament
sessions are not open to the public in cases defined by law or when parliament so decides.
2. The government should win the public support in combating the corruption by:
1) Ensuring that the citizens and the media have easy access to the information related to the
government activities and
2) Ensuring that state officials are not advancing their own private interests at the expense of
a greater public good.
In this manner, the government is compelled to be more responsible and serve the public interest, while reaffirming the value of the democratic institutions, thereby increasing the public
confidence in them. The first step in this process is the adoption and enactment of relevant laws,
which is already done, although not in a comprehensive manner.
In 2009, the Anticorruption Agency was allocated premises, budgetary resources (albeit insufficient), and initial technical and administrative assistance, with plans to be fully operational
by January 1, 2010. The Law on the Anticorruption Agency, adopted in October 2008, defined the
Agency’s operations and responsibilities, such as the implementation of this law and the Anticorruption Strategy. As an independent body of the government of Serbia, the agency’s responsibilities include resolving conflict-of-interest disputes, registering all government officials and their
possessions, international cooperation in the fight against corruption, and control of political
party financing. This last responsibility is expected to use the legal framework set by amendments
to the Law on Political Party Financing that were also adopted in October 2008 but not implemented until October 2009, meaning that, as of October 1, political parties were required to
submit expense reports from election campaigns along with their regular financial reports. Yet,
no high hopes are vested in the process since the parliamentary committee, under the current
deficient legislation, lacks the power to investigate reports fully or to sanction political parties
that fail to uphold their obligation to submit reports.
The new Anti-Corruption Agency started its work in January 2010. It is competent for preventive measures and the supervision of conflict of interest cases and funding of political parties.
It received asset declarations from around 16,000 of the 18,000 officials who were required to
submit such a declaration. The Agency maintains an asset register on its website. In March 2010,
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the Agency issued rules on the content of records and financial reports of political parties. It maintained the earlier deadline of 15 April for parties to submit their annual reports and all parliamentary parties abided by the deadline.
The Anti-Corruption Council continued its advisory activities and raised public awareness of
several high-profile cases. However, implementation of the Action Plan for Combatting Corruption was slow. There has been little progress in the investigation and prosecution of corruption
cases, with the number of final convictions remaining low, in particular in high level cases.
Other independent regulatory institutions — such as the State Audit Institution, the Committee for the Suppression of Conflicts of Interest, the Anticorruption Council, the Competition
Protection Commission, the Public Procurement Office, and the Commission for the Protection
of Bidders’ Rights — continued to face difficulties in carrying out their mandates due mainly to a
lack of resources and inadequate official follow-up to their decisions and recommendations.
3. Judiciary role - Courts assess the legality of the administrative acts of executive organs in
administrative proceedings. Only acts passed by the head of state and the Parliament on the basis of
direct constitutional authority remain outside their sphere of control. (Even these acts may be reviewed if the organ having passed them overstepped its authority.) Courts exercise their authority
with regard to executive organs as well if the acts of these organs result in initiating administrative
proceedings. This rarely happens in the case of acts passed by the Government or the Parliament,
but is a frequent occurrence in the case of acts passed by ministries, because ministries are administrative organs authorized to pass decisions in second-instance administrative proceedings.
The Government, for the most part, respects the decisions of courts. Its influence, however, is
realized through extra judicial means. After the events of October 5th 2000, i.e. launch of democratic regime in Serbia, the situation has improved but is not satisfactory yet. Courts no longer
function in accordance with daily political interests, but are still under pressure, which is especially true of commercial courts, albeit to a lesser extent. These pressures are manifested in the influence of centers of political power on the appointment of judges, especially presidents of courts.
Judges and investigative judges were in a position of dependence for a long time, especially
when it came to politically motivated cases, because courts were contaminated by political interests of the day. After the democratic changes (2000) the judiciary has been trying to free itself
from the influence of the powers-that-be, but the risk of succumbing to such influences will remain as long as judges who were obedient servants to political interests of the day remain in courts. Getting rid of such judges will be difficult, because the Constitution proclaims the principle
of security of tenure for the judicial function. However, on December 16 2009, the Serbian High
Judicial Council published its selection of1,531 permanent judge appointments and proposal for
876 new judges to be approved by Parliament. This large undertaking is just one aspect of judiciary reform initiated with the adoption of a new legislative package in December 2008, which included laws on the High Judicial Council, judges, organization of courts, State Prosecutorial
Council, and the public prosecution service. These laws are designed to strengthen the independence of the judiciary and bring it closer to European standards.
The reappointment of judges and prosecutors encountered major challenges. The criteria were not
fully in line with the Council of Europe’s Venice Commission’s recommendations and, being difficult
to assess in practice, leave room for political influence over the procedure. Furthermore, the extremely short deadline of only five months, which had been set for the reappointment of over 2,000 judges,
put the objectivity of the procedure in question and created an opportunity for long-term politicization of the judiciary. Although the Serbian Constitutional Court confirmed the constitutionality of the
reappointment procedure in July 2009, following an appeal filed on March 3 by the Serbian Judges
Association, the December reappointment decisions of the High Judicial Council left over 700 judges
outside the new court system, challenging the criteria and the transparency of the selection process.
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In April 2009, two new bodies were established: the High Judicial Council and the State Prosecutorial Council, responsible for electing and promoting judges and prosecutors, including
defining criteria and implementing a general reappointment procedure. The structure of the
High Judicial Council was designed to ensure the fair representation of judges and reduce political influence—apart from the three ex-officio members of the Council, six are judges appointed
by Parliament.
Although the autonomy of the prosecution service was strengthened by extending the mandate of deputy prosecutors to permanent posts upon appointment by the new State Prosecutorial
Council, there are still some concerns. Despite certain improvements under the new legislation,
the procedure for the election of public prosecutors and their deputies remains subject to parliamentary influence.
One key controversy and weakness that has been extensively discussed arises from the constitution adopted in 2006 that stipulated that all members of the High Judicial Council be elected,
directly or indirectly, by the National Assembly. Many believe this procedure presents a risk of
politicizing the appointments, which is of particular concern as the first new High Judicial Council has full responsibility for implementing the reappointment procedure for all judges.
The Law on Seats and Territorial Jurisdictions of Courts, also adopted in December 2008, introduced major changes to the court system to be applied as of January 2010 that greatly reduce
the previous number of courts and, consequently, judges. The new Serbian court network consists of 34 basic courts (instead of the previous 138), and as of January 1, 2010, a number of other
court functions will be performed by 26 higher courts, four courts of appeal with general jurisdiction, specialized commercial and administrative courts, and the Supreme Court of Cassation.
The significant backlog of civil, criminal, commercial, and administrative cases coupled with the
inefficient enforcement of judgments, is evidence of the need to streamline court procedures and
improve court management systems.
In a December 2009 survey regarding the Serbian Office of the War Crimes Prosecutor, 50
percent of those polled gave its work and communications a positive rating, though actual progress on domestic war crimes prosecution and sentencing remained slow. Insufficient financial
and political support contributed to the low number of processed cases and final judgments by
the Serbian War Crimes Chamber.
There is also a certain amount of resistance to changes in the judiciary, because many such
judges have disguised themselves as “democrats” and in the meantime became members of ruling
political parties.
Another relevant issue is that judges have little opportunity for professional advancement and
usually do so in professional seminars and conferences. No organized education exists yet, except
the internationally sponsored Judicial Training Center (launched by UNDP and then budgetary
supported by the Government). However, strong efforts are being made to put those activities on
a regular basis and as being mandatory for judges. The idea has been initiated by the Judges’ Association of Serbia and the Supreme Court of Serbia. O
Important question is whether Serbia has provided all the legal and systemic capacities for preventing corruption in the judiciary. Much has been done. The courts are better equipped, judges'
salaries are no longer low. Still, the question of proceedings length needn't necessarily be linked to
corruption. Corruption is the least present there. The larger problem is neglect, but it is also a fact
that responsibility needs to be personalized, because if judges knew that each of their missteps prolonging proceedings and delaying justice - would be sanctioned, their approach would change.
The compensations allotted by the European Human Rights Court are for the most part a result of
someone's errors, yet in the end all responsibility falls to the court in charge, and not to the judge
whose mistake brought on the legal breach.
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The introduction of appeals courts is still pending (end of 2010), the implementation of the
new Criminal Proceedings Code - which contains certain solutions in keeping with the European
Convention on Human Rights and Freedoms has been postponed for the second time until the
end of 2010, and these are some of the things slowing us down.
II. Legal aspects of anti-corruption policy in Serbia
Several important anti-corruption laws were passed in recent years. Complete novelties at the
time, their flaws and good points became apparent come implementation time.
The Political Party Financing Law was passed in July 2003 and took effect on Jan. 1, 2004.
National NGO, the Transparency Serbia, pointed out the need for changes as early as November
that year and in March 2005 parliamentary officials pledged that the job would be taken care of
in a matter of months.
As early as November 2004, the national NGO, Transparency Serbia (TS) concluded that this
law had failed its first test, which was the June presidential election. TS president Prof. dr Vladimir Goati, TS program director Nemanja Nenadic, and former TS president dr Predrag Jovanovic
did admit that the situation was much improved, although additional tweaking was required.
They proposed 28 changes in the campaign financing provisions alone. The problems were analyzed and a number of changes were recommended, among them, the specification of what percentage of the vote translates into what level of state funding. However, parties are not required
to name or check the credit rating of their donors. It has been proposed that funding for elections
for president be funded separately from elections for representative bodies. In addition, the law is
far from clear when it comes to setting a limit on spending and fails to take into account what
happens when several types of elections are held at the same time.
The parliamentary Finance Committee has since set up a working group to put together the
necessary amendments. Committee deputy chairman Radojko Obradovic announced in March
2005 that «amendments to Political Party Financing Law will be finished in a month or two» to
eliminate existing problems. These include procedural issues and the lack of deadlines and legal
penalties for failure to comply with the law. The idea was to maintain the same approach to tackling corruption in that most campaign financing was supposed to come from the state. In addition, Parliament or another body was supposed to get additional powers to supervise spending,
with all relevant information being available to the public. The committee consists of one representative of every party as well as two independent experts.
By mid 2006 the parties and experts had reached consensus on several of the issues, including
eliminating limits on private donations and their accessibility to the public. Most of the parties
also felt that a provision barring parties from deriving over 20 percent of their revenues from own
property should also be scrapped. Officials explained that party financing would be regulated by
a broader anti-corruption law establishing a special anti-corruption agency.
The new Law on Political Parties, which established stricter rules for registration and is expected to reduce the number of parties, was passed by Parliament in May 2009. In May, Parliament adopted the new Law on Political Parties that increases the number of signatures required for
registering a party from 100 to 10,000 (or 1,000 for parties representing minorities). These dramatically stricter rules for registration are expected to reduce the number of parties (442 are registered with the Serbian Ministry of Public Administration and Local Government and 133 with
the old federal registry) while strengthening oversight of party financing. The new registration
process started in July 2009, with renewals required every eight years.
Lawmakers endorsed the Conflict of Interest Prevention Law in April 2004 and it has been
enforced since January 2005. Conflict of Interest Prevention Law largely deals with defining
conflicts of interest and laying down obligations that officials need to meet.
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The law includes a number of exceptions that have been used to circumvent otherwise strict
legal limits and give officials many undeserved benefits. The problem is that a multitude of institutions and officials are exempt, allowing people to hold multiple offices and face little, if any,
punishment. The Committee for the Prevention of Conflicts of Interest has been pushing for
changes since the end of 2005. Then it was decided that corruption-related issues would be delegated to a special Agency and a bill was drawn up. The new Anti-corruption Agency Bill introduced a host of changes in dealing with conflicts of interest.
The third crucial anti-corruption law, the Law on Free Access to Information, demonstrated
its flaws in the implementation phase. It passed in November 2004. From the onset it was clear
that putting the Ministry of Culture in charge of its implementation had been a mistake. In March 2006, the parliamentary Committee on Culture and Information urged the cabinet to amend
the Law on Information of Public Significance to put the Public Administration and Local Government Ministry in charge of supervising its implementation. It was the Culture Ministry that was
supposed to do the job, but the Committee claimed that it did not have the staff or the know-how
to do it properly. At the same meeting, the Committee also approved an annual report on the
implementation of the freedom of information law and welcomed the contribution of Information Commissioner, Mr. Rodoljub Sabic. He pointed out at the time that it was necessary to provide mechanisms for evaluating the efficacy of the law, adding that the Public Administration and
Local Government Ministry already had inspectors throughout the country and was thus in a
position to enforce the law.
In July 2006, Parliament did approve an amending bill, but not with the changes Mr. Sabic
wanted. Instead, the law was amended to bring it into line with the Constitution. As a result, the
Information Commissioner was given the authority to initiate evaluations of the constitutionality
of laws and other regulations and it was stressed that he is elected by a majority of MPs.
In late 2007, a group of NGOs called for new changes to the Information law. Non-government experts and Sabic himself were working on the new version. One thing that the draft aims
to improve is protection for whistle-blowers and the punishment of people responsible for breeches of the law, not those officially in charge. In addition, several provisions were clarified. The
bill has been sent to Parliament together with a petition containing 70,000 signatures. However,
the leading parties have shown little interest. Although the parties agree that changes are needed
to the law, some, like the Serbian Radical Party, are reluctant to back a bill drawn up by NGOs.
Others have announced that the cabinet will present its own bill, and the opposition parties willing to back the NGOs' version are a small minority.
III. Citizens’ perception on corruption and dealing with conflict of interests
Most Serbian citizens have a negative opinion of the government's achievements in suppressing corruption and they do not expect any concrete results in the next three years (2007 – 2010)
-- this is the fact according to research conducted in June, which was presented on Dec. 9, 2007,
on occasion of International Anti-Corruption Day1 .
Reflecting a generally more negative atmosphere (disbeliefs and/or disappointment), the majority citizens (61%) believe that new legislation on corruption will not be effective. The result is
significantly more pessimistic than in the previous round, when this belief was held by 52% of
people. This data reveals a lack of trust in the legislation, and further data will also show citizens’
doubts that the Anti-corruption agency could stop the corruption2.
1 More detailed in Annex I and Annex II on Corruption barometer in Serbia 07, World Bank, www.worldbank.org
2 SERBIA Corruption Benchmarking Survey, March 2010, UNDP
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The perception of the level of corruption shows a negative trend compared to October 2009.
Most people now think that the level of corruption has increased (45%) while 38% think it stayed
the same, and only 7% think it decreased. Expectations are not very optimistic either: 45% think
that the level of corruption will stay the same next year. Furthermore, there are more respondents
with negative expectations as compared to the previous round. In October 2009, 18% of respondents expected the level of corruption to decrease next year, as compared to 13% now1.

Source: “SERBIA Corruption Benchmarking Survey”, March 2010, UNDP
Citizens may submit complaints pertaining to negligent performance of courts to parliamentary committees for dealing with complaints and to the services authorized to monitor the implementation of judicial rules of procedure in the Ministry of Justice. These, however, have no chances of succeeding because they lack reputation, power and funds, so that they can be of no real
help to citizens. Courts are not unreachable, but as they are inefficient and slow, citizens turn
more and more frequently to private “debt collection” agencies, which operate in the “grey” zone
of reality. Court proceedings are not necessarily complicated, but are very long and could be
better and more effective.
Inadequate control over public services is considered to be the main factor hindering the efforts to combat corruption, which is exacerbated by the perceptions of widespread corruption in
law enforcement and the common practice of resolving problems by using personal connections1.
- Anti-corruption legal advisory centre (ALAC) for citizens – Transparency Serbia (NGO)
- One of major reasons that prevent fight against corruption in Serbia to be more fruitful is the
1 Ibidem
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fact that many citizens, faced with corruption, are either not familiar enough with legal opportunities to resolve the problem or reluctant to address institution in charge because of lack of confidence.
The main goal of the establishment of anti-corruption legal advisory centre was to increase
citizens’ participation in fight against corruption as well as number of corruption cases reported
and resolved. Transparency Serbia, being organization dedicated to designing and implementing
of successful anti-corruption policy in Serbia would like to contribute achievement of such goals.
Within ALAC, volunteers received complaints and legal advisors provided councils to the citizens feeling themselves as corruption victims or to those who find out otherwise for corruption
case and willing to prevent corruption or disclose mechanism of corruption. ALAC functioned
in following ways:
• Receiving of telephone calls, to a special phone number, approved by Telecom Serbia, during working days from 11 AM to 3 PM (all calls will be on ALAC expenses), through which citizens (whether anonymous or not) would have opportunity do describe situation and ask for
advise.
• Receiving of e-mails on address: savetovaliste@transparentnost.org.yu, through which citizens (whether anonymous or not) would have opportunity do describe situation and ask for advise. With all received massages ALAC handled in confidential manner.
• Receiving of classic mail on address Bul. Despota Stefana br. 36/1, 11000 Beograd . With all
received massages ALAC handled in confidential manner.
• Appointing of the meeting with legal councilors (advising free for citizens)
Transparency Serbia (TS) has neither legal nor financial capability to advocate for victims of
corruption before of court or other similar body. However, TS shows its interest in front of competent authorities for the outcome of all reported cases, and even more for removing of mechanisms enabling corruption. The addressing to the ALAC enabled TS to get better review in spread
of corruption in various parts of society and problems in implementation of anti-corruption laws
and plans. On the basis of this, the TS got the opportunity and strong arguments to advocate for
resolving of the problems in most urgent areas. An important element of this project was cooperation with the media specialized in monitoring of corruption and fight against corruption in
Serbia. In such way, Transparency Serbia managed to facilitate those citizens ready to speak about their problems in public access to such media, in order to help curbing of corruption – one of
major problems of society. This project (till the end of 2006) was implemented by Transparency
International also in Croatia, Bosnia and Herzegovina, Romania, Moldova and Bulgaria. The
project is funded by Ministry of Foreign Affairs of Federal Republic of Germany.
Complains sent to the Anti-Corruption Council for the period August 2003. – December
2005; 1.050 complains in total
SUBJECT
EDUCATION SYSTEM
HELTH CARE SYSTEM
PUBLIC COMPANIES ON MUNICIPAL LEVEL
STATE ADMINISTRATION
PRIVATIZATION
POLICE
JUDICIARY
CUSTOMS
WELLFARE SYSTEM
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%
2,3
2,0
2,5
5,4
40,7
1,1
20,5
1,1
0,8

SUBJECT
SOCIALY-OWNED COMPANIES
BANKRUPTCY PROCEDURE
ILLEGAL HOUSING
PUBLIC PROCUREMENT
PLACE

%
1,4
4,5
16,0
1.7

BELGRADE
WESTERN SERBIA
EASTERN SERBIA
SOUTHERN SERBIA
CENTRAL SRBIA
VOJVODINA

%
41,1
14,0
6,4
5,1
9,0
24.4

COMPLAINERS
INDIVIDUAL
GROUP OF CITIZENS
ATTOURNEY IN LAW
WORKERS
NGO
PRIVATE COMPANY
PUBLIC COMPANY
STATE ADMINISTRATION
FOREIGN PRIVATE COMPANY
TRADE UNIONS
MUNICIPAL ADMINISTRATION
MAJOR OWNER OF PRIVATE COMPANY
POTENMTIAL BUYER IN PRIVATIZATION PROCESS
SMALL SHAREHOLDERS OF PRIVATE COMPANY
ANONIMOUS

%
30,7
14,2
5,3
20.5
3,0
2,2
0,6
3,9
6,5
5,6
0,6
0,3
1,1
1,4
4.0

Source: http://www.antikorupcija-savet.sr.gov.yu/eng
Citizens believe that strong punitive measures (70%) would be the most effective in preventing corruption. About half of the citizens also believe that strengthening the state control over
the public administration, building of public awareness and improving legislation could decrease
the level of corruption1.
Rodoljub Sabic, the country's Public Information Commissioner, stressed the importance of
recognizing that the authorities have been much more effective in producing new laws and other
documents aimed at tackling corruption than producing any tangible effects2.
1 According to the “SERBIA Corruption Benchmarking Survey”, March 2010, UNDP
2 "The contrast between legislative activity and reality is stark, so great that the question is rightly being
asked whether the concept that these laws and documents are based on and are intended to express has
merit," Sabic added., www. danas.rs
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IV. International assessments on the corruption in Serbia
- EU, Council of Europe, World Bank, Transparency International Corruption problem has been addressed also in the EU Commission report on evaluation of
conditionality for each of the Western Balkans countries – SERBIA Progress Report 20101:
“Anti-corruption policy
Serbia made some progress in the fight against corruption. Implementation of the outstanding GRECO recommendations of June 2006 continued. Amendments to the Law on Civil Servants and the Law on Free Access to Information introduced the obligation for civil servants to
report corruption and provided a certain protection from retaliatory measures. Also the access to
information was improved. As regards the processing of corruption cases, there is good cooperation between the police and the state prosecution.
...New legislation rendering the financing of political parties more transparent and providing
for better control of expenditure has not yet been adopted. The existing legislation has significant
shortcomings and does not provide the Anti-Corruption Agency with sufficient investigative and
sanctioning powers to monitor party funding effectively, in particular during election campaigns.
Following efforts by the Anti-Corruption Agency to enforce the ban for officials to hold more
than one public function, the relevant law was changed in July 2010 to partly suspend this ban.
This raises concerns over the respect for decisions of the Agency and political will to support its
work. The constitutionality of this suspension is subject to a case in the Constitutional Court.
Public procurement, privatisation procedures and public expenditure continue to be areas of
serious concern, as independent supervision is not yet ensured. The setting up of the State Audit
Institution remains slow and the first audit report produced covered only a small part of the state
budget. Effective legal protection of whistleblowers is still missing, despite the newly introduced
reporting obligation for civil servants. Protection is only applicable in cases where whistleblowers
disclose information that is not classified. There is a lack of practical guidance on protective measures. Corruption within the police remains a matter of concern.
Overall, the institutional framework to fight corruption is in place with the Anti-Corruption
Agency starting its work in January 2010. However, corruption remains prevalent in many areas
and continues to be a serious problem. The legislative framework still shows shortcomings, in
particular with regard to supervision of political party funding and the protection of whistleblowers. The Anti-Corruption Agency needs to be strengthened. Implementation of existing laws
needs to be improved. Further efforts are needed to better process corruption cases, from investigation to final convictions.”
The Council's of Europe Anti-corruption monitoring body - GRECO recommendations - Serbia is in between two evaluations. This first arrived at the end of September 2007
and is a strong C, while the second arrived in 2008 from the Group of Countries against
Corruption, also known as GRECO, and concerns the efficiency of corruption-fighting mechanisms in the country.
In the case of GRECO, a negative evaluation also means getting branded as «uncooperative».
To avoid that, Serbia had to put GRECO's recommendations into effect till the end of 2008. The
most important of those recommendations was the establishing of the Anti-corruption Agency.
The Law on the Anti-corruption Agency established the Agency who has to introduce clear and
objective criteria for judging the government's success in combating corruption, to work, in collaboration with all organs, on adopting and implementing special action plans for fighting corruption in those areas which are most prone to corruption, and to analyze regulations with respect to their anti-corruption consistency.
1 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2010/package/sr_rapport_2010_en.pdf

282

It is a wide span of tasks which have not yet been performed: from the above mentioned strategic, general duties, to the very concrete, such as regulating the forms which will be available at
all offices and through which citizens will submit complaints of suspected corruption.
Many state bodies and laws were established to meet various formal requirements imposed by
international bodies, such as GRECO. As an example of this assessment stands the Law on Political Party Financing and Public procurement regulations that are routinely ignored in practice.
However, at its session of June 2010, CoE GRECO announced that majority of its recommendations were put in practice in Serbia1.
The relatively good news is that Serbia's standing has improved by 11 places in the latest version of the Transparency International Corruption Perception Index. The country's rating is
3.5 out of 10, up from 3.0 in 2008, which still indicates a high level of corruption. Serbia was ranked 78th on the 180-country list (2010)2. Transparency international (TI) defines corruption as
the abuse of public authority for private gain, and countries are evaluated on the 10-point scale,
where 10 indicates zero corruption.
The World Bank Report on the corruption in the transition countries, July 28, 2006 - In
several former socialist countries of Eastern Europe and Central Asia, the corruption problem is
nowadays less expressed then three years ago. The decreasing tendency is continuing, but Serbia is
in the group of states, where the corruption is in rising dimensions, according to the WB Report3.
EU integration process is seen as the anti-corruption measures stimulating tool in countries
aspiring to the EU membership, points out the WB Report. This Report is dealing with the 26
transition countries and the phenomenon of bribe and corruption, through examining more then
20.000 companies and by conducting the interviews with the business people on the frequency
and the corruption sums they had paid to the government structures. According to this report,
the most successful countries with the “dramatic improvement” in the combating corruption are
Slovakia and Gruzia, “certain success” has been registered in Moldova, Tajikistan, Ukraine and
Litvania, as well as Romania and Bulgaria. However, the corruption trends are increasing in Russia, Albania, Serbia, Montenegro, Kyrgyzstan, Azerbaijan and the Czech Republic.
The WB report announces that the new local companies are the most exposed to the bribe
and the corruption problems. This is negative, since those companies are the engine of the
economic growth in transition countries. Foreign companies and older enterprises are less under the corruption pressure.
V. Instead of conclusions:
Relevant anti-corruption recommendations
The most relevant anti-corruption recommendations are drawn on the basis of the abovementioned analysis of the institutional and the legal aspects of anti-corruption policy in Serbia,
as well as through studying the citizens’ corruption perceptions and the international assessments
on the corruption phenomenon in Serbia:
- Implementation of the amendments to The Political Party Financing Law (2009) in terms of
performing control by the independent and impartial body/agency – Anti-corruption Agency,
which should punish breaches of regulation4,
1 www.acac.rs (Official web site of the Anti-corruption Agency of Serbia).
2 CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2010, Transparency International, The 2010 Corruption Perceptions
Index shows that nearly three quarters of the 178 countries in the index score below five, on a scale from 10 (very
clean) to 0 (highly corrupt). These results indicate a serious corruption problem. www.transparency.org
3 www.worldbank.org
4 According to the Managing director of Transparency Serbia, Mr. N. Nenadic; http://www.transparentnost.org.rs
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- Political and financial state support to the government bodies, public administration and to relevant anti-corruption bodies, such as the Anti-corruption Agency, Public information commissioner,
Supreme Audit Institution, Ombudsman, Public procurement Agency, Anti-corruption Council, etc.
- Public procurement system reform – amendments to the PP Law, prepared by the previous
government (till May 2008), in line with EU principles on public procurement and aimed at ensuring the independency of the Commission for protection of bidders’ rights and providing for
the more effective sanctions in case of law violations;
- Transparency of the government activities, as well as the Parliament deputies and political
parties groups;
- Openness of the government work and better consultation process with relevant stakeholders
- through regular public hearings on draft laws, by providing the explanatory memorandum on the
suggestions and proposals related to the government draft law and through Public information
commissioner’s activities, as well as using the Internet presentations of relevant information;
- Prompt and reasoning government reaction to the reported corruption cases or similar practices of law violations in specific situations, especially to the published reports on corruption by the
Anti-corruption Council, by the international and local NGOs, journalists’ reports, etc.
- Transparency of data related to the budget implementation and other state resources should
be ensured, including the state property info, privatization flows, construction land lease, rent of
government offices, etc.
- Improved monitoring and control of the budget creation and implementation;
- Comprehensive judiciary reform – in terms of enhancing the judicial independence and
effectiveness;
- Establishing the conditions for implementing special investigative techniques for corruption
crime cases, after the Criminal Proceeding Law starts the implementation, as of the end of 2010)
- Improved internal audit control in public administration;
- Completing relevant legal system provisions on the basis of international instruments – UN
Anti-corruption Convention; Council of Europe related conventions on combating corruption in
civil and criminal matters - focused on securing the protection for the reporters of corruption
and enabling for damage compensation to corruption victims;
- Denying the immunity to the public officials accused for corruption and also in the cases of
processed corruption doubts related to public officials;
- Special anti-corruption national mechanisms in the field of health protection and the education system to be established in order to protect the most vulnerable and poor population;
- Provide for effective monitoring of the National Anti-corruption Strategy (NAS) implementation in terms of accountability of all relevant stakeholders;
- Fostering activities and strong public support to the Anti-corruption Agency who monitors
implementation of NAS activities and respect of international standards1;
- Anti-corruption policy impact assessment of each new regulation;
- Equal treatment and equal justice access for all - no matter of individual social, economic or
political status, i.e. the effective rule of law.
- Increasing of the public awareness, especially through the media, which is very important as
this is the main source of information.
Conclusion is that only through comprehensive legislative activity and law enforcement can
effective means for fighting corruption be ensured in all realms of Serbian society.
1 “Although the majority of respondents have heard of the Anti-corruption agency, not many believe that this
state body is capable of stopping corruption. Continuous information about specific results in practicing the
law and punitive measures would support beliefs. A more integrated cooperation between the most important state bodies can support perceptions of their strength and determination to fight corruption.” SERBIA
Corruption Benchmarking Survey, March 2010, UNDP
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Abstract
Following Romania’s accession to the EU, the problem of combating the attempts of fraud in using
European funds has become even more actual and pressing. For this reason a series of legal and institutional guarantees have been taken, as well as the creation of specialized structures intended to be more
effective in fighting to deter such operations.
The paper is structured in five parts that discuss the theory and particularly the practice of combating
EU funding frauds.
From a terminological perspective, we draw the attention to the lack, within Romanian legislation, of
a norm defining EU funding frauds, and, as a consequence, the number of inadequacies in the application
of the existent legal framework.
EU funding frauds have to be analyzed also from the perspective of criminal law. For this reason this
paper draws the attention to matters of legislation, to aspects of criminal procedure applicable to such
frauds, and to the main authorities competent by law to address the problem of EU funding frauds.
I. Precizări conceptuale.
Conceptul de fraudă, ca dealtfel și cel de evaziune, reclamă o serie de precizări. Deși sunt concepte frecvent utilizate, legislaţia românească nu cuprinde niciun fel de precizări privind conţinutul
și întinderea acestor concepte. Pentru aceste motive, demarăm o analiză pe marginea acestor concepte pornind de la definiţiile literare cuprinse în Dicţionarul explicativ al limbii române.
Astfel, potrivit DEX, frauda este înșelăciunea, act de rea-credinţă săvârșit de cineva pentu a
realiza un câștig material de pe urma atingerii dreptului altuia, în timp ce evaziunea fiscală este
definită ca fiind sustragerea de la obligatiile fiscale.
Ambele definiţii relevă faptul că cele două concepte se referă la activităţi cu caracter ilicit.
În mod evident evaziunea fiscală se referă la o încălcare a obligaţiilor legale de natură fiscală,
ceea ce ne plasează, în mod clar, în zona dreptului public, mai exact în cea a dreptului fiscal. În
literatura de specialitate s-a arătat adeseori, faptul că sustragerea de la obligaţiile fiscale poate să
se facă în mod legal, prin exploatarea carenţelor legislative, sau în mod ilegal prin înfrângerea
legii. Nu împărtășim acest punct de vedere, fapt pe care l-am subliniat cu fiecare ocazie, întrucât
considerăm că evaziunea fiscală cuprinde în conţinutul său ideea de faptă ilicită, drept pentru
care nu vedem cum ar putea avea ea caracter legal.
De asemenea, considerăm că sustragerea poate să se refere la faptul stabilirii creanţelor fiscale
și nu la plata acestora. Nu considerăm că este o activitatea evazionistă faptul de a nu achita obligaţii fiscale cunoscute și legal stabilite. Din acest punct de vedere, activitatea ilicită se plasează la
momentul impunerii prin sustragerea masei impozabile de la impozitare. Prin impunere ne referim la stabilirea corectă a oricărei obligaţii fiscale, indiferent că este vorba despre un impozit, o
taxă ori o contribuţie și indiferent cărui buget public ar fi destinată ea.
285

În ceea ce privește frauda, din definiţia literară nu rezultă o delimitare a plajei de acţiune a
noţiunii. Se poate observa că activitatea de fraudare poate să vizeze atât drepturile reale ale unui
subiect de drept public, cât și pe cele ale unui subiect de drept privat. Dacă ne referim la fraudarea
fondurilor europene, este evident că activitatea ilicită este îndreptată împotriva unei anumite
categorii de resurse financiare. Acestea sunt de natură publică și aparţin Uniunii Europene. România, ca stat membru, este obligată să ia toate măsurile legale necesare combaterii oricăror acţiuni cu scop fraudator. Aceste fonduri sunt alocate României pentru a sprijini eforturile de dezvoltare ale acesteia, deci ele sunt destinate satisfacerii unor interese publice, având destinaţie precisă.
Activităţile ilicite asupra fondurilor europene au ca scop direcţionarea acestora spre realizarea
unor interese private ale subiecţilor fraudatori.
Deși nu face niciun fel de precizări conceptuale, legislaţia românească sancţionează, totuși,
ca infracţiuni anumite fapte care ar putea avea ca rezultat fraudarea fondurilor europene destinate României.
Subiecţii activi ai acestor infracţiuni pot fi orice persoană fizică sau juridică ce desfășoară
activităţi cu scop de fraudare a fondurilor europene, iar subiectul pasiv este chiar Uniunea Europeană ca titular al acestor fonduri, reprezentată pe teritoriul României de autorităţile publice
naţionale cu atribuţii în gestionarea și controlul asupra fondurilor europene.
II. Aspecte penale ale combaterii fraudării fondurilor europene.
Prin Legea nr. 78/2000 au fost incriminate ca infracţiuni următoarele fapte:
• Folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care
are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene
sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, se pedepsește cu închisoare de la 3 la
15 ani și interzicerea unor drepturi (art. 181, alin. 1);
• Omisiunea de a furniza, cu știinţă, datele cerute potrivit legii pentru obţinerea de fonduri
din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în
numele lor, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept a acestor fonduri (art. 181, alin. 2);
• Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor
(art. 182, alin. 1);
• Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei unui folos legal obţinut, dacă
fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor (art. 182, alin. 3);
• Folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care
are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Comunităţilor Europene sau
din bugetele administrate de acestea ori în numele lor (art. 183, alin. 1);
• Omisiunea de a furniza, cu știinţă, datele cerute potrivit legii, dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor (art. 183, alin. 2);
Infracţiunile sunt pedepsite cu închisoare de la 3 la 15 ani și interzicerea unor drepturi, iar în
cazul în care au fost produse consecinţe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20
ani și interzicerea unor drepturi.
Analizand obiectul acestor infractiuni putem constata faptul că el vizează relaţii sociale ce aduc
atingere desfășurării în condiţii normale și de legalitate a activităţii de finanţare, de către UE, a unor
proiecte ce urmează a se desfășura pe teritoriul României.
In ceea ce privește latura obiectivă, putem observa mai multe aspecte:
• Toate infracţiunile se referă la fapte ce conduc, fie la obţinerea fără drept a unor fonduri europene, fie la diminuarea resurselor financiare ale UE.
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• In absenţa acestor consecinţe prejudiciante pentru bugetul UE, ne-am afla în faţa unor infracţiuni de fals sau de uz de fals. Ca atare, existenţa prejudiciului material trebuie dovedită pentru ca fapta să întrunească elementele constitutive ale acestor infracţiuni.
• Coroborând dispoziţiile legale referitoare la activitatea de combatere a fraudelor asupra fondurilor europene, observăm că activitatea de urmărire penală este efectuată de către procurorii români din cadrul DNA.
• Pe de altă parte, este de stabilit cine se constituie parte civilă în cadrul procesului penal pentru
repararea prejudiciului suferit de către bugetul Uniunii Europene. Considerăm că persoana juridica
menită să reprezinte interesele financiare ale UE pe teritoriul României (ca stat membru al acestei
organizaţii) în toate problemele legate de protejarea acestor fonduri, este DLAF.
Cu privire la latura subiectivă a acestor infracţiuni, trebuie spus că așa cum sunt ele definite
mai sus, nu pot fi săvârșite decât cu intentie. Pentru acest motiv legiuitorul înţelege să sancţioneze distinct săvârșirea acestor fapte din culpă, aplicându-le un regim sancţionator comun. Astfel,
potrivit art. 185, ,,Încălcarea din culpă, de către director, administrator sau persoana cu atribuţii
de decizie sau de control în cadrul unui agent economic, a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă a avut ca rezultat săvârșirea uneia
dintre infracţiunile prevăzute la art.181-183 sau săvârșirea unei infracţiuni de corupţie ori de spălare a banilor în legătură cu fondurile Comunităţilor Europene, de către o persoană care se află în
subordinea sa și care a acţionat în numele acelui agent economic, se pedepsește cu închisoare de
la 6 luni la 5 ani și interzicerea unor drepturi.”
Tentativa la infracţiunile menţionate mai sus este incriminată prin art. 184.
Legea conţine și dispoziţii procedurale, potrivit cărora, urmărirea penală a infracţiunilor prevăzute în această secţiune se efectuează în mod obligatoriu de către procurorii (art. 3, alin. 1, lit.
a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 43/2002) din cadrul Direcţiei Naţionale
Anticorupţie (DNA).
În cursul desfășurării anchetelor, procurorii dispun de puteri sporite prevăzute în Legea nr.
78/2000 (art 27), precum punerea sub supraveghere a conturilor bancare și a conturilor asimilate
acestora, punerea sub supraveghere sau interceptarea comunicaţiilor, accesul la sisteme informaţionale ori comunicarea de înscrisuri, documente bancare, financiare sau contabile.
De asemenea, legea prevede că ,,secretul bancar și cel profesional, cu excepţia secretului profesional al avocatului exercitat în condiţiile legii, nu sunt opozabile procurorului, după începerea
urmăririi penale, și nici instanţei de judecată. Datele și informaţiile solicitate de procuror sau de
instanţa de judecată se comunică la cererea scrisă a procurorului, în cursul urmăririi penale, sau
a instanţei, în cursul judecăţii” (art. 26).
III. Autorităţi cu atribuţii în prevenirea, constatarea și sancţionarea fraudelor împotriva
fondurilor europene.
A. Direcţia Naţională Anticorupţie
Un moment important al luptei împotriva fraudelor care prejudiciază interesele financiare
ale Comunităţilor Europene în România l-a constituit adoptarea unei legislaţii penale adecvate
care să prevadă faptele care constituie infracţiuni împotriva intereselor financiare comunitare,
modul de pedepsire a acestora și procedura de urmărire penală. Astfel, prin Legea nr. 161/2003
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a
funcţiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancţionarea corupţiei a fost modificată
și completată Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancţionarea faptelor de
corupţie, prin introducerea Secţiunii 41 - Infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene.
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B. Alte instituţii publice
Lupta contra fraudelor cu fonduri europene constituie o preocupare și a altor instituţii cu
atribuţiuni de control, investigare, constatare sau culegere de informaţii în domeniul fraudelor,
precum Inspectoratul General al Poliţiei Române, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală,
prin Autoritatea Naţională a Vămilor și Garda Financiară, Curtea de Conturi prin Autoritatea de
Audit, Serviciul Român de Informaţii, etc.
Aceste instituţii colaborează cu DLAF în baza unor Protocoale încheiate și au îndatorirea de
a informa Oficiul în cazurile în care se constată în cursul activităţii acestora, indicii ale unor fraude sau nereguli privitoare la fondurile europene.
C. Agenţiile de implementare
Sesizarea la timp a fraudelor și neregulilor care privesc ajutorul financiar primit de la Comunităţile Europene, precum și activitatea de recuperare a prejudiciilor nu s-ar putea realiza în condiţii optime, fără sprijinul acordat chiar de către autorităţile care sunt implicate direct în acordarea, monitorizarea, managementul sau controlul programelor cu finanţare europeană și care pot
observa primele indiciile comiterii unor nereguli sau fraude. Între acestea enumerăm Agenţia de
Plăţi și Intervenţie în Agricultură, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, ISPA –
CNADNR, alte ministere (Ministerul Agriculturii, Ministerul Administraţiei și Internelor, Ministerul Finanţelor Publice, etc.)
Aceste instituţii și agenţii constituie Reţeaua de Raportare a Neregulilor - RRN coordonată
de DLAF, prin intermediul unor funcţionari anume desemnaţi în acest sens.
IV. Aspecte procedurale privind activitatea DLAF
Principala atribuţiune a DLAF, constând în controlul obţinerii, derulării și gestionării fondurilor europene, se realizează având la bază un sistem de cooperare operaţională instituit și coordonat de DLAF, care este structurat pe trei nivele:
I. Reţeaua de Raportare a Neregulilor se compune din Agenţiile de Implementare a proiectelor finanţate din fonduri europene (MIE, OPCP, MMSSF, APDRP, ISPA – CFR, etc.) și are ca
scop comunicarea informaţiilor relevante;
II. Autorităţile de control (GF, AA, ANAF, IGPR, SRI, ISC, UCAAPI) cooperează cu DLAF
în baza a 10 protocoale încheiate și au îndatorirea de a informa DLAF despre orice neregulă ori
fraudă detectată în activitatea de control specifică fiecărei instituţii, precum și acordarea de sprijin operaţional pentru acţiunile de control ale DLAF;
III. Organele de urmărire penală (DNA) care au ca atribuţiune desfășurarea urmăririi penale în cauzele transmise de DLAF și să sesizeze instanţele de judecată pentru tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate.
Investigaţiile DLAF se desfasoara dupa urmatoarea procedura:
1. SESIZARE
Primirea informaţiei
La nivelul DLAF informaţiile pot proveni din diferite surse, respectiv: partenerii din Reţeaua de
Raportare a Neregulilor, partenerii din reţeaua de protocoale de colaborare, alte instituţii publice,
persoanele fizice și juridice, mass-media, Comisia Europeana și celelalte state membre. Informaţiile
pot fi proveni și din surse proprii, rezultate din analiza datelor deţinute de Departament.
2. CONTROL
Evaluarea informaţiei
La nivelul Departamentului se procedează la o evaluare preliminară a informaţiei, ce are ca
scop verificarea competenţei DLAF, coroborarea datelor cu alte informaţii, precum și identificarea primelor indicii privind existenţa unor posibile nereguli sau fraude în utilizarea fondurilor
comunitare.
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La finalul evaluării, se completează o fişă de evaluare în care se recomandă, în funcţie de situaţie, deschiderea sau nu a cazului ori înaintarea lui către o altă autoritate competentă.
Deschiderea controlului
Fișa de evaluare este analizată în cadrul Consiliului de Supraveghere a Activităţii de Control. Directorul Direcţiei B desemnează echipa de control, împreună cu care elaborează un plan
iniţial de control, fixând un calendar provizoriu și stabilind eventualele solicitări de sprijin operaţional de la instituţiile partenere.
Controlul la faţa locului
Pe baza indiciilor existente, se stabilesc coordonatele colaborării cu partenerii din reţeaua
de protocoale, fixându-se obiectivele specifice ale verificărilor acestora, în raport cu competenţa fiecăruia.
Echipa de control efectuează verificarea la faţa locului, având acces necondiţionat în sedii,
terenuri, mijloace de transport sau în alte spaţii folosite în scopuri economice. Cu aceasta ocazie,
echipa de control DLAF poate analiza documente la faţa locului sau poate proceda la ridicarea
lor, pe baza de proces-verbal, pentru verificarea acestora la sediul Departamentului și conservarea probelor.
Echipa de control DLAF poate lua declaraţii de la făptuitor și de la martori și poate să întocmească un proces-verbal privind împrejurările concrete ale săvârșirii faptelor, acesta putând fi
folosit ca probă in cadrul procesului penal.
Închiderea controlului
La finalizarea verificărilor, echipa DLAF elaborează Nota de control, care este analizată în
Consiliul de Supraveghere și aprobată de către șeful DLAF.
În cazul constatării unor posibile fapte de natură penală, Nota de control împreuna cu întregul material probant sunt transmise organului de urmărire penală competent, acesta fiind de regula Direcţia Naţională Anticorupţie.
În cazul constatării unor nereguli, se procedează la informarea autorităţilor competente pentru îndreptarea aspectelor neconforme și recuperarea sumelor cheltuite necorespunzător.
În situaţia în care au fost descoperite indicii de frauda, Notele de control sunt traduse în limba
engleza și transmise, spre informare, Oficiului European de Lupta Antifraudă - OLAF.
3. MONITORIZARE
Obiectul monitorizării îl constituie atât procedurile administrative, cât și cele judiciare declanșate de autorităţile competente, în baza Notelor de control ale DLAF.
Autorităţile care au competenţe în gestionarea asistenţei financiare comunitare transmit
DLAF măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate, precum și acţiunile întreprinse
pentru recuperarea eventualelor prejudicii.
Totodată, DNA comunică DLAF măsurile legale dispuse cu privire la tragerea la răspundere
penală a persoanelor vinovate, la indisponibilizarea fondurilor, recuperarea prejudiciului și restituirea acestuia.
V. Forme de comitere a fraudelor și pagubele produse
O altă preocupare a Departamentului Pentru luptă Antifraudă DLAF, desfășurată în principal
prin intermediul Direcţiei C - Culegere şi Analiză Date, a constituit-o studierea fenomenului fraudelor care afectează interesele financiare comunitare, în ţara noastră.
În urma analizării datelor operaţionale obţinute de DLAF, a fost conturat profilul operatorului
economic care comite fraude cu fonduri comunitare, au fost identificate principalele modalităţi comitere a fraudelor, a fost realizată o distribuţie geografică a cazurilor de fraudă, precum și o distribuţie a acestora pe agenţii de implementare. Demersul stabilirii unui profil criminologic al operatorului economic care comite fraude cu fonduri comunitare, a dus la concluzia că persoanele fizice
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care au făcut obiectul unor investigaţii privind fondurile europene sunt de diverse naţionalităţi și
provin din majoritatea mediilor sociale (comunitatea de afaceri, administraţia publică centrală/
locală, societatea civilă etc.)
Relevant este faptul că unii dintre aceștia au legături directe sau sunt interpuși ai persoanelor
cu funcţii decizionale sau executive din spectrul politico-instituţional central sau local implicat în
gestionarea asistenţei financiare europene.
Constatări similare se pot face în cazul acţionariatului persoanelor juridice la nivelul cărora
s-a observat predilecţia pentru accesarea unor sume semnificative, în calitate de consultant, antreprenor sau subantreprenor, fără îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și care au compromis
atingerea obiectivelor programelor/proiectelor. De asemenea, se poate observa specializarea, datorită experienţei anterioare, a firmelor cu capital străin, majoritatea off-shore, în a utiliza manopere frauduloase pentru accesarea programelor/proiectelor și transferarea în străinătate a profiturilor înregistrate.
Principalele modalităţi de comitere a fraudelor (modus operandi) și de producere a neregulilor au constat în principal în:
a. folosirea de documente justificative false;
Acest tip de fraudă se referă la orice documentaţie folosită de către beneficiari în relaţia cu
Autoritatea Contractantă, de la solicitarea de finanţare până la raportul final privind îndeplinirea
obiectivelor proiectului și urmărește ascunderea neîndeplinirii condiţiilor de eligibilitate ale firmelor care accesează fonduri comunitare sau a utilizării ilicite a acestor fonduri. Cele mai frecvente practici ilegale identificate de către DLAF în acest domeniu sunt prezentarea unor declaraţii și documente false pentru atestarea statutului sau situaţiei economice sau juridice a solicitantului (spre exemplu, declaraţii false conform cărora solicitantul nu are datorii la bugetul de stat),
precum și prezentarea unor documente false de justificare a cheltuielilor aferente proiectului
(chitanţe, certificate cu ștampilă, state de plată etc.).
b.schimbarea destinaţiei fondurilor;
În aceste cazuri, beneficiarii finanţării au primit fonduri aferente proiectelor și le-au utilizat în
scopuri diverse, care nu au nici o legătura cu obiectivele propuse în proiecte: achitarea datoriilor
beneficiarului la bugetul de stat sau către alţi furnizori, achiziţionarea unor bunuri care nu servesc scopurilor proiectului, plata salariilor personalului beneficiarului (personal neimplicat în
proiect), alte plăţi pentru activitatea curentă a beneficiarului, alimentarea unor conturi bancare
diferite de cele destinate implementării proiectului etc.
c. nerespectarea normelor de achiziţii publice, inclusiv conflictul de interese.
Neregulile și fraudele identificate în acest domeniu se referă cel mai adesea la licitaţiile de
desemnare a furnizorului de bunuri, servicii sau lucrări. DLAF a identificat legături de rudenie
între persoanele implicate în selectarea furnizorului (persoane aflate în comisia de evaluare a
ofertelor din cadrul licitaţiei) și persoane angajate sau deţinătoare de acţiuni la firma câștigătoare
a licitaţiei. Au existat și cazuri în care angajaţi ai instituţiilor publice beneficiare ale finanţării
aveau legături cu furnizorii. De asemenea, au fost descoperite cazuri în care licitaţia nu a fost
organizată, a fost trucată, sau în care s-au folosit documente incorecte sau incomplete de licitaţie,
cu complicitatea organizatorilor acesteia.
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Abstract
The analyzed issue refers to one type of tax levy known in the Romanian doctrine as the:”pollution
fee.” The motivation of the Romanian legislator in adopting this fee, but with which we cannot agree, is
the need to protect our national car industry and to protect Romania from the invasion of Community
products competing with our national products. The situation has been the subject of extensive debate
both in doctrine and in the national legislation, which took shape in the sense that these requirements
violate the community legislation. As a result, courts have ruled compelling the fiscal body to refund the
tax, while requiring paying damages to the person who paid it.
Keywords
Pollution tax, tax levy, tax bodies, ECHR (European Court of Human Rights) legislation, national
law, EU legislation, national products.
Problema pe care urmează să o analizam, se referă la una dintre formele de prelevare fiscală
cunoscută în doctrina și jurisprudenţa din România sub denumirea comună de: “taxă de poluare”. Motivaţia legiuitorului român în adoptarea acestei taxe, cu care însă nu putem fi de acord, se
referă la necesitatea de a proteja industria naţională producătoare de autovehicole și de a proteja
România de invazia unor produse comunitare aflate în concurenţă cu produsele naţionale. Situaţia a făcut obiectul unor ample dezbateri atât în doctrina cât și în jurisprudenţa naţională, care
s-au cristalizat în sensul că prevederea mai sus menţionată încalcă normele dreptului comunitar.
Drept urmare, instanţele de judecată s-au pronunţat în sensul obligarii organului fiscal la restituirea taxei, concomitent cu obligarea acestuia la plata unor daune, către cel care a plătit-o.
Anterior taxei de poluare, o altă taxă denumită taxa specială pentru autoturisme și autovehicole, cunoscută și sub denumirea populară de “taxă de primă înmatriculare”1 a fost introdusă
începând cu data de 1 ianuarie 2007 prin dispoziţiile art. 2141 -2143 din Codul fiscal2.
Conform acestor dispoziţii, taxele speciale se plăteau cu ocazia primei înmatriculări în România a autoturismelor și autovehiculelor comerciale cu masa totală maximă autorizată de
până la 3,5 tone inclusiv, înmatriculate într-un stat membru al UE și reînmatriculat în România. Au fost exceptate de la plată autoturismele special echipate pentru persoanele cu handicap
și a cele aparţinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și membrilor acestora, precum
1 Privitor la o abordare amplă a caracteristicilor acestei taxe, a se vedea M. Șt. Minea, R. Bufan (coordonatori), Codul fiscal comentat, Ed. Wolters Kluwer, București, 2008, p. 1090-1093; C. F. Costaș, Taxa de
primă înmatriculare – reglementare legală şi remedii juridice, în „Curierul fiscal” nr. 3, p. 9-12.
2 A se vedea pentru mai multe detalii: A. Drăgoi, I. Lazăr, Drept financiar, ed. a II-a, ed. Risoprint, Cluj-Napoca 2009, p. 217; I. Gânfălean, I. Lazăr, Probleme incidente în procedura contestaţiei formulate împotriva
actelor administrativ-fiscale, cu referire şi la procedura contestaţiei împotriva sumelor încasate cu titlu de
„taxă de primă înmatriculare” şi „taxă de poluare”, în Revista română de executare silită nr. 3/2009, p. 25.
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și altor organizaţii și persoane străine cu statut diplomatic, care își desfășoară activitatea in România. Din dispoziţiile Codului fiscal, rezultă că taxa nu era percepută pentru autoturismele deja
înmatriculate în România.
Această reglementare internă a ridicat în faţa instanţelor române problema compatibilităţii
taxei de primă înmatriculare cu legislaţia comunitară, în concret cu art. 90 din Tratatul CE.
În acest context, în mod judicios, s-a arătat în literatura de specialitate, opinie la care ne raliem,
faptul că “este de necontestat că pentru realizarea obiectivelor Comunităţii, care constituie o singură
zonă economică, o piaţă comună în cadrul căreia comerţul se poate dezvolta liber, Tratatul CE a consacrat principiul liberei circulaţii a mărfurilor, ceea ce presupune că mărfurile pot fi transportate fără
impedimente în interiorul comunităţii şi toate obstacolele ce stau în calea acestui demers trebuie eliminate. In acest sens, art. 90 din Tratatul CE interzice impunerea, asupra produselor din alte state membre, a unor taxe superioare celor care se aplică produselor naţionale similare precum şi taxele interne
de natură să protejeze indirect alte produse”1.
Sub presiunea opiniei publice, a Comisiei Europene și a hotărârilor judecătorești defavorabile
s-a procedat la înlocuirea acestei taxe cu o nouă formă de prelevare fiscală denumită “taxă de
poluare”, reglementată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/20082.
Problema a provocat numeroase polemici în mass media, doctrină cât și în practica instanţelor de judecată3. Critica adusă celor două forme de prelevare fiscală, considerate a fi o înlocuire a
vechilor accize pentru autoturisme și a taxelor vamale, care nu mai puteau fi percepute odată cu
aderarea României la Uniunea Europeană4, se referă la faptul că reglementarea naţională este incompatibilă cu dreptul comunitar.5
Opinia majoritară, la care aderăm și noi, converge în apreciarea că cele două taxe sunt
nelegale în raport cu dispoziţiile art. 90 din Tratatul Uniunii Europene, potrivit căruia: “nici
un stat membru nu aplică, direct sau indirect, produselor altor state membre, impozite interne
de orice natură, mai mari decât cele care se aplică, direct sau indirect produselor naţionale similare”.
Practica instanţelor de judecată a sancţionat prevederile art. 2141-2143 Cod fiscal cât și a
Ordonaţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 ca fiind contrare art. 90 din Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene6. Ca urmare, instanţele Române au admis cererile prin care s-au
solicitat restituirea taxei, împreună cu dobânzile legale aferente până la data restituirii
1 A se vedea: I. Gânfălean. M. Tudorașcu, M. Cojan, lucrarea “The contrariety between community law and
some provisions of the national tax legislation: the pollution tax and first registration free” prezentată la conferinţa internaţională cu tema: „Unionsrecht und mitgliedstaatliches Recht. Mit besonderer Berücksichtigung
der Rechtssprechung” organizată de Johann Wolfgang von Goethe Foundation, Johannes Kepler University
of Lintz, University of Wroslaw, la 31 august - 4 septembrie 2010, Klingenthal- Straβburg, France.
2 Publicată în „Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008. Taxa a intrat în vigoare începând cu data de 1 iulie 2008.
3 Nelegalitatea taxei de primă înmatriculare a fost constatată pentru prima dată de o instanţă din România, prin sentinţa nr. 2563 din 7 noiembrie 2007 pronunţată de Tribunal Arad, secţia comercială, de
contencios administrativ și fiscal.
4 C. F. Costaș, Taxa de poluare pentru autovehicole. Reglementare şi efecte juridice, în „Revista română de
Drept al afacerilor”, nr. 5/2008, p. 14.
5 C. F. Costaș, Taxa de poluare.... op. cit, p. 15.
6 Privitor la încălcarea art. 90 din Tratat, prin crearea unui tip similar de diferenţă de tratamente s-a pronunţat și Curtea de la Luxemburg prin: hotărârea din 11 august 1995, cauzele reunite C-367/1993 la C
377/1993, F.G. Rodgers BV șa. c. Inspecteur der Invorrechten en Accijnzen (discriminare între vinurile
din Luxembourg și vinurile din fructe provenite din alte state member ); hotărârea din 7 mai 1997, cauza 184/85, Comisia c. Italia (banane importate în Italia și fructe cultivate în Italia).
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prejudiciului cauzat reclamantei1, sau, în alte speţe, a obligat la efectuarea operaţiunii administrative a înmatriculării autoturismului, fără plata taxei speciale2.
Instanţele au avut, în general, următoarea motivaţie: taxa (avem în vedere ambele taxe) este
destinată să diminueze introducerea în România a unor autoturisme second-hand deja înmatriculate într-un alt stat membru U.E., precum cele pentru care s-a achitat taxa de poluare privitoare la autoturismul pentru care s-a emis actul administrativ fiscal atacat. În acest mod, se favorizează vânzarea autoturismelor second-hand deja înmatriculate în România și, mai recent vânzarea autoturismelor noi produse în România. Or, după aderarea României la U.E., acest lucru nu
este admisibil când produsele importate sunt din alte ţări membre la U.E., atât timp cât norma
fiscală naţională diminuează sau este susceptibilă să diminueze, chiar și potenţial, consumul produselor importate, influenţând astfel alegerea consumatorilor.
În ceea ce privește jurisprudenţa naţională în cauze de acest tip, trebuie observat că la nivelul unor Curţi de Apel (Curtea de Apel Galaţi, Curtea de Apel Alba Iulia sau Curtea de Apel
Cluj3) se conturează deja o jurisprudenţă în sensul calificării taxei de poluare, percepută în
raport de forma iniţială a Ordonaţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, ca fiind incompatibilă cu dreptul comunitar.
Reglementarea fiscală română (O.U.G. nr. 50/2008) îndeplinește toate criteriile pentru a fi
declarată incompatibilă cu art. 90 din Tratatul CE întrucât4:
a) există o discriminare între autoturismele second-hand înmatriculate deja într-un stat membru al Uniunii Europene şi care se înmatriculează în România după 1 iulie 2008 („produsele importate”) şi autoturismele second-hand deja înmatriculate în România („produsele naţionale”). Mai
recent, ca urmare a adoptării O.U.G. nr. 218/2008 pentru modificarea O.U.G. nr. 50/2008, în categoria „produselor naţionale” pot fi incluse și autoturismele noi, Euro 4, cu capacitate cilindrică
mai mică de 2.000 cm3, produse în România, care sunt exceptate de la plata taxei de poluare.
b) există un „raport de concurenţă” între produsele importate şi produsele naţionale. Astfel, în principiu, alegerea consumatorului se poate îndrepta fie spre un autoturism second-hand deja înmatriculat
într-un alt stat membru, fie spre un autoturism second-hand deja înmatriculat în România.
c) taxa de poluare instituită prin O.U.G. nr. 50/2008 este destinată să diminueze introducerea în
România a unor autoturisme second-hand deja înmatriculate într-un alt stat membru. Pe de-o
parte, această concluzie se desprinde din chiar expunerea de motive a O.U.G. nr. 50/2008, unde
se face vorbire despre nevoia de a bloca „invazia” de autoturisme second-hand provenite din alte
state ale Uniunii Europene. Pe de altă parte, din moment ce taxa de poluare se datorează doar
pentru „produsele importate” (autoturisme second-hand înmatriculate într-un alt stat membru),
iar nu și pentru „produsele naţionale” (autoturisme second-hand deja înmatriculate în România),
este evident faptul singurul obiectiv al taxei de poluare este diminuarea consumului produselor
importate. În aceste condiţii, alegerea consumatorului este în mod evident influenţată, datorită
existenţei taxei de poluare el fiind înclinat să achiziţioneze un autoturism second-hand deja
1 Decizia nr. 922/CA/2008 pronunţată în Dosarul nr. 692/97/2008 al Curţii de Apel Alba, Secţia de Contencios Administrativ și Fiscal; Decizia nr. 1153/CA/2008 pronunţată în Dosarul nr. 1981/85/2008 al
Curţii de Apel Alba, Secţia de Contencios Administrativ și Fiscal; Decizia nr. 1146/CA/2008 pronunţată
în Dosarul nr. 1020/85/2008 al Curţii de Apel Alba, Secţia de Contencios Administrativ și Fiscal.
2 Sentinţa civilă nr. 1022/25 03 2008 pronunţată în Dosarul nr. 10189/3/85/2008 al Tribunalului București, Secţia a IX-a - Contencios Administrativ și Fiscal, nepublicată.
3 A se vedea Decizia civilă nr. 2421/2009 a Curţii de Apel Cluj pronunţată în Dosarul nr. 1253/117/2009,
nepublicată.
4 A se vedea I. Gânfălean. M. Tudorașcu, M. Cojan, op. cit., Conferinţa internaţională cu tema: „Unionsrecht und mitgliedstaatliches Recht. Mit besonderer Berücksichtigung der Rechtssprechung”, 31 august - 4
septembrie 2010, Klingenthal- Straβburg.
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înmatriculat în România. Practic, ca urmare a elaborării O.U.G. nr. 50/2008, nu s-a modificat
cu nimic tratamentul fiscal discriminatoriu de care se „bucurau” anterior autoturismele second-hand deja înmatriculate într-un alt stat membru, conform art. 2141 – 2143 Cod fiscal.
Acţiunile privind restituirea celor două taxe pot fi exercitate numai în faţa instanţei de contencios administrative, în condiţiile Legii nr. 554/20041.
Totodată, în cadrul acţiunii promovate în faţa instanţei de contencios în vederea recuperării
celor două taxe, justiţiabilul are posibilitatea de a sesiza Curtea de Justiţie Europeană prin intermediul unei acţiuni preliminare2. În literatura de specialitate s-a arătat că întrebările adresate Curţii de Justiţie Europene prin intermediul acţiunii preliminare ar putea fi redactate după
cum urmează3:
a) Taxa de poluare reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, în forma
iniţială, este compatibilă cu art. 90 parag. 1, art. 90 parag. 2 din Tratatul CE și cu principiul “poluatorul plătește” consacrat de art. 174 alin. (2) din Tratatul CE ?
b) Taxa de poluare reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, în forma
modificată prin Ordonaţa de urgenţă a Guvernului nr. 218/2008 și Ordonaţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2009, este compatibilă cu art. 90 parag. 1, art. 90 parag. 2 din Tratatul CE și cu principiul „poluatorul plătește” consacrat de art. 174 alin. (2) din Tratatul CE?
În opinia autorului mai sus menţionat, la care ne raliem, transmiterea acestor întrebări preliminare este justificată de următoarele motive:
a) Legislaţia naţională, atât în forma iniţială, cât și în forma modificată,poate ridica probleme
atât cu privire la art. 90 parag. 1 din Tratatul CE (interzicerea discriminării fiscale a produselor
similare cu produsele naţionale, provenind dintr-un alt stat membru), cât și cu privire la art. 90
parag. 2 din Tratatul CE (interzicerea protejării producţiei interne).
b) Întrucât legislaţia naţională este fondată, cel puţin la nivel declarativ, pe principiul „poluatorul plătește”, ar fi necesară interpretarea de către Curtea de Justiţie Europeană a dispoziţiilor art. 174 alin. (2) din Tratatul CE și a compatibilităţii reglementării naţionale cu acest text
comunitar. Prin explicaţiile transmise instanţei de la Luxembourg, Onorata Curte ar trebui să
detalieze și împrejurarea că în România, deși fiecare autoturism din parcul auto naţional poluează, selectarea celor care plătesc taxa de poluare se făcea arbitrar, pe criteriul „primei înmatriculări”, în perioada 1.07-14.12.2008. Mai recent, sfera poluatorilor care plătesc taxa de poluare
a fost redusă și mai mult (după 15.12.2008), fiind excluși de la plata taxei cei care înmatriculează autoturisme Euro 4, cu capacitate cilindrică mai mică de 2000 cm.
În concluzie, apreciem că hotărârile prin care instanţele de judecată din România au perceput
cele două taxe ca fiind incompatibile cu legislaţia europeană, prin reţinerea incompatibilităţii
dintre dreptul naţional și dreptul comunitar relevant, reprezintă o modalitate de aplicare corectă
și necesară a normelor europene în materie fiscală.

1 Publicată în Monitorul oficial al Romaniei, partea I, nr. 1154 din 7 decembrie 2004.
2 Dacă instanţa nu este convinsă de modul în care trebuie interpretat raportul dintre norma naţională și
normele comunitare, art. 234 parag. 3 din Tratatul CE obligă instanţa naţională care judecă în ultim grad
să sesizeze Curtea de Justiţie Europeană prin intermediul unei acţiuni preliminare.
3 C.F. Costaș, Incompatibilitatea taxei de poluare prevăzută de O.U.G. nr. 50/2008 cu dreptul comunitar, în
„Curierul fiscal” nr. 11/2009, p. 40.
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Abstract
The object of the legal relationship is subject of different theories, regarding both the necessity of
an object of the legal relationship and the nature of it. Some authors consider that the object of the
legal relationship is the action referred by its content, others that it consists of the goods to which the
rights and obligations of the parts are about. Based on these two opinions, several theories were developed: the ones that consider that the object of the legal relationship can be of only one nature, the
ones that consider that the same object can have a dual nature and the ones that consider a plural
nature of the objet of the legal relationship.
Prin încheierea unor raporturi juridice se urmărește realizarea unor obiective. De multe ori,
prin raporturile juridice care se stabilesc între anumiţi subiecţi se numește dobândirea unor bunuri materiale. Trecerea lor de la producător la consumator. Alteori, unul dintre subiecţi urmărește obţinerea unui serviciu din partea altui subiect specialist într-o anumită profesie [1, pp.
377-378]. Prin urmare, obiectul raportului juridic îl formează acţiunile pe care titularul dreptului
subiectiv le întreprinde sau le poate pretinde și pe care celălalt subiect este obligat a le săvârși sau
a se abţine de a le săvârși.
Obiectul raportului juridic nu trebuie confundat cu conţinutul său. Obiectul este însăși acţiunea la care se referă conţinutul. În privinţa obiectului raportului juridic civil au fost formulate mai
multe opinii, care atestă ideea că într-o etapă de dezvoltare a dreptului nostru civil, era vorba de
o problemă controversată atât sub aspectul necesităţii sale ca element structural distinct, cât și în
ce privește noţiunea ca atare [2, p. 24].
Într-adevăr, uneori s-a negat că obiectul ar fi un element necesar al raportului juridic civil pe
motiv că prin obiect se înţeleg bunurile din lumea exterioară la care se referă drepturile și obligaţiile părţilor, iar asemenea lucruri nu întotdeauna există, adică există raporturi juridice civile care
nu se referă la bunuri, ci numai la acţiuni ori abţineri.
Majoritatea autorilor de specialitate consideră, însă, că obiectul este un element necesar raportului juridic civil, pe motiv că un drept fără obiect ar constitui o noţiune străină de realitate.
De-a lungul timpului, diferiţi autori de specialitate au considerat ca obiecte ale raporturilor
juridice fenomene foarte variate. Această diversitate de opinii face foarte dificilă o clasificare a
obiectelor raporturilor juridice, deoarece e foarte greu să se găsească elemente comune diferitelor
concepţii și un criteriu unic pe baza căruia să se facă o clasificare. A clasifica înseamnă „a distribui materialul după un anumit criteriu, în raport cu diferitele trăsături distinctive” [3, pp. 186189; 4, pp. 224-225; 5, pp. 54-58; 6, pp. 179-181; 7, pp. 111-113]. Un criteriu după care s-ar putea
face o clasificare a concepţiilor privitoare la obiectul raporturilor juridice ar fi cel care are la bază
principiul de a privi fenomenele lumii obiective monist, dualist, trialist sau pluralist. După acest
criteriu a fost alcătuită această clasificare și de către I. Cameniţă.
1.Concepţiile moniste (unitariste). Acestea explică obiectul raportului juridic pornind de la
un singur fenomen, de la un singur factor, o singură substanţă. Adepţii acestui grup de concepţii
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susţin că obiect al raportului juridic poate fi doar o grupă unitară de fenomene, după unii numai
lucrurile, iar după alţii numai conduita oamenilor (acţiunile și nacţiunile) și că includerea în
sfera obiectelor a ambelor fenomene (lucrul material și conduita oamenilor) n-ar avea justificare,
ele fiind de natură diferită.
Adepţii teoriei conform căreia numai lucrul material poate constitui obiect al raportului juridic pornesc de la ideea că oamenii intră în raporturi juridice cu scopul de a-și satisface unele
nevoi materiale. De aici se ajunge la concluzia că acele raporturi juridice în care lucrul lipsește
sunt raporturi fără obiect.
Toate aceste opinii sunt neștiinţifice, deoarece, după cum am arătat, obiectul este un element
necesar al raportului juridic, iar a accepta că obiectul acestui raport îl constituie lucrul material
duce la concluzia că ar exista raporturi juridice lipsite de obiect, ceea ce contravine tezei enunţate
și susţinute de majoritatea autorilor din literatura de specialitate.
O altă teză, care s-a bucurat de o mai largă adeziune decât prima enunţată, este cea conform
căreia obiectul raportului juridic îl constituie conduita umană (acţiunile și inacţiunile). Susţinătorii acestei teze pornesc de la faptul că raportul juridic este un raport dintre oameni, și nu între
oameni și lucruri.
În literatura de specialitate contemporană, teoria obiect-acţiune are foarte mulţi adepţi. Marea lor majoritate își motivează opinia și anume prin faptul că raportul juridic, fiind un raport
social, reglementează relaţiile dintre oameni, iar nu relaţiile dintre oameni și lucruri.
Spre exemplu, profesorul Ernest Lupan, în lucrarea sa „Drept civil – Teoria generală” definește obiectul raportului juridic ca fiind „acţiunea sau inacţiunea, adică conduita la care este îndrituit subiectul activ și de care este ţinut subiectul pasiv” [8, p. 88]. Pe lângă aceasta, autorul consideră că lucrul nu poate fi cuprins în obiectul raportului juridic. Pentru motivarea acestei păreri
pornește de la faptul că acţiunea sau inacţiunea, deci conduita oamenilor, reprezintă un element
intrinsec al raportului juridic, pe când lucrul material la care se referă conduita părţilor în raporturile patrimoniale aparţine lumii exterioare, și deci, nu poate fi considerat obiect al raportului
juridic. Deși în limbajul juridic curent se vorbește de „bun ca obiect al raportului juridic”, autorul
consideră că aceasta se explică prin faptul că, în raporturile patrimoniale „conduita părţilor se
referă la bunuri”, însă în sens strict știinţific, nici în asemenea situaţii lucrurile (bunurile) nu
constituie obiect al raportului juridic [8, p. 89]
Același autor, însă într-o altă lucrare, rămâne fidel concepţiei sale privind obiectul raportului juridic. Astfel, analizând structura raportului juridic de mediu, profesorul E. Lupan afirma
că „obiectul raportului juridic de mediu constă în acţiunile sau inacţiunile acestora (ale oamenilor), adică în conduita lor în cadrul unor astfel de raporturi juridice. Aceste acţiuni privesc
activitatea pozitivă sau negativă, a subiectelor de drept în domeniul poluării sau protecţiei mediului” [9, p. 160].
Autorului sus citat i se alătură și profesorul Liviu Pop, care, analizând raportul juridic de obligaţii, care este „ca orice alt raport juridic, o legătură de drept între persoane”, afirmă că obiectul
acestui raport juridic constă în „conduita concretă – acţiunea sau inacţiunea – la care este îndrituit subiectul activ și de care este ţinut subiectul pasiv. Cu alte cuvinte, obiectul constă în ceea ce
creditorul poate pretinde de la debitor și acesta din urmă trebuie să îndeplinească, adică însăși
prestaţia” [10, p. 14].
Una din cele mai frecvente critici care au fost aduse concepţiei analizate a fost aceea că prin
considerarea obiectului raportului juridic ca fiind acţiunea (inacţiunea) părţilor, adică conduita lor,
s-ar ajunge la confundarea obiectului raportului juridic cu conţinutul acestuia. Profesorul Liviu Pop
vine în întâmpinarea acestei critici, susţinând că: „obiectul nu se confundă cu conţinutul raportului
de obligaţii. Prin conţinut se înţeleg drepturile de creanţă și obligaţiile subiecţilor, adică posibilităţile juridice de a desfășura anumite acţiuni și îndatoririle juridice corespunzătoare. Obiectul constă
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în înseși acele acţiuni pe care subiectul activ le poate pretinde de la debitor, acesta din urmă fiind
ţinut a le săvârși sau a se abţine de la săvârșirea lor” [10, p. 15].
Pentru a întări și a argumenta cele susţinute, autorul menţionat analizează în continuare conţinutul prestaţiei la care sunt îndreptăţite sau de care sunt ţinute părţile. Astfel, prestaţia de a da
înseamnă îndatorirea debitorului de a constitui sau transmite un drept real (de exemplu: obligaţia
vânzătorului de a transmite cumpărătorului dreptul de proprietate asupra lucrului vândut); prestaţia de a face este îndatorirea subiectului pasiv de a efectua o lucrare, un serviciu și, în general,
orice prestaţie pozitivă în favoarea subiectului activ, cu excepţia transmiterii sau constituirii unui
drept real (de exemplu: prestaţia vânzătorului de a preda bunul vândut). Aceste două prestaţii
constau într-o conduită pozitivă. În schimb, prestaţia de a nu face, constă într-o conduită negativă, adică în abţinerea debitorului de la ceva ce ar fi putut face dacă nu s-ar fi obligat faţă de creditor (de exemplu: obligaţia autorului unei opere literare care a încheiat un contract de publicare cu
o anumită editură, de a nu încheia, o perioadă de timp, cu privire la aceeași lucrare, un alt asemenea contract, cu o altă editură). După cum se poate lesne observa, fiecare din cele trei prestaţii,
constau într-o conduită umană, iar, cum obiectul raportului juridic de obligaţii îl constituie prestaţia, rezultă implicit și explicit că obiectul acestui raport constă într-o acţiune sau inacţiune.
La această teză se aliniază și M.N. Costin, în lucrarea sa „Dreptul Comerţului Internaţional”. Referindu-se la raportul juridic de comerţ internaţional, autorul afirmă că acesta este un raport obligaţional. Prin urmare, „obiectul său este invariabil prestaţia la care se îndatorează debitorul faţă de creditorul său” [11, p. 90]. După cum a precizat și într-o lucrare anterioară [12, p. 18], și în lucrarea sus-citată,
M. N. Costin definește cuvântul „prestaţie”, afirmând că acesta „desemnează în mod generic conduita,
comportamentul pe care debitorul trebuie să le aibă faţă de creditor și respectiv, pe care acesta din
urmă este îndreptăţit să-l pretindă în vederea satisfacerii intereselor sale legitime”. Această conduită se
concretizează fie în acţiunea de a da sau de a face, fie în inacţiunea debitorului adică în a nu face ceva
în folosul creditorului sau a persoanei (persoanelor) desemnate de către acesta.
Referindu-se la raportul juridic de muncă născut prin încheierea contractului individual de
muncă, profesorul D. V. Firoiu afirmă că obiectul acestui raport juridic este „acţiunea la care este
îndrituită o parte și de care este ţinută cealaltă parte (subiect)” [13, p. 90]. Privit prin prisma celor
două subiecte ale raportului juridic, obiectul este diferit. Astfel, pentru cel ce se angajează prestarea muncii pe care i-o pretinde cel care îl angajează este obiectul raportului juridic de muncă, iar
pentru cel ce angajează obiectul este salarizarea persoanei angajate. „Așadar – concluzionează
autorul citat – ambele subiecte ale raportului juridic de muncă sunt ţinute la o conduită pozitivă:
pentru cel ce prestează munca conduita constând din a face – a presta munca, iar pentru cel ce
angajează conduita sa pozitivă se concretizează în a da – a plăti salariul” [13, p. 90], Având în
vedere aceste afirmaţii, și acest autor se înscrie în categoria celor care aderă la teza obiect – conduită (acţiune / inacţiune).
Autorilor deja citaţi li se alătura Rodica Narcisa Petrescu, în lucrarea sa „Drept administrativ”.
După ce trece în revistă opiniile exprimate în literatura de specialitate cu privire la obiectul raportului juridic, autoarea apreciază că „părerea potrivit căreia obiectul raportului juridic îl constituie
acţiunea sau conduita părţilor corespunde mai bine specificului raporturilor juridice administrative” [14, p. 169]. Astfel, diferite acţiuni ale subiectelor, cum ar fi de executare a actelor juridice,
de execuţie a unor lucrări, de prestare a unor servicii, de control, de coordonare și îndrumare etc.
constituie obiectul raportului juridic administrativ.
În același sens Ioan Albu, analizând raportul juridic de obligaţie, afirmă că obiectul obligaţiei este
prestaţia la care se îndatorează debitorul faţă de creditor. Prestaţia este „conduita pe care creditorul o
poate pretinde de la debitor și pe care acesta este îndatorat să o îndeplinească, conduită sau comportament care constă în acţiunea sau inacţiunea debitorului de a da, de a face sau de a nu face ceva în
folosul creditorului (sau a persoanei ori a persoanelor desemnate de către creditor)” [3, p. 189].
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2. Concepţii dualiste. Nefiind în contradicţie cu adepţii teoriei obiect-conduită, unii autori
se desprind din rândul acestora prin faptul că nu pot exclude în totalitate lucrul material din
sfera obiectului anumit raporturi juridice patrimoniale. Susţinătorii acestui punct de vedere
„au creat în mod artificial o situaţie specială obiectului în raporturile juridice patrimoniale,
considerând că în acest caz intervine și un lucru… «obiect extern »…« obiect special »…«
obiect derivat » [15, p. 376].
În raporturile juridice nepatrimoniale autorii din această din urmă grupă adoptă concepţia
unitaristă obiect-conduită, deci nu se diferenţiază de cei pe care i-am analizat anterior. În schimb,
diferenţa începe să apară când este vorba despre raporturile juridice patrimoniale, raporturi care
se referă la bunuri. Neputând exclude complet lucrurile din sfera obiectului, unii autori susţin că
aceste raporturi au obiect juridic – conduita părţilor – și un obiect material derivat exterior, dar
care este obiect al raporturilor juridice de ordinea a doua.
Trăsătura esenţială a concepţiilor dualiste, care nu reprezintă altceva decât o variantă a concepţiilor moniste obiect-acţiune, constă în considerarea că cele două obiecte, fiind de natură
diferită, nu pot fi puse pe același plan și socotite ca obiecte juridice ale raporturilor juridice.
Unul dintre ele – conduita – este obiect juridic, iar celălalt – lucrul – constituie obiect de ordinea a doua, exterior, derivat, indirect. Astfel, obiectul raportului juridic cu conţinut patrimonial îl formează două fenomene diferite prin natura lor, această soluţie fiind impusă de existenţa
fenomenului nemijlocit din raportul juridic – lucrul material, fără de care drepturile și obligaţiile nu s-ar putea obiectiviza.
Concepţia dualistă are mai multe variante care diferă doar prin denumirea dată obiectului exterior, lucrului material. Trăsătura comună a acestor variante constă în faptul că recunosc ca obiect juridic al relaţiilor de drept conduita oamenilor. Din punctul de vedere al
denumirii date obiectului material se disting următoarele variante ale teoriei dualiste: teoria
obiectului exterior, derivat, teoria obiectului direct și a obiectului indirect și teoria obiectului
fizic al raportului juridic.
3. Concepţia pluralităţii obiectelor raportului juridic. În afară de teoriile care au fost enunţate până acum, în literatura juridică a fost exprimat și punctul de vedere potrivit căruia nu toate
raporturile juridice au același obiect.
Adepţii acestei concepţii pornesc de la faptul că unele raporturi juridice iau naștere în legătură cu anumite bunuri (raporturile juridice patrimoniale), iar altele în legătură cu anumite fenomene neevalubile în bani (raporturile nepatrimoniale). În primul caz obiectul raportului juridic
este un lucru material, în al doilea caz, conduita omului (acţiunea / inacţiunea). În cazul drepturilor reale obiectul este întotdeauna un lucru, iar în raporturile de obligaţii – lucrurile sau prestaţiile (acţiuni sau inacţiuni).
În unele lucrări de teoria generală a dreptului, pornindu-se de la aceeași distincţie între raporturile juridice cu caracter patrimonial și cu cele cu caracter nepatrimonial, se susţine că obiectul
primei categorii de raporturi juridice îl formează lucrurile, teză ce își găsește confirmarea și consfinţirea în legislaţie.1 Obiectul raporturilor juridice nepatrimoniale îl constituie acţiunile și abţinerile oamenilor. S-ar părea că între această concepţie, ce poate fi numită bipartită și cea dualistă
ar exista asemănări, deoarece ambele consideră două fenomene ca fiind obiectul raportului juridic – conduita și lucrurile. În realitate, între cele două teorii există deosebiri de esenţă. Astfel,
concepţiile dualiste susţin că în raporturile juridice cu caracter patrimonial avem, în fiecare, un
obiect dublat: unul juridic (conduita), altul material, derivat, indirect (lucrul). Dimpotrivă, în
concepţia bipartită, se susţine că raportul juridic cu caracter patrimonial nu poate avea decât un
1 Art. 962 din Codul civil are urmatorul continut: „Obiectul conventiilor este acela la care partile sau numai una din parti se obliga”;
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singur obiect – lucrul – la care se referă drepturile și obligaţiile părţilor; Acţiunea sau inacţiunea pot fi obiecte doar în raporturile juridice nepatrimoniale. Prin urmare, concepţia bipartită,
ca și concepţia pluralistă, respinge teoria dualistă a obiectului dedublat în obiect juridic și
obiect material.
Alţi autori afirmă că, pe lângă lucruri și conduita oamenilor, mai există și alte valori care pot
forma obiectul raportului juridic.
Astfel, I. Demeter și I. Ceterchi, după ce definesc obiectul raportului juridic ca fiind „acel fenomen asupra căruia sunt îndreptate drepturile subiective și obligaţiile participanţilor la raportul
juridic”, aduc în sprijinul acestei definiţii conţinutul articolului 963 Cod civil în care se precizează
că numai lucrurile ce sunt în circuitul civil pot fi obiectul unui contract, iar obligaţia trebuie să
aibă ca obiect un lucru determinat cel puţin în specia sa (art. 964 C.civ.). Analizând aceste reglementări ale Codului civil, autorii concluzionează: „Ca obiecte materiale ale raportului juridic
apar lucrurile (bunurile) în raporturile patrimoniale…”. Obiect al raportului juridic mai pot fi
diferite valori nepatrimoniale, ca onoarea, numele, sănătatea, integritatea corporală, libertatea
persoanei, creaţiile literare, artistice (dreptul de autor).
Conduita oamenilor – săvârșirea anumitor acţiuni sau abţinerea de a săvârși anumite acţiuni
– de asemenea poate fi obiect al unor serii întregi de raporturi juridice” [15, p. 39].
Această teză, care, pe lângă lucruri și conduita oamenilor, mai consideră ca obiecte ale raporturilor juridice și valorile nepatrimoniale, este dominantă în concepţia tripartită.
Analizând aceste teorii cu privire la obiectul raportului juridic suntem alături de alţi autori și
consideram ca obiectul raportului juridic civil constă în acţiunea sau inacţiunea, adică in conduita la care este îndrituit subiectul activ și de care este ţinut subiectul pasiv.
După cum rezultă din cele ce precede, obiectul și conţinutul raportului juridic civil concret
nu se confundă, fiind vorba de două elemente ale aceleiași instituţii juridice. Posibilitatea și
îndatorirea unei conduite nu pot fi și nici nu trebuie confundate cu însăși conduita. Într-un
raport juridic civil de vânzare-cumpărare, de pildă, obligaţia vânzătorului de a preda bunul
vândut și dreptul cumpărătorului de a pretinde predarea acestuia sunt cuprinse în conţinutul
raportului respectiv, iar acţiunea efectivă de predare și primire nu poate fi altceva decât obiectul acelui raport juridic.
Între conţinutul și obiectul raportului juridic civil există, desigur, o interdependenţă, evidenţiabilă prin următoarele: când conţinutul unui raport juridic civil este complex, fiind format dintr-o pluralitate de drepturi civile subiective și obligaţii corelative, tot complex va fi și
obiectul său, format din mai multe acţiuni ori inacţiuni la care părţile sunt îndrituite, respectiv
de care sunt ţinute.
Într-adevăr, acţiunea sau inacţiunea la care este îndrituit subiectul activ, respectiv de care este
ţinut subiectul pasiv nu sunt confundabile cu drepturile și obligaţiile părţilor, acestea constituind
conţinutul raportului juridic civil. Posibilităţile juridice ale unor acţiuni (drepturile) și îndatoririle juridice corespunzătoare nu se confundă cu conduita însăși.
Obiectul și conţinutul sunt elemente structurale independente, distincte ale raportului juridic
civil concret. Cu toate acestea, ele se află într-o strânsă legătură; drepturile și obligaţiile ar fi lipsite de conţinut fără obiect, după cum și obiectul ar fi o simplă iluzie în lipsa dreptului și obligaţiei
juridice corelative. Astfel, de exemplu, în cadrul unui contract de vânzare-cumpărare obligaţia
vânzătorului de a preda bunul vândut și dreptul cumpărătorului de a pretinde predarea sa sunt
cuprinse în conţinutul raportului juridic civil, pe când acţiunea efectivă de predare și primire a
bunului vândut constituie obiectul acestui raport juridic civil.
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Abstract
The complaint about the legality of an administrative act is a way of protecting one’s rights, during a trial. Such mean of defence exists in French law, was recognised in Romanian jurisprudence
since the inter-war period, and it is recognised by the law of the European Union. Art. No.4 of the
Romanian Law No. 554/2004 recognises the possibility that, in case the solution of a trial depends
on the legality of an administrative act, the interested party or the judge ex officio can demand the
examination of the legality of that act. This legal article started a contradiction of opinions between
the Romanian Parliament and the Romanian High Court of Cassation and Justice, concerning its
interpretation. The doctrine has parted between the two opinions with lots of arguments. The Romanian Constitutional Court was apprised and decided that article no. 4 is in accordance with the
Constitution. In this context, the article analyses the opinions related to the controversial legal text,
considering some results of the jurisprudence and the conflict between the decisions of the Constitutional Court and the High Court of Cassation and Justice.
Excepţia privind nelegalitatea actului administrativ a fost consacrată pe cale jurisprudenţială
în dreptul francez, unde, în cazul în care cel vătămat nu mai este în termen pentru a contesta pe
cale directă un act administrativ, legalitatea acestuia poate fi pusă în discuţie în cazul promovării
unei acţiuni împotriva unui act subsecvent, emis în aplicarea celui dintâi. Jurisprudenţa a statuat
în sensul că poate fi cercetată doar legalitatea actelor normative, nu și a celor individuale definitive, căci altminteri s-ar putea aduce atingere unor drepturi deja câștigate. Totuși, în mod excepţional s-a admis că poate fi verificată și legalitatea unor acte administrative individuale definitive,
respectiv cele care au cauzat un prejudiciu [1, p.339].
În dreptul românesc excepţia de nelegalitate a fost consacrată pe cale jurisprudenţială în perioada interbelică. Nu au existat discuţii în mod expres privind natura normativă sau individuală a actului administrativ a cărui legalitate ar putea fi controlată pe această cale. În literatura de specialitate s-a arătat însă că în această perioadă controlul pe calea excepţiei de nelegalitate era mai cuprinzător, extinzând-se și asupra actelor administrative normative (care nu puteau fi controlate pe cale
directă) [2, p.25], precum și că existenţa unor fine de neprimire pentru controlul pe cale directă a
unor acte administrative nu constituia un impediment pentru verificarea lor pe calea excepţiei de
nelegalitate, fiind vorba de un mijloc de apărare într-o anumită cauză și pentru o anumită parte [3,
p.160]. După anul 1990, anterior intrării în vigoare a legii nr. 554/2004, jurisprudenţa recunoscuse
posibilitatea ca, în cazul în care în cursul unui proces, una din părţi își apăra drepturile cu dispoziţiile unui act administrativ, cealaltă parte să invoce nelegalitatea respectivului act, urmând ca instanţa care judeca litigiul să se pronunţe asupra pretinsei nelegalităţi pentru a putea soluţiona corect
litigiul. S-a mai susţinut că partea ameninţată în cursul unui proces cu aplicarea unui act administrativ care nu i-a fost comunicat, poate ridica excepţia de nelegalitate cu privire la acel act, dacă de
soluţionarea acestei excepţii depinde însăși soluţia acţiunii principale [4, p.21]. Întrucât comunicarea vizează doar actele administrative cu caracter individual, rezultă din ultima, cât și din celelalte
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susţineri menţionate, că în doctrina românească se aprecia că excepţia poate fi ridicată și faţă de
un act administrativ cu caracter individual. Această interpretare este susţinută și de practică, spre
exemplu, prin Sentinţa civilă nr. 3329/2006 a Judecătoriei Cluj-Napoca, nepublicată, s-a constatat, în cadrul unui proces civil care avea ca obiect revendicarea unui teren, că este nelegală o hotărâre a Consiliului local Cluj-Napoca prin care a fost concesionată o suprafaţă de teren în vederea edificării unor construcţii, deoarece Legea nr. 50/1991 interzicea concesionarea terenurilor
care au intrat în patrimoniul localităţilor prin expropriere, până la adoptarea legii care va reglementa situaţia juridică a acestor terenuri. Respectiva hotărâre de consiliu local avea fără îndoială
un caracter individual întrucât determina beneficiarul dreptului de a concesiona, conferindu-i
dreptul de a încheia contractul.
Prin Legea nr. 554/2004, legiuitorul a dorit să consacre printr-un text de lege acest mijloc de
apărare împotriva unor eventuale nelegalităţi ale administraţiei care, prin drepturile conferite
unor persoane, ar putea aduce atingere drepturilor altora. Astfel, în articolul 4 al legii s-a prevăzut
că: „(1) Legalitatea unui act administrativ unilateral poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepţie, din oficiu sau la cererea părţii interesate. În acest caz, instanţa, constatând
că de actul administrativ depinde soluţionarea litigiului pe fond, va sesiza prin încheiere motivată
instanţa de contencios administrativ competentă, suspendând cauza”.
Faţă de conţinutul acestui text, în practica judiciară s-au ridicat două probleme: (1) dacă pe
calea excepţiei poate fi verificată și legalitatea actelor administrative normative, sau numai a celor
individuale și (2) dacă excepţia poate fi ridicată și faţă de acte administrative care au intrat în
vigoare anterior intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004.
(1) Posibilitatea ridicării excepţiei de nelegalitate pentru actele administrative cu caracter normativ.
În soluţionarea diverselor excepţii ridicate, practica judiciară a Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie, urmată de cea a instanţelor locale, a făcut deseori referire la doctrina și practica judiciară
franceză, arătând spre exemplu că reclamantul procesului ce se poartă pe fondul cauzei poate ridica excepţia de nelegalitate doar dacă actul care formează obiectul litigiului fondului este dat în
aplicarea actului a cărui nelegalitate se solicită a fi verificată pe calea excepţiei1. Totuși, luând în
discuţie posibilitatea ca excepţia să fie ridicată și faţă de un act administrativ cu caracter normativ,
Înalta Curte de Casaţie și Justiţie a dat un răspuns afirmativ, arătând că legiuitorul folosește noţiunea de „act administrativ” fără a face distincţie asupra caracterului normativ sau individual al
acestuia, situaţie în care în aplicarea dispoziţiilor legale nu se poate face o asemenea distincţie,
conform principiului ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus (unde legea nu distinge,
nici noi nu trebuie să distingem), spre exemplu în Decizia nr. 26/2006 a Secţiei de contencios administrativ și fiscal [5, pp. 8-10]. O asemenea interpretare a introdus însă o eroare de sistem, în
special în cazurile în care în temeiul unui act administrativ cu caracter normativ nelegal s-au emis
concomitent un mare număr de acte administrative individuale. Contestându-se actele administrative individuale și ridicându-se simultan excepţia de nelegalitate a actului administrativ normativ în faţa multor instanţe din ţară și a multor complete ale unei instanţe simultan, au fost pronunţate soluţii contrarii, astfel încât pentru unii actul administrativ individual vătămător a fost anulat
iar pentru alţi justiţiabili a fost menţinut în vigoare. Un exemplu grăitor, din categoria celor mai
grave situaţii raportat la instanţa care a pronunţat hotărârile contrarii, îl reprezintă următoarea
speţă. Doi soţi realizează lucrări de îmbunătăţire a imobilului în care locuiesc. În baza dispoziţiilor
articolului 65, aliniatul (5) al Ordonanţei Guvernului nr. 7 / 2001, fiecare din cei doi soţi, prin cereri separate, solicită deducerea din impozitul global datorat personal a sumei reprezentând
1 În acest sens Sentinţa civilă nr. 1905/2008, irevocabilă, a Tribunalului Cluj, Secţia mixtă de contencios
administrativ și fiscal, de conflicte de muncă și asigurări sociale, inedită.
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contribuţia sa la efectuarea acestor îmbunătăţiri. Autoritatea administrativă respinge ambele cereri, întemeindu-și refuzul pe prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 716 /6
mai 2004, respectiv punctul 2.2 al Normelor metodologice pentru aplicarea ordonanţei aprobate
prin acest ordin. Fiecare dintre cei doi soţi se adresează instanţei de contencios administrativ
competente, solicitând recunoașterea dreptului și invocând nelegalitatea dispoziţiilor Ordinului
Ministrului Finanţelor Publice nr. 716 /6 mai 2004. Analizând legalitatea acestui act administrativ normativ, ambele complete ale Curţii de Apel Cluj se pronunţă în sensul legalităţii acestui act
și resping acţiunea fiecărui reclamant. În recurs însă, Înalta Curte de Casaţie și Justiţie, Secţia de
contencios administrativ, respinge recursul unuia din cei doi soţi, prin Decizia civilă nr.
183/19.01.2006 și admite recursul celuilalt soţ, prin Sentinţa civilă nr. 781/07.03. 2006. Astfel, situaţii juridice care își au izvorul în aceeași activitate cu consecinţe juridice au fost soluţionate
diferit chiar de instanţa supremă. Nu este însă singura situaţie de acest fel și in multe cazuri, cum
ar fi cazul restituirii proprietăţilor, soluţii contrare referitoare la legalitatea unor norme de aplicare a legii aprobate prin Hotărâre de Guvern au condus la soluţii contrare privind restituirea sau
nu a unor imobile deosebit de valoroase. În general, chiar dacă Înalta Curte de Casaţie și Justiţie
ar avea un punct de vedere unitar cu privire la nelegalitatea textelor, mulţi justiţiabili, descurajaţi
de respingerea pe fond a excepţiei de către Curtea de Apel și de cheltuielile pe care le-ar presupune recursul la instanţa supremă, vor suporta consecinţele hotărârii primei instanţe.
Exemplele noastre evidenţiază fără îndoială că nu este vorba în toate aceste cazuri de erori judiciare, ci de erori de sistem care permit instanţelor de judecată pronunţarea unor hotărâri contrare în
cazul analizării unor cazuri identice. Frustrarea justiţiabililor aflaţi în aceste situaţii, dintre care
poate cea mai gravă o reprezintă soluţiile contrare ale instanţei supreme, este deplin îndreptăţită,
văzând încălcat dreptul lor de egalitate în faţa legii.
Sesizând situaţia produsă, legiuitorul a modificat textul articolului nr. 4, înţelegând să excludă
actele administrative normative de la verificarea pe calea excepţiei de nelegalitate, rămânând ca
ele să fie verificate doar pe calea acţiunii directe (contestarea actelor administrative cu caracter
normativ fiind imprescriptibilă potrivit dispoziţiilor art. 11 alin. 4), cu consecinţa anulării lor în
cazul constatării nelegalităţii, efectele producându-se pentru toţi justiţiabilii din momentul constatării nelegalităţii de către o instanţă de judecată. Astfel, fraza întâia din aliniatul (1) al articolului 4 a fost modificată la forma: „Legalitatea unui act administrativ unilateral cu caracter individual, indiferent de data emiterii acestuia, poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces, pe cale de
excepţie, din oficiu sau la cererea părţii interesate”. Cu toate că, în opinia noastră, textul era clar și
motivul modificării dispoziţiilor art. 4 sub acest aspect era evident, Înalta Curte de Casaţie și
Justiţie, prin jurisprudenţa sa, a apreciat că în continuare excepţia de nelegalitate poate fi ridicată
și cu privire la actele administrative normative, argumentând că în fraza a doua a aliniatului (1)
din articolul 4 se arată că „In acest caz, instanţa, constatând ca de actul administrativ depinde soluţionarea litigiului pe fond, sesizează, prin încheiere motivată, instanţa de contencios administrativ
competentă şi suspendă cauza”, folosindu-se doar sintagma „act administrativ” și nu „act administrativ individual”. Prin urmare, arată Înalta Curte de Casaţie și Justiţie, considerând textul articolului 4 în ansamblul său, se poate afirma că legiuitorul se referă la toate actele administrative,
fără a distinge între cele individuale și cele normative (Decizia nr. 1173/2007 a Înaltei Curţi de
casaţie și Justiţie) [6, p.16-21]. Alături de alţi autori [2, p.30], și pentru motivele expuse anterior,
apreciem că este eronată o asemenea interpretare.
Obligativitatea atacării pe cale directă ridică însă o problemă procedurală, în situaţia în care una
din părţile litigiului de fond se apără invocând, pe parcursul litigiului, un act administrativ normativ. În această situaţie, cealaltă parte ar trebui să deschidă o acţiune directă pentru anularea acelui
act, dacă îl consideră nelegal, urmând să solicite suspendarea litigiului pe fond până la soluţionarea
acelei acţiuni. Însă, conform dispoziţiilor art. 7 aliniatul (1) coroborat cu aliniatul (11), cel ce înain304

tează o acţiune pentru anularea actului administrativ normativ trebuie să exercite procedura administrativă prealabilă și să aștepte trecerea perioadei în care administraţia este obligată să răspundă
pentru a se putea adresa instanţei de judecată. Pentru asemenea situaţii, s-ar putea modifica dispoziţiile legii nr. 554/2004, în sensul completării aliniatului (11) al articolului 7 cu următorul text:
„Procedura prealabilă nu este necesară în cazul în care de legalitatea actului administrativ normativ
depinde soluţionarea unui litigiu aflat pe rolul instanţelor de judecată, început înaintea contestării
actului administrativ”. În cazul în care acţiunea reclamantului vizează anularea unui at administrativ individual emis în baza unui act administrativ normativ apreciat ca fiind nelegal, acesta va trebui
să efectueze procedura prealabilă faţă de ambele acte simultan și în cazul respingerii recursurilor
graţioase va înainta simultan acţiunile pentru anularea actului administrativ cu caracter individual
și a celui cu caracter normativ, urmând a solicita suspendarea acţiunii având ca obiect anularea actului administrativ individual până la soluţionarea acţiunii având ca obiect anularea actului administrativ normativ. Se poate ca durata procesului să crească în acest mod, dar nu semnificativ, având
în vedere că acţiunile în contencios administrativ se soluţionează cu celeritate, dar legalitatea actului
administrativ normativ va fi soluţionată definitiv, cu efecte erga omnes.
(2) Posibilitatea ridicării excepţiei de nelegalitate pentru actele administrative care au intrat în vigoare anterior Legii nr. 554/2004.
Încă de la intrarea în vigoare a Legii nr. 554/2004 Înalta Curte de Casaţie și Justiţie a respins excepţiile de nelegalitate ridicate pentru actele administrative, individuale sau normative, intrate în
vigoare înainte de această lege ca inadmisibile. Instanţa supremă a arătat că a verifica legalitatea
acestor acte în temeiul articolului 4 din Legea nr. 554/2004 ar însemna o aplicare retroactivă a legii.
Nu am achiesat la acest punct de vedere, considerând că noua lege a contenciosului administrativ nu
face decât să legifereze o practică judiciară faţă de care a schimbat doar competenţa de soluţionare a
excepţiei (potrivit legii noi competenţa aparţine instanţei de contencios administrativ nu instanţei
care judecă litigiul în fond). Astfel, conform practicii Înaltei Curţi de casaţie și Justiţie, dacă înainte
de intrarea în vigoare a Legii 554/2004 ar fi fost posibilă ridicarea excepţiei de nelegalitate indiferent
de data emiterii actului, în baza practicii judiciare care a consacrat această posibilitate, prin intrarea
în vigoare a acestei legi s-a limitat posibilitatea verificării legalităţii actelor administrative individuale la cele intrate în vigoare după această lege. Intenţia legiuitorului în mod evident nu a fost aceasta,
dimpotrivă, acesta a dorit să consacre la nivel de normă juridică posibilitatea ridicării excepţiei de
nelegalitate. Acest punct de vedere a mai fost susţinut atât în doctrină, unde s-a arătat că a limita
controlul, raportat la momentul emiterii actului, înseamnă a afecta posibilitatea de protecţia a cetăţeanului împotriva actelor administrative individuale, ceea ce nu poate fi acceptat [7, p. 188] cât și
în unele hotărâri judecătorești, cum ar fi Decizia nr. 617/2007 a Curtii de Apel Cluj [8, p.277].
Faţă de practica neschimbată a instanţei supreme, legiuitorul a simţit nevoia să intervină, modificând textul legii astfel încât voinţa sa, ca excepţia de nelegalitate să poată fi ridicată faţă de orice act
administrativ individual indiferent de intrarea lui în vigoare, să rezulte neîndoios. Prin Legea nr.
262/2004 s-a corectat această practică, arătându-se expres în conţinutul art. 4 că excepţia poate fi ridicată faţă de un act administrativ individual indiferent de data intrării lui în vigoare și că în cazul în
care excepţia de nelegalitate vizează un act administrativ unilateral emis anterior intrării în vigoare a
prezentei legi, cauzele de nelegalitate urmează a fi analizate prin raportare la dispoziţiile legale în vigoare la momentul emiterii actului administrativ. Mai mult decât atât, legiuitorul a înţeles să repare
nedreptatea făcută justiţiabililor cărora instanţele le-au respins ca inadmisibile excepţiile de nelegalitate ridicate în legătură cu acte administrative emise înainte de intrarea în vigoare a acestei legi, art.
III al Legii nr. 262/2007 arătând că hotărârile judecătorești pronunţate în baza Legii nr. 554/2004,
rămase definitive și irevocabile fără soluţionarea pe fond a excepţiei de nelegalitate, care a fost respinsă ca inadmisibila, pot forma obiectul unei cereri de revizuire, care se poate introduce în termen de 3
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luni de la intrarea în vigoare a acelei legi. Pentru cauzele aflate pe rolul instanţelor la momentul intrării în vigoare a Legii nr. 262/2007, prin art. II alin. 2 al acestei legi s-a stabilit că dispoziţiile referitoare
la excepţia de nelegalitate și la garanţiile procesuale prevăzute de Legea nr. 554/2004, cu modificările
ulterioare, se aplica și cauzelor aflate pe rolul instanţelor la data intrării în vigoare a legii.
Practica Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie a rămas însă neschimbată, această instanţă continuând să respingă excepţiile ridicate cu privire la acte administrative intrate în vigoare anterior Legii
nr. 554/2004. În motivarea hotărârilor pronunţate, instanţa supremă a formulat critici asupra textului articolului 4 privind încălcarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 15 alin. (2) și art. 20 alin. (2),
cu referire la art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale
și la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Se susţine, în acest sens, că ar fi permisă „repunerea pe rolul instanţelor judecătorești, în mod repetitiv, fără limită în timp, a controlului
de legalitate a unui act administrativ unilateral cu caracter individual, fie de către subiectul de drept
determinat căruia i se adresează, fie de către terţe persoane, care însă au manifestat o atitudine pasivă prin neexercitarea în termenul legal, sub imperiul legii aplicabile, a acţiunii în anulare”, încălcându-se astfel „dreptul la un proces echitabil, cu componentele sale: dreptul la justiţie și principiul
securităţii raporturilor juridice”. De asemenea, s-a considerat că textele de lege criticate contravin și
prevederilor art. 6 din Codul bunei administraţii, aprobat prin Recomandarea CM/REC din 20 iunie 2007 a Consiliului de Miniștri al Uniunii Europene, potrivit căruia administraţiile publice nu
pot lua măsuri retroactive, în afara excepţiilor legal justificate, și nu pot aduce atingere drepturilor
câștigate și situaţiilor juridice legal constituite, decât în împrejurări urgente de interes public. În
plus, arată că în mod constant Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene a reţinut, în ceea ce
privește posibilitatea de invocare a excepţiei de nelegalitate a actelor instituţiilor comunitare, că,
„atunci când partea îndreptăţită să formuleze o acţiune în anulare împotriva unui act comunitar
depășește termenul-limită pentru introducerea acestei acţiuni, trebuie să accepte faptul că i se va
opune caracterul definitiv al actului respectiv și nu va mai putea solicita în instanţă controlul de legalitate al actului respectiv nici chiar pe calea incidentă a excepţiei de nelegalitate”. Instanţa supremă
a mai susţinut că actul administrativ necontestat în termen dobândește forţa juridică a unei hotărâri
judecătorești irevocabile. Aceste susţineri au fost reiterate de Înalta Curte de Casaţie și Justiţie în
cuprinsul expunerii motivelor excepţiei de neconstituţionalitate a articolului 4 al legii nr. 554/2004,
cu care a investit de mai multe ori Curtea Constituţională a României.
Curtea Constituţională, a respins însă în mod repetat excepţia ridicată. Punctul de vedere exprimat
de Guvernul României a fost acela că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, textele de
lege criticate constituie norme procedurale, care sunt de imediată aplicare și „instituirea posibilităţii
examinării unui act administrativ individual în raport cu actul normativ în baza căruia a fost edictat
apare ca o consacrare a dreptului de acces la justiţie, imposibilitatea contestării unui astfel de act - care
nu este supus controlului de neconstituţionalitate - constituind un obstacol în calea exercitării efective
a dreptului de acces la un tribunal”. În plus, Guvernul a precizat că „sunt asigurate premisele respectării rezonabilităţii duratei procesului”, întrucât excepţia de nelegalitate se judecă cu celeritate. În schimb,
Avocatul Poporului a apreciat întemeiată excepţia ridicată de Înalta Curte de casaţie și Justiţie.
Răspunzând criticilor aduse textului de lege, Curtea Constituţională a arătat că excepţia de nelegalitate, instituită prin art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, constituie un
mijloc procedural prin care partea interesată poate contesta legalitatea unui act administrativ unilateral cu caracter individual de care partea adversă înţelege să se prevaleze pentru a-și
demonstra pretenţiile sau pentru a-și apăra ori valorifica un drept. Principiul stabilităţii raporturilor
juridice nu poate implica promovarea unui drept prin intermediul unei ilegalităţi. Contestarea pe
cale incidentală a legalităţii, indiferent de data la care a fost emis actul administrativ, se justifică prin
necesitatea exercitării unui control de legalitate fără de care soluţia pronunţată de instanţă riscă să
fie fondată pe un act ilegal. Posibilitatea contestării legalităţii unui act administrativ unilateral cu
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caracter individual pe cale de excepţie apare ca o modalitate de contracarare a efectelor principiului
potrivit căruia fraus omnia corrumpit. Acesta este motivul pentru care nici nu a fost limitat în timp
dreptul de a ridica o asemenea excepţie. De altfel, ideea pe care se întemeiază instituţia excepţiei de
nelegalitate se numără printre acele constante ale dreptului care au disciplinat gândirea juridică a
sistemului de drept romanogermanic și care a fost consacrată prin maxima quae temporalia sunt ad
agendum perpetua sunt ad excipiendum, a cărei semnificaţie este că cele ce sunt vremelnice pentru
o acţiune juridică sunt permanente pentru constituirea excepţiei. Curtea mai constată că atât prevederile art.4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cât și cele ale art. II alin. (2) din
Legea nr. 262/2007 nu au caracter retroactiv, întrucât, deși excepţia de nelegalitate poate fi invocată
și în ceea ce privește actele administrative emise anterior intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004,
totuși, legalitatea acestora se examinează în funcţie de condiţiile de validitate prevăzute de reglementările cuprinse în actele normative care erau în vigoare la momentul emiterii actului contestat,
iar nu prin raportare la Legea nr. 554/2004. Ar mai fi de adăugat la cele reţinute de Curtea Constituţională faptul că posibilitatea ridicării excepţiei a fost recunoscută pe cale jurisprudenţială și anterior Legii nr. 554/2004, această lege nefăcând altceva decât să consacre pe cale legală această posibilitate, astfel încât nu se poate vorbi în mod real de o retroactivitate a sa.
Mai arată Curtea Constituţională că în practică este foarte posibil ca necesitatea examinării
legalităţii unui asemenea act să se impună și după împlinirea termenului de exercitare a acţiunii
în anularea actului. Din acest motiv, excepţia de nelegalitate se constituie într-un mijloc eficient
de apărare, justificat de înseși exigenţele unui proces echitabil1.
Este de remarcat faptul că, atât Înalta Curte de Casaţie și Justiţie în ridicarea excepţiei, cât și Curtea
Constituţională, în soluţionarea ei, au făcut referire la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, verificând practic corespondenta textului articolului 4 din legea nr. 554/2004 cu aceasta, raportat la textul
articolului nr. 20 din Constituţia României, potrivit căruia dispoziţiile constituţionale privind drepturile
și libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate și aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care România este parte. Înalta Curte de Casaţie și Justiţie
consideră textul criticat ca fiind neconstituţional raportat la principiul neretroactivităţii legii, însă face în
principal trimitere la principiul stabilităţii raporturilor juridice, principiu care nu este prevăzut expres în
Constituţie. Tocmai de aceea, Înalta Curte face trimitere la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.
Potrivit articolului 2 din Legea nr. 47/1992 care reglementează organizarea și funcţionarea
Curţii Constituţionale, această instanţă se pronunţă asupra conformităţii cu Constituţia a legilor
și tratatelor internaţionale. Prin urmare, s-ar putea afirma că obiectul controlului îl formează
doar corespondenta cu Constituţia, nu și cu tratatele, presupunându-se că, atâta vreme cât tratatul a fost ratificat el este în concordanţă cu Constituţia. În dreptul francez, spre exemplu, Consiliul de Stat s-a declarat necompetent de a verifica dacă anumite dispoziţii legale sunt în concordanţă cu un anume tratat internaţional [9, p.164-165]. Raportat la dispoziţiile articolului 20 din
Constituţie, legea fundamentală împreună cu tratatele și convenţiile internaţionale la care România este parte formează un bloc de constituţionalitate. Tratatele și convenţiile internaţionale ratificate de România nu sunt superioare, dar nici inferioare Constituţiei, în ierarhia normativă, ci au
o valoare egală, constituind un tot unitar cu aceasta. Astfel, Curtea Constituţională controlează
corespondenta textului legal pentru care a fost sesizată cu întreg blocul de constituţionalitate.
Hotărârea pronunţată de Curtea Constituţională, prin care s-a admis o excepţie de neconstituţionalitate, este opozabilă erga omnes, textul declarat neconstituţional fiind desfiinţat. Care este însă
semnificaţia respingerii excepţiei? Câtă vreme Curtea Constituţională a verificat concordanţa cu
1 Pentru punctele de vedere exprimate în legătură cu această problem de toate autorităţile menţionate, a
se vedea Decizia Curţii Constituţionale a României nr. 425 din 10 aprilie 2008 publicată în Monitorul
Oficial al României nr. 354 din 8 mai 2008.
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dispoziţiile Constituţiei, interpretată la rândul ei în acord cu Convenţia Europeană a Drepturilor
Omului, concluzia corectă ar fi aceea că textul criticat va trebui să fie aplicat de instanţele judecătorești. Înalta Curte de Casaţie și Justiţie și-a menţinut însă practica și după respingerea excepţiei de
neconstituţionalitate ridicate, apreciind că instanţa este chemată să verifice direct concordanţa
dreptului intern și tratatele la care România este parte, judecătorul naţional fiind primul chemat să
aplice prevederile Convenţiei. Un asemenea raţionament poate apărea ca fiind corect, în opinia
noastră, cât timp Curtea Constituţională nu a fost sesizată pentru a se pronunţa. Din acel moment,
soluţia acestei curţi devine obligatorie pentru toate instanţele. Nu se poate ca în același timp să coexiste soluţii diferite cu privire la corespondenţa dintre un text de lege și o convenţie internaţională,
una exprimată de Curtea Constituţională și alta de Înalta Curte de Casaţie și Justiţie. Printr-un raţionament al reducerii la absurd s-ar putea afirma că o dispoziţie legală poate să fie în același timp
conformă cu Constituţia și neconformă cu o convenţie internaţională, ceea ce ar conduce la ideea
că ar exista o neconformitate a convenţiei internaţionale cu Constituţia, ceea ce nu este admisibil.
Dacă se admite că Înalta Curte de Casaţie și Justiţie poate ignora verificarea cu blocul de constituţionalitate făcută de Curtea Constituţională, înseamnă că hotărârile acestui din urmă for, date în îndeplinirea competenţei sale, rămân lipsite de efecte juridice, ceea ce nu poate fi acceptat.
Urmărind raţionamentul Înaltei Curţi de casaţie și Justiţie, este evident că un act administrativ
unilateral, emis după intrarea în vigoare a Legii nr. 554/2004, poate fi verificat și după 20 de ani pe
calea excepţiei de nelegalitate, în cazul în care un terţ ar fi vătămat abia atunci de respectivul act, ocazie
cu care ar lua cunoștinţă de existenţa lui. Se mai poate vorbi în aceste condiţii de asigurarea unei stabilităţi a raporturilor juridice în sensul celor afirmate de Înalta Curte? Toate aceste aspecte ne fac să punem la îndoială raţionamentul Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie. Recent, prin legea nr. 202/2010 care
a urmărit să aducă modificări mai multor acte normative în scopul accelerării judecăţilor și eficientizării justiţiei, intrată în vigoare la 28.11.2010, articolul 4 din Legea nr. 554/2004 a suferit o modificare
în sensul că nu se suspendă judecata fondului în cazul în care excepţia de nelegalitate este ridicată în
procesele penale. Dispoziţiile privind posibilitatea ridicării excepţiei faţă de acte administrative individuale indiferent de data emiterii lor au rămas neschimbate, ceea ce confirmă intenţia legiuitorului de
a menţine în vigoare acest text, nemodificat, în ciuda poziţiei Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie.
Un acord între Parlament, Curtea Constituţională și Înalta Curte de Casaţie și Justiţie asupra
acestei probleme se impune, altfel, fiind încălcat dreptul cetăţeanului la o bună administrare care,
în concepţia Curţii Europene a Drepturilor Omului, înseamnă și predictibilitatea aplicării legii.

Note:
[1] Philippe, Foillard, Droit administrative, Paris: Paradigme, 2005.
[2] Dana, Apostol Tofan, Unele consideratii privind excepţia de nelegalitate, în Revista de drept
public nr. 4/2007.
[3] Antonie, Iorgovan, Noua lege a contenciosului administrative. Geneză, explicaţii și jurisprudenţă, ed. a II-a, București :Kullusys, 2006.
[4] Anton, Trăilescu, Excepţia de ilegalitate în contextual legislaţiei actuale, în Dreptul, nr. 4/1998.
[5] Înalta Curte de Casaţie și Justiţie. Jurisprudenţa Curţii de Contencios Administrativ şi Fiscal
pe anul 2006. Semestrul I”, Editura Hamangiu, București, 2006.
[6] Gabriela Victoria, Bîrsan, Bogdan, Georgescu, Excepţia de nelegalitate. Jurisprudenţa
Secţiei de Contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 2007-2008, Editura Hamangiu, București, 2009.
[7] Verginia, Vedinaș, Drept administrativ, Vol. II, ed. a III-a revăzută și actualizată, Editura
Universul Juridic, București, 2007.
[8] Curtea de Apel Cluj. Buletinul jurisprudenţei. Culegere de practică judiciară în materie comercială, de contencios administrative şi fiscal pe anul 2007, Editura Universul juridic, București, 2008.
[9] Philippe, Foillard, Droit administrative, Paradigme, Orléans, 2010.
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CONTRACTELE ADMINISTRATIVE ŞI CONTRACTE ALE ADMINISTRAŢIEI
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Abstract
This article is a study and an analysis of the views expressed in legal literature on the institution
of administrative contracts, importance, recognition or rejection of the theory of administrative contracts and legal nature distinct from other acts of government.
În condiţiile economiei de piaţă, cât de paradoxal n-ar părea, rolul statului se amplifică, deși
până nu demult exista concepţia că influenţa acestuia ar trebui redusă la zero deoarece piaţa s-ar
constitui de la sine. Dar, experienţa statelor dezvoltate demonstrează că statul continuă să aibă un
rol activ, în sfera socială mai ales. În sfera dreptului privat contractul constituie mijlocul tradiţional ce generează relaţii (raporturi juridice) dintre diferitele categorii de subiecte. Aceste raporturi
sunt reglementate, în principiu, de normele dreptului civil.
Reglementarea de drept public se realizează în principal prin metode imperative ce acţionează
obligaţional asupra voinţei și conduitei persoanelor, influenţându-le și obligându-le chiar la o anumite
acţiuni în vederea realizării unor scopuri de interes public. Dar, alăturat acestora, dreptul public folosește și instituţiile contractuale ca mijloace speciale de realizare a scopurilor de interes public.
Actul administrativ (act unilateral) la sfârșitul sec. al XIX-lea a dobândit o formă de model
juridic concret și a ocupat în sistemul dreptului administrativ poziţia dominantă - datorită savantului jurist german Otto Mayer. Acesta reprezintă, incontestabil, forma juridică cu semnificaţie
majoră a activităţii autorităţilor publice, fiind și principalul instrument de realizare a puterii executive și de realizare a sarcinilor și obiectivelor ce revin administraţiei publice. Actul administrativ a beneficiat astfel de numeroase studii doctrinare, consacrându-i-se și numeroase reglementări concrete în sistemele de drept contemporan. [4, p. 7]
Pe lângă acesta însă, avându-se în vedere atingerea unor obiective de interes general care, prin
intermediul actelor administrative unilaterale sunt imposibil de realizat s-a discutat mereu de o
categorie de acte, care în funcţie de numărul de voinţe sunt bi sau multilaterale. Asimilate actelor
de gestiune sau uneori considerate o categorie aparte contractele administrative sunt intim și indisolubil legate de categoriile juridice ale proprietăţii publice, domeniului public și ale autorităţii
publice. Totuși, contractul administrativ a fost ignorat ca chestiune juridică multă vreme.
Revendicate de civiliști și de specialiștii din domeniul administrativ deopotrivă, cu o natură
juridică controversată, contractele administrative se află, fără îndoială, undeva la graniţa dintre
dreptul public și cel privat. Revendicată de toţi în teorie, ignorată aproape în totalitate de practică
până nu demult, această instituţie merită a fi studiată cu atenţie, pentru a nu cădea în plasa empirismului și a erorilor grosolane. [7, p. 202]
Contractele administrative reprezintă una dintre cele mai controversate noţiuni de drept administrativ, una dintre cele mai interesante evoluţii în aproape toate sistemele de drept. Însă, în ce privește
dreptul administrativ al Republicii Moldova, cu o istorie atât de scurtă și atât de frământată, până în
prezent nu există o idee precisă, cristalizată, cu privire la aceste contracte. Necesitatea dezvoltării teoriei contractului administrativ s-a actualizat însă prin promovarea instituţiei contenciosului administrativ, încă o materie nouă pentru legislaţia și știinţa dreptului din Republica Moldova. [4, p.116-120]
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Doctrina franceză din perioada interbelică referitoare la contractele administrative a statuat,
pe bună dreptate, credem noi, faptul că „acestea sunt, ca toate contractele, fondate pe respectul
cuvântului dat, dar diferă de contractele de drept privat prin câteva reguli sigure: toate regulile
speciale se rezumă la aceasta și anume că efectele contractelor administrative nu sunt identice cu
efectele contractelor civile. Cel ce încheie un contract administrativ se obligă nu numai să nu
stânjenească funcţionarea serviciului public, dar să și faciliteze buna funcţionare a acestuia, ceea
ce plasează contractanţii într-o anumită situaţie de inegalitate”. [8, p. 8]
În centrul concepţiei lui Gaston Jèze asupra contractelor administrative se află noţiunea de
„serviciu public”, dar întrebarea care se pune, este dacă această noţiune este în măsură să furnizeze explicaţii asupra tuturor particularităţilor contractului administrativ.
Așa cum observă, pe bună dreptate, un alt autor francez „s-a putut remarca că teoria lui Jèze este
mai adaptată unui contract administrativ particular, spre exemplu de concesiune a unui serviciu public, decât tuturor contractelor administrative, în acestea din urmă, la care legătura cu serviciile publice este mai slabă, inegalitatea părţilor poate fi legată de noţiunea de interes general sau putere publică„[11, p. 19], spune autorul (citându-l pe G. Salon cu a sa lucrare „Gaston Jèze et la teorie generale des
contrats administratifs” apărută în Revue Historique des Faculte de droit, 1991, nr.12 pag.71).
Același lucru se poate spune despre toate regulile de drept administrativ, însă, noţiunea serviciului public rămâne foarte prezentă în dreptul contractului administrativ, chiar dacă ea nu poate
oferi principiul și explicaţia generală a regimului acestor contracte.
Teoria lui Jèze a fost urmată de o teorie importantă consacrată în 1945 de către Georges
Pequinot în lucrarea sa „Teorie generale du contrat administratif ”, în care se face o analiză generală a tuturor contractelor administrative, atât a celor numite, cât și a celor nenumite.
Așa cum arată Laurent Richer „Aportul acestei lucrări fundamentale este dublu: el demonstrează limitele și incoerenţele analizei materialiste a actului juridic (act generator de situaţii subiective,
acte - reguli) stabilind totodată prioritatea scopului serviciului public - contractul administrativ
trăgându-și particularităţile din inserarea în el a regulilor proprii serviciului public”. [13, p. 19]
Un alt studiu complet, care unifică concepţiile lui Jèze și Pequinot, a fost publicat în 1957 de
către Andre de Laubadere, și reeditat în 1983-1984 de către profesorii F. Moderne si P. Delvolve.
Astfel, unii autori francezi (J. Rivero, J. Waline, Droit administraţii, 17 edition, Dalloz Paris,
1998 și A.de Laubadere, J.C. Venezia et Y. Gaudemet, Trăite de droitadmistratif, 14 edition, LGDJ,
Paris, 1996) abordează problematica contractelor administrative prin prisma diversităţii contractelor pe care le încheie administraţia publică pe de o parte, iar, pe de altă parte, a elementelor
specifice ale contractelor administrative, care le deosebesc de cele de drept comun.
Atât în literatura de specialitate franceză (Laferriere, Berthelemy) cât și cea română (P. Negulescu, A. Teodorescu, C. G. Rarincescu) a fost formulată și dezvoltată clasificarea actelor administrative în acte de autoritate și acte de gestiune.
L. Duguit, precum și Gaston Jèze, critică această clasificare pentru consideraţia că nu ar oferi
un criteriu sigur de distincţie. [3, p. 320] De asemenea, această catalogare a adus în practică mari
neînţelegeri, până când Consiliul de stat din Franţa a abandonat-o.
Doctrina juridică română a discutat problema contractelor administrative şi actele de gestiune ale administraţiei publice, contractele administrative fiind, cum am mai menţionat, asimilate actelor de gestiune.
Astfel, în opinia lui Valentin I. Prisăcaru, actul administrativ de gestiune este actul juridic
încheiat, pe de o parte, de un serviciu public, iar, pe de altă parte, de un particular (persoană fizică sau juridică, română ori străină) ce are ca obiect concesionarea ori închirierea de bunuri imobile proprietate publică a statului, judeţului sau comunei, dobândirea de produse, executarea de
lucrări, ori prestarea de servicii publice sau împrumuturi publice. [5, p. 188]
Din definiţia dată, distingem acele „acte făcute de autorităţile administrative ca persoane de drept
civil” susţinute de literatura interbelică care respingea ideea de contracte administrative [1, p. 76-77] și
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recunoaștem contractul de concesiune publică, contractul de închiriere de bunuri proprietate publică,
contractul de achiziţii publice, contractul de împrumuturi publice - care sunt contracte administrative.
Prin urmare, contractele administrative nu sunt recunoscute ca fiind o categorie aparte, ci sunt
incluse în categoria actelor administrative de gestiune, neluându-se în considerare că autorităţile
publice pot să încheie și acte (contracte) civile sau chiar acte unilaterale de putere pentru gestiunea
domeniului public. [7, p. 30]
În opinia altor autori (Ilie Iovănaș), „contractul administrativ nu poate fi identificat cu actul de
gestiune... În acest sens, actul de gestiune are - după părerea noastră - o sferă mai largă decât cea a
noţiunii de contract administrativ. Gestionarea patrimoniului statului sau unităţii administrativteritoriale poate îmbrăca forma contractelor administrative, dar și a unor acte sau fapte proprii de
gestionare, care îmbracă alte forme: contracte civile, contracte de drept al muncii, fapte juridice
materiale și chiar operaţiuni tehnice materiale. De pildă, trotuarele dintr-o localitate urbană aparţin
domeniului public de interes local. Dacă, însă, un local de alimentaţie publică dorește să își extindă
spaţiul de desfacere pe o terasă prin care s-ar restrânge spaţiul domeniului public, el va încheia un
contract de concesiune a unei suprafeţe din domeniul public. În schimb, dacă municipalitatea afectează un spaţiu pentru instalarea unor locuri de afișaj electoral, ea își gestionează, nu printr-un
contract administrativ, propriul patrimoniu, ci printr-un act administrativ.” [2, p. 76-77]
Deși în literatura de specialitate din Republica Moldova nu găsim o clasificare a actelor juridice ale administraţiei publice în acte de autoritate și acte de gestiune, în contracte administrative
și contracte ale administraţiei totuși, legislaţia în vigoare o prevede, într-un fel. Astfel, în conformitate cu art. 4 lit. g din Legea contenciosului administrativ din Republica Moldova nr. 793-XIV
din 10.02.2000, nu pot fi atacate în instanţele de contencios administrativ actele de gestiune emise
de autoritatea publică în calitate de persoană juridică, în legătură cu administrarea şi folosirea bunurilor ce aparţin domeniului său privat.
Având drept argument abordarea profesorului Ilie Iovănaș, menţionată mai sus, credem că
în această categorie pot fi incluse atât actele unilaterale, cât și cele bi- sau multilaterale emise de
autoritatea publică în legătură cu administrarea și folosirea bunurilor ce aparţin domeniului
său privat, deoarece actele administrative emise de autoritatea publică în legătură cu administrarea și folosirea bunurilor ce aparţin domeniului public sunt supuse controlului instanţelor
de contencios administrativ.
Mai mult decât atât, actului administrativ, în sensul Legii contenciosului administrativ, îi este
asimilat și contractul administrativ, care are ca obiect administrarea și folosirea bunurilor proprietate publică, executarea lucrărilor de interes public, prestarea de servicii publice.
Prin urmare, contractul administrativ reprezintă o formă concretă de realizare a activităţii
administraţiei publice, putând să facă parte din categoria actelor de gestiune, dar nu se identifică
cu acestea, așa cum o făcea literatura interbelică, și nici cu contractele administraţiei (în calitate
de persoană juridică) deoarece litigiile izvorâte din încheierea și executarea contractelor administrative sunt supuse soluţionării de către instanţele de contencios administrativ.
Conchidem prin ralierea la concepţia autorilor francezi potrivit căreia contractele încheiate
de administraţia publică în gestiunea propriului patrimoniu se împart în două categorii: contractele administraţiei și contractele administrative.
Contractele administraţiei sunt contractele identice cu cele ale particularilor, așa cum sunt definite și reglementate de Codul civil. Asemenea contracte pot fi: contracte de vânzare-cumpărare (de
exemplu, pentru vânzarea produselor din domeniul privat al autorităţilor publice), contractele de
închiriere (de exemplu, închirierea unui imobil al administraţiei publice) contractul de asigurare
(ca de exemplu cel pentru asigurarea unor bunuri mobile ori imobile ale administraţiei publice).
Aceste contracte civile încheiate de administraţia publică sunt foarte frecvente și am putea
spune că ele sunt caracteristice procedurii de gestionare privată a serviciilor publice. Am putea
spune că, ori de câte ori administraţia publică apare într-un contract pe o poziţie de egalitate cu
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celălalt contractant, și aceasta credem că este diferenţa esenţială faţă de contractele administrative, ne aflăm în faţa unui contract civil al administraţiei. La fel, ori de câte ori prin contractul încheiat, administraţia încredinţează unui particular (persoană fizică sau juridică) executarea unei
lucrări publice sau efectuarea unui serviciu public, ne aflăm în faţa unui contract administrativ,
numit sau nenumit, încheiat de administraţie.
În mod cert, interesul distincţiei dintre cele două categorii este că, în primul rând, contractele administrative sunt supuse regulilor speciale ale dreptului administrativ, diferite de regulile dreptului civil,
ceea ce determină în sistemul judiciar, competenţa judiciară diferită în soluţionarea litigiilor apărute în
legătură cu executarea acestor contracte. Astfel, cum este firesc, litigiile generate de modul de îndeplinire a obligaţiilor din contractele administrative sunt soluţionate de instanţele de contencios administrativ, iar contractele civile încheiate de administraţie sunt de competenţa instanţelor de drept comun.
Revenind la distincţia necesară dintre contractele administraţiei și contractele administrative,
menţionăm că ea a fost pusă în evidenţă și de alţi autori francezi decât cei citaţi anterior. Conform
autorilor respectivi „administraţia poate emite, de asemenea, acte care, cu toate că sunt de natură
contractuală, pentru că se întemeiază pe acordul a două voinţe, nu sunt mai puţin supuse unor
reguli diferite de cele care guvernează contractele ordinare și relevă, pentru contenciosul lor, jurisdicţia administrativă. Ele formează în ansamblul contractelor de administrare, categoria particulară a contractelor administrative”. [11, p. 76-77]

Refetinţe Bibliografce
Acte normative
1. Codul civil al Republicii Moldova, Legea nr. 1107 din 6.07.2002 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 082 din 22.06.2002.
2. Legea cu privire la concesiuni nr. 534-XIII din 13.07.1995 // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr. 67 din 30.11.1995.
3. Legea contenciosului administrativ nr.793 XIV din 10.02.2000 // Monitorul Oficial al republicii Moldova nr.57-58 din 18.05.2000.

Monografii, Tratate, Cursuri
1. Iorgovan, Antonie. Tratat de drept administrativ. Vol. II. București: Editura ALLBECK, 2002, 640p.
2. Iovănaș, Ilie. Drept administrativ. Arad: Ed. Servo-Sat, 1997.
3. Negulescu, Paul. Tratat de drept administrativ. București: Institut de arte grafice „E. Marvan”, 1934, 631p.
4. Orlov, Maria. Contractul administrativ. Sibiu: Caietul Știinţific al ISAR nr. 1,1999.
5. Prisăcaru, Valentin I. Actele şi faptele de drept administrativ. București: Editura Lumina Lex, 2001.
6. Rozalia-Ana, Lazăr, Legalitatea actului administrativ. Drept românesc și drept comparat.
Ed. ALL Beck, București, 2004.
7. Belecciu, Liliana, Contractul de concesiune, Teză de doctor în drept, Academia „Ștefan
cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Chișinău, 2007.
8. Ovidiu Podaru, Caducitatea manifestărilor de voinţă în dreptul public roman, Teză de doctorat, Universitatea “Babeș – Bolyai”, Facultatea de Drept, Cluj – Napoca, 2002.
9. Gaston Jeze, Les contrats administratifs de L’Etat, des departements, des comunes et des
etablisement public, Vol.III, 1927-1934, Paris.
10. A.de Laubadere, J.C. Venezia et Y. Gaudemet, Trăite de droitadmistratif, 14 edition, LGDJ,
Paris, 1996.
11. J. Rivero, J.Waline, Droit administratif, Dalloz, Paris, 17 edition, 1998.
12. Laurent Richer, Droit daes contrats administratifs, LGDJ, Paris, 1995.
13. Y.Madiot, Aux frontières du contrat et de l’acte administrative unilateral: recherches sur la
notion d’acte mixte en droit public français, LGDJ, Paris, 1971.
312
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Abstract:
To atribute this inherent tedency to the human being, it requires certain juridical instruments
and state mechanisms which are „powertul means to stop power”.
One of the most efficient instruments in this meaning is the administrative contetious institution,
or the administration control from the judicial power respecting the principle of separation and cooperation of powers within the state.
The procedural aspect of examining and resolving one administrative contentious demand is my
target point of analysis and i am going to project the activities of administrative contentious court
rooms.I also intend to touch indirectly generally the types of responsibilities in the administrative
contentious of the administrative authorities and of the public officials specially.
Procedura în materia contenciosului administrativ a fost mereu supusă unor reguli speciale, derogatorii de la dreptul comun, tocmai pentru a se da satisfacţie raţiunilor de drept substanţial – garantarea legalităţii în activitatea organelor administraţiei publice și protecţia drepturilor omului. Nu trebuie uitat că este vorba de un litigiu între cetăţean și Primar, între cetăţean și Șeful statului, între cetăţean și Guvern, adică între un “pigmeu” și un “colos”, iar procedura trebuie gândită de așa natură ca omul de pe stradă să poată ajunge cât mai rapid în faţa
judecătorului, astfel încât procesul să fie cât mai simplu și operativ. De aceea, unele din fazele
procesului din dreptul comun nu se regăsesc în procesul de contencios administrativ, iar unele
principii procedurale din dreptul comun nu numai că nu sunt identice, dar sunt chiar diametral
opuse. Nu întâmplător, în multe ţări instanţele de contencios administrativ formează ordine jurisdicţionale paralele celor civile, având la bază un Cod de procedură administrativă contencioasă și nu Codul de procedură civilă.
De aici și denumirea hotărârilor judecătorești: decizie de contencios administrativ și nu hotărâre, cum o prevede legislaţia noastră în materie, care nu a depășit “graniţele” maxime ale procedurii civile, pentru că Legea contenciosului administrativ face trimitere la Codul de procedură
civilă. Așa se explică de ce hotărârile colegiilor (completelor) de contencios administrativ sunt
“contabilizate”, fiind vorba aici și de “cutuma” devenită axiomă – procesul care nu este penal obligatoriu întră în sfera civilului.
Procedura contenciosului administrativ trebuie privită sub forma a două faze și anume:
- procedura prealabilă sesizării instanţei de contencios administrativ;
- procedura în faţa instanţei de contencios administrativ .
Legislaţia instituie regula procedurală, potrivit căreia introducerea acţiunii în contenciosul
administrativ este precedată de parcurgerea obligatorie a procedurii administrative prealabile.
Doctrina interbelică a susţinut teza, care își dovedește deplină actualitate, că particularii vătămaţi prin actele și operaţiunile administrative, în raporturile lor cu administraţia, au la dispoziţie
două categorii de mijloace pentru a se plânge și a obţine satisfacţia pe care o legitimează legea:
recursurile administrative și recursul contencios.[1, p. 41]
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În principiu, cele două mijloace juridice sunt independente, însă în unele cazuri legea condiţionează exercitarea recursului contencios de exercitarea în prealabil a recursului administrativ sau
conferă recursului administrativ, dacă este efectuat, efecte juridice în planul recursului contencios.
a) Recursul administrativ era reprezentat, și sensul a rămas același, de sesizarea, printr-o
reclamaţie, a unui organ administrativ, care putea fi cel emitent sau cel ierarhic superior lui. Sintagmele „procedură administrativă prealabilă”, „plângere prealabilă”, „procedură precontencioasă”, „recurs administrativ prealabil”, „recurs administrativ precontencios”, „procedură prealabilă
acţiunii de contencios administrativ”, se referă, indiferent de formularea utilizată, la recursul administrativ pe care particularii lezaţi în drepturile lor prin acţiunea sau inacţiunea unei autorităţi
administrative sunt obligaţi sau au facultatea să-l exercite în faţa autorităţii emitente sau a celei
superioare acesteia, înainte de a promova o acţiune de contencios administrativ.[2 p.334]
Conotaţia termenului de „recurs” în dreptul administrativ diferă de cea din dreptul procesual,
unde este privit ca fiind „calea ordinară de atac prin care se cere unei instanţe judecătorești superioare modificarea unei hotărâri ilegale ori netemeinice, pronunţate de o instanţă inferioară, sau
casarea (desfiinţarea) ei în vederea rejudecării”.[3 p.20]
Dimpotrivă, știinţa dreptului administrativ definește „recursul” ca fiind „calea de atac sau mijlocul procedural care creează posibilitatea remedierii încălcărilor drepturilor subiective și a intereselor legitime în urma unor vătămări cauzate de către organele administrative de stat.[4 p.386]
Recursul administrativ poate îmbrăca două forme:
– Recursul graţios, este acel tip de recurs căruia îi sunt caracteristice două trăsături, și anume:
se exercită la aceiași autoritate care a emis actul administrativ supus recursului, cel care-l exercită
poate cere să fie emis un act administrativ, să fie retractat, modificat sau anulat actul eliberat.
– Recursul ierarhic, care se caracterizează prin următoarele trăsături: se exercită la organul ierarhic
superior organului care a produs vătămarea: din punct de vedere al sferei sale de aplicare, nu vizează
decât actele emise de organele administrative care au organe superioare din punct de vedere ierarhic.
Dat fiind faptul că nu toate autorităţile publice au și organe ierarhic superioare, rezultă implicit că recursul ierarhic, poate privi numai actele administrative emise de autorităţile publice plasate în raporturi de subordonare ierarhică faţă de alte autorităţi publice. Tocmai e cazul de atenţionat a nu se confunda subordonarea ierarhică cu alte tipuri de raporturi existente între diferite
autorităţi publice. De exemplu, Guvernul exercită conducerea generală a administraţiei publice,
dar aceasta nu înseamnă că Guvernul se află în raporturi de ierarhie faţă de toate autorităţile administraţiei publice. Există unele care îi sunt subordonate, cum ar fi de exemplu ministerele, departamentele, dar există autorităţi administrative care nu sunt subordonate Guvernului, cum ar fi
de exemplu autorităţile publice locale. Faţă de actele administrative emise de către aceste autorităţi nu se poate exercita decât faza recursului graţios.[4 p.43]
O altă trăsătură a acestei forme de recurs vizează pretenţiile recurentului, obiectul său, ce anume
poate cere cel care-l exercită de la organul ierarhic superior celui al cărui act i-a produs o anumită
vătămare. Acesta poate cere anularea actului respectiv (în virtutea raporturilor de subordonare ierarhică), precum și obligarea autorităţii emitente să emită sau să modifice un anumit act. În virtutea
dreptului organului ierarhic de a da instrucţiuni cu caracter obligatoriu organului său inferior, el
poate dispune acestuia să restabilească ordinea de legalitate, care apreciază că a fost încălcată și care
a produs o vătămare subiectului de drept, impunându-l astfel să modifice sau să anuleze actul atacat.
b) Recursul contencios sau judiciar, exista atunci, când autoritatea sesizată era una judecătorească, deci când legalitatea unui act era contestată direct în judecată.[4 p.43]
Procedura administrativă prealabilă sub forma recursurilor administrative este deci un mijloc
pus în beneficiul cetăţeanului, prin care acesta să-și poată realiza dreptul său fără a mai apela la
justiţie care reprezintă o cale mai anevoioasă, mai costisitoare și mai de durată decât calea administrativă. Recursurile administrative prezintă avantajul că sunt simple, fără formalităţi și cheltuieli.
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Pentru a putea fi exercitată o formă de recurs administrativ se impune existenţa mai multor
condiţii:[4 p.42]
autoritatea faţă de care se exercită recursul administrativ (sau cea inferioară ei din punct de
vedere ierarhic) să fi emis un act administrativ ilegal, sau să nu-l fi emis, deși subiectul de drept
se consideră îndreptăţit la el;
Cel care exercită forma de recurs să fi suferit o vătămare într-un drept al său sau într-un interes legitim;
Recursurile administrative vizează atât legalitatea cât și oportunitatea actului administrativ,
precum și consecinţele acestuia, lucru explicabil de vreme ce este vorba despre un control administrativ, iar misiunea administraţiei este realizarea cât mai completă a interesului public;
Actele emise în urma exercitării unui recurs administrativ nu sunt acte administrativ jurisdicţionale, ci acte administrative, ele produc aceleași efecte ca și când administraţia ar fi acţionat din
oficiu, autosesizându-se cu privire la o anumită problemă care presupune intervenţia unui act
administrativ.
Organizarea recursului administrativ depinde de rolul și locul care-i este asigurat în raport cu
controlul contencios. Recursul administrativ este guvernat de reguli mai puţin stricte decât cel
contencios.
În sistemele unde recursul administrativ este facultativ, particularul care se consideră vătămat
de o decizie administrativă, poate sesiza superiorul ierarhic sau se poate adresa direct judecătorului; el poate introduce concomitent cele două recursuri, iar dacă obţine satisfacţie pe cale administrativă, va renunţa la cererea de chemare în judecată. În acest caz, singura legătură existentă
între cele două recursuri este efectul de propagare a termenului de recurs contencios pe care-l are
introducerea recursului administrativ.
Dimpotrivă, în acele sisteme de drept în care recursul administrativ este considerat o etapă
prealabilă obligatorie sesizării instanţei de contencios administrativ, particularii nu pot sesiza
judecătorul decât dacă au folosit în prealabil calea administrativă de atac.[5 p.21]
Cât privește actuala reglementare în materia contenciosului administrativ, art. 14 din Legea
nr. 793-XIV prevede expres că persoana care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, printr-un act administrativ va solicita, printr-o cerere prealabilă, autorităţii publice
emitente, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a
acestuia, în cazul în care legea nu dispune altfel. În cazul în care organul emitent are un organ
ierarhic superior, cererea prealabilă poate fi adresată, la alegerea petiţionarului, fie organului emitent, fie organului ierarhic superior.
De menţionat faptul că necesitatea cererii prealabile constă în obligarea autorităţii de a se pronunţa benevol în sensul anulării actului administrativ sau al întreprinderii măsurilor pretinse de persoană
printr-un recurs graţios, pentru a exclude posibilitatea persoanei de a depune o acţiune instanţei de
contencios administrativ. Prin urmare, depunerea cererii prealabile la organul emitent sau ierarhic
superior este o fază obligatorie în procedura examinării acţiunii în contenciosul administrativ, cu
unele excepţii prevăzute de lege. Nerespectarea acestei etape , de regulă, duce la restituirea cererii de
chemare în judecată conform cerinţelor art 170 alin. 1 lit.a) CPC al RM, deoarece persoana care a
apelat la instanţa de judecată nu a respectat procedura de soluţionare prealabilă a pricinii pe cale extrajudiciară, prevăzută expres de lege pentru categoria respectivă de pricini. În unele categorii de litigii,
prin urmare, reclamanţii pot înainta acţiunea nemijlocit instanţei judecătorești, fără respectarea procedurii prealabile. În asemenea cazuri, acţiunea poate fi înaintată nemijlocit instanţei de contencios
administrativ, după cum prevede legea, ca în cazurile de repunere în funcţie a funcţionarilor publici,
militarilor și persoanelor cu statut militar, care conform art.5 din Legea nr.793-XIV sunt subiecţi cu
drept de sesizare în contenciosul administrativ. Totodată, persoanele se pot adresa direct instanţei de
contencios în baza legislaţiei electorale și a Legii cu privire la partide și alte organizaţii social – politice.
315

La elaborarea acestei Legi s-a discutat mult asupra termenului de contestare a actului administrativ vătămător. Suntem de părerea că persoana vătămată printr-un act administrativ ilegal
trebuie să aibă posibilitatea de a cere anularea acestui act atâta timp cât acesta este în vigoare și
continuă să producă efecte juridice. Într-un stat de drept nu poate fi împăcare cu ilegalitatea pe
motiv că au trecut deja 30 de zile, ori un alt termen.
E necesar de menţionat faptul că termenul de 30 de zile nu se extinde asupra actului administrativ cu caracter normativ. În acest caz suntem în prezenţa unui recurs administrativ fără termen.
Raţiunea reclamaţiei prealabile rezidă în faptul de a se încerca să se evite, pe cât posibil declanșarea
unui litigiu, care ar putea fi stins mai operativ și cu cheltuieli mai mici de către cei interesaţi.[6 p.258]
În același spirit un alt autor afirmă că procedura prealabilă prezintă avantajul rezolvării mai
rapide și necostisitoare a litigiului juridic, dând posibilitatea reclamantului să-și apere dreptul său
invocând orice motiv, nu numai pe cele de legalitate ci și pe cele de oportunitate, iar administraţiei îi dă posibilitatea să-și reconsidere activitatea, lichidând litigiul juridic prin rezolvarea favorabilă a problemei respective.[7 p.127]
Art. 6 alin. 1 din Convenţia Europeană pentru apărarea Drepturilor Omului acordă dreptul la
un acces eficient în justiţie, dar a lăsat la discreţia statului de a determina limitele pentru accesul
la justiţie. Asemenea limite sunt, accesul persoanei la justiţie astfel încât esenţa propriu zisă a
acestui drept ar fi afectată. Limitările trebuie să urmărească un scop legitim și trebuie să existe o
corelaţie rezonabilă de proporţionalitate dintre mijloacele utilizate și scopul urmărit. Astfel, legislaţia determină ca premisă, pentru contestarea unui act administrativ în instanţa de contencios
administrativ supunerea actului unui control administrativ prealabil. Este important că existenţa
unei asemenea revizuiri administrative nu înlătură controlul judiciar și că este respectată exigenţa proporţionalităţii. Astfel, ar fi adecvat ca instanţa de contencios administrativ să accepte acţiunea, dacă persoana nu a adresat cererea prealabilă în termen, dacă autoritatea emitentă sau ierarhic superioară a examinat fondul cererii prealabile.
În asemenea cazuri instanţa are posibilitatea să repună în termen persoana care a omis termenul de adresare cu cerere prealabilă din motive întemeiate.[8 p.80]
Conform p. 24 al Hotărârii Plenului C.S.J. „Cu privire la practica aplicării de către instanţele
judecătorești a unor prevederi ale Legii contenciosului administrativ nr. 793- XIV din 24.12.2001,
adresarea repetată cu cerere prealabilă în același organ, de regulă nu se admite, deși se susţine că
în limitele termenului de adresare cu cerere prealabilă nu se exclude adresarea repetată în același
organ, în cazul apariţiei unor circumstanţe noi. Prin urmare, depunerea cererii prealabile la organul emitent sau ierarhic superior este o fază obligatorie în procedura examinării actului în
materie de contencios administrativ, cu unele excepţii strict prevăzute de legislaţie.
Potrivit art. 15 din Legea 793-XIV, cererea prealabilă se examinează de către organul emitent
sau ierarhic superior în termen de 30 de zile de la data înregistrării ei, decizia urmând a fi comunicată de îndată petiţionarului.
Organul emitent este în drept să respingă cererea prealabilă sau s-o admită și, după caz, să
revoce sau să modifice actul administrativ.
Iar organul ierarhic superior este în drept să respingă cererea prealabilă sau s-o admită și să
anuleze actul administrativ în tot sau în parte, să oblige organul ierarhic inferior să repună în
drepturi persoana respectivă ori, după caz, să revoce actul administrativ emis cu acordul său.
În cazul refuzului nejustificat de a satisface o cerere referitoare la un drept, precum și nerezolvarea cererii în termenul prevăzut de lege, sesizarea autorităţii administrative în cadrul procedurii prealabile înainte de introducerea acţiunii în instanţa judecătorească nu este necesară. Această
explicaţie constă în faptul că organul administrativ a fost sesizat în prealabil privitor la înaintarea
acţiunii în instanţa de judecată prin însăși cererea a cărei soluţionare a fost refuzată sau nu a fost
soluţionată în termenul prevăzut de lege.[9 p.122]
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De menţionat faptul că adresarea unei cereri prealabile presupune obligarea administraţiei
organului emitent de a se pronunţa benevol în sensul abrogării sau anulării actului administrativ
contestat și a întreprinde măsurile pretinse de persoana vătămată în recursul graţios, excluzând
astfel posibilitatea persoanei de a apela ulterior direct la instanţa de contencios administrativ
pentru soluţionarea pretenţiilor.[5 p.78-82]
În toate cazurile cererea în contencios administrativ va putea fi introdusă numai după respectarea procedurii prealabile. O astfel de regulă dă posibilitatea autorităţilor emitente să mai examineze încă odată actul defectuos și să înlăture consecinţele acestora, iar organului ierarhic superior
să exercite un control administrativ ierarhic asupra acestor acte.
Astfel, procedura prealabilă constituie o modalitate mai rapidă de rezolvare a plângerii celui
vătămat în dreptul său prin actul administrativ contestat. În urma depunerii cererii prealabile,
organul administrativ care a emis actul îl poate abroga, modifica sau îl poate retrage, după caz, iar
dacă este sesizat organul ierarhic superior, acesta poate dispune anularea în tot sau în parte a actului administrativ contestat, să oblige organul ierarhic inferior să repună în drepturi persoana
respectivă ori, după caz, să revoce actul administrativ emis cu acordul său.
Deci, unul din elementele regimului juridic al procedurii administrative prealabile rezidă în
caracterul obligatoriu al acestei proceduri, ceea ce înseamnă că, în absenţa parcurgerii ei, cererea
va fi restituită, iar dacă a fost primită, ea va fi scoasă de pe rol.
Astfel, cadrul legal al R. Moldova prevede că dacă persoana nu a respectat procedura prealabilă, instanţa în temeiul art. 170 alin. 1 Cod de procedura civilă restituie cererea, iar dacă cererea
a fost primită, instanţa în baza art. 267 lit a. Cod de procedură civilă va scoate cererea de pe rol.
Procedura administrativă prealabilă este importantă și pentru însăși autorităţile administrative,
deoarece, prin recursul administrativ graţios pe care îl adresează acestor autorităţi cel vătămat în
dreptul său prin actul administrativ contestat, organul sesizat poate adopta el însuși, fără să mai fie
necesară intervenţia instanţelor judecătorești, măsurile corespunzătoare pentru restabilirea legalităţii încălcate prin actul administrativ reclamat.[5 p.78-82] În acest sens, organele administraţiei
publice realizează o importantă economie de timp prin evitarea recurgerii la procedura judiciară,
care necesită o serie de formalităţi și uneori o perioadă de timp îndelungată până la soluţionarea
definitivă a litigiului.
În doctrina românească s-au adus critici privind caracterul obligatoriu al procedurii administrative prealabile și propuneri ca această soluţie să se regândească. Acest lucru se impune cu atât mai
mult cu cât ne aflăm în prezenţa unui act administrativ asimilat sub forma tăcerii administrative sau
tardivităţii, sau, formulare exhaustivă, nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri.[1 p.76]
Conform art. 6 al C.E.D.O. orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale privind încălcarea drepturilor ei civile. Aceasta poate fi și cazul adoptării unui act administrativ care afectează
aceste drepturi. Asimilarea actelor administrative o reprezintă cazurile de nesoluţionare în termenele legale ori prin respingerea cererii prealabile privind recunoașterea dreptului pretins și
repararea pagubei cauzate. Aceasta înseamnă că persoana interesată are acces la justiţie și în cazurile de inactivitate a instanţei.
De aceea apreciem prevederea art. 16 p. 2 din Legea 793- XIV, care stipulează că în cazul actului administrativ asimilat, sub forma nesoluţionării în termenul legal a unei cereri, cererea prealabilă nu se mai impune. Deci, în cazul în care autoritatea publică sau persoana asimilată acesteia nu a examinat cererea principală (iniţială) a persoanei care se consideră lezată într-un drept al
său recunoscut de lege în termenul legal stabilit, atunci această persoană este în drept să se adreseze nemijlocit în instanţa de contencios administrativ.
Astfel, unii autori[10 p.26] își exprimă nedumirirea faţă de această soluţie, arătând că „este
nepotrivit ca în cazurile în care administraţia refuză să satisfacă cererea referitoare la un drept
recunoscut de lege sau nici măcar nu răspunde, să fii obligat să te adresezi autorităţii
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respective, expunându-te aceleiași atitudini. În asemenea situaţii, procedura administrativă
prealabilă nu face decât să prelungească abuzul autorităţii administrative.
De asemenea, nu trebuie uitat că, deoarece recursul graţios, fiind un autocontrol al administraţiei, determină o judecată în propria cauză, el poate greși prin subiectivism, acest lucru întâmplându-se, de fapt, în majoritatea cazurilor.
Recursul ierarhic, deopotrivă, suferă de același neajuns, întrucât superiorul ierarhic va fi mai
degrabă tentat să apere structurile administraţiei și să-și acopere subalternul, decât să dea satisfacţie particularului. Pe de altă parte însă, această atitudine subiectivă comportă riscul ca în cazul
pierderii procesului superiorul ierarhic să fie considerat răspunzător alături de subalternul său, și
obligat la plata unor daune.
De asemenea, în hotărârile sale explicative, Plenul Curţii Supreme de Justiţie menţionează că
în cazul în care organul emitent, în baza cererii prealabile, a revocat actul contestat și a adoptat o
nouă hotărâre prin care persoana, din nou se consideră lezată într-un drept al său ea nu va contesta cu cerere prealabilă ultimul act administrativ, dar are dreptul să înainteze acţiunea în instanţa de contencios administrativ competentă.
Actualmente, doctrina românească consideră că s-ar impune renunţarea la caracterul obligatoriu al acestei proceduri indiferent dacă actul atacat este unul tipic, adică un act emis de autoritate, dar considerat ilegal de un subiect de drept, cât și în cazul actului administrativ asimilat,
respectiv nesoluţionarea în termen a unei cereri, argumentându-se : caracterul obligatoriu al procedurii prealabile întârzie realizarea unor drepturi care au fost deja vătămate de administraţie.
De aceeași se propune în perspectiva unei viitoare reglementări în materia contenciosului
administrativ a nu se mai impune caracterul obligatoriu al procedurii prealabile, îngăduindu-se
totuși ca ea să fie exercitată atunci când subiectul de drept dorește acest lucru.[2 p.289]
Suntem de părerea că procedura prealabilă trebuie să existe ca o posibilitate a autorităţilor
publice de a-și repara erorile involuntare și a repune persoana în dreptul vătămat, în multe cazuri,
printr-o procedură simplificată și mai puţin costisitoare pentru ambele părţi.
În susţinerea acestei păreri putem invoca și motivaţia că administraţia publică din Republica
Moldova se află la o perioadă de tranziţie și modernizare, iar o bună parte din funcţionarii publici
nu sunt suficient de bine pregătiţi și, ca urmare, emiterea actelor administrative ilegale, de cele
mai dese ori, este consecinţa necunoașterii legislaţiei. În acest sens procedura prealabilă va contribui și la perfecţionarea continuă a funcţionarilor publici, care nu vor dori să ajungă în faţa instanţei de contencios administrativ.
De asemenea procedura prealabilă exercitată în faţa organului ierarhic superior are o importanţă „pedagogică”, și anume aceea de a arăta organului inferior unde a greșit și unde trebuie să-și
îmbunătăţească activitatea.
Totodată, recursul prealabil este „un mijloc de protecţie a autorităţii publice emitente sau care
tace”, evitând chemarea sa în judecată ca pârât, suportarea unor cheltuieli de judecată, plata unor
daune mai mari particularului lezat în dreptul său, și chiar „lezarea prestigiului său, prin pierderea unui proces public prin care s-a dovedit nu numai că a vătămat un particular, dar și că a rămas
pasivă în înlăturarea acestei vătămări”.[5 p.59]
Avantajul evident și de necontestat al recursului prealabil este acela că reclamantul are dreptul
de a invoca, iar autoritatea publică de a aprecia, alături de motivele de ilegalitate ale actului administrativ, motivele de inoportunitate ale acestuia, pe când în faţa instanţei de contencios administrativ
se pot invoca doar motive de ilegalitate a actului. Această posibilitate este recunoscută atât autorităţii emitente a actului, cât și autorităţii ierarhic superioare acesteia, fiind de principiu abordarea, în
cadrul controlului administrativ, atât a aspectelor de legalitate cât și a celor de oportunitate.[11 p.50]
Pentru a releva încă odată importanţa recursului administrativ concluzionăm că procedura
prealabilă este garanţia principală a reparării insuficienţelor și erorilor administraţiei, controlul
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judecătoresc fiind doar o garanţie subsidiară, ce intervine în cazul în care garanţia principală nu
a fost suficientă pentru satisfacerea celui vătămat.
La finele analizei raţiunii contenciosului administrativ mai menţionăm că legiuitorul a instituit
regula de a exercita sau recursul graţios sau recursul ierarhic; deci el nu obligă, dar nici nu interzice,
dacă cel vătămat dorește acest lucru și este posibil (adică există organ supraordonat ierarhic), să se
exercite ambele forme de recurs; autoritatea ierarhic superioară putând fi sesizată, concomitent sau
la un termen posterior celui în care a fost introdus recursul graţios, care însă nu trebuie să depășească termenul de 30 de zile prevăzut de lege pentru depunerea cererii prealabile.[11 p.58]
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Abstract
This paper, The deadline for appeal against the decision to dismiss formulated. Comments and
practice of quality employment or contractual status of civil servant, is an analysis that I am allowed
to do after my involvement in some cases that concern the decision to dismiss appeals.
In all cases I’ll talk about in this paper is about the employer budget. Some plaintiffs in these
cases are employed under an individual employment contract, others are civil servants.
For an appeal against the dismissal decision must be made within a strict deadline, from which
no derogation is possible, we considered it important to talk about situations where you must follow
a certain procedure.
Of course, depending on the quality of the employee concerned, public servant or by contract, the
jurisdiction of the appeal against the act of dismissal is different instances.
I think my paper is out of date even more as the Romanian courts to confront this moment with
an avalanche of redundancies as a result of the restructuring of jobs in the public system, but also
because it is an analysis of current on the shoulders which was written only to defend parts of the
process, not in literature.
Lucrarea cu tema „Termenul in care trebuie formulata contestatia impotriva deciziei de concediere. Comentarii si practica judiciara asupra calitatii de angajat contractual sau a calitatii de functionar public” reprezinta o analiza teoretica si practica asupra situatiilor in care s-au aflat unii
angajati ai sistemului bugetar romanesc carora le-a incetat contractul individual de munca in anul
2010. Acesti fosti angajati la care ma refer au contestat deciziile de concediere, iar contestatiile
formulate au urmat o procedura diferita, in functie de calitatea acestor angajati – functionari
publici sau angajati in temeiul unui contract.
Pentru ca o contestatie impotriva deciziei de concediere trebuie formulata intr-un termen
strict, de la care nu se poate deroga, am considerat important sa discutam si despre situatiile in
care trebuie urmata o anumita procedura.
In prima situatie, in privinta functionarilor publici, contestatia presupune imperativ/obligatoriu
indeplinirea unei proceduri prealabile anterior adresarii instantei de judecata. Abia apoi, daca solutionarea contestatiei nu este satisfacatoare, se pot adresa instantei de judecata, mai exact, sectiei de
contencios administrativ.
In situatia celeilalte categorii de angajati nu este necesara formularea unei contestatii suplimentare, in procedura prealabila, ci contestatorii se vor adresa direct instantei de judecata competenta a solutiona litigiile/conflictele de munca.
Problemele celor doua categorii de angajati sunt asemanatoare in sensul ca ambele isi pierd
locul de munca si am fi tentati sa ne adresam pentru ambele categorii de angajati instantelor care
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solutioneaza litigiile de munca. Cu toate acestea, observam ca in competenta de solutionare a aceleiasi instante nu intra judecarea ambelor categorii de pricini. In functie de calitatea angajatului, respectiv, functionar public sau angajat pe baza de contract, competenta de solutionare a contestatiei
impotriva actului de concediere revine unor instante specializate.
In ceea ce priveste persoanele angajate in temeiul unui contract de munca (personalul contractual) avem in vedere in aceasta lucrare doar personalul contractual din sistemul bugetar si
care nu apartin categoriei functionarilor publici. Legea aplicabila raporturilor de munca este Codul Muncii, precum si, uneori, alte legi speciale.
Pentru inceput trebuie sa stabilim ce reprezinta contractul individual de munca, respectiv,
ca este un act juridic fundamental (in sensul de instrumentum) al raportului juridic de munca
prin care salariatul, persoana fizica, se obliga sa presteze o anumita munca pentru si sub autoritatea angajatorului in schimbul unei remuneratii denumita salariu, pe care are dreptul sa o primeasca de la acesta din urma.
Avand in vedere definitia actului juridic civil, cunoastem ca acesta este o manifestare de vointa facuta cu scopul de a naste, a modifica sau stinge un raport juridic civil. Cu toate acestea, vorbind despre acest act ca despre manifestarea a doua vointe (a angajatului si a angajatorului) si
putem spune ca avem un act bilateral sau o conventie.
Pe de alta parte, contractul individual de munca prezinta unele trasaturi care il diferentiaza
neechivoc de alte contracte:
- partile unui contract individual de munca sunt angajatorul, care poate fi o persoana fizica
sau juridica, si angajatul, care nu poate fi decat o persoana fizica;
- contractul individual de munca este un act juridic bilateral nefiind posibila pluralitatea de
creditori si debitori, precum la contractele civile si comerciale;
- este un contract sinalagmatic, stabilindu-se obligatii reciproce una fata de cealalta;
- contractul individual de munca are un caracter consensual, in sensul ca se incheie prin
acordul de vointa al partilor semnatare;
- contractul individual de munca este un contract oneros, presupunand o contraprestatie, dar
si comutativ, intrucat partile cunosc intinderea drepturilor si obligatiilor lor inca de la momentul
incheierii contractului;
- contractul individual de munca are un caracter „intuitu personae”, fiind incheiat in considerarea expresa a calitatiilor personale ale fiecarei parti;
- contractul individual de munca este un contract cu executare succesiva, fapt ce determina
ca la data incetarii sale sa produca efecte numai pentru viitor.
Trebuie sa amintim ca nu toate raporturile juridice in temeiul carora se presteaza o munca/o
activitate presupun o angajare in munca prin incheierea unui contract individual de munca. Unele raporturi juridice care presupun munca si care nu intra in sfera de reglementare a dreptului
muncii sunt urmatoarele:
- raporturile de munca intemeiate pe un contract de voluntariat; reglementarea acestor
raporturi de munca se gaseste in Legea nr. 195/2001, republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.
276 din 25.04.2007, având ca obiect munca neremunerata prestata in interes public;
- raporturile intemeiate pe conventii civile reglementare de Codul civil sau de alte legi speciale si care nu ofera prestatorului calitatea de salariat;
- munca desfasurata in baza unor obligatii legale, cum este cazul raporturilor de munca de
natura administrativa sau penal-executionala (situatia militarilor in termen, executarea unei pedepse „la locul de munca”, persoanele care presteaza munca in folosul comunitatii s.a.);
- raporturile de serviciu ale functionarilor publici; activitatea functionarilor publici este
reglementata, in esenta, prin lege speciala, respectiv, prin Statutul functionarilor publici, precum
si alte legi speciale. Unii autori sustin ca functionarul public isi desfasoara activitatea in temeiul
unui raport de serviciu, nu in baza contractului individual de munca.
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In conditiile in care contractul de munca inceteaza ca urmare a concedierii, regulile care trebuie urmate sunt stabilite, in principal, de Codul Muncii, care recunoaste si reglementeaza doua
tipuri de concediere: concedierea individuala si concedierea colectiva.
Conform dispozitiilor art. 62 Codul muncii, in cazul in care concedierea intervine pentru
unul dintre motivele prevazute la art. 61 lit. b)-d), angajatorul are obligatia de a emite decizia de
concediere in termen de 30 de zile calendaristice de la data constatarii cauzei concedierii.
Art. 61 prezinta cazurile concedierii pentru motive subiective, adica pentru motive care tin
de persoana salariatului, iar literele b) – d) se refera la:
- cazul in care salariatul este arestat preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile, in
conditiile Codului de procedura penala,
- cazul in care, prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, se constata inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sa isi indeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat si
- cazul in care salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat.
In cazul in care concedierea intervine pentru motivul prevazut la art. 61 lit. a, (adica in cazul
in care salariatul a savarsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern, ca sanctiune disciplinara), angajatorul poate emite decizia de concediere numai cu respectarea dispoziţiilor art. 263-268.
Decizia se emite in scris si, sub sanctiunea nulitatii absolute, trebuie sa fie motivata in fapt si
in drept si sa cuprinda precizari cu privire la termenul in care poate fi contestata si la instanta
judecatoreasca la care se contesta.
In ceea ce priveste dispozitiile art. 263 – 268 Codul muncii, legiuitorul a urmarit sa reglementeze raspunderea disciplinara in raporturile de dreptul muncii. Astfel, cand ne aflam in situatia
concedierii disciplinare, trebuie parcurse urmatoarele etape, unele chiar sub sanctiunea nulitatii
absolute daca nu sunt indeplinite:
- mai intai se constata abaterea savarsita de catre salariat, de catre orice salariat/angajat, iar
seful ierarhic superior al salariatului (de regula) ar trebui sa dispuna intocmirea un proces-verbal
constatator;
- urmatoarea etapa este cercetarea disciplinara prealabila, ca etapa obligatorie, de catre o
comisie constituita de catre angajator, pentru a se stabili cu exactitate vinovatia sau nevonovatia
celui cercetat, consecinta abaterii, atitudinea salariatului la locul sau de munca; daca se constata
vinovatia, decizia de concediere trebuie emisa in maxim 30 de zile calendaristice de la data la care
angajatorul a luat la cunostinta de savarsirea faptei;
- convocarea scrisa a angajatului este obligatorie, cu mentiunea obiectului convocarii, a datei, orei si locului intrevederii; neprezentarea angajatului nejustificata la data si ora convocarii
este de natura a atrage concedierea acestuia fara a se mai purcede la cercetarea sa disciplinara;
- ascultarea angajatului este o alta etapa obligatorie intrucat acesta are dreptul de a se apara
fata de cele ce i se retin in sarcina; totodata, angajatul are dreptul de a fi asistat de catre un reprezentant al sindicatului; cele declarate de catre angajat vor fi consemnate intr-o declaratie semnata
de catre acesta sau in cuprinsul unui proces-verbal semnat de catre toate partile prezente la intrunirea respectiva;
- angajatul poate propune probe in apararea sa si sustinerile sale vor fi verificate de catre
comisia de cercetare, dar cercetarea disciplinara nu este o procedura contradictorie; angajatorul
doar va lua act de apararea pe care o formuleaza angajatul.
- emiterea deciziei de catre comisia special intrunita este o alta etapa obligatorie; lucrarile
comisiei de disciplina se consemneaza intr-un registru de procese-verbale. Comisia poate propune concedierea sau continuarea raporturilor de munca. Decizia de concediere trebuie emisa in
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scris, in termen de 30 de zile calendaristice de la data la care angajatorul a luat la cunostinta de
savarsirea abaterii disciplinare, dar nu la mai mult de 6 luni de la data savarsirii faptei.
- O alta etapa obligatorie este comunicarea deciziei de concediere catre angajat. Comunicarea se face in 5 zile calendaristice de la data emiterii daca este vorba despre concedierea pe motive disciplinare. In celelalte cazuri nu exista un termen de comunicare, putand fi comunicata in
termenul general de prescriptie, adica in 3 ani. Decizia produce efecte de la data comunicarii.
Decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti competente
in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii, conform dispozitiilor art. 268
alin. 5 Codul muncii.
In cazul in care salariatul urmeaza a fi concediat pentru necorespundere profesionala, nu se
efectueaza cercetarea prealabila, ci o evaluare prealabilă a angajatului. Ca si in cazul cercetarii
disciplinare, evaluarea prealabila pentru necorespundere profesionala se face de catre o comisie
numita de catre angajator. Din comisie va face parte si un reprezentant al sindicatului, desemnat
de acesta, al carui membru este salariatul in cauza.
Examinarea va avea ca obiect activitatile prevazute in fisa postului salariatului in cauza.
In cazul introducerii de noi tehnologii, examinarea salariatului se va referi la acestea numai in
masura in care salariatul in cauza a facut obiectul formarii profesionale in respectiva materie.
Necorespunderea profesionala poate fi sustinuta de comisie prin dovezi de indeplinire necorespunzatoare a sarcinilor profesionale, prin examinare scrisa, orala, practica si alte probe.
In cazul evaluarii prealabile, comisia decide daca salariatul este sau nu este corespunzator din
punct de vedere profesional cu postul pe care il ocupa. Daca in urma examinarii, salariatul este
considerat necorespunzator profesional de catre comisie, acesta are dreptul de a contesta hotararea comisiei in termen de 10 zile de la comunicare.
Legislatia romana in materia dreptului muncii cunoaste si reglementeaza si concedierea pentru motive obiective, care nu tin de persoana salariatului. Aceasta modalitate de concediere poate
fi individuala sau colectiva. In aceste conditii, desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva
si sa aiba o cauza reala si serioasa, conform dispozitiilor art. 65 si urm. Codul Muncii.
Daca este vorba despre o concediere colectiva, angajatorul trebuie sa respecte conditiile impuse de lege, referitor la numarul de salariati concediati, iar in cazul in care angajatorul intentioneaza sa efectueze concedieri colective, acesta are obligatia de a initia, in timp util si in scopul ajungerii la o intelegere, in conditiile prevazute de lege, consultari cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor.
Angajatorul are obligatia sa comunice o copie a notificarii prevazute inspectoratului teritorial
de munca si agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca la aceeasi data la care a comunicat-o
sindicatului sau, dupa caz, reprezentantilor salariatilor.
Conform dispozitiilor art. 72 din Codul muncii, angajatorul care a dispus concedieri colective
nu poate face noi incadrari pe locurile de munca ale salariatilor concediati timp de 9 luni de la
data concedierii acestora.
Daca in aceasta perioada se reiau activitatile a caror incetare a condus la concedieri colective,
angajatorul are obligatia de a transmite salariatilor care au fost concediati o comunicare scrisa in
acest sens si de a-i reangaja pe aceleasi locuri de munca pe care le-au ocupat anterior, fara examen
sau concurs ori perioada de proba.
Salariatii au la dispozitie un termen de maximum 10 zile lucratoare de la data comunicarii
angajatorului, prevăzuta la alineatul anterior pentru a-si manifesta in scris consimtamantul cu
privire la locul de munca oferit.
In situatia in care salariatii care au dreptul de a fi reangajati potrivit alineatului anterior nu isi
manifesta in scris consimtamantul in termenul de 10 zile lucratoare sau refuza locul de munca
oferit, angajatorul poate face noi incadrari pe locurile de munca ramase vacante.
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Conform prevederilor art. 75 Codul muncii, decizia de concediere produce efecte de la data
comunicarii ei catre salariat. Cu toate acestea, concedierea nelegala, dispusa cu nesocotirea procedurii strict si limitativ prevazuta de lege este locita de nulitate absoluta. Pe cale de consecinta,
instanta investita cu un litigiu in care se solicita anularea deciziei de concediere va admite actiunea si va dispune cu temei obligarea angajatorului la plata de despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate, dar si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat angajatul.
Doar la solicitarea angajatului instanta va putea dispune si repunerea partilor in situatia anterioara emiterii actului de concediere. Angajatorul nu va putea invoca in fata instantei alte motive de fapt sau de drept decat cele aratate in decizia de concediere.
Cu toate acestea, in speta in care angajatorul a invocat in decizie anumite texte de lege, altele
decat Codul muncii (printre care, de exemplu, art. 3 din anexa 1 din Legea nr. 330/2009), instanta a considerat nelegala raportarea angajatului la aceasta lege in privinta contestarii deciziei angajatorului. Invederam imprejurarea ca Legea nr. 330/2009 reglementeaza salarizarea si prevad o
procedura speciala in materia caii de atac.
In mod corect, fiind amintit acest act normativ in decizia angajatorului, salariatul a facut referire la acest act in calea de atac urmata.
Dorim sa evidentiem imprejurarea ca legiuitorul roman are in vedere faptul ca angajatorul nu
poate invoca alte temeiuri in fata instantei relativ la actul de concediere, dar salariatul are la indemana a se apara in temeiul actului normativ invocat de angajator. Salariatul nu poate fi tinut in
solutionarea pricinii doar de textul de lege invocat de catre angajator, daca articolele sale au inraurire asupra solutionarii drepte a pricinii.
In speta, s-a pus in discutie exceptia invocata de catre angajator in sensul ca instanta a fost
sesizata tardiv de catre salariat si ca nu ar fi trebuit urmata procedura prealabila pe care o reglementeaza legea salarizarii mai inainte aratata.
Angajatul s-a aparat, solicitand respingerea exceptiei pentru urmatoarele considerente:
Dispozitiile art. 34 din Legea nr. 330/2009 stipuleaza in primul alineat ca solutionarea contestatiilor in legatura cu (…) alte drepturi care se acorda potrivit prevederilor prezentei legi este de
competenta ordonatorilor de credite. In ceea ce priveste speta noastra, ordonatorul de credite este
angajatorul, respectiv, parata din prezenta cauza.
Cand legiuitorul s-a referit la alte drepturi a avut in vedere orice drepturi, inclusiv cele care
aduc atingere angajatului sub aspectul salarizarii, iar reclamantului i s-a adus atingere acestui
drept concomitent cu nesocotirea organigramei de la acea data din care reiesea faptul ca existau
posturi libere similare celui de pe care reclamantul fusese concediat.
In cel de-al doilea alineat al art. 34 din Legea nr. 330/2009 se prevede drept cale de atac contestatia in timp de 5 zile de la data luarii la cunostinta a actului administrativ, pe care angajatul
o adreseaza la sediul ordonatorului de credite (in cazul nostru, angajatorul).
La randul sau, ordonatorul de credite trebuie sa solutioneze contestatia in termen de 10
zile, conform dispozitiilor art. 34 al. 3 din aceeasi lege.
In speta, angajatorul meu a raspuns salariatului abia dupa 32 de zile.
Atasat la adresa de raspuns se comunica salariatului o a doua adresa in care se mentioneaza ca
„la contestatia inregistrata cu nr. ... vi s-a raspuns in termen legal prin adresa nr. ..., care insa nu
v-a fost comunicata intrucat ati revenit cu aceleasi solicitari, sens in care va atasam si raspunsul
la contestatia amintita”.
Pentru ca legea nu dispune altfel, persoana nemultumita de masurile dispuse potrivit prevederilor al. 1 din art. 34, se poate adresa instantei judecatoresti competente potrivit legii, in termen
de 30 de zile de la data comunicarii solutionarii contestatiei (art. 34 al. 4).
Pe cale de consecinta, salariatul contestator a sesizat instanta competenta, in termen de 30 de
zile de la data comunicarii solutionarii contestatiei formulate impotriva dispozitiei comunicate.
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In privinta angajatilor-functionari publici avem in vedere urmatoarele aspecte:
In aproape toate statele membre ale Uniunii Europene exista reglementari generale privind
raporturile de munca in cadrul serviciului public. Cadrul legislativ difera, in functie de specificul
fiecarei tari in parte.
Legislatia statelor din cadrul Uniunii Europene nu cunoaste o definitie standard a functiei publice si a functionarului public. Cu toate acestea, au fost identificate si analizate unele elemente
asemanatoare in toate aceste tari care ne conduc la concluzia ca exista standarde comune in domeniul managementului functiei publice.
In Romania legea aplicabila angajatilor-functionari publici este Legea nr. 188/1999, republicata, modificata si completata la care se adauga si alte legi speciale. Aceasta este considerata a fi legea-cadru si reglementeaza statutul functionarilor publici. Potrivit acestei legi, mai exact, conform dispozitiilor art. 17 din lege, numirea inaltilor functionari publici se face de catre Guvern,
primul-ministru, ministrul administratiei si internelor si ministrul sau conducatorul autoritatii
sau institutiei publice (dupa caz).
Pentru numirea in functiile publice din categoria inaltilor functionari publici se constituie o
comisie de concurs a carei componenta o stabileste primul-ministru prin decizie, la propunerea
ministrului administratiei si internelor. Incetarea raporturilor de munca ale inaltilor functionari
publici se face in conditiile aceleiasi legi.
Numirea functionarilor publici, precum si ocuparea functiilor publice vacante se poate face
prin promovare, transfer, redistribuire si concurs, dupa caz, conform dispozitiilor art. 51 si urm.
din legea-cadru.
In raport de functia ce urmeaza a fi ocupata, conditiile de participare si procedura de organizare a concursului vor fi stabilite in conditiile legii, iar concursul va fi organizat si gestionat
dupa caz, astfel:
- de catre comisia de concurs prevazuta la art. 17 alin. (2), pentru inaltii functionari publici;
- de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, pentru ocuparea functiilor publice de
conducere vacante, cu exceptia functiilor publice de sef birou si sef serviciu;
- de catre autoritati si institutii publice din administratia publica centrala si locala, pentru
ocuparea functiilor publice de sef birou si sef serviciu, precum si pentru ocuparea functiilor publice de executie si, respectiv, functiile publice specifice vacante, cu avizul Agentiei Nationale a
Functionarilor Publici.
Conform dipozitiilor art. 54 din lege, numirea in functiile publice din categoria inaltilor functionari publici se face in conformitate cu dispozitiile art. 17 alin. (1).
Numirea in functiile publice pentru care se organizeaza concurs in conditiile art. 51 alin.
(2) lit. b) si d) se face prin actul administrativ emis de catre conducatorii autoritatilor sau institutiilor publice din administratia publica centrala si locala, la propunerea Agentiei Nationale a
Functionarilor Publici.
Numirea in functiile publice pentru care se organizeaza concurs in conditiile art. 51 alin. (2)
lit. c) se face prin actul administrativ emis de catre conducătorii autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala si locala.
Actul administrativ de numire are formă scrisa si trebuie sa contina temeiul legal al numirii,
numele functionarului public, denumirea functiei publice, data de la care urmeaza sa exercite
functia publica, drepturile salariale, precum si locul de desfasurare a activitatii.
Fisa postului aferenta functiei publice se anexeaza la actul administrativ de numire, iar o copie
a acesteia se inmaneaza functionarului public.
La intrarea in corpul functionarilor publici, functionarul public depune juramantul de credinta in termen de trei zile de la emiterea actului de numire in functia publica definitiva. Juramantul are urmatoarea formula: “Jur sa respect Constitutia, drepturile si libertatile fundamentale
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ale omului, sa aplic in mod corect si fara partinire legile tarii, sa indeplinesc constiincios indatoririle ce imi revin in functia publica in care am fost numit, sa pastrez secretul profesional si sa
respect normele de conduita profesionala si civica. Asa sa-mi ajute Dumnezeu”. Formula religioasa de incheiere va respecta libertatea convingerilor religioase.
Refuzul depunerii juramantului prevazut la alin. (6) se consemneaza in scris si atrage revocarea actului administrativ de numire in functia publica.
Incetarea raporturilor de munca ale functionarilor publici are loc conform dispozitiilor art.
84 din lege, in urmatoarele conditii:
- de drept;
- prin acordul partilor, acord ce se consemneaza in scris;
- prin eliberarea din functia publica;
- prin destituirea din functia publica;
- prin demsie.
Conform dispozitiilor aceluiasi articol, raportul de serviciu inceteaza de drept in urmatoarele conditii:
- la data decesului functionarului public;
- la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii functionarului public;
- daca functionarul public nu mai indeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 50 lit. a),
d) și f), respectiv, daca nu mai are cetatenia romana, nu mai are capacitate deplina de exercitiu si
nu mai indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica ocupata;
- la data comunicarii deciziei de pensionare pentru limita de varstă ori invaliditate a functionarului public;
- ca urmare a constatarii nulitatii absolute a actului administrativ de numire in functia publica, de la data la care nulitatea a fost constatata prin hotarare judecatoreasca definitiva;
- cand functionarul public a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru o fapta prevazuta la art. 50 lit. h) sau prin care s-a dispus aplicarea unei sanctiuni privative de
libertate, la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare;
- ca urmare a interzicerii exercitarii profesiei sau a functiei, ca masura de siguranta ori ca
pedeapsa complementara, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a
dispus interdictia;
- la data expirarii termenului pe care a fost exercitata, cu caracter temporar, functia publica.
Asa cum prevede legea, constatarea cazului de incetare de drept a raportului de serviciu se
face, in termen de 5 zile lucratoare de la intervenirea lui, prin act administrativ al conducatorului
autoritatii sau institutiei publice. Actul administrativ prin care s-a constatat intervenirea unui caz
de incetare de drept a raporturilor de serviciu se comunica Agentiei Nationale a Functionarilor
Publici, in termen de 10 zile lucratoare de la emiterea lui.
Conducatorul autoritatii sau institutiei publice va dispune eliberarea din functia publica prin
act administrativ, care se comunica functionarului public in termen de 5 zile lucratoare de la
emitere, pentru motive neimputabile functionarului public, in urmatoarele cazuri:
- autoritatea sau institutia publica si-a incetat activitatea ori a fost mutata intr-o alta localitate,
iar functionarul public nu este de acord sa o urmeze;
- autoritatea sau institutia publica isi reduce personalul ca urmare a reorganizarii activitatii,
prin reducerea postului ocupat de functionarul public;
- ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia publica ocupata de catre functionarul
public a unui functionar public eliberat sau destituit nelegal ori pentru motive neintemeiate, de la
data ramanerii definitive a hotararii judecătoresti de reintegrare;
- pentru incompetenta profesionala in cazul obtinerii calificativului “nesatisfacator” la evaluarea performantelor profesionale individuale;
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- functionarul public nu mai indeplineste conditia prevazuta la art. 50 lit. g), adica nu mai
indeplineste conditiile specifice pentru ocupoarea functiei publice;
- starea sanatatii fizice sau/si psihice a functionarului public, constatata prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, nu ii mai permite acestuia sa isi indeplineasca atributiile corespunzatoare functiei publice detinute.
Legea-cadru dispune ca destituirea din functia publica se dispune prin act administrativ al
conducatorului autoritatii sau institutiei publice, care se comunica functionarului public in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii, pentru motive imputabile functionarului public, in
urmatoarele cazuri:
- ca sanctiune disciplinara, aplicata pentru savarsirea repetata a unor abateri disciplinare sau
a unei abateri disciplinare care a avut consecinte grave;
- daca s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar functionarul public nu actioneaza pentru incetarea acestuia intr-un termen de 10 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de
incompatibilitate.
Legiuitorul roman a stabilit ca functionarul public poate sa comunice incetarea raporturilor de serviciu prin demisie, notificata in scris conducatorului autoritatii sau institutiei publice.
Demisia nu trebuie motivata si produce efecte dupa 30 de zile calendaristice de la inregistrare.
La incetarea raportului de serviciu functionarul public are indatorirea sa predea lucrarile si
bunurile care i-au fost incredintate in vederea exercitarii atributiilor de serviciu si isi pastreaza
drepturile dobandite in cadrul carierei, cu exceptia cazului in care raportul de serviciu a incetat
din motive imputabile acestuia.
In temeiul dispozitiilor art. 87 din lege, conducatorii autoritatilor si institutiilor publice au
obligatia de a numi functionarii publici redistribuiti cu caracter permanent sau temporar.
In cazul in care conducatorii autoritatilor si institutiilor publice refuza incadrarea functionarilor publici in condiţiile alineatului precedent, functionarul public se poate adresa instantei de
contencios administrativ competente. Chiar in aceste conditii, trebuie respectata procedura speciala care obliga pe contestator sa se adreseze autoritatii ierarhic superioare si abia apoi sa investeasca instanta de contencios administrativ cu cererea de chemare in judecata.
Dispozitiile art. 89 din lege prevad ca in cazul in care raportul de serviciu a incetat din motive
pe care functionarul public le considera netemeinice sau nelegale, acesta poate cere instantei de
contencios administrativ anularea actului administrativ prin care s-a constatat sau s-a dispus incetarea raportului de serviciu, in termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, precum si
plata de catre autoritatea sau institutia publica emitenta a actului administrativ a unei despagubiri
egale cu salariile indexate, majorate si recalculate, si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat
functionarul public.
Totodata, la solicitarea functionarului public, instanta care a constatat nulitatea actului administrativ va dispune reintegrarea acestuia in functia publica detinuta.
In practica judecatoreasca, instantele romane care sunt sesizate cu cereri de chemare in judecata prin care se solicita anularea actului administrativ criticat pentru nelegalitate si netemeinicie
verifica indeplinirea procedurii prealabile de contestare a actului de catre angajat la angajator.
Constatand ca este indeplinita aceasta conditie, verifica masura in care exista alte exceptii de ordine publica (ce pot fi invocate de insasi instanta de judecata sau de catre partile din proces) sau
alte exceptii care ar face inutila judecarea fondului pricinii. Daca asemenea exceptii exista, ele
sunt puse in discutia contradictorie a partilor litigante intrucat este vorba despre o procedura
contencioasa/contradictorie care presupune punerea in discutie a acestor exceptii.
Abia dupa solutionarea de catre instanta a exceptiilor (atunci cand exista), daca mai este cazul,
se purcede la continuarea judecatii, se propun si se administreaza probe si, apoi, se trece la solutionarea cauzei.
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Consider ca lucrarea mea este de actualitate, cu atat mai mult cu cat instantele romanesti se
confrunta la acest moment cu o avalanse de concedieri ca urmare a restructurarii locurilor de
munca, in special in sistemul public romanesc, dar si pentru ca este o analiza a unor spete de actualitate despre care s-a scris doar lucrarile dosarelor, in apararea partilor din proces, nu inca in
lucrari de specialitate.
De asemenea, constat anevoioasa intelegerea si interpretarea textului de lege de catre unii
dintre cei chemati sa aplice legea, ceea ce face ca solutiile pronuntate sa fie susceptibile de cai de
atac. Or, cei care se adreseaza justitiei pentru a li se face dreptate nu urmaresc accesul la caile de
atac, ci au incredere in drepturile conferite de legea fundamentala si de legile ordinare/legile speciale si au incredere in justitie.
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Abstract
Property is defined in art. 480 of the Civil Code as: „...the right one has to enjoy and dispose of
an asset in an exclusive and absolute manner, yet within the limits determined by law”.
The legal content of the property right is made up of the attributes of possession, use and disposition and it has the following legal characteristics: it is an absolute and inviolable, full and exclusive,
perpetual and transmissible right in rem enshrined in, guaranteed and protected by art. 44 of the
Romanian Constitution.
According to its legal regime, property right may take two forms: public property right and private property right, which is the rule.
The present article comprises a series of definitions of the concept of property in French, Italian,
German, Swiss and English specialty literature.
As for the legal foundation and legitimacy of property, several systems have been proposed which
are centered on the concept of law, possession, occupation or work.
The object of property – tangible and intangible assets, with reference to intellectual property rights,
clientele and the confidentiality of information in every form of expression – raises the most interesting
and current problems. In our opinion, given the current legal regulation and economic life, it is outdated to think of the tangible nature of assets that may form the object of the property right.
Possession, use and disposition are the three attributes of the property right.
This article also tackles the problem of “time-sharing” property – periodically, i.e. each owner
exerts all the prerogatives over an undivided asset for determined periods of time which repeat themselves successively, at regular periods of time. Acts of disposition within this modality of the property
right refer to the entire asset and unanimity, tacit mandate or business management are not an issue.
Periodical property resembles regular or temporary joint property and in our article we also
compare these two types of regimes.
We consider that this “time-sharing” modality does not fit the current legal regime established in the
Civil code for joint property. At best, it may represent a legislative proposal, which has actually happened: the project of the new Civil Code has a chapter entitled “Periodical property” (art. 523, 524).
Proprietatea este definită de art. 480 din Codul civil român, ca fiind: „...dreptul ce are cineva de
a se bucura și a dispune de un lucru în mod exclusiv și absolut însă în limitele determinate de lege”.
Conţinutul juridic al dreptului de proprietate este format din atributele de posesie, folosinţă și
dispoziţie, și are următoarele caractere juridice: este un drept real absolut și inviolabil, deplin și
exclusiv, perpetuu și transmisibil [1, p. 38, p. 32], fiind consacrat, garantat și ocrotit de Constituţia
României la art. 44.
În funcţie de regimul său juridic, dreptul de proprietate se prezintă sub două forme: dreptul
de proprietate publică și dreptul de proprietate privată, care este regula.
Dreptul de proprietate publică este inalienabil, imprescriptibil și insesizabil, și are moduri specifice de dobândire (achiziţii publice, expropriere pentru cauză de utilitate publică) și de exercitare.
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Proiectul noului Cod civil conţine o prevedere – art. 431, în conformitate cu care dispoziţiile
privitoare la proprietatea privată se aplică și proprietăţii publice, dacă prin lege nu se dispune altfel și numai în măsura în care sunt compatibile cu aceasta din urmă. În opinia noastră prevederea este bună și se înscrie pe o idée flexibilă și clară.
În proiect, proprietatea publică este “dreptul de proprietate, ce aparţine statului sau unităţilor
administrativ-teritoriale, asupra bunurilor determinate de lege, precum şi asupra bunurilor care,
prin natura lor, sunt de uz sau de interes public, cu condiţia să fie dobândite printr-unul din modurile prevăzute de lege”.
Ca și noutăţi, în Capitolul I “Dispoziţii generale” din Titlul II “Despre proprietatea privată”,
proiectul noului cod reglementează în mod expres la art. 428 alin. 3 că “în cazurile prevăzute de
lege, proprietatea se poate dobândi prin efectul unui act administrativ”, iar alin. 5 din același articol consacră efectul constitutiv de drepturi al înscrierii în cartea funciară.
În continuare vom face câteva câteva consideraţii de drept comparat [2, p. 37].
Astfel, art. 544 din Codul civil francez, care a servit ca model mai multor coduri europene și
ale unor state din America Latină, adoptate ulterior, definește proprietatea ca fiind „dreptul de a
se bucura și de a dispune de lucruri, în modul cel mai absolut, cu condiţia de a nu face un uz interzis de legi sau de regulamente”.
În Italia, Codul civil în art. 836 stabilește că dreptul de proprietate este un drept complet, exclusiv și individual asupra unui lucru, care conferă posibilitatea de a utiliza bunurile potrivit
funcţiilor economice și exigenţelor producţiei naţionale.
Codul civil german de la 1900 dispune, în art. 903, că proprietarul, în măsura în care legea sau
drepturile unor terţe persoane nu se opun, are facultatea să utilizeze bunul său așa cum dorește și
a de împiedica orice ingerinţă din partea unei alte persoane.
La rândul său, Codul civil elveţian, elaborat sub dublă influenţă germană și franceză, prevede
în art. 641 „proprietarul unui lucru are dreptul de a dispune în mod liber de el, în limitele determinate de lege. El poate să-l revendice de la oricine îl deţine și să respingă orice uzurpare”.
Sistemul de drept englez este total diferit de cel continental. Este de reţinut că termenul de
„property” desemnează ansamblul drepturilor patrimoniale, iar ceea ce se înţelege în mod obișnuit în dreptul continental prin dreptul de proprietate corespunde, în dreptul englez, termenul de
„ownership” și are ca obiect bunuri mobile. În privinţa proprietăţii imobiliare, se admite că deţinătorii acesteia („estates”) exercită „real property” asupra pamântului, care reprezintă un drept de
concesiune pe o durată de timp, spre deosebire de cel care închiriază terenul, care exercită „personal property”. Concesiunea este concepută ca un drept ce se exercită pe durata vieţii concesionarului și a descendenţilor săi, astfel că, practic se ajunge la un drept perpetuu.
Asupra bazei juridice a proprietăţii și asupra legitimităţii sale, s-a discutat îndelung, fiind
propuse mai multe sisteme [3, 88-89].
Unii autori consideră că originea și legitimitatea proprietăţii ar fi în faptul posesiei, ocupaţiunii, sau muncă.
Probleme interesante și actuale sunt cele ridicate de obiectul proprietăţii – bunuri corporale și
bunuri incorporale, cu referire la drepturile de creaţie intelectuală, clientelă și confidenţialitatea
informaţiilor în toate formele de exprimare. În opinia noastră, dată fiind reglementarea juridică
actuală și viaţa economică, considerăm depășită ideea naturii corporale a bunurilor ce pot face
obiectul dreptului de proprietate.
Realităţile economice influenţează în mod categoric și evoluţia dreptului de proprietate. Probleme interesante și actuale sunt cele ridicate de obiectul proprietăţii – bunuri corporale și bunuri
incorporale, cu referire la drepturile de creaţie intelectuală, clientelă și confidenţialitatea informaţiilor în toate formele sale de exprimare [4, p. 306]. În opinia autorului articolului citat problema este una pur doctrinară, întrucât practica consideră drepturile de creaţie intelectuală,
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clientela și confidenţialitatea drept bunuri mobile incorporale. Și pentru situaţia din România (articolul se referă la dreptul francez) este valabilă categoria de bunuri mobile incorporale, susţinem noi.
Se observă apoi, că pentru bunurile incorporale proprietatea este diferită de posesie, diferite
fiind și modurile de dobândire a proprietăţii: ocupaţiunea și accesiunea prin încorporare (adjoncţiunea în dreptul românesc, art. 504-507 C. civ.) sunt moduri tipice pentru bunurile corporale, fiind dificile la cele incorporale. Observaţia este valabilă și pentru dreptul românesc. În
schimb, culegerea fructelor și accesiunea prin producere (specificaţiunea la noi, art. 508-510 C.
civ.) sunt posibile la ambele categorii de bunuri. Transmisiunea între vii și pentru cauză de moarte a bunurilor incorporale este reglementată de art. 711 Cod civil francez, dar are o serie de particularităţi faţă de transmisiunile bunurilor corporale. Astfel de particularităţi există și în sistemul
nostru de drept [5, p. 146]. Spre exemplu: dreptul de autor – latura patrimonială, se transmite
prin moștenire, potrivit legislaţiei civile, pe o perioadă de 70 de ani, oricare ar fi data la care opera a fost adusă la cunoștinţă publică în mod legal. Drepturile morale de autor (așa cum sunt:
dreptul de aducere la cunoștinţă a operei, dreptul de a decide sub ce nume va fi adusă la cunoștinţă publică opera, dreptul de inviolabilitate a operei), în sistemul nostru de drept, sunt inalienabile și imprescriptibile, în sensul că nu pot face niciodată și în nici un mod obiectul vreunei
transmisiuni, renunţări sau înstrăinări din partea autorului, sau al unei dobândiri, pe orice cale,
din partea vreunei persoane, având o durată nelimitată în timp.
După părerea noastră problema nu este una pur doctrinară, așa cum se afirma, ci și una practică. În opinia noastră, date fiind reglementarea juridică actuală și viaţa economică, considerăm
depășită ideea naturii corporale a bunurilor ce pot face obiectul dreptului de proprietate.
În contextul analizei caracterelor juridice ale dreptului de proprietate, au existat unii autori
care au promovat ideea admisibilităţii unui regim de proprietate temporară[6, p. 141]. Aceasta
înseamnă că proprietarul temporar, în patrimoniul căruia dreptul s-a născut imediat, are posibilitatea juridică să-și exercite de îndată, dar numai până la împlinirea termenului, toate prerogativele dreptului său, inclusiv dreptul de a dispune de bunul respectiv. La expirarea termenului,
dreptul de proprietate nu revine proprietarului iniţial de plin drept, ci pentru a o retransfera are
o acţiune personală, și nu în revendicare, iar dacă aceasta nu mai este posibilă, întrucât proprietarul temporar a exercitat dreptul de dispoziţie, atunci primul proprietar va beneficia de daune
interese. Susuţinătorii proprietăţii temporare, cred că recunoașterea acesteia ar înlătura inconvenientele proprietăţii rezolubile (existenţa nesigură a dreptului în patrimoniul dobânditorului) și
ar asigura stabilitatea raporturilor juridice și protecţia subdobânditorilor de bună-credinţă. În
opinia noastră, inconvenientele proprietăţii rezolubile nu sunt mai mari decât riscul asumat al
proprietarului inișial de a primi daune interese, în locul dreptului său de proprietate, iar noi apreciem că stabilitatea circuitului civil și protecţia subdobânditorilor de bună-credinţă sunt asigurate prin recunoașterea și aplicarea principiilor efectelor nulităţii și excepţiile lor.
Aici vom discuta și despre proprietatea în sistem „time-sharing” – periodic, adică fiecare proprietar exercită toate prerogativele asupra unui bun nefracţionat în materialitatea lui, pe perioade
determinate de timp, care se repetă succesiv, la intervale regulate. În cadrul acestei modalităţi a
dreptului de proprietate, actele de dispoziţie se referă la întregul bun și nu se pune problema regulii unanimităţii și nici cea a mandatului tacit sau a gestiunii de afaceri [7, p. 35]. În ceea ce privește
actele materiale asupra bunului, orice titular al dreptului de proprietate periodică poate folosi nestingherit întregul bun în perioada corespunzătoare dreptului său. Cheltuielile legate de întreţinerea bunului revin fiecărui proprietar, proporţional cu tranșa sa de timp. Odată constituită, prin
voinţa fiecărui proprietar în parte, menţinerea sa devine obligatorie, nefiind posibil să înceteze
prin partajarea bunului între proprietari, ci eventual prin consolidare, dacă unul dintre titulari va
dobândi toate tranșele de timp din dreptul de proprietate asupra bunului, ceea ce proiectul noului
Cod civil chiar propune. Așadar, vorbim despre un drept absolut (doar pentru opozabilitate faţă de
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terţi este necesară îndeplinirea formalităţilor de publicitate imobiliară), cu caracter exclusiv limitat, ca și în cazul celorlalte modalităţi juridice ale dreptului de proprietate periodică, acesta se
manifestă sub cele două mari aspecte: durata nelimitată în timp și perpetuitatea exerciţiului său.
Un exemplu de ac est tip de proprietate este cel lansat de Loteria Română, în anul 1995, prin
intermediul unei emisiuni de loz în plic, denumită „Vila de aur”. Aflăm din prospectul publicitar că
acset sistem conferă câștigătorului dreptul de proprietate, pentru o săptămână într-un an, asupra
unui apartament cu trei camere în Poiana Brașov; lozurile câștigătoare au înscrise vilele, apartamentele, precum și perioadele de proprietate; dreptul de prprietate poate fi vândut, închiriat, cesionat
sau transmis ca moștenire; întreţinerea apartamentului este asigurată contra unei sume fixe anuale.
Din punct de vedere istoric, instituţia a apărut încă din sec. XIX, când Curtea de Casaţie din
Franţa a avut de soluţionat un caz în care se punea problema folosirii determinate în timp de către
coproprietarii unei mori. Deși controversată, ideea de „time-sharing” a apărut în Europa anilor ‘60,
pentru ca peste circa 10 ani să cunoască expansiunea și în Statele Unite.
Terminologic, s-a propus utilizarea pentru acest nou tip de proprietate, a noţiunii de „coproprietate spaţio-temporală”, sintagmă care parţial a apărut și în doctrina franceză (proprietatea spaţiotemporală”. Autorul [8, p. 236] susţine propunerea, arătând că sintagma cuprinde termenul de coproprietate, ceea ce induce fără echivoc ideea unei proprietăţi de cote-părţi, fiind de fapt o variantă
a acesteia. Calificativul „spaţio-temporală” sugerează în opinia autorului, specificul acestui nou tip
de coproprietate: de a se raporta la un anumit bun, prerogativele titularului exercitându-se asupra
acestuia în întregul său – dimensiunea spaţială, cu precizarea că aceste prerogative se exercită doar
o perioadă limitată de timp – dimensiunea temporală. Personal, punctul de vedere exprimat ni se
pare pertinent și justificat.
Proprietatea periodică se aseamănă cu coproprietatea obişnuită sau temporară prin aceea că titularii lor dobândesc un drept de proprietate cert, pe o perioadă de timp, și se deosebește prin aceea
că: 1. în cazul coproprietăţii obișnuite dreptul de proprietate se prezintă fracţionat pe cote-părţi
ideale, în timp ce obiectul dreptului rămâne nefracţionat în materialitatea sa. În cazul proprietăţii în
sistem „time-sharing” atât drepturile cât și obiectul dreptului rămân nefracţionate. Această proprietate nu cunoaște cota-parte, ci tranşa de timp în care fiecare titular exercită prerogativele dreptului
său; 2. cotele-părţi care reprezintă fracţie aritmetică au o valoare egală între ele, în timp ce tranșele
de timp de aceeși mărime pot să aibă valoare inegală; 3. în cazul proprietăţii comune pe cote-părţi
obișnuite sau temporare prerogativele dreptului se exercită de către coproprietari fără întrerupere,
în timp ce la proprietatea în sistem time-sharing aceste prerogative se exercită perpetuu, dar periodic, adică în tranșe succesive; 4. fiecare coproprietar poate efectua acte materiale de folosinţă asupra
bunului ce face obiectul proprietăţii comune pe cote-părţi obișnuite, cu condiţia să respectării drepturilor celorlalţi coproprietari; dacă nu se înţeleg, soluţia este ieșirea din indiviziune, partajul de
folosinţă nefiind admis; la sistemul time-sharing nu se pune o astfel de problemă întrucât actele
materiale de folosinţă asupra bunului nu se exercită concomitent, ci succesiv neexistând posibilitatea unor conflicte legate de posesiunea bunului, ceea ce în opinia noastră, din perspectiva practicii
este un lucru extrem de important; 5. coproprietarii contribuie la cheltuielile de întreţinere și conservare în raport cu cota lor parte, în timp ce proprietarii în sistem time-sharing participă la cheltuielile respective proporţional cu perioada de timp în care ăși exercită prerogativele dreptului lor.
Între coproprietatea pe cote-părţi forţată şi perpetuă și proprietatea în sistem time-sharing identificăm următoarele deosebiri: 1. primul tip de proprietate are ca obiect un bun sau o universalitate de
bunuri, care prin natura lor sunt destinate folosinţei comune a tuturor coproprietarilor neputând fi
împărţite în natură fără ca prin această operaţie să nu devină improprii folosinţei căreia îi erau destinate. Proprietatea în sistem time-sharing are ca obiect orice fel de bunuri mobile sau imobile, divizibile sau indivizibile. În principiu nu poate avea ca obiect bunuri consumptibile; 2. coproprietatea
forţată are un caracter impus, pe când cea în sistem time-sharing se constituie printr-o manifestare
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de voinţă; 3. coproprietatea forţată are un caracter accesoriu, în timp ce proprietatea în sistem
time-sharing este de sine stătătoare, nedepinzând de existenţa unui alt drept de proprietate.
Comparând proprietatea în sistem time-sharing cu proprietatea comună în devălmîşie, identificăm următoarele deosebiri: 1. titularii proprietăţii comune în devălmășie pot fi numai doi soţi,
în timp ce la proprietatea în sistem time-sharing ia naștere prin manifestarea de voinţă a dobânditorului; 3. la proprietatea în devălmășie titularii nu pot dispune prin acte inter vivos de dreptul
lor de proprietate, iar în exercitarea atributelor ce alcătuiesc conţinutul juridic al acestui drept
fiecare dintre titulari este presupus a avea și consimţământul celuilalt. La sistemul time –sharing
fiecare titular dispune în mod exclusiv de dreptul său de proprietate; 4. numai în cazul proprietăţii în devălmîșie titularii acestui drept nu cunosc nici întinderea dreptului lor de proprietate și
nici bunurile ce alcătuiesc obiectul dreptului, în materialitatea lor, ce aparţin fiecăruia.
Precizăm faptul că proiectul noului Cod civil (art. 523, 524) menţine și reglementează proprietatea comună în devălmășie.
După părerea noastră, această modalitate, time –sharing, nu corespunde, în mod evident, actualului regim juridic stabilit de Codul civil pentru coproprietate, putând constitui o propunere
de lege ferenda, ceea ce s-a și întâmplat, proiectul noului Cod civil având un capitol intitulat „Proprietatea periodică” (art. 542-547).
Aceasta este definită ca fiind „situaţia în care mai multe persoane exercită succesiv prerogativele dreptului de proprietate asupra unui bun mobil sau imobil, în intervale de timp determinate,
egale sau inegale”.
Proprietatea periodică se naște în temeiul unui act juridic, dispoziţiile în materie de carte funciară aplicându-se în mod corespunzător, și încetează prin radiere din cartea funciară în temeiul dobândirii de către o singură persoană a drepturilor de proprietate aferente tuturor intervalelor de
timp, precum și în alte cazuri prevăzute de lege. În privinţa intervalului de timp ce îi revine, orice
proprietar poate încheia acte precum: închirierea, vânzarea, ipotecarea și altele asemenea.
Actele de administrare sau de dispoziţie privind dreptul aferent unui alt interval de timp sunt
lovite de nulitate relativă. În opinia noastră sancţiunea este bine aleasă, mai exact ni se pare coresct că nu s-a optat pentru nulitatea absolută, având în vedere deosebirile de regim juridic ale
celor două feluri de nulităţi.
Fiecare proprietar este obligat să facă toate actele de conservare, în așa fel încât să nu împiedice sau să îngreuneze exercitarea drepturilor celorlalţi proprietari. Actele prin care se consumă în
tot sau în parte substanţa bunului pot fi făcute numai cu acordul celorlalţi proprietari. La încetarea intervalului, proprietarul este dator să predea bunul proprietarului următorului interval.
O reglementare bună, este în opinia noastră, cea din art. 545 alin. 4 din proiectul noului Cod
civil, conform căreia proprietarii pot încheia un contract de administrare, care va fi notat în cartea
funciară. Apreciem că este o reglementare bună, fiind, după părerea noastră, adecvată vieţii economice, prin contractul de administrare realizându-se o mai bună și ușoară exploatare a proprietăţii.
Art. 547 din proiect prevede că nerespectarea obligaţiilor stabilite în capitolul consacrat proprietăţii periodice, atrage plata de despăgubiri. Noi apreciem norma ca fiind una potrivită, și în
același timp specifică modalităţilor de reparare a prejudiciilor cauzate, în dreptul civil, despăgubirile putând fi actualizate inclusiv în faza de executare a hotărârilor, ceea ce este de natură a
asigura o acoperire integrală a unui eventual prejudiciu.
În noul context conturat de proiectul Codului civil, apreciem reglementarea ca fiind satisfăcătoare, însă, cu siguranţă, în practică problemele foarte diverse vor da naștere la aspecte greu de
prevăzut în momentul reglementării.
În literatura de specialitate s-a avansat și ideea unei perfecţionări a sistemului românesc de drepturi reale, în cadrul căruia un loc central este ocupat de dreptul de proprietate, având ca sursă de
inspiraţie Codul civil german.
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Comparând cele două sisteme de drepturi reale, constatăm numeroase puncte comune, în
privinţa principalelor drepturi reale consacrate în sistemele contemporane de drept, dar și
unele deosebiri.
Clasificarea drepturilor reale se face în Codul civil german, în dreptul de proprietate, pe de o
parte, și drepturile reale limitate, pe de altă parte, rezultate din desprinderea atributelor dreptului
de proprietate și exercitarea unora dintre ele de către alt titular.
Din perspectiva prezentului articol se impune să facem câteva menţiuni cu privire la așanumita „proprietate relativă”, noţiune care cuprinde două situaţii juridice. Mai exact, în principiu, nu este posibilă o divizare a dreptului de proprietate între mai mulţi titulari astfel încât fiecare să fie, în același timp, proprietar deplin, existând două cazuri când se vorbește despre o
„relativizare a proprietăţii”.
Prima situaţie privește existenţa unei interdicţii de înstrăinare. Dacă proprietarul în pofida
interdicţiei, înstrăinează bunul, dobânditorul devine proprietar în raport cu terţii, dar înstrăinătorul rămâne proprietar în raport cu cel protejat prin interdicţia de vânzare.
A doua situaţie este cea a „transmiterii fiduciare a proprietăţii”, caz în care se vorbește despre
o separare a proprietăţii economice de cea juridică. Caracteristic acestei situaţii este că faţă de
terţi dobânditorul devine proprietar deplin, dar în raport cu alienatorul el se află într-un raport
obligaţional care îi limitează exerciţiul dreptului conform condiţiilor convenite cu înstrăinătorul.
Dreptul german a preluat instituţia fiduciei din dreptul roman, și în prezent se face distincţie, în
funcţie de scopul urmărit, între fiducia cu funcţie de garanţie și fiducia cu funcţie de administrare, numită și „fiducia în folosul altuia”.
Cea de a doua categorie a drepturilor reale limitate, care au ca și corespondent în sistemul
codului civil român „dezmembrămintele dreptului de proprietate”, o constituie garanţiile și drepturile de valorificare. Ele nu conferă titularului lor folosinţa bunului, ci posibilitatea de a-l valorifica prin vânzarea la licitaţie împotriva voinţei proprietarului, în anumite condiţii. În această categorie se includ gajul, ipoteca și sarcina reală. Aceasta din urmă se asemănă cu renta, cu deosebirea că prestaţiile la care este îndreptăţit titularul dreptului nu trebuie să constea neapărat în
sume de bani și nici nu trebuie, în mod necesar, să se repete la intervale regulate de timp.
Făcând o comparaţie a garanţiilor reale imobiliare din dreptul german cu cele din dreptul civil
român, constatăm că, de principiu, nu este reglementată posibilitatea constituirii unei garanţii
reale imobiliare în lipsa oricărei creanţe. Ipoteca are în dreptul nostru civil, un caracter accesoriu,
de garantare a creanţei creditorului ipotecar, pastrându-și acest caracter chiar dacă creanţa este
sub condiţie sau eventuală [10, p. 435-436].
Noi considerăm că unele instituţii juridice, necunoscute în dreptul românesc, și a căror utilitate
a fost verificată de practica și jurisprudenţa germană de peste o suta de ani de la adoptarea Codului
civil , pot fi introduse și în sistemul nostru de drept. Astfel, considerăm că și-au dovedit utilitatea
„garanţia proprietate”, garanţiile reale imobiliare în absenţa oricărei creanţe, precum și „obligaţia
funciară reală”, instituţia „rezervei dreptului de proprietate” până la plata integrală a preţului.
Instituţia „garanţiei-proprietate” este unanim recunsocută în dreptul german, deși nu este
reglementată expres în Codul civil. Ea constă în transmiterea dreptului de proprietate mobiliară,
cu titlu de garanţie către creditor, cu dreptul debitorului de a păstra posesia nemijlocită. Instituţia
este avantajoasă pentru debitor, întrucât dacă ar trebui să gajeze bunurile respective, ar trebui să
predea creditorului posesia asupra lor, scoţându-le din circuitul comercial. Spre deosebire de un
contract obișnuit, în cazul analizat, locul tradiţiunii este luat de un pact posesoriu pe baza căruia
creditorul devine numai posesor mijlocit, iar comerciantul debitor, posesor nemijlocit, utilizând
bunurile în cauză potrivit activităţii comerciale obișnuite. Dacă la scadenţă împrumutul nu este
achitat, creditorul va revendica bunurile în calitate de proprietar. Până la împlinirea scadenţei
creditorul nu poate valorifica în nici un fel dreptul său de proprietate.
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„Obligaţia funciară reală” este o sarcină a fondului, constând în plata unei sume de bani rezultând din fond. O variantă a acesteia este „obligaţia reală de rentă”, care constă în grevarea fondului
cu o sarcină ce are ca obiect plata regulată unei sume de bani rezultând din fond. Pentru această
plată, debitorul răspunde cu fondul respectiv.
„Rezerva dreptului de proprietate” este și ea o garanţie a creanţelor în dreptul civil german,
dar nu este analizată din punctul de vedere al vânzătorului (așa cum este în dreptul civil român),
ci din punctul de vedere al cumpărătorului, care are, în acest caz, „un drept al vocaţiei reale”.
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Abstract
At the moment when it was first stated, the liability principle mainly focused on an evildoer’s
guilty deed – which had to be punished so that law could accomplish its mission as moral censor of
behavior – whereas nowadays, when the fundamental tendency is that of making amends for a prejudice, both legal jurisprudence and doctrine are more and more interested in the victim’s interests.
Even if the Napoleonic and Romanian Civil Code did not focus on the prejudice, the latter has become the premise of any liability hypotheses, being ascribed to a system of special provisions, both in
terms of the liability conditions and the legal actions for demanding damages. The pursuit of the
guilty person has ceased to be the most important aspect, in favor of the recovery of damages. Yet, in
order for the latter to be properly accomplished, it is necessary to make a classification of the prejudices which are recovery worthy, by resorting to the legitimacy principle – a recurrent element which
has “invaded” the entire legal doctrine. Albeit not defined and without a well established pattern,
legitimacy has penetrated into the civil liability field, being regarded as a condition to speak about
the victim’s injured interest not only by all the projects on the obligations law codification, but also
by the Romanian Civil Code. At the same time, “an explosion of reparable prejudices” is breaking out
against the background of a “subjective rights boom”. Thus, the corporal prejudice tends to acquire
autonomy, more and more collective prejudices are emerging, the loss of chance is being invocated,
up to the point of speaking even about the “chance of not being born” in terms of a reparable prejudice, the domain of indirect prejudices is more and more expanding, claimed moral prejudices are
becoming more and more refined, all these against the background of a “subjective rights boom”.
Thus, civil liability becomes vulnerable once again.
The present work aims to analyze in brief the following aspects: the legitimacy of an injured interest, seen as a condition for the prejudice to be repaired, in the form that it can be found within the
projects on the civil liability codification and not just as simple condition in order to speak about the
right to take legal action; particular cases of prejudices for which no compensation should be claimed; regulations provided for by the new Civil Code in terms of the victim’s injured interest, on the
basis of a text analysis.
Key words: legitimate interest, legitimate prejudice, legal prejudice, reparable prejudice, simple
interest, cohabitation, wrongful birth, wrongful life, disability.
1. THE EVOLUTION OF TORT LIABILITY
Ever since the glorious codifications of the 19th century and up to this day, tort liability law has
gone through a ceaseless evolution, from a stage when it was considered that any prejudice was
caused by an individual’s deed and it was perceived as a way of preserving behavioral morality, to
another stage when prejudice became the most important aspect and the main ground of any liability hypothesis. Apart from their unquestionable virtues, industrial revolution and technical
progress also generated numerous and serious prejudices. Human beings, they who created the
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machines which afterwards invaded their existence, are becoming more and more vulnerable in
front of the dangers to which they are exposed. Accidental damages are increasing and becoming
collective and anonymous, so that law is confronted with a reality demanding solutions for their
entire recovery. Before looking for the person who is guilty of all sorts of accidents, law has to
come up with rational solutions for the recovery of damages, a duty which is now more urgent
and permissive than that of sanctioning the guilty conduct.
The demand to make amends is more and more perceived from the victim’s perspective which claims those amends, and less from that of the evildoer which has to be sanctioned; thus, civil
liability is set apart from criminal liability which aims to sanction the guilty conduct [1]. New
hypotheses of liability emerge and make so that guilt becomes more and more distorted and invocated, losing any fundamental ground, so that legal doctrine which assists to this “show” is
wondering: “what kind of example of proper conduct does a legal system offer, if it holds accountable the authors of an inexistent guilt?”[2]. Moreover, the liability of persons deprived of discernment at the moment when the guilty deed was committed, regulated by the Civil Code at its
article 1368 [3], cannot not be founded anymore on the idea of the evildoer’s “guilt”. We are thus
witnessing a decline of guilt as ground for civil liability and implicitly for individual liability [4],
as a result of a process of risks socialization [5], but we are also witnessing the new existence of
some special legal regimes applying to prejudices caused by work accidents, transport, faulty
products, medical accidents and so on, so that the “civil liability crisis” is now on the table [6]. The
moral censorship of conduct tends to remain a pure doctrinaire expression, the legal practice
having the duty to select the prejudices which are recovery worthy, by assessing if they can be
ascribed to the legitimacy pattern. The new moral standard, albeit present absolutely everywhere
within private and public law, does not have a well established structure, being in its turn excessively invoked and much too soon, in the circumstances in which the number of prejudices for
which recovery is claimed is constantly growing. On a subjective scale, promoting the fundamental rights of man creates “a new victim ideology” [7], in other words the ideology of a victim who
is less resigned in front of his own destiny, more and more aware of his rights and more and more
strict with the providential state. In a time when personal safety and integrity are acknowledged
as fundamental rights, the corporal prejudice acquires its own structure, by aspiring to autonomy,
both within legal doctrine and positive law [8], so that the classical distinction between patrimonial and moral prejudices is replaced by a tripartite one. A genuine “explosion of reparable prejudices” [9] is breaking out, including the prejudice caused by losing the chance to obtain an advantage or avoid a loss – described as virtual prejudice, with a certainty conceived as a probability. A
real “recovery fever” makes possible for damages to be demanded even for losing the “chance of
not having been born”, a topic which will be later on debated. Indirect prejudices are emerging,
given that jurisprudence acknowledges a series of moral prejudices which constitute a true “personality rights outbreak” [10], such as: the juvenile prejudice, the sexual prejudice, the aesthetic
prejudice, the prejudice caused by the HIV or Hepatitis C infection, a phenomenon which has
been described by the legal doctrine as “the human being’s self destruction through an outbreak
of subjective rights” [11]. It is why it has been asserted that “the history of civil liability after 1804
is that of a continuous dissolution of the attributes which a prejudice must evince in order for the
right to recovery to apply” [12], and that the exaggeration of subjective rights destabilizes civil
liability law, by tending to absorb the latter [13].
2. THE PLACE AND ROLE PLAYED BY LEGITIMACY
WITHIN TORT LIABILITY LAW
The fact that tort liability cannot be founded anymore exclusively on guilt and that the recovery demand is more and more distinctively set apart from the “guilty” author’s punishment, its
ground being looked for among other concepts such as guarantee and risk, is a reality that no one
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currently challenges [14]. The premise from which Mihail Eliescu, a reputed civil law expert,
started from the very first page of the most important Romanian monography dedicated to criminal liability (“a fact has been committed; the society where the wrongdoer lives considers it
reprehensible...” [15]) is not that up to date anymore, so that if the same reputed author wrote the
same book nowadays, he would probably start by saying: “a damage has been caused to someone.
Since the damage affects that person and his goods, it must be repaired...”
We are witnessing a reconstruction of the civil liability law focused on prejudice, an evolution
which will also influence the grounds of criminal liability – seen more and more as a nomination
of the defendant, that is of the person who will have to make amends for an unjust prejudice.
From this point of view, the legitimacy of the victim’s injured interests acquires special meanings,
by becoming not just a simple condition for the reparable prejudice to take place, but also a criterion for selecting the prejudices which may benefit from compensation, thus supporting the groundwork of civil liability.
Since positive law and legal doctrine speak about legitimacy both in terms of taking legal action
and of reparable prejudices, two particular questions must be answered to in order to see if legitimacy regards the prejudice or only the victim’s injured interests, as it is often asserted: is legitimacy
an autonomous condition of the reparable prejudice? Which is the constituency of legitimacy?
2.1. Classifying legitimacy in terms of reparable prejudices
By tradition, the legitimacy of interest represents a condition for taking legal action (pas
d’interet pas d’action), a principle stated by article 31 of the new French Code of Civil Procedure,
according to which “legal actions are designed for all those who have a legitimate interest…”, but
also by article 32 of the new Romanian Code of Civil Procedure which, when referring to the
interest in taking legal action, states that it must be “determined, personal, existent and actual”.
Yet, legitimacy is at the same time more and more present within substantial civil law, in terms of
tort liability, as a condition for the reparable prejudice to exist. When stating the liability principle
at article 2043, the Italian Civil Code refers only to the “unjust damage” [16]. According to article
1343 of the ”Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription (‘the Avantprojet Catala’), “any certain prejudice consisting in the lesion of a legitimate, patrimonial, extrapatrimonial, individual or collective interest is a reparable one”. Finally, the principles of the European Group on Tort Law (EGTL) describe the legitimacy of prejudices at article 2:103 as a
condition of civil liability. With an insufficiently clear text, the new Romanian Civil Code upholds the tendencies mentioned above only partially, as the final part of the present study shall
prove, by imposing at its article 1359 the legitimacy condition for a prejudice to exist “even when
that prejudice is the consequence of affecting someone else’s interest”, that is when we can speak
about an indirect prejudice, a legal choice which is quite hard to justify.
In these incomplete circumstances, a great part of civil law doctrine considers that the legitimacy of interest “is nothing but the continuation of a civil procedural law norm consecrated by legal
texts [17], in terms of civil liability”, while others consider that “the legal action confers only the right
of asking the judge to assess the claim. This kind of right is obviously different from the substantial
one invoked when upholding the claim… The legal action is nothing but the right to a ground assessment and nothing else but that” [18], given that, “on the occasion of assessing the legitimacy of
the interest to take legal action, judges also assess the legitimacy of the claim for a prejudice to be
repaired, so that the existence of the legal action is connected precisely to the grounds of law” [19].
Other times, when regarded from a moral perspective, the requirement for the interest to be
legitimate is challenged, both in terms of legal procedures, there being stated that legitimacy cannot
mean more than “the personal interest in taking action” [20], but also of the substantial law which
states that “recovery is determined by damage which is a fact and not a previous right” [21].
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Form a terminological perspective, the expression “legitimate interest legally protected” has
also been criticized, taken into account that it does nothing but associating “two elements – one
regarding the pre-existent requirements for a legal action to be filed, the other regarding the requirements for that legal action to be accepted” [22].
The issue regarding the relation between subjective right and legal action is much more complex
and cannot be thoroughly looked into within the present work. As to us, we consider that the legitimacy of the victim’s injured interests is an autonomous condition in order to speak about a reparable prejudice, solution which can be applied without there being necessary to go too deep into the
many various approaches made by the legal doctrine throughout time [23]. As long as the European projects on the liability law codification and the Romanian Civil Code provide in terminis for
the legitimacy condition to apply in relation to the interest in the recovery of prejudice, the condition in question constitutes an acquired right for the moment, there being no further reason to debate this aspect. Yet, once it has been established that the legitimacy of interest must bee analyzed from
the perspective of a substantial right, the same condition becomes even more controversial in terms
of a legal procedure. It may be distinctively looked into only in certain circumstances provided for
by law, such as in the case of providing evidence – regulated by article 235 of the Civil Procedure
Code – or in the cases provided for by article 110 of the Civil Procedure Code and regarding: the
demand to hand over a real estate made before the inhabitance term has expired or the demands for
the execution in due time of some certain obligations. For the rest of circumstances, legitimacy remains a substantial condition of law or of the interest stated in court.
2.2. Main features of legitimacy applying to reparable prejudices
When speaking about reparable prejudices, the legitimacy principle is invoked from various
perspectives, the being various formulae used by the legal doctrine: “legitimate prejudice”, meaning the “legitimacy and liceity of an injured interest” [24], “licit character of a prejudice” [25],
meaning “the legitimacy of the injured interest and the liceity of the invoked prejudice” [26], or
“the conformity of the injured interest with the constancy of legitimacy” [27].
The constancy of legitimacy is usually based on three fundamental concepts: liecity, public order
and positive virtues, there being asserted that “liceity and morality constitute the two main components of the constancy in question” [28]. While legality means everything that observes the law and
is permitted by positive law, legitimacy is a broader concept, being defined as “the conformity of an
institution with a legal or superior ethical norm, perceived as fundamental by a collectivity which
acknowledges the authority of that institution from a moral and political perspective” [29], or as
“the conformity of an interest or legal circumstance with true, justice and equity” [30]. In what positive virtues are concerned, they are defined as “a system of rules imposed by a particular social
ethics, in a given time and place, which, in parallel with the public order that sometimes includes
them, constitute a reference norm for assessing conduct” [31]. The meaning of positive virtues does
not depend strictly on some immutable moral standards, given the fact that it acquires different
forms in accordance with the main ideological currents of history, with the changes in people’s line
of thought that social evolution brings about and even with the fashion of a certain period.
By explaining that the claimed prejudice was an illicit one, jurisprudence rejected the action
for damages filed by a housekeeper who had suffered a traffic accident and who demanded the
compensation of her lost working ours, performed without any working contract; thus, according
to the explanation given by jurisprudence, the plaintiff “could have obtained a compensation for
the lost remuneration only if the latter had been a legal one” [32].
Other circumstances regard not necessarily the licit character of the suffered loss, but the illicit
situation in which the victim was found at the moment when the prejudice took place. It is the case
of a clandestine traveler who falls victim to a traffic accident. Is he entitled to obtain damages?
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One would be first temped to say that this kind of prejudice should not be repaired, given that
the principle Nemo auditur propriam turpitudinem allegans states that no one can transform his
own unlawfulness in a title, in order to take advantage of a right in court [33]. Even if the principle mentioned above has a lot of moral substance, when is resorted to in practice it does not trigger an invariable solution. If we were to analyze this issue from the legitimacy perspective, we
might say at a first look that the Latin principle under scrutiny does not apply in the field of criminal liability, so that, even if the victim was in an illegal circumstance, he may obtain damages
for having suffered a prejudice [34]. The same opinion on the case was also stated by the French
Supreme Court which decided that “the court had no duty to take into account an inefficient argument invoked by a dictum which had nothing to do with civil liability” [35], solution upheld as
well by the legal doctrine. When the same French Supreme Court had to rule on a similar case
involving a clandestine traveler who could not prove that he had had a traveling ticket, it decided
on February 19th 1992 that the victim was entitled to damages “irrespective of the illicit character
of the journey” [36].
Other opinions have stated that “it was quite audacious considering that the principle Nemo
auditur… had nothing to do with civil liability, under the circumstances in which it had been
invocated on some previous cases” [37].
Without aiming to draw up a list of the various situations which involved civil liability, we will
only acknowledge that the diversity of circumstances in which a victim may be found makes
impossible the existence of a fix legal pattern of classification. Thus, there have been cases in
which the court indemnified the prejudice suffered by the drug addict who was on his way of
buying drugs or by the prostitute who suffered an accident while performing her job, by explaining that there was no legal cause-effect relation between the victims’ illicit situation and the
prejudice that they had suffered, while in other cases the court rejected the actions filed by victims such as the judge who had no permission to go into a casino or the merchant who had sold his
goods on the occasion of a feast day, although the landowner had clearly forbidden him to do so.
It may thus concluded that the illegal situation of the victim is not an absolute impediment in
awarding the claimed damages, so that the court involved shall have to assess, from a case to
another, which is the exact cause of every case and how much it contributed to the accident [38].
In other circumstances in which the victim took part at the prejudicial deed, such as the case
of the aggressor who claimed that the victim had gone beyond the limits of legal defense or of the
procurer who invoked the prostitute’s immorality in order not to pay any amount of money as
damages, jurisprudence has hesitated between putting in practice the principle Nemo auditur…,
thus rejecting the damages requested, and dividing the liability and classifying the victim’s deed
as a cause of partial exemption from liability. Preoccupied with the victim’s compensation for the
suffered prejudice, the French Supreme Court ruled for the second solution [39] to apply, a fact
lambasted by the legal doctrine [40] which stated that legitimacy concept was in decline, being
more permissive than ever.
As to us, we would like to make a few observations of a terminological nature. In our opinion,
expressions such as “legitimate prejudice” or “illicit prejudice”, albeit used by reputed authors
within the field, by jurisprudence and even by the European projects on liability law codification,
are questionable, to say the least. The new parallelism proposed by the recent legal doctrine, “legitimate prejudice – illegitimate prejudice”, is meant only to distinguish between the prejudice
which is recovery worthy and the prejudice which cannot be repaired or indemnified. As viewed
from the context in which is usually resorted to, the legitimacy condition of the prejudice acquires the same meaning as the legitimacy of the victim’s injured interests. But since the victim’s interests are legitimate, the prejudice – which is the result of their transgression – cannot be “legitimate” too. Being by definition a bad thing, an injury suffered by people and their goods which
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law cannot tolerate, prejudice, as seen from the perspective of the victim which deals with it, is
through itself unjust, as it has been described by the Italian Civil Code when stating the principle of
criminal liability [41]. Any prejudice affects a system of economic or moral values which cannot be
immoral, except from the circumstances which involve irresponsibility clauses, such as those caused
by certain sport competitions. A prejudice must be compensated not for being just and legitimate,
but precisely for being unjust and therefore illegitimate. On the other side, if the distinction “licitillicit prejudices” is to be accepted, legal doctrine will start to speak at some point even about “moral-immoral prejudices”, a fact which would complicate legal terminology even further, under the
circumstances in which the domain of civil liability – which is such a “sensitive” one – truly needs
to be strict. Consequently, we consider that, in order to assess the attributes of the prejudices which
must be compensated, it must be taken into account only the “legitimacy of the victim’s injured interest” and not the “legitimacy of the prejudice” or the “liceity of the prejudice”.
3. THE LEGITIMACY OF INTEREST AND COHABITATION RELATIONS
The legitimacy of the victim’s injured interest has started to be debated also in terms of cohabitation relations. In fact, everything started from the illegitimate character of cohabitation which
made so that the damages claimed by one of the partners as a result of an indirect prejudice, more
precisely that provoked by the death of the other partner, were considered the expression of some
illegitimate interests. It is why a reputed Romanian author of legal texts rightfully acknowledges
that, in terms of legitimacy, “the interest” is often mistaken with “the quality” to take action by
those who resort to the principle claiming that the victim of a prejudice is entitled, in certain
circumstances, to receive compensations” [42]. If viewed from a certain perspective, the acknowledgement mentioned above is impeccable, only that legitimacy must not be regarded strictly
from a particular context, as legal doctrine inexplicably still does, since it has to become a general
principle to apply to any liability hypothesis, as provided for by the European projects on the
private law codification which shall be subsequently referred to.
Although some legal authors consider that the discussion on legitimacy applying to cohabitation relations dates back to 1960, when a woman took legal action in order to obtain damages for
the indirect prejudice which she had suffered as result of her partner’s death [43], the issue is
older than that and goes back to 1937, when the Civil Department of the French Supreme Court,
having to return a sentence on the Métenier case, ruled for the two cohabitating partners not be
indemnified, by stating that, according to article 1382 of the French Civil Code, “what had to be
compensated in that case was not just a simple prejudice, but the injury of some legitimate interests legally protected” [44]. According to the same explanation, taking into account that there
was no legal relation between the two partners, their cohabitation could not have any legitimacy.
Thus, a new Pandora’s box opened at that point, there following a vast debate among legal doctrine and jurisprudence on the legal effects of cohabitation.
Before 1937, jurisprudence had turned out to be permissive in relation to indirect prejudices,
by approving legal actions claiming for damages, as a result of the victim’s simple interest having
been injured. Around 1983, French jurisprudence considered that “article 1382 of the French
Civil Code limited nor the nature of the suffered prejudice, nor the nature of the bound which
connected, in case of death, the victim by fact with the person entitled to compensations” [45].
That justification was invoked by the same jurisprudence when returning sentences on legal actions taken by cohabitating partners, there being resorted to the principle of natural obligation.
Thus, the woman who had lost the financial support provided by her partner, as a result of the
latter’s death caused by a prejudicial deed, got to be indemnified. Going on the same line and
applying the Latin principle Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus, French jurisprudence admitted the legal action filed by a fiancée for the material and moral prejudice which she
had suffered as a result of her future husband’s death [46]. Although the public opinion of those
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times was against cohabitation, the jurisprudence of the same period turned out to be more permissive than the legal doctrine, admitting on some exceptional circumstances such actions as the
one mentioned above, by invoking the legitimacy of the interest expressed by the victim, under
the circumstances in which the latter had been cohabitating with the deceased person for several
years, having also given birth to a child in the meanwhile [47].
Yet, the more the legitimacy concept penetrates into the substantial law of liability, the more
strict jurisprudence turns out to be. The moment which marked a new age in the jurisprudence
evolution was year 1937 when, as pointed before, the Civil Department of the French Civil Court
ruled for the two cohabitating partners not be indemnified, by stating that, according to article
1382 of the French Civil Code, “what had to be compensated in that case was not just a simple
prejudice, but the injury of some legitimate interests legally protected” [48]. According to the
same justification provided by the court, it was considered that, since there was no legal relation
between the two partners, their cohabitation could not have any legitimacy.
A third stage in the jurisprudence evolution in terms of the injured interest legitimacy began
in France on February 27th 1970, when the French Civil Court, having to return a sentence on the
Dangereux cause, ruled for the unification of solutions meant to compensate indirect prejudices,
preserving restrictions only in regard to homosexual cohabitation and stating that “the cohabitation state can only result from a stable continuous relation, seemingly a marriage, existing exclusively between a man and a woman” [49]. Nonetheless, it was yet to be established whether adulterine relations were to benefit as well from the same legal regime, a dilemma to which jurisprudence offered contradictory solutions, by initially awarding damages only in instances of cohabitation relations which “guaranteed stability and had no criminal character”, that is did not involve
adultery [50]. Subsequently, after the Law from July 11th 1975 on abolishing the incrimination of
adultery was passed, claims resulting from an adulterine cohabitation were also admitted, up to
the point were the wife and mistress started to be concurrently indemnified [51], a fact which
scandalized legal doctrine which stated that a jurisprudence like that encouraged bigamy if not
polygamy, being against public order [52].
Ever since the 1960s [53], Romanian jurisprudence followed the legal tendency mentioned
above, so that both the cohabitating partner and her children born outside marriage were indemnified, if the victim had the duty to provide for her children and that duty was a stable one; all
these solutions were approved by the legal doctrine [54].
Still, the event which marked the greatest legal open mindedness was the introduction of article 515-8 of the French Civil Code, by Law No. 99-944 from November 15th 1999, which instituted the Civil Pact of Solidarity for the Institutionalization of Cohabitation. According to the legal
text mentioned above, cohabitation represented “a de facto union, based on common will, stability and continuity, and existing between two persons of different sexes or of the same sex, living
together as a couple”. Legal doctrine sanctioned the new perspective of the French lawmaker in
relation to homosexual relations, by describing it as “a violation of everything that should have
constituted the constancy of legitimacy” [55] and by stating that “the permissive views of those
times caused moral norms to disappear, by allowing several freedoms to a society of pleasures
and several sub-products of the industrial society which, when enjoyed, risked to lead to people’s
exploitation and humiliation” [56]. Making amends for such prejudices does nothing but affect
the consistency of the legitimacy principle. At the same time, the list of such prejudices is continuously growing and tends to include hypotheses of criminal liability at least challengeable if
looked from a moral perspective, which we shall be later on debating.
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4. BIRTH SEEN AS A REPARABLE PREJUDICE
The mania of making amends for prejudices has also brought about damage claims for the prejudice suffered by someone as a result of having been born. The progress achieved by biotechnics
has determined a reasonable will of avoiding any risk inherent in human life. Such risks are grouped
in two major prejudice classes which have been long debated from a medical and juridical perspective: the first one regards the birth of an unwanted child, while the second deals with the birth of a
disabled child [57]. In these circumstances the concept of prejudice becomes extremely complex in
terms of its existence, certainty or legitimacy, which are very difficult to establish [58].
4.1. The prejudice caused by the birth of an unwanted child (wrongful birth)
Jurisprudence has dealt with a legal action filed by two parents claiming damages for the prejudice which they suffered as result of the mother’s failing to deliberately abort the child, out of
the medical staff ’s guilt. On July 2nd 1982, having to explain the reasons for which it had rejected
that legal action, the French Council of State stated the following: “the birth of a child, even if it
occurs after an unsuccessful medical intervention for the performance of a deliberate abortion,
does not bring about any prejudice capable to entitle a mother to receive compensations from the
hospital in question.” The French Supreme Court, on the occasion of a case heard on June 25th
1991, ruled in its turn that “the existence of a conceived child cannot be through its nature a reparable prejudice for the mother, even if that birth followed an unsuccessful medical intervention
for the performance of a deliberate abortion” [59]. All the solutions mentioned above were seen
positively by the legal doctrine which explained that the appeal to the moral was inevitable once
there had been acknowledged the inner value and superiority of life [60]. Even if one may speak
about a prejudice, the latter cannot not be considered a legitimate one in terms of the right to life
enjoyed by the child who was born under the circumstances mentioned above.
The courts from Canada and US turned out to be more generous with the mothers who considered themselves the victims of an unwanted birth. On the “Cooke” case, the Montreal’s Court
of Appeal forced the doctor accused of contraception error to pay 30.000 Euro as damages for the
expenses which the mother had to support until her child became off age, by stating that “a birth
at which the mother wanted to give up could constitute a reparable prejudice” [61]. Starting with
1960, North-American jurisprudence began to accept a series of legal actions called wrongful
conception, up to the point where the California’s Court of Appeal awarded damages for the birth
of a tenth unwanted child.
A particular case is that of the child conceived during a rape, where the moral prejudice does
not consist in the birth itself, but in the mother’s will of not having given birth to her child under
those circumstances, prejudice which is a legitimate one.
4.2. The prejudice caused by the birth of a disabled child (wrongful life)
The birth of a disabled child has been the subject of many controversies, both within the medical and legal domain, the main issue consisting in the ethical implications posed by the “chance
of not having been born” [62], an expression which does nothing but generate various reactions.
In France, a similar controversy was brought about by the Perruche case – the most important
precedent which marked both the doctrinaire and jurisprudential evolution on the matter. Pregnant
in the fourth month, Josette Perruche discovered that she had rubella symptoms and decided not to
carry her pregnancy anymore, in order not to give birth to a child with a potential disability. After
putting her to some medical tests, the doctor assured the mother-to-be that her disease was not to
affect the child’s birth. On January 14th 1983, little Nicolas was born with the Gregg syndrome which causes a series of abnormalities such as neurological disturbances, deafness, eye injuries, heart
diseases and walking difficulties. Perruche spouses filed two legal actions: the first one – called
wrongful birth – demanded that they were indemnified for the birth of a child whom they did not
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want as a result of his disabilities, and was accepted by the court, for the reason that “medical errors
had wrongfully induced the parents to think that the mother was immune and that the child would
have a normal birth”; the second action called wrongful life (loss of expectation of life) was filed on
behalf of the child and was accepted as well, for the reason that “the errors committed by the doctor
and medical lab in relation to the execution of contracts concluded with Mrs. Perruche had prevented the latter from using her right to interrupt the pregnancy, in order to avoid the birth of a child
with disabilities, so that Mrs. Perruche was entitled to ask the recovery of the prejudice resulting
from the baby’s disabilities and caused by the errors presented above” [64].
Acknowledging the “right of not having been born” in the Perruche case brought about hostile
reactions from civil society, medical and legal community. Thus, the French Group for Disabled
Persons published a press release which qualified the compensation of a birth with disabilities as “a
double attempt to the dignity of all disabled people, by questioning precisely their right to existence
and ignoring their human nature” [65], an opinion upheld by other organizations as well. Notorious
French authors of legal texts argued that a solution like that meant nothing but acknowledging “an
indemnification not based on liability”, under the circumstances in which there was no cause-effect
relation between the doctor’s deeds, the medical lab and the disability of the new-born. The only
real cause was the rubella which the mother had contracted during pregnancy [66].
One of the ethical arguments invoked against the ruling under scrutiny claimed that there was
no real prejudice in that case, otherwise there would have been the risk for the people to think that
“life and living could be considered prejudices, a fact which was completely unacceptable” [67].
An extremely virulent reaction came from the medical community which stated that “the
sentence returned on the Perruche case has left practitioners with only one way left: that of being
morally responsible for death in order not to be civilly responsible for life. When speaking about
the right to a normal life, we must also define normality, decide where it starts and where it ends.
Who is to say and with what right that a destroyed life values more than a disabled life?” [68].
The French Supreme Court did not hesitate to answer to the media attacks, thus causing the
debate to become even more controversial: “where is the genuine respect for human beings and life?
In the abstract refuse of any compensation or on the contrary, on its admission, which will allow the
child to live, at least materially speaking, in an environment which perfectly provides him human
dignity, without him being abandoned to the risks posed by the family, private or public help”.
Appealing as the arguments brought by the French Court might have been, they were not the
ones to rule in the end. Following the doctors’ fierce protests, on March 4th 2002 it was passed the
Law No. 2002-303 on the rights of patients and the quality of medical system, which at article 1
provided for the principle according to which “no one can claim a prejudice for the simple fact of
having been born”. As for the birth of a child with a disability which was not discovered during
pregnancy, out of the medical staff ’s guilt, the same law states that parents can claim only the
compensation of the prejudice which they themselves suffered, and not also of the subsequent
commitments involved by their child’s disability.
5. THE LEGITIMACY OF AN INJURED INTEREST
ACCORDING TO THE NEW CIVIL CODE
According to article 1359 of the new Civil Code, “the author of an illicit deed is bound to
make amends for the prejudice he causes even when that prejudice is the consequence of damaging someone else’s interest and the latter is legitimate, serious and, judging by the way it takes
place, creates the premise for a subjective right”.
The phrase above raises, like many other phrases, a few objections, both in terms of the expressions that it uses and the fundamental solutions that it proposes. In our opinion, the objections
in question are the following:
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- the expression “someone else’s interest” is quite vague, given that “someone else” may be the
direct victim as defined by article 1357 of the new Civil Code, the victim himself as described by
the dictum alterum non laedere, but also the person who claims an indirect prejudice, in other
words a person close to the victim, as determined by article 1391 paragraph 2 of the new Civil
Code. Consequently, if the lawmaker referred to the persons closed to the victim when choosing
the expression under scrutiny, as our assumption would be, the text should have been clearer
about that matter, without permitting any other suppositions;
- by stating that the author is bound to make amends for the prejudice he causes “even when”
that prejudice is the consequence of damaging someone else’s interest, the legal text becomes
ambiguous, by letting the impression that both cases determine the recovery of the prejudice, in
the same conditions provided for by the text, or, on the contrary, that the prejudice caused by
damaging someone else’s interest – which is a distinct hypothesis – could be compensated only if
the injured interest were legitimate, serious and created the premise for a subjective right. And if
the latter variant is the correct interpretation, then we are left to think that, per a contrario, the
prejudice caused to a direct victim could be compensated even if does not meet the requirements
presented in the text above, which would be absurd;
- if the authors of the text in question referred only to the interests of indirect victims, we do
not see any reason for which the interest should be a legitimate one only when it is manifested by
somebody different from the victim and not also in the case of the victim himself. Don’t parents
or principals, to give only them as examples, have to recover the prejudices caused by their children and, respectively, consignees, when those prejudices consist in affecting someone else’s interest and that interest turns out to be legitimate, serious and seemingly a subjective right?
- if the answer to the last question is yes, as we believe it should be, then the norm under scrutiny should have been included among the general provisions of law, just as article 1343 of the
French Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription imposes the legitimacy condition in order for a prejudice to be compensated, without distinguishing whether the
interest is that of the victim or of another person close to the latter [69];
- from a terminological perspective, while the legitimacy condition that we have been analyzing within the present work speaks about “the injury of an interest”, the legal text from the new
Civil Code, quoted above, speaks about the “damage” provoked to someone else’s interest, contrary to a legislative technique norm according to which “inside the normative language, the same
notions must be expressed by using the same terms” [70]. In our opinion, once the term “injury”
has been chosen as the most suitable one to express the extent to which the victim’s interests are
affected, it should have also been used within the text of the new Civil Code mentioned above.
And if everything had been only a matter of not repeating the same term, then it could have been
used the synonym “lesion” of someone else’s interest. In fact, the term “damage” is taken from the
French legal terminology where “atteinte” generally means the action which either affects the
state of some goods (atteintes aux biens) or causes a moral harm to a person [71]. For that purpose, the French text of the Principles of the European Group on Tort Law defines prejudice “as the
material or immaterial damage of a legally protected interest”. Yet, the term “damage” does not
have the same meaning in Romanian, where it suggests not necessarily the action or the lack of it,
as in the text under scrutiny, but rather the consequences of a deed. For that reason, the French
expression atteintes aux biens, which in Romanian would mean “damages caused to goods”, is not
common within our law. In Romanian, the term “damage” refers to the infringement of a right or
interest only figuratively speaking, and without necessarily including the existence of a prejudice.
The most familiar examples are offered by the deeds provided for by article 74 of the new Civil
Code which are called “damages to private life”, and in relation to which the prejudice is either
presupposed or it is not necessary at all. And since such deeds are called “damages” without
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involving any prejudice, why not choosing a better term for speaking about the deeds which actually cause a prejudice? As a consequence, we believe that, in order to achieve more terminological strictness, the most suitable expression for what the lawmaker intended to say is nothing but
the traditional one - “injury of someone else’s interests”.
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INSTITUTIA JURIDICA A EXCEPTIILOR DE PROCEDURA
NATURA JURIDICA SI DELIMITARI
MODIGA Georgeta
Lector univ dr. Universitatea « DANUBIUS » Galati

Abstract
Exceptions are procedural defenses without getting confused with substantive defenses. They
are a form of civil action, thus assuming the existence of an ongoing civil lawsuit / settlement.
Without insisting too much, remember that can be defined as the means by which, in the civil
proceedings, interested parties automatically invokes the prosecutor or the court, under the
conditions prescribed by law, without calling into question the substance of the claim to be decided, irregularities or procedural shortcomings on the right of action year, so delay or prevent
the trial on the merits.
Of all the exceptions of procedure and not substance, are perceived as clever subterfuge proceduristului allowing the process to find a development that would fit most of his client. The exceptions
of the case may be to invoke the breach of rules:
a) competence,
b) the composition or constitution of the court
c) the conditions of fulfillment of the pleadings, including the terms need to be made,
d) the procedure for requesting costs or taking certain measures for the smooth running of the trial
and preîntâminarea contradictory solutions.
Invoking these procedural irregularities, exploiting to the full benefit of a party arranged by law
mechanisms. If you use exceptions for the sole purpose is to tease the opponent, we can speak even a
defense abusive, by disregarding the provisions of art. 723 par. 1 C. proc. Coroborandu them with
Civil Code art. 129 par. 1 C. proc. Civil Code requires Parties to make use of their rights in good faith
and according to the purpose for which they were recognized by law. For instance, the defendant
claiming an exemption in bad faith, though he knew that is not justified, or invoking an exception
term relationship after the passage in which he was permitted to do so, only to get the trial delay.
However, the effects tend to realize these procedural means at least to delay the trial lead. If unlimited admission exceptions generally lead to the premature cancellation or denial, lack of interest,
etc. inadmissible. - Which means that, in principle, those exceptions are peremptory - exceptions
tend either to delay the trial procedure or to prevent it, sometimes the same exception being dilatorie
or, where appropriate peremptory. Exception is the example of incompetence.
It is therefore clear that, even for «The Right Reasons» to reach an extension of time required to resolve the dispute.
Cognitive approach aims to capture these legal institutions «moving» and not static, addressing
the first issue of the legal nature of the delimitation and classification of the case exceptions .
Keywords: exceptions procedure, civil process, procedural means
Analiza instituţiei juridice a excepţiilor de procedurã trebuie sã aibã ca punct de plecare izvorul juridic, textul de lege care consacrã noţiunea și o reglementeazã. Prin urmare, trebuie reţinut
rolul de sediu al materiei pe care îl are, în mod necesar, Codul de procedurã civilã. La o primã
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vedere observãm cã acesta nu definește excepţiile de procedurã, și nici nu consacrã principii generale ale instituţiei juridice într-un capitol, ori secţiune distinctã.
Totuși, în același Cod pot fi gãsite articole1 în care se utilizeazã formula genericã de “excepţii
de procedurã”, într-o abordare vãdit integratoare. Care este utilitatea acestor întrebuinţãri, daca
nu aceea de a o încadrare comunã, un regim comun? Este adevãrat cã în Codul nostru de
procedurã civilã nu este adoptatã soluţia Codului francez de procedurã civilã, Nouveau Code de
Procédure Civile, care trateazã materia de o manierã clarã și grupat2. Însã interesul codului francez este unul mult mai pregnant, și anume, acela de a delimita regimul juridic al excepţiilor de
procedurã, de cel al finelor de neprimire3, în condiţiile în care în dreptul procesual francez nu
sunt consacrate excepţiile de fond. Conform NCPC existã doar cinci categorii de excepţii de
procedurã: excepţia de necompetenţã (art. 75 – 95), excepţia de litispendenţã și conexitate (art.
100 – 107), excepţiile dilatorii (art. 108 – 111) și excepţia de nulitate (art. 112 – 121). Toate celelalte cazuri care în dreptul nostru procesual sunt încadrate în categoria excepţiilor de fond, ori în
cea a apãrãrilor pe fond, sunt fine de neprimire, deși existã în art. 122 din NCPC o definiţie aparent restrictivã a noţiunii4.
Spre deosebire de soluţiile Codului Francez de procedurã civilã, Codul în vigoare în România
nu trebuie sã delimiteze cu atâta exigenţã excepţiile de procedurã, fãrã ca acest lucru sã semnifice
absenţa unui regim juridic propriu definibil ca totalitate a normelor juridice și regulilor de drept
care reglementeazã neregularitãţile procesuale ce pot fi invocate prin acest mijloc. Natura juridicã
a acestuia permite evidenţierea deosebirilor și asemãnãrilor cu alte instituţii juridice, precum și
procedura de soluţionare ce cuprinde condiţiile de invocare și judecatã propriu-zisã.
Instituţia juridicã a excepţiilor de procedurã a suscitat, și încã o mai face, un interes deosebit
din partea specialiștilor în drept, datoritã locului și rolului jucat în derularea unui proces civil,
care poate fi apreciat el însuși ca un mijloc de apãrare5. Procesul civil este definit ca “activitate
desfãşuratã de instanţã, pãrţi, organe de executare şi de alte persoane sau organe care participã la
înfãptuirea de cãtre instanţele judecãtoreşti a justiţiei în pricinile civile, în vederea realizãrii sau
stabilirii drepturilor şi intereselor civile deduse judecãţii, a executãrii silite a hotãrârilor judecãtoreşti
sau a altor titluri executorii conform procedurii prevãzute de lege”6. El este un mijloc de apãrare
1 Art. 115 pct. 1 C. proc. civ., ce trateazã cuprinsul întâmpinãrii, art. 136 C. proc. civ, consacrat exceptiilor de procedurã relative / de ordine publicã, art. 137 C. proc. civ ce stabileşte ordinea de soluţionare
a excepţiilor invocate simultan, art. 162 C. proc. civ, privind invocarea excepţiilor de procedurã de ordine publicã în recurs, art. 294 alin. 1, teza a II-a C. proc. civ, ce reglementeazã cererile noi în apel ;
2 A se vedea le Nouveau Code de Procédure Civile, NCPC – Capitolul II al Titlului V, din Cartea I, intitulat “Les exceptions de procedure” ;
3 Les fins de non-recevoir pot fi definite ca mijloace de apãrare cu o naturã juridicã mixtã. Ele se aseamãnã,
pe de o parte, cu apãrarea propriu-zisã prin efectele lor, pentru cã antreneazã un eşec definitiv al cererii
de chemare în judecatã, iar, pe de altã parte, se aseamãnã cu excepţiile, în privinţa terenului pe care sunt
plasate dezbaterile: pârâtul, fãrã sã punã în discuţie fondul cererii, o paralizeazã înainte de a se discuta
conflictul dintre pãrţi.
4 Potrivit art. 122 NCPC constituie o fine de neprimire orice mijloc care tinde sã ducã la inadmisibilitatea
cererii adversarului, fãrã un examen asupra fondului, pentru lipsa dreptului la acţiune, datoritã lipsei de
calitate, lipsei de interes, intervenţiiei prescripţiei, a termenului prefix, ori a puterii de lucru judecat. Mulţi
autori francezi – L. Cadiet, loc cit., p. 333, G. Couchez, loc. cit., p. 102, J. Vincent, S. Guichard, loc. cit.,
p. 134 - apreciazã cã exemplele din cuprinsul art. 122 nu epuizeazã lista finelor de neprimire şi cã expresia folositã de Cod: “tel…”, demonstreazã cu evidenţã cã textul nu conţine decât exemple de ordin general, de lipsã a dreptului de acţiune.
5 A se vedea M. Tãbârcã, Excepţiile procesuale în procesul civil, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2002, p. 13 ;
6 A se vedea V. M. Ciobanu, Tratat teoretic și practic de procedurã civilã. Teoria generalã, vol. I, Ed.
Naţional, București, 1996, p. 148 ;
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atât pentru reclamant, cât și pentru pârât. Reclamantul apeleazã la forţa de constrângere a statului
pentru a-i fi respectat dreptul / interesul lezat prin acţiunea ori inacţiunea persoanei arãtatã ca
subiect de drept ce trebuie sã rãspundã juridic, iar pârâtul are “cadrul” necesar – i se oferã posibilitatea sã se opunã pretenţiilor adversarului și, dacã dovedește lipsa de temeinicie a acestora, sã își
consolideze situaţia juridicã premergãtoare litigiului.
Excepţiile de procedurã sunt mijloace de apãrare alãturi de excepţiile de fond, apãrarile pe fond,
cererea reconvenţionalã1 și, în procedura altor ţãri, de exemplu : Franţa, Belgia, Canada, finele de
neprimire (les fins de non-recevoir).
Rolul mijloacelor de apãrare – în general – în procesul civil este unul primordial. Ele sunt instrumentul prin care se asigurã respectul unor principii fundamentale precum egalitatea în drepturi
a pãrţilor şi principiul dreptului la apãrare. Cu cât dreptul pozitiv încadreazã mai bine mijloacele
procesuale de apãrare sub aspectul numarului particularitãţilor, condiţiilor și termenelor în care
pot fi invocate ca și cel al sancţiunii nerespectãrii lor, cu atât mai mult putem considera cã nivelul
de civilizaţie al societãţii este superior.
Astfel, mijloacele de apãrare reglementate de legea procesualã asigurã respectul adversarului
prin opunerea unor arme de aceeași naturã. Conflictul se desfãșoarã pe tãrâmul dreptului, iar armele sunt juridice. În același timp, mijloacele de apãrare sunt instrumente pentru aflarea adevãrului și
o garanţie a examenului obiectiv și raţional al pretenţiilor pãrţilor.
Conceptul de excepţie evocã în limbajul obișnuit, orice abatere de la o regulã generalã și provine
din substantivul latin “exceptio”, care înseamnã “a lua din”, “a împuţina”, “a anihila”. Cu aceastã din
urmã semnificaţie, termenul de excepţie a fost folosit și în dreptul roman, spre a defini mijlocul prin
care pârâtul urmãrea sã evite condamnarea sa, ori numai sã obţinã o întârziere a judecãţii.
În limbajul juridic, excepţia a început sã fie folositã în dreptul roman din epoca clasicã, în procedura numitã “formularã”2, dar cu un înţeles și un rol diferit faţã de excepţia din dreptul modern.
Excepţiile reprezentau, alãturi de prescripţii, prescriptiones, o parte secundarã, accesorie a formulei.
Ele erau înscrise în formulã, dacã pãrţile cereau aceasta. În formula pretorului, excepţia era inseratã
între intentio3 și condemnatio4, celelalte pãrţi fiind demonstratio5 și adiudecatio6.
La romani, excepţiile erau întrebuinţate când dreptul civil, dreptul vechi, venea în contradicţie cu echitatea, cu dreptul nou de origine pretorianã. Se urmãrea paralizarea aplicãrii regulii de
drept civil care forma fundamentul pretenţiei exprimate în “intentio”.
Prin excepţie, pârâtul nu nega dreptul reclamantului, dar invoca un fapt, ridica obiecţii care sã
paralizeze pretenţia reclamantului. Apãrarea era o negare directã a pretenţiei și nu era trecutã în
formulã deoarece “judecãtorul trebuie sã se ocupe de ea prin singurul fapt cã trebuie sã vadã dacã
pretenţia reclamantului este întemeiatã”7. Excepţia, dimpotrivã, era o apãrare indirectã pe care
judecãtorul trebuia sã o ia în considerare numai dacã pârâtul ceruse inserarea în formulã. Rezultã,
așadar, cã excepţia a apãrut ca un mijloc de apãrare la care putea sã apeleze pârâtul, nu și reclamantul.
1 A se vedea V. Hanga, Drept privat roman, Ed. Didacticã și Pedagogicã, București, 1978, p. 127: “Denumirea de “formularã” vine de la “formula” care era un foarte scurt program scris al procesului, întocmit
dupã declaraţiile pãrţilor, de cãtre magistrat, prin care acesta sesiza pe judecãtor, fixându-i termenii juridici ai litigiului ce se cerea a fi judecat” ;
2 Intentio era partea principalã a formulei prin care reclamantul îşi arãta pretenţia ;
3 Condemnatio era ordinul prin care magistratul îl dã judecãtorului sã condamne sau sã achite pe pârât ;
4 Demonstratio cuprindea cauza juridicã a pretenţiilor reclamantului ;
5 Adiudecatio era acea parte a formulei prin care magistratul dãdea judecãtorului puterea de a transfera un
drept de proprietate ;
6 A se vedea C. Șt. Tomulescu, Drept privat roman, București, 1973, op. cit., p. 82 ;
7 A se vedea E. Heroveanu, Principiile procedurei judiciare, vol. II, Institutul de Artã Graficã “Lupta”,
1932, p. 217 ;
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Excepţia modernã se deosebește de cea din procedura formularã a dreptului roman, pentru cã
în prezent nu mai existã deosebirea care exista între dreptul civil și dreptul pretorian. În ambele
situaţii, excepţia îndeplinește o funcţie identicã: aceea de a opri sau de a amâna condamnarea, dar
fãrã a contrazice fondul dreptului.
În primul rând, excepţia constituie o formã de manifestare a acţiunii, și ca atare nu poate fi
analizatã separat de un proces civil pendente. Formal, excepţia corespunde unei pretenţii care este
adusã înaintea judecãtorilor și supusã dezbaterilor contradictorii. Ea presupune un proces deschis1, iar „obiectul unei excepţiuni poate de mai multe ori fi invocat și pe cale principalã; dar în
asemenea caz, nu ne mai gãsim în faţa unei excepţiuni, ci a unei reclamaţiuni obicinuite”2. Tocmai
pentru cã aceste excepţii se pot invoca între pãrţi în cursul procesului, ele sunt numite „procesuale”
incluzând în aceastã sferã, atât excepţiile de procedurã care ne intereseazã cu predilecţie, cât şi excepţiile de fond.
În al doilea rând, excepţia de procedurã este un mijloc de apãrare. Aceasta este natura ei
juridicã, fãrã a se confunda cu apãrãrile în sens restrâns, numite și apãrãri în fond, nici mãcar
atunci când tinde la respingerea sau anularea cererii. Pentru cã prin definiţie, pârâtul se apãrã,
rezultã cã, în principiu, excepţia este mijlocul lui de apãrare – rãspunsul sãu procedural la pretenţia formulatã de reclamant pe calea principalã a acţiunii. Este o armã de aceeași naturã – și anume, procesualã . Ea este prin rezultatul dorit, egalã în eficacitate cu acţiunea. „Cu toate acestea, o
excepţiune propusã de pârât, sau chiar o simplã apãrare a acestuia, poate adesea justifica pe reclamant sã raspundã printr-o altã excepţiune, a lui proprie.”3
Dar în mod incontestabil, excepţia este un mijloc procedural a cãrei importanţa reiese cu
prisosinţã în cazul poziţiei procesuale a pârâtului. Într-adevãr, în procesul civil el este cel „atacat”
prin cererea formulatã de reclamant / actor. Ofensivei declanșate de „actor” îi corespunde, cel mai
adesea, o defensivã „organizatã” de pârât, pe cale de excepţie. Diferenţa între pârât și reclamant
din perspectiva invocãrii unei excepţii constã în caracterul necesar al acestui mijloc de apãrare
pentru poziţia procesualã a pârâtului. El se gãseşte într-o „necessitas defensionis”, pe când reclamantul are ca primã armã acţiunea.
Astfel, apãrarea pe cale de excepţie este corelativã dreptului la acţiune4. Dreptul la apãrare în
justiţie nu apare ca un drept paralel cu acţiunea în justiţie. Forţând terminologia, putem considera
excepţia ca fiind acţiunea pârâtului. Reclamantul pornește procesul cerând sã i se facã dreptate,
reclamând ceva împotriva pârâtului, iar acesta cere justiţie solicitând respingerea acţiunii5. Excepţiile absolute, care presupun încãlcarea unei norme imperative pot fi însã, invocate și de reclamant, de intervenienţi, de procuror, ori de instanţã din oficiu.
Dar, problema de bazã a naturii juridice a excepţiei derivã tocmai din acestã a doua trãsãturã: excepţia = mijloc de apãrare al pârâtului. Este excepţia un atribut al dreptului subiectiv, sau o putere
autonomã de a acţiona în justiţie?5 Excepţiile reprezintã un mijloc procedural de apãrare a intereselor
legale ale pârâtului, iar din aceastã perspectivã, se aflã într-o strânsã legãturã cu însuși dreptul subiectiv.
Din aceastã consideraţie, mai toţi autorii care susţin cã acţiunea civilã este un drept concret de a acţiona, configureazã și excepţia ca un veritabil „contradrept”.6 Aceastã concepţie se reflectã și în adagiile:
„judecãtorul acţiunii este şi judecãtorul excepţiei” sau, „cât dãinuie acţiunea atât dureazã şi excepţia.”
1 Idem nota 50, p. 217 ;
2 Idem nota 50, p. 217 ;
3 A se vedea I. Leş, Codul de procedurã civilã. Comentariu pe articole, Ed. a 2-a, Ed. All Beck, București,
2005, p. 422 ;
4 Se are aici în vedere schema obișnuitã, simplã a unui litigiu, în care pârâtul nu formuleazã la rându-i
pretenţii împotriva reclamantului printr-o cerere reconvenţionalã. ;
5 Idem nota 53, p. 422 ;
6 Idem nota 53, p. 423 ;
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Pentru ca litigiul sã se justifice, reclamantul trebuie sã îndeplineascã cumulativ condiţiile de exercitare a acţiunii, inclusiv sã ofere un drept ori sã solicite protecţia judiciarã a unei situaţii juridice. Cum
aceleași sunt condiţiile și pentru a fi parte în proces, trebuie ca instanţa de judecatã sã verifice dacã
îndeplinirea este cumulativã. Însã, verificarea nu este necesarã pentru fiecare parte din proces, fiind
suficientã îndeplinirea cerinţelor în persoana reclamantului, activitatea procesualã a celorlalte pãrţi –
deci, și a pârâtului - urmând a viza pretenţia deja formulatã1. Rezultã cã este imperios necesar doar ca
reclamantul sã afirme un drept. Existenţa pretenţiei ajunge „eo ipso” pentru ca pârâtul:
1. sã aibã legitimatio ad causam – sã fie parte,
2. sã invoce excepţii în virtutea dreptului sãu procesual fundamental la apărare.
Redând aceeași idee într-o altã exprimare, vom spune cã o persoanã poate deveni parte în
proces dacã supune judecãţii o pretenţie sau dacã solicitã pentru sine, ori chiar pentru o altã parte din proces - situaţia intervenienţilor - pretenţia deja dedusã judecãţii, sau dacã împotriva sa
este formulatã o pretenţie.2
O a treia trãsãturã a excepţiilor procesuale este aceea cã aceste mijloace procesuale de apãrare
nu pun niciodatã în discuţie fondul dreptului. Ele „trebuie propuse înainte de orice discuţiune cu
privire la fondul cauzei .…”3
Aceastã apreciere vine sã încline balanţa înspre natura procesualã a dreptului în virtutea cãruia
pârâtul poate invoca excepţii. Procedura este aranjatã de așa naturã, încât pârâtul sã se poatã apăra,
chiar dacã el nu ar avea și un drept material care sã-l contrazicã pe cel invocat de reclamant. Își găsesc în acest mod aplicarea / pertinenţa aprecierile lui Gaius, vis-à-vis de rolul excepţiunilor care au
apărut „pentru ocrotirea unora dintre cei cu care se poartã procese. Se întâmplã în adevăr de multe
ori ca cineva sã fie obligat după dreptul civil, dar este nedrept sã fie condamnat în justiţie.”4
Coexistenţa raţionamentelor este posibilã atunci când în persoana aceluiași pârat sunt reunite
douã calitãţi: aceea de titular al unui drept material ce poate fi opus reclamantului, și cea de titular
al dreptului procesual fundamental la apãrare.
Aceasta înseamnã cã pârâtul se poate apãra organizându-și „defensiva” pe douã planuri:
- primul pe fond, formulând apărări pe fond și
- al doilea, pe procedurã propriu-zisã, în afara fondului, formulând excepţii procesuale.5
Cele douã planuri cunosc o evoluţie proprie în privinţa probelor existând și situaţii în care
examenul este fãcut prin „unire”.6
În al patrulea rând, este specific excepţiilor procesuale, și prin aceasta, excepţiilor de procedurã,
faptul cã admiterea lor duce fie la întârzierea judecãţii prin amânarea cauzei, refacerea unor acte de
procedurã, declinarea competenţei fie la împiedicarea judecării fondului prin stingerea procesului.
Pentru a evidenţia efectele excepţiilor de procedurã trebuie fãcutã discuţia clasificãrii în excepţii dilatorii și excepţii peremptorii. Dacã toate excepţiile de fond sunt peremptorii, în principiu, excepţiile de procedurã nu au un caracter atât de omogen. Ele tind fie spre întârzierea
judecãţii, fie spre împiedicarea acesteia. Uneori, chiar aceeași excepţie este dilatorie sau, după caz,
1 A se vedea V. M. Ciobanu, G. Boroi, Drept procesual civil. Curs selectiv. Teste grilã, Ed. a 3-a, Ed. All
Beck, Bucureşti, 2005, p. 2 ;
2 Idem nota 61, p. 2 ;
3 Ibidem M. Tãbârcã, Exceptiile de procedura în procesul civil : E. Heroveanu, Principiile…, vol. II, p. 217 ;
4 A se vedea Gaius, Instituţiunile [dreptului privat roman], Ed. Academiei R.S.R., București, 1982, IV 116, p. 311 ;
5 A se vedea M. Tãbârcã, Excepţiile…, op. cit., vol. I, Ed. Universul Juridic, București , 2005, p. 488: “De
pildã, dacã reclamantul îl cheamã în judecatã pe pârât de la care pretinde restituirea unui bun împrumutat,
pârâtul se poate apãra pe fond (motivând, de exemplu, faptul cã reclamantul nu i-a împrumutat bunul, ci i
l-a dat în urma unei vânzãri / schimb ori invocând faptul cã i-a restituit bunul sau ridicând excepţia
neexecutãrii contractului) sau se poate apãra invocând o excepţie procesualã de fond sau de procedurã. ”
6 Art. 137 alin. 2 C. proc. civ. – a se vedea discuţia din partea consacratã procedurii de soluţionare: II B 2. ;
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peremptorie. Este exemplul excepţiei de necompetenţã care prin admitere duce la declinarea
competenţei, când cererea este de competenţa unei alte instanţe judecãtorești sau a unui alt organ cu activitate jurisdicţionalã, dar și la respingerea ca inadmisibilã, când cererea este de competenţa unui organ fãrã activitate jurisdicţionalã, ori la respingerea cererii ca nefiind de competenţa instanţelor române.1
În al cincilea rând trebuie reţinut cã, în principiu, prin admiterea unei excepţii procesuale,
dreptul subiectiv al reclamantului nu este afectat. Hotãrârea prin care s-a admis excepţia procesualã
nu are putere de lucru judecat asupra fondului. În acest caz, cererea cunoaște numai un eșec temporar, astfel încât cu respectarea tuturor condiţiilor de regularitate impuse de legea procesualã,
sau de diferite legi materiale s-ar putea introduce o nouã cerere de chemare în judecatã privitor la
același drept subiectiv.
De exemplu, dacã cererea a fost anulatã pentru lipsa dovezii calitãţii de reprezentant, noua
cerere poate fi fãcutã fie de titularul dreptului, personal, fie prin mandatarul sãu care sã-și poatã
justifica aceastã calitate.2 Totuși, în anumite situaţii, când se invocã excepţiile de fond ale prescripţiei dreptului material la acţiune sau autoritãţii de lucru judecat, o nouã cerere nu mai poate
fi formulatã pentru cã se opune tocmai autoritatea de lucru judecat.3
Delimitările excepţiilor de procedurã de alte noţiuni și clasificările posibile
Pentru a folosi excepţiile de procedurã într-un litigiu în scopul consolidãrii propriei poziţii
procesuale se impune cu necesitate efortul de a delimita noţiunea prin conţinutul sãu și sfera sa
de aplicare de alte noţiuni. Slãbind poziţia adversarului, argumentele lui, „per a contrario” se
apropie raţionamentul judecãtorului de construcţia juridicã doritã. Dar pentru a fi eficiente, excepţiile de procedurã trebuie invocate cu deplina respectare a dispoziţiilor în vigoare. Regimul lor
juridic este unul aparte, diferit de cel al altor instituţii juridice.
Delimitările ce trebuie făcute pot fi structurate pe douã mari etape. Prima este consacratã desprinderii analizei de sfera dreptului material, iar a doua, aprofundãrii analizei excepţiilor de procedurã în
interiorul sferei dreptului procesual civil. Evidenţiind asemãnãrile și deosebirile dintre noţiunea avutã
în vedere și noţiunea de comparat delimitãm, în esenţã, regimul juridic care ne intereseazã.
Prima etapã presupune o comparare a excepţiilor de procedurã, vãzutã ca parte integrantã a excepţiilor procesuale – în acest stadiu de început – cu noţiunea de excepţie din dreptul civil material.
(1.) La rândul ei, a doua etapã constã în delimitarea excepţiilor de procedurã de noţiunile: apãrare
în fond, excepţii de fond, fine de neprimire, inadmisibilităţi şi excepţia de neconstituţionalitate. (2.)
1. Compararea excepţiilor de procedurã cu excepţiile din dreptul civil material
Excepţiile procesuale ar fi doar excepţiile de procedurã, iar cele de fond ar corespunde apãrãrilor
în fond din dreptul procesual. Ultima parte a afirmaţiei se bazeazã pe exemplele date. Nulitatea
avutã în vedere este cea a actului juridic, cauzã a cererii de judecatã (de ex.: un contract), și nu a
unui act de procedurã / procedural, (de ex.: nulitatea cererii de chemare în judecatã decurgând
din lipsa semnãturii – art. 133 alin. 1. C. proc. civ), la fel cum rezoluţiunea este un efect specific
contractelor sinalagmatice.4 Cele douã exemple presupun cercetarea fondului. De aceea în limbajul dreptului procesual civil ele sunt apãrãri în fond, și nu excepţii procesuale de fond care, ca și
excepţiile de procedurã – așa cum am arãtat5 nu pun în discuţie niciodatã fondul litigiului.
1 A se vedea V. M. Ciobanu, G. Boroi, Drept procesual civil. Curs selectiv. Teste grilã, Ed. a 3-a, Ed. All
Beck, București, 2005, p. 237 ;
2 A se vedea M. Tãbârcã, Excepţiile…, loc. Cit., p. 91 ;
3 A se vedea I. Deleanu, Tratat de procedurã civilã, Ed. Europa Nova, București, 1955, p. 178 ;
4 A se vedea C. Stãtescu, C. Bârsan, Drept civil. Teoria generalã a obligaţiilor, Ed. a VIII-a, Ed. All Beck,
București, 2002, p. 94 ;
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A se vedea partea I. A. 2, p. 17 ;

Opinia prezentatã este corectã din punctul de vedere al dreptului civil material, unde putem
gãsi și alte exemple de norme juridice ce consacrã alte sensuri noţiunii de excepţie, decât cel specific dreptului procesual civil. Se impune sã trecem în revistã pe scurt, câteva articole pentru a
indica sensurile reţinute în Codul civil pentru noţiunea de excepţie, pentru a evidenţia apoi, diferenţa specificã dintre excepţiile dreptului material si excepţiile procesuale .
1.1. Sensurile „excepţiei’’ reţinute în Codul Civil
Termenul: „excepţie” este folosit în codul civil în mai multe articole dintre care amintim: art.
1467 (în materia obligaţiei solidare „între debitori”), art. 1002, alin 2 (în materia obligaţiilor naturale); art. 1322, art. 1407, art. 1619 (în materia exceptio non contractus la vânzare, schimb,
depozit), art. 1653 alin 2 și art. 1681 (în materia fidejusiunii, inclusiv problema beneficiului de
discuţiune și a beneficiului de diviziune) și art. 1909 alin. 1 (în materia dobândirii proprietãţii
unui bun mobil cu bunã credinţã) + excepţia mali procesus.
1.1.1. Fãrã a intra în amãnunte reţinem cã în sensul codului civil codebitorul solidar, în contra
cãruia creditorul a intentat acţiune, poate opune toate excepţiile care-i sunt personale, precum și
acelea care sunt comune tuturor debitorilor1. Debitorul obligat solidar nu poate opune acele excepţii
care sunt „curat personale ale vreunuia din ceilalţi codebitori”2. Asemenea excepţii – sunt de pãrere
autorii C. Statescu și C. Bârsan- sunt mijloace de apãrare prin care se are în vedere încetarea urmãririi
pe care ar solicita-o creditorul3. Dar în terminologia dreptului procesual civil sunt mijloace de
apãrare atât apãrarile în fond, cât și excepţiile procesuale, indiferent cã operãm cum sensul larg ori
cu cel restrâns al noţiunii de „apãrare”. Pentru a reţine corect sensul cu care este folosit termenul de
„excepţii” în articolul 1047 din Codul Civil trebuie utilizat criteriul punerii sau nepunerii fondului
litigiului în discuţie. Dacã acest lucru este realizat prin invocarea mijloacelor de apãrare în cauzã, ne
aflãm în prezenţa unor apãrãri în sens restrâns prin care pârâtul pune în discuţie fondul cererii introductive, urmãrind respingerea acestuia ca enfondatã sau nîntemeiatã. Cum, în practicã, codebitorul solidar pârât se apãrã invocând nulitatea absolutã sau relativã ce afecteazã acordul de voinţã a
tuturor, darea în platã acceptatã de creditor , novaţia – ca excepţii comune, ori remiterea de datorii
e consimţitã unuia dintre codebitorii solidari, confuziunea care stinge obligaţia pentru partea codebitorului în privinţa cãruia a operat – ca excepţii personale care profitã indirect și celorlalţi codebitori, ori în fine, invocând o modalitate recunoscutã numai unuia dintre ei – ca excepţii pur personale, rezultã cã „excepţiile” din articolul 1047 Cod Civil sunt apãrãri în fond. Toate exemplele date
determinã instanţa de judecatã sã cerceteze însuși fondul cererii.
1.1.2. În materia obligaţiilor naturale se pune problema de a ști cum anume influenţeazã prescripţia extinctivã raporturile obligaţionale sub aspectul mijloacelor de apãrare. Împlinirea termenului de prescripţie în condiţiile normelor juridice imperative cuprinse în Decretul numarul
167/1958 privind prescripţia extinctivã transformã obligaţia civilã perfectã în obligaţie naturalã
imperfectã. Caracterul imperfect face ca în încercarea de a obţine executarea obligaţiei, creditorul
sã nu poatã apela la concursul forţei de constrângere a statului. Se pierde așadar, o componentã a
dreptului subiectiv civil. Ca atare, împotriva acţiunii prin care debitorul ar cere restituirea plãţii
fãcute voluntar dupã împlinirea prescripţiei, creditorul – pârât se poate apãra – și pãstra astfel ce
a fost prestat în mod voluntar – invocând excepţia de inadmisibilitate a restituirii.
Știind cã excepţia prescripţiei dreptului de a obţine condamnarea debitorului este o excepţie
procesualã de fond4, se naște întrebarea de a ști care este natura juridicã a excepţiei de
1
2
3
4

Cod Civil, art. 1047, alin 1;
Cod Civil, art. 1047, alin 2;
C. Stãtescu, C. Bârsan, “Dr. civil. Teoria generalã a obligatiilor.” Ed. A VIII-a, Ed. All Back, București, p. 426;
M. Tãbârcã, “Dr. procesual civil” ,vol I, Ed. Universul Juridic, 2005, p.490; - ca mijloc de apãrare a debitorului împotriva unei eventuale pretenţii a creditorului – pârât; formulatã într-o cerere neconvenţionalã
(de ex.) care l-ar transforma și pe reclamant în pârât.
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inadmisibilitate a restituirii ca mijloc de apãrare a creditorului. Este o excepţie în sensul dreptului
material civil – o apãrare în fond, sau o excepţie de fond ca prima? Luptã debitorul și creditorul
cu „arme de aceeași naturã”?
Pentru a afla rãspunsul trebuie prezentate mai întâi premisele de la care pornim raţionamentul
juridic. Astfel, articolul 1092, alin 2 din Codul Civil dispune cã: „repetiţiunea nu este admisã în
privinţa obligaţiilor naturale, care au fost achitate de bunã voie”, aceasta dupã ce în primul aliniat se
prevede cã: „orice platã presupune o datorie; ceea ce s-a plãtit fãrã sã fie debit este supus repetiţiunii.” Înţelegem cã dispoziţia de la aliniatul al 2-lea este excepţia de la regula alineatului 1, sau, altfel
spus, ceea ce este regulã pentru obligaţiile perfecte – repetiţiunea – este excepţie pentru obligaţiile
imperfecte unde repetiţiunea nu este admisã (spre ex.: creditorul determinã prin ? și prin prudenţã
pe debitorul sãu sã plãteascã deși a intervenit prescripţia și el știe acest lucru sau nu.
Articolul 20, alin 1 din Decretul nr. 167/1958 reglementeazã în același sens: „debitorul care a
executat obligaţia dupã ce dreptul la acţiune al creditorului s-a prescris, nu are dreptul sã cearã
înapoierea prestaţiei, chiar dacã la data executãrii nu știa cã termenul prescripţiei era împlinit”.
Luând în considerare faptul cã nu se pierde dreptul subiectiv în întregul sãu, ci doar dreptul
de a obţine concursul forţei coercitive a statului formularea „nu are dreptul sã cearã înapoierea
prestaţiei” apare ca fiind neinspiratã, nefericitã. Creditorul are în continuare dreptul sã „cearã” în
justiţie – fie și numai în virtutea dreptului de a avea acces liber la justiţie1 – înapoierea prestaţiei
fãcutã voluntar însã el nu are și sorţi de izbândã. Astfel formularea preferabilã ar fi: „nu are dreptul sã obţinã inapoierea prestaţiei” ori „nu poate obţine”
Așadar, dacã prescripţia extinctivã stinge dreptul la acţiune în sens natural2, ea nu stinge, totuși, și dreptul la acţiune în sens procesual. Titularul unui drept subiectiv prescris poate sã sesizeze instanţa, sã administreze probe, sã exercite cãi de atac – mijloace procesuale ce alcãtuiesc acţiunea3. În asemenea cazuri ni se pare cã lipsește dreptul de a obţine condamnarea pârâtului și
dreptul de a obţine executarea silitã, deci nu acţiunea și nici dreptul la acţiune în întregul sãu4.
De aici rezultã cã debitorul plãtitor ? poate intenta o acţiune în repetiţiune „împotriva creditorului al cãrui derept la acţiune în sens material s-a prescris, investind astfel instanţa de
judecatã cu fondul litigiului. O datã pornit litigiul, creditorul-pârât va încerca sã se apere,
având la dispoziţie posibilitatea de a susţine cã dreptul afirmat de reclamant ( cel de a obţine
restituirea prestaţiei în aplicarea art. 1092 , alin 15) nu existã – așa cum dispun art. 1092 alin. 2
din Codul Civil și art. 20 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958. Ceea ce autoarea numește excepţie
de inadmisibilitate a restituirii6, este în aceastã ordine de idei, o aprobare pe fond, și nu tot o
excepţie de fond ca excepţia prescripţiei dreptului de a obţine condamnarea debitorului. Natura juridicã de apãrare în fond se explicã prin faptul cã cel ce o invocã în consolidarea poziţiei
sale procesuale – în cazul nostru, creditorul pârât – pune în discuţie fondul problemei de drept
/ litigiului și nu o condiţie de exercitare a acţiunii intentatã de debitor. De altfel, chiar autoarea
susţine cã „apãrarea pe fond este o negare a dreptului reclamantului, este un mijloc prin care se
contestã direct existenţa sau întinderea pretenţiilor invocate prin cererea principalã, pentru a
se stabili cã sunt nefondate, neîntemeiate.”7
1 Art. 21, alin 1 din Constituţie: “Orice persoanã se poate adresa justiţiei pentru apãrarea drepturilor, a
libertãţilor și a intereselor sale legitime.”
2 acţiune, “neînsemnând aici același lucru ca în dreptul procesual civil, ci concursul forţei coercitive a statului”
3 M. Tãbârcã, “Excepţiile…”, Ed. Rosetti, București, 2002, p. 28
4 V. M. Ciobanu, “Tratat teoretic și practic de procedurã civilã”, vol 1, Ed. Naţional, București, 1996, p. 253;
5 Prestaţia ar trebui sã fie înapoiatã pentru cã la momentul efectuãrii plãţii nu mai era “debit”, cãci ? prescripţiei care îl punea la adãpost pe debitor de o eventualã obligare în justiţie la platã
6 Vezi nota: 74;
7 M. Tãbârcã, “Excepţiile procesuale în procesul civil”, Ed. Rosetti, București, 2002, p. 36;
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În concluzie, într-un litigiu purtat între debitorul plãtitor voluntar, în calitate procesualã de reclamant și creitorul sãu, în calitate procesualã de pârât, în timpul cãruia reclamantului i s-ar opune
„excepţia de inadmisibilitate a restituirii”, iar pârâtului, autor al unei pretenţii proprii1, excepţia prescripţiei dreptului de a obţine condamnarea debitorului, nu avem de a face cu o simetrie, la nivelul
naturii juridice a armelor – mijloace de apãrare.
1.1.3. Tot cu titlu de exemplu poate fi analizatã problema „excepţiei de neexecutare a contractului, care deși nu este regelementatã ca atare în Codul Civil, își gãsește aplicaţia în materie de vânzare
– potrivit art. 13222, în materie de schimb, în condiţiile art. 14073, și în materie de depozit, conform
art. 16194. Exceptio non contractus este un efect specific al contractelor sinalagmatice, fiind în același timp un mijloc de apãrare aflat la dispoziţia pãrţii cãreia i se pretinde executarea obligaţiei ce-i
revine, fãrã ca partea care solicitã executarea sã-și îndeplineascã propriile obligaţii.
Ea are un conţinut și o semnificaţie care nu o apropie de noţiunea similarã nici de dreptul procesual civil, nici de dreptul civil material5. „Excepţia” este o sancţiune specificã care paralizeazã demersul pãrţii contractante care cere partenerului sã-și execute obligaţiile din contract, când el însuși
este în situaţie de „breach of contract”. Rolul ei este acela de a dsiciplina pãrţile contractante ? , înainte de pornirea oricãrui proces. Eficacitatea mecanismului sãu vine din faptul cã fiecare obligaţie
asumatã contractual este cauza juridicã a alteia. De aceea, cel care nu-și executã obligaţia voitã sã
cearã pãrţii celeilalte sã facã ceea ce el nu a fãcut. Nu-i rãmâne decât sã se conformeze contractului
dacã vrea ca ceea ce-l intereseazã sã se întâmple: sã beneficieze de prestaţia partenerului.
Simplul fapt cã pãrţile știu cum funcţioneazã mecanismul le determinã sã-și execute obligaţiile.
Astfel litigiul le apare ca fiind soluţia cea mai pãguboasã, de la conduita la momentul încheierii contractului fiind reglat prompt direct de pãrţi. Excepţia se invocã între ele, în moddirect, fãrã concursul
instanţei judecãtorești. Luând în calcul cã una dintre trãsãturile excepţiilor procesuale este tocmai
existenţa unui proces civil în curs de desfãșurare6, putem susţine cã excepţia de neexecutare a contractului nu este o excepţie procesualã. Dar definiţia trebuie sã fie pozitivã pentru a fi corectã logic. De
aceea considerãm și criteriul punerii sau nepunerii în discuţie a fondului litigiului, care este și el una
dintre trãsãturile arãtate cu același prilej. Se poate ca excepţia sã fie invocatã și în faţa judecãtorului,
atunci când nu ajunge efectul disuasiv al invocãrii între pãrţi. Instanţei de judecatã i se cere astfel sã se
pronunţe asupra fondului litigiului, ceea ce face „exceptio” în cauzã, o apãrare pe fond7.
1.1.4. Codul Civil oferã aceeași soluţie cu cea de la art. 1047, în materia fidejusiunii,
reglementatã în Titlul XIV: „Despre fidejusiune (cauţiune) din Cartea a III-a. Excepţiile se împart
aici în excepţii privind urmãrirea iniţialã de creditor – dintre care douã sunt caracteristice pentru
fidejusiune: beneficiul de discuţiune și beneficiul de diviziune și excepţii de ordin general, ce ţin
1 În sensul plãţii, spre exemplu a ceea ce a rãmas de plãtit din suma totalã împrumutatã – dacã debitorul
nu a plãtit încã o fracţiune din tot
2 Art. 1322, Cod Civil “vânzãtorul nu este dator sã predea lucrul, dacã cumpãrãtorul nu plãtește preţul și
nu are dat de vânzãtor un termen pentru platã”
3 Art. 1407, Cod Civil: “Dacã unul dintre ? a primit lucrul lui dat în schimb şi în urmã probeazã cã celãlalt
contractant nu este proprietar al acestui bun, nu poate fi constrâns a preda pe cel ce dânsul a promis, ci
numai pe cel primit.”
4 Art. 1619, Cod Civil: “depozitarul poate sã opreascã depozitul pânã la plata integralã cuvenitã lui din
cauza depozitului.”
5 Idem 82, op. cit., p. 33
6 A se vedea partea A a). 2, prima trãsãturã
7 Ceea ce recurenţa numeşte ca fiind o excepţie de fond – excepţia neexecutãrii contractului este în realitate o apãrare pe fond, deoarece, prin definiţie, excepţiile de fond sunt în legãturã cu condiţiile de
exerciţiu şi nu pun în discuţie însuşi fondul dreptului” C.A. Bucureşti, sec a IV-a civilã, dec. nr 470/1999,
Juridica nr. 11-12/2000, p. 470;
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de raportul juridic de fidejusiune sau de obligaţia principalã1. Principiul care dominã raporturile juridice care își au izvorul în contractul de fidejusiune este acela cã în caz de meexecutare
din partea debitorului, creditorul poate sã urmãreascã direct pe fidejusor pentru executarea
creanţei, fãrã ca aceastã urmãrire sã fie condiţionatã de o prealabilkã urmãrire a debitorului
principal. (art. 1663 C. Civil)
În acest context, invocarea de cãtre fidejusor a uneia dintre „excepţiile specifice sau a unei
excepţii de ordin general ridicã întrebarea naturii juridice a acestor mijloace. Beneficiul de discuţiune este o facultate pe care legea o conferã fidejusorului, de a cere creditorului, când s-a îndreptat cu urmãrirea împotriva sa, sã urmãreascã mai întâi bunurile debitorului și numai dupã aceea,
dacã nu va fiîndestulat sã-l urmãreascã pe el (art. 1662 și 1663 C. Civil). Singur fidejusorul este în
drept sã invoce sau nu aceastã excepţie, potrivit propriei sale aprecieri2. Beneficiul de diviziune
este tot o facultate recunoscutã fidejusorului, atunci când existã mai mulţi fidejusori care
garanteazã faţã de unul și același creditor, pentru una și aceeași datorie. Principiul care permite
creditorului sã se adreseze unuia dintre ei pentru tot, poate fi înlãturat dacã fidejusorul cere ca
urmãrirea sã se dividã pe ceilalţi fidejusori (art. 1667 C. Civil). Pentru cã pun în discuţie însuși
fondul litigiului „aceste excepţii specifice sunt apãrãri pe fond.
Rãmâne de rezolvat problema naturii juridice a altor excepţii privind urmãrirea ? de creditor
și cea a naturii juridice a excepţiilor de ordin general. În privinţa primeia trebuie subliniat cã
avem în vedere excepţiile procesuale ale debitorului principal. Ele sunt vizate în art. 1653 alin. 23
și de art. 16814, teza a II-a.
În esenţă, prin aceste “excepţii” debitorul principal-pârât pune în discuţie însuși fondul litigiului, judecătorul trebuie să cerceteze dacă obligaţia există, și creditorul-reclamant poate obţine
plata dorită de la cel arătat ca subiect pasiv. Astfel, avem de a face cu veritabile apărări în fond, în
sensul dreptului procesoral civil. Aceeași este soluţia ce trebuie reţinută în cazul excepţiilor de
ordin general pe care le poate invoca judecătorul?.
1.1.5 Un ultim exemplu de „excepţii”, în sensul Codului Civil, este acela din materia dobândirii
proprietăţii unui bun mobil prin faptul posesiei de bună-credinţă. S-a spus în doctrină5că efectul
dispoziţiilor art. 1909, alin. 16 este de a da dobânditorilor de bună-credinţă o „excepţie” spre a paraliza revendicarea pe care proprietarul ar îndrepta-o împotriva lor. Regula consactată de acest articol
nu oferă posesorului de bună-credinţă o acţiune, ci numai o excepţiune- în sensul de mijloc de
apărare. Însă, dreptul de proprietate dobândit prin efectul legii poate fi apărat și pe calea ofensivă a
acţiunii (ex: acţiunea în revendicare, acţiunea, în constatare), cât și defensiv, printr-un mijloc de
apărare. Atunci când este invocat în apărare art. 1909, alin. 1 constituie o apărare pe fond (propriuzis) și nu o excepţie procesuală deoarece pune în discuţie însuși fondul dreptului-pentru că se discută calitatea de proprietar, dreptul de proprietate7.

1 C. Stãtescu, C. Bârsan, “Dr. civil. Teoria generalaã a obl.” Ed. A VIII-a, Ed. All Back, București, 2002
2 Idem 90, p. 422
3 Art. 1653, Cod civil: (1) “Fidejusiunea nu poate exista decâtpentru o obl .validã (2) Cu toate acestea, se
poate face face cineva fidejusorul unei obl. Ce poate fi anulatã în virtutea unei excepţii personale a debitorului, cum de pildã în cazul de minoritate.”
4 Art. 1681 Cod Civil: “Garantul se poate servi în contra creditorului de toate excepţiile datornicului
principal ?: însã nu-I poate opune acele ce sunt curat persoanle datornicului”
5 C. Hamangiu, J. Rosetti-Bălănescu, Al. Bicicoianu, “Tratat de drept civil român”, Bucureşti, Ed. All, 1998,
vol 2, p. 73;
6 art. 1909, alin.1, cod Civil: “Lucrurile mişcătoare se prescriu prin faptul posesiunii lor, fara să fie
trebuinţă de vreo curgere de timp.” ;
7 M. Tobârcă, “Excepţiile…..”, op. cit., p. 29;
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DREPTUL PROCURORULUI DE A INTENTA ACŢIUNI CIVILE
ÎN INTERESE LEGITIME ALE ALTOR PERSOANE
MALIC Gheorghe,
Jurist, Chişinău
Recenzent: URSU Nicolae,
doctor în drept, Decan al biroului de avocaţi „Pro Dreptate”
De la aderarea Republicii Moldova la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului și a
Libertăţilor Fundamentale s-au scurs mai bine de 13 ani. Peste 7 ani au trecut de la adoptarea
majorităţii codurilor în vigoare. Între timp, Moldova a fost condamnată de către Curtea Europeană pentru Drepturile Omului în zeci de speţe în care s-a constatat imprevizibilitatea legii, sau
chiar lipsa unor reglementări legale clare în mai multe domenii de drept. S-ar părea, că există
suficiente premise pentru a face concluziile cuvenite și a revedea cadrul legal, a-l ajusta la standardele internaţionale, iar la elaborarea legilor indispensabil a ţine cont de cerinţele firești, de
altfel așa cum susţinea autorul Declaraţiei de Independenţă, Thomas Jefferson, este criminal
Legiuitorul, care implementează anumite legi, fără a lua în calcul legile naturale.
De aceea, în primul rînd, trebuie de reanimat activitatea instituţiei de expertiză a legislaţiei,
care are scopul îmbunătăţirii calităţii legilor adoptate de Parlament.
În al doilea, odată ce statul a fost penalizat la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, ar
fi cazul a se elabora mecanisme naţionale, efective pentru a evita condamnările analogice. În caz
contrar banală este întrebarea calităţii și previzibilităţii legilor implementate peste noapte, or astfel s-a atentat la securitatea raporturilor juridice în sens larg.
Ca atare, nu o să ne referim la calitatea tuturor codurilor adoptate excesiv de guvernarea comunistă în anul 2003, care a distrus cadrul legal pe atunci existent și a implementat prevederi
afectate de nihilism juridic, însă vreau să invoc un subiect destul de îngust, aferent competenţei
procurorului, de a intenta acţiuni civile în apărarea unor drepturi, libertăţi și interese ale altor
persoane, inclusiv ale statului, și de a participa în cazurile contravenţionale. Și aceasta pentru că,
pornirea în perioada anilor 2001-2009 de către procurori a unor acţiuni civile, de fapt contrare
intereselor societăţii și statului, referitoare mai mult la problemele privatizării, a generat multiple
condamnări la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Aceasta se referă la speţele Megadat
Com SRL, Dacia, Baroul Partener A, IPTEH, Unistar Ventures GMBH, Oferta Plus SRL, “Bimer”
S.A. ş.a. vs. Moldova, în care datorită intervenţiilor necalitative, făcute de Parlamentul de atunci,
prin adoptarea legilor imprevizibile și contrare principiilor de drept, ambiţiilor, sau depășirii vădite a atribuţiilor sale, fie lipsei responsabilităţii din partea unor procurori, judecători și altor
funcţionari, a fost prejudiciată Republica Moldova, bugetul naţional fiind impus să achite despăgubiri în valoare de peste 10 milioane euro. Iată unde sunt salariile și pensiile decente.
De altfel, era cert că în cadrul reglementărilor legale existente, în condiţiile în care legea este
imprevizibilă și neclară, procurorii în genere nici nu erau în drept a înainta careva acţiuni civile
și odată fiind iniţiate, instanţele de judecată, trebuiau să le scoată de pe rol sau să le respingă în
fond. De fapt, așa a procedat Colegiul economic al Curţii Supreme de Justiţie, doar prin decizia
din 30 septembrie 2010, cînd a respins acţiunea Procuraturii Generale în cauza economică intentată în interesele statului, către Agenţia pentru Silvicultură ”Moldsilva” și S.R.L.”Biotex-Com”,
privind rezilierea contractului nr. 4 din 10 martie 2008 de arendă a terenurilor cu suprafaţa de
696, 7996 ha din fondul forestier.
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Astfel pare a fi vădită susţinerea discriminatorie în favoarea reprezentanţilor unui partid politic,
care a și dirijat acest proces, ca și celelalte anterioare, or, în pofida faptului, că legislaţia nu s-a schimbat esenţial, anterior în speţe analogice, datorită implicării criminale în înfăptuirea justiţiei, soluţiile erau diametral opuse. Oricum, hotărîrea în referinţă, constată că soluţiile anterioare, în care la
fel s-a implicat procuratura, așa cum Dacia, Baroul Partener A, IPTEH și altele, judecătorii cu certitudine deja cunoșteau jurisprudenţa Curţii Europeane pentru Drepturile Omului, fiind conștienţi
că trebuiau să respingă acţiunile procurorului, însă atunci au procedat într-un mod, acuma cu totul
în altul. Toate acestea denotă caracterul vădit ilegal al Hotărîrilor judiciare la nivel naţional și impun
responsabilitatea autorilor lor, pentru ignorarea intenţionată a prevederilor legale, fapt constatat și
de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. În orice caz se impune responsabilitatea persoanelor care au iniţiat și soluţionat aceste litigii în defavoarea părţilor vulnerabile, chiar și sub aspectul
ignorării elementarilor cerinţe și garanţii procesuale contra abuzului.
Astfel, conform al (1) art. 71 Cod procedură civilă, procurorul participă la judecarea pricinilor civile în primă instanţă în calitate de participant la proces dacă el însuși l-a pornit în condiţiile legii. Referitor la obiectul acţiunii și persoanele în privinţă cărora procurorul ar fi în drept să
înainteze o acţiune civilă, nu o să ne referim, deoarece acestea expres rezultă din dispoziţiile alineatelor (2) și (3) art. 71 Cod procedură civilă și alte prevederi legale, problematic este competenţa procesuala a unui procuror concret de a înainta acţiunea, adică de a se identifica din ierarhia
verticală și extinderile orizontale ale procurorilor cu dreptul de imixtiune în interesele legale.
De altfel, potrivit articolelor 1 și 2 din Legea cu privire la Procuratură, Procuratura este o instituţie, care, în limitele atribuţiilor și competenţei, și în condiţiile legii apără interesele generale ale societăţii, ordinea de drept, drepturile și libertăţile cetăţenilor..., își desfășoară activitatea
pe principiul legalităţii.
Ca atare, prezenţa procurorului în procesul civil este improprie, întrucât statul ar trebui să asigure instituţional un sistem de protecţie a persoanelor fizice care fac parte din categoria vulnerabilă,
interesele cărora pot fi protejate de reprezentanţii lor legali sau avocaţii ce prestează servicii juridice
garantate de stat. Avantajul statului și societăţii urmând a fi protejat de autorităţile publice special
instituite și responsabile, care anume pentru aceasta consumă și salarii. Chiar și dacă Legea cu privire la Procuratură, cât și Codul de procedură civilă prevăd abilităţile procurorului de a acţiona în
acest sens, oricum aceste prevederi avînd caracter general, ar putea fi aplicate doar după unele reglementări legislative suplimentare, dar nici de cum nu pot fi interpretate și aplicate echivoc.
De altfel, pentru a stabili dacă un procuror concret, sau o instituţie a procuraturii acţionează
în limitele atribuţiilor și competenţei, este necesar a identifica dacă pretinsa competenţă este
acordată în condiţiile legii și se desfășoară pe principiul legalităţii, luînd în calcul, că conform
articolelor 22-32 din Legea cu privire la Procuratură, sistemul organelor și funcţiilor de procurori
este destul de vast în plan vertical și orizontal și include, Procuratura Generală, care fiind ierarhic
superioară tuturor organelor Procuraturii, este compusă din subdiviziuni interne, direcţii, secţii
și servicii. În sistemul organelor procuraturii intră procuraturile unităţii teritoriale autonome, ale
municipiului Chișinău, ale raioanelor, municipiilor, orașelor și sectoarelor, procuraturile specializate, așa cum procuratura anticorupţie, procuraturile militare, procuratura de transport și procuraturile de nivelul curţilor de apel.
Concomitent există și ierarhia procurorilor. Astfel, Procuratura Generală și Procuratura în
întregime este condusă de către Procurorul General, care este asistat de Prim-adjunctul și doi
adjuncţi ai săi. Fiecare subdiviziune internă a Procuraturii Generale este condusă de procurorișefi, care sunt ajutaţi de adjuncţi, procurori de direcţii și secţii. Ierarhia de asemenea include,
procurorii teritoriali și procurorii specializaţi, prim-adjuncţii și adjuncţii acestora, procuroriișefi ai unor subdiviziuni din cadrul procuraturilor teritoriale și specializate și propriu procurorii
din cadrul procuraturilor teritoriale și specializate.
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Deci, datorită faptului, că al (1) art. 71 Cod procedură civilă, utilizează noţiunea de „procuror”, fără a se concretiza, care este funcţia, sau statutul procesual, adică nu identifică, să zicem,
procurorul sectorului, raionului, sau municipal, adjuncţii lor, sau procurorii din procuraturile
respective, șefii de secţii, direcţii, sau adjuncţii lor, fie procurorii de secţii, direcţii din cadrul
Procuraturii Generale, sau după caz, Procurorul General, fie adjuncţii săi, ceea ce înseamnă că
expres nu este reglementată competenţa funcţionarului concret din ierarhia procurorilor, fiind o
normă cu caracter general, cu referire la competenţa ca atare a procurorilor, dar nu a cuiva în
parte. Respectiv, de fapt și de iure, nimeni din ierarhia procurorilor, propriu nu este abilitat și nu
este în drept să însușească atribuţia de a iniţia procesul civil în instanţa de judecată, deoarece
conform legii, procuratura cît și procurorii trebuie să activeze doar în limitele atribuţiilor și
competenţei, dacă acestea sunt stabilite de lege.
În așa mod, cu certitudine se constată că legislaţia nu stabilește, cine la concret din corpul
procurorilor este abilitat cu atribuţii de a solicita întoarcerea unor proprietăţi în posesia statului,
de a înainta cerinţe privind recuperarea prejudiciului cauzat statului sau rezilierea unor contracte,
care precum că lezează statul, de a percepe sume în beneficiul agenţilor economici în al căror
capital statutar statul are cotă-parte, de a invoca declararea actelor normative ale autorităţilor
publice, ale altor organe, persoane oficiale sau funcţionari publici ca fiind nule, fie anularea înregistrării sau lichidarea persoanei juridice, precum și alte acţiuni în favoarea statului și societăţii.
În aceasta ordine de idei, nu ar fi o problemă discutabilă ideea, că toate acţiunile civile la care
m-am referit, într-un fel sau altul limitează anumite drepturi sau libertăţi, fie interese legitime ale
persoanelor în privinţa cărora se iniţiază de către procuror. Nu cred că ar apărea vreun dubiu în
ceea ce privește că, orice implicare a procurorului aduce atingere intereselor legitime, respectiv
conform standardelor Curţii Europeane pentru Drepturile Omului, este indispensabil, ca ingerinţa în dreptul și libertăţile persoanei să fie “prevăzută de lege”, să fie proporţională scopului
urmărit, fiind realizată “în conformitate cu legea”. Dar și legea trebuie să dispună de o claritate,
fiind compatibilă cu statul de drept și accesibilă întru cît persoana să fie capabilă să prevadă consecinţele acesteia. Totodată, claritatea legii, trebuie să minimalizeze riscurile privind pasibilele
arbitrări din partea puterii (Huvig vs. Franţa, 24 Aprilie 1990, §§ 26, 29, Series A nr. 176 B; Rotaru
v. România [GC], nr. 28341/95, § 55, CEDO 2000-V, Kruslin vs. Franta, 24 Aprilie 1990, § 27, Series
A nr. 176-A; Lambert vs. Franţa, 24 August 1998, § 23, Rapoarte a Hotărârilor şi Deciziilor 1998-V;
Perry vs. Regatul Unit, nr. 63737/00, § 45, ECHR 2003-IX (extracte); Dumitru Popescu vs. România
(nr. 2), nr. 71525/01, § 61, 26 Aprilie 2007; Asociaţia pentru Integrare Europeană şi a Drepturilor
Omului şi Ekimdzhiev vs. Bulgaria, nr. 62540/00, § 71, 28 Iunie 2007; Liberty şi alţii vs. Regatul
Unit , nr. 58243/00, § 59, 1 Iulie 2008).
Este de menţionat că principiul legalităţii, sau expresia „în mod legal” stau la baza principiului preeminenţei dreptului, prevăzut la art. 1 Convenţie în coroborare cu Preambulul Convenţiei.
Or, în conformitate cu art. 4 alin. (2) din Constituţie, Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 55 din
14.10.1999 și Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. 17 din 19.06.2000, Convenţia face
parte din sistemul legal intern și respectiv urmează a fi aplicată direct ca și orice altă lege cu excepţia că, Convenţia are prioritate faţă de legile ce ii contravin.
De altfel, nimeni nu poate fi limitat în drepturile sale, fără o cauză publică, pentru că conform
alineatelor (1) și (2) art. 4 din Constituţia Moldovei, dispoziţiile constituţionale privind drepturile și libertăţile omului se interpretează și se aplică în concordanţă cu Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte.
Pentru a priva, sau limita o persoană de drepturile sau libertăţile fundamentale ale omului au
importantă o serie de condiţii, care urmează a fi respectate.
În speţă, este necesar ca limitarea să fie încadrată în garanţiile acordate de articolului 54 din
Constituţie, care stipulează că exerciţiul drepturilor și libertăţilor nu poate fi supus altor
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restrângeri decât celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional și sînt strict necesare în interesele majore, expres indicate în legea fundamentală.
Deci, pentru a justifica o oarecare ingerinţă, pretinsa cauză de utilitate publică, trebuie să fie
strict necesară într-o societate democratică, urmărind un scop major, la fel, prevăzut de lege și
să corespundă normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional. În acela-și timp, legea
trebuie să fie clară, explicită și previzibilă, să conţină garanţii contra abuzului.
Dacă nu persistă măcar un element al acestor stipulări, evident apare riscul abuzurilor, fapt
care va genera condamnarea la Curtea Europeană.
În așa mod, deși formal este stipulat că procurorul participă la judecarea pricinilor civile în
primă instanţă în calitate de participant la proces, această prerogativă ar putea fi realizată exclusiv
în condiţiile legii. În acela-și timp, ideea declarativă sau împuternicirea generală, stabilite de al
(1) art. 71 Cod procedură civilă, nu găsesc o dezvoltare adecvată și concretă în alte legi, care ar
oferi și o protecţie adecvată împotriva abuzului de putere în domeniul vizat.
În așa mod, ingerinţa exercitată în cazul pornirii de către procuror a acţiunii civile, ca atare nu
este prevăzută “de lege”, sau legea nu este previzibilă și nu acordă nici o garanţie împotriva abuzului. De altfel, oricare procuror din întregul sistem ierarhic și orizontal, formal ar putea să se identifice cu abilitatea de a porni o acţiune civilă în favoarea statului și societăţii, spre exemplu, privind anularea înregistrării sau lichidarea persoanei juridice, activitatea căreia se desfășura prioritar în municipiul Chișinău, pentru că legea nu delimitează nici măcar competenţa teritorială. Or,
odată ce legea nu face o claritate și nu acordă garanţii contra abuzului, înseamnă că starea de lucruri este în detrimentul principiului legalităţii, de aceea în conformitate jurisprudenţa Curţii
Europeane pentru Drepturile Omului, o astfel de ingerinţă a procurorului în drepturile persoanei, nu ar fi “prevăzută de lege”, sau exercitată “în conformitate cu legea”. Respectiv, pînă cînd legea nu va determina competenţa, materială, teritorială, sau după calitatea persoanei, toate speţele
civile pornite de procurori, fiind în defavoarea intereselor persoanei, implicit vădit contrare legii,
nu ar putea\ fi admise de instanţele de judecată.
În aceiași ordine de idei, conform al (1) art. 71 Cod procedură civilă, procurorul participă la
judecarea pricinilor civile în primă instanţă în calitate de participant la proces dacă el însuși l-a
pornit în condiţiile legii. Astfel chiar și formal necesită a se respinge apelurile, sau după caz, recursurile procurorului, deoarece acesta nici măcar la general, nu este împuternicit de a participa
in instanţele de apel si recurs, or in lege este expres scris doar ca procurorul participă la judecarea
pricinilor civile în primă instanţă. În asemenea situaţie ar fi de prisos sa ne referim mai detaliat
la claritatea, calitatea sau previzibilitatea acestor prevederi,.
Este de menţionat, că actualmente în elaborare se află proiectul Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, Cu privire la examinarea pricinilor civile la cererea de
chemare în judecată înaintată de procuror în interesele statului şi ale societăţii, în apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei interesate, care preconizează a completa cadrul
legal prin explicaţiile respective. De fapt, pare a fi lipsită de raţiune orice explicaţie a Plenului
Curţii Supreme de Justiţie pînă cînd prin completarea legii, nu se va determina exact cine din
ierarhia și extinderea orizontală a procurorilor și în ce circumstanţe, ar fi abilitat să acţioneze în
condiţiile articolului 71 Cod procedură civilă, or, astfel se va atenta și la dreptul exclusiv al Parlamentului, sau al puterii legislative de a completa și interpreta prevederile legale, sau a le suplini,
dacă ceva nu este expres reglementat.
Cu alte cuvinte, dacă legea expres nu a prevăzut o anumită împuternicire pentru procurorul,
ce deţine o funcţie distinctă, sau are o anumită calitate procesuală concretă, înseamnă că un procuror concret din ierarhia procurorilor, nu este în drept să exercite acţiunea în referinţă. Or, dacă
facem o paralelă, legislaţia naţională tot prevede competenţa generală a instanţei și a judecătorului, de a examina cauze civile, penale, contravenţionale, de contencios administrativ, etc. Însă,
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aceasta, spre exemplu, nu înseamnă că un judecător de la judecătoria economică, fiind magistrat,
se va identifica cu competenţă de a examina un caz contravenţional, sau penal.
Tot așa și procurorii, odată ce nu este stabilită competenţa expresă, înseamnă că la concret, nu
este abilitat cu dreptul de a înainta o acţiune în instanţă, și respectiv instanţele de judecată trebuie să scoată de pe rol astfel de cereri.
Dacă ne referim la claritatea legislaţiei, adoptate de guvernarea comunistă, aceasta se referă și
la Codul contravenţional în vigoare de la 31 mai 2009, care nici la general, nu se încadrează în
limitele normalului, aceasta fiind o altă problemă, în timp ce obiectul prezentei lucrări este doar
la statutul procurorului în cadrul procedurii contravenţionale, care la fel are o competenţă declarativă sau alogică și neclară.
Astfel, potrivit art. 396 Cod contravenţional, procurorul, examinează contravenţiile prevăzute la anumite articole și cele pe care le-a depistat în exerciţiul funcţiunii, iar prin ordonanţă motivată, el poate aplica orice sancţiune contravenţională, cu excepţia celora ce ţin de competenţa
instanţei de judecată.
Deci, datorită faptului, că și aici se utilizează noţiunea de „procuror”, iarăși la general, fără a
se concretiza, care este funcţia, sau statutul procesual, fără a identifica, să zicem, procurorul sectorului, raionului, sau municipal, adjuncţii lor, sau procurorii din procuraturile respective, procurorii din cadrul Procuraturii Generale, șefii de secţii, direcţii, sau adjuncţii lor, sau după caz,
Procurorul General, fie adjuncţii săi, înseamnă că de asemenea nu este stabilită competenţa procurorului concret, rezultînd, că nimeni din ierarhia și extinderea teritorială sau orizontală a procurorilor nu este abilitat și nu este în drept să însușească atribuţia de a aplica orice sancţiune
contravenţională, deoarece conform legii, procuratura cît și procurorii trebuie să activeze doar în
limitele atribuţiilor și competenţei, dacă acestea sunt stabilite de lege.
În final, reiteraam necesitatea unui cadru legal clar și capabil să acorde o siguranţă tuturor actorilor sistemului de drept, inclusiv și procurorilor, conferind atribuţii explicit reflectate în lege, de
care trebuie să se conducă cu stricteţe, or, așa cum susţinea Ciceron acu mai bine de 2000 ani, pentru
a fi liber, trebuie să fii robul legii. În caz contrar, interpretarea extensivă a legii sau însușirea voluntară a competenţei, mărește riscul consecinţelor nefavorabile, de aceea exprimăm convingerea în
favoarea principiului legalităţii, respectarea cu stricteţe a buchiei legii, de altfel, orice abatere înseamnă ilegalitate, sau chiar faptă infracţională, și fie mai devreme, ori mai târziu o să survină responsabilitatea inevitabilă.
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Abstract
Terrorism and violent crime is the result of action and influence of a plurality of reasons, unable
to determine the etiology of violence from an isolated angle by trying to find a single issue or general.
As the main issue, is unwillingness of the classes leaders to solve pressing issues that society facesIndividual act of violence is a response to political and social situation. Determination and causality
of the phenomenon is still organized around big cases, especially when the survey is the violence of
state undirected movements and groups. The existence of terrorism has an intrinsic motivation, the
subjective interpretation of reality that differ from perceptions of governments and companies facing
terrorists or representing why their frustration and anguish.
Responsabilitatea existenţei terorismului nu incumbă numai autorilor săi, ci și celor a căror
indiferenţă faţă de cauzele lui, pasivitate, negativism faţă de necesităţile de schimbare și de progres ale societăţii umane, permit indirect ajungerea la acest stadiu. „Anumite origini ale terorismului pot fi deplorabile în sine, datorită situaţiilor penibile (de exemplu, rasism, colonialism,
violarea drepturilor omului), în timp ce altele nu sunt, dacă se ţine seama de faptul că teroriștii,
în ansamblu, provin din minorităţi frustrate”1 (Ogden, 2002).
Această violenţă, ca un răspuns decât un atac la adresa societăţii, ca un act de apărare opus
violenţei organice, care cuprinde mizeria, injustiţia, inegalitatea, ca o ripostă la violenţa oficială
organizată, pe care bogăţia, puterea ca o forţă o utilizează pentru menţinerea privilegiilor sale. În
cadrul unui colocviu internaţional asupra terorismului se concluziona că „problema eșecului prevenirii și suprimării terorismului, decurge din faptul că nu există o înţelegere limpede a cauzelor
care conduc la acte de terorism. Guvernele și comunitatea internaţională nu sunt în măsură să
ajungă la un punct de vedere comun asupra acestui fenomen și tocmai de aceea au eșuat să îl
controleze până în prezent”2 (Ogden, Teroristii mileniului III, 2002).
Reacţia oficială la această escaladare a violenţei la care asistăm în prezent, este încercarea de
a-l controla și suprima doar prin forţă, nu și prin îndepărtarea cauzelor care îl provoacă. Nu s-a
ajuns încă la înţelegerea și recunoașterea faptului că terorismul este o problemă complexă a societaţii noastre și că el este rezultatul unei sume de factori care nu pot fi în mod simplist separaţi.
El este expresia radicală a unui conflict profund, iar dacă tendinţa actuală a terorismului este de
sporire a lui, aceasta se datorează faptului că factorii care îl generează continuă să se adâncească.
O serie de cercetători în domeniu, sociologi și psihologi, tind să explice emergenţa terorismului și a comportamentelor teroriste făcând apel la problematicile crizei. Conform acestui raţionament, terorismul este prezentat ca fiind efectul uneri crize asupra protagoniștilor actului terorist.
Criza poate fi sistematică sau fortuită, se poate situa la paliere diferite cum ar fi nivelul statului, al
sistemului politic, al culturii, al economiei, al scării valorilor sau ca un rezultat al unui melanj al
1 Kirk B. Ogden – Teroriștii mileniului III, Editura Bodobena, București, 2002, pag 89.
2 Kirk B. Ogden , op.cit, pag. 90
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tuturor acestor aspecte. Cauza crizei sistematice a fost completată cu explicaţii îndreptate exclusiv
spre actorul individual, determinări de natură psihologică în termeni de frustrare vindicativă,
presupusă a fi răspunzătoare de emergenţa violenţei premeditate și a terorismului.
Astăzi se întâmplă foarte rar ca noţiunea de criză să lipsească din analiza conceptului de terorism, oricât de contestată ar fi ea de adepţii teoriei instrumentale. Aceasta este cu siguranţă cea
care predomină astăzi în ceea ce privește demersul de definire, analiză sau explicare a terorismului. Din această perspectivă, violenţa teroristă este tratată ca un mijloc utilizat raţional de către
autor, pentru a-și atinge scopul.
În cazul instrumentaliștilor, accentul analitic al demersului de conceptualizare poate fi pus pe
exterioritatea actorului în raport cu un sistem politic în sânul căruia ar încerca să penetreze, violenţa premeditată – folosită sistematic fiind, în această situaţie un mijloc mai puţin costisitor sau
una din puţinele resurse de care dispune autorul.
Conceptul instrumental depășește uneori domeniul de operare strategică faţă de un potenţial
inamic definind efortul autorului pentru utilizarea terorii violente în direcţia potenţării unor
poziţii sau acţiuni în favoarea unei mișcări sociale sau a unei comunităţi care constituie ţelul,
cauza lui de referinţă. Prin prisma acestui concept se poate explica emergenţa terorismului, trezirea „la militantism acţional”1 (Weinberg, 1989) a unei clase prea calme pentru gustul teroristului
sau a unei noţiuni care nu are încă o conștiinţă de sine în accepţia autorului respectiv.
Importanţa abordării instrumentelor constă în faptul că acestea relevă unele aspecte ale terorismului care astfel nu s-ar distinge de alte feluri de violenţă. De asemenea, acest tip de abordare
permite încadrarea terorismului în jocurile politică-militare, acolo unde se poate exercita raţionalitatea sa instrumentală. Dar această calitate a abordării instrumentale poate să se transforme
într-o limită de abordare deoarece, de multe ori terorismul pare să iasă din raţionalitate pentru a
prezenta imaginea nebuniei sau a unei acute lipse de sens.
Deoarece paradigma instrumentală a eșuat și ea în tentativa de a deveni „panaceul explicativ
al terorismului, unii cercetători au optat pentru o alternativă de explicare sau abordare a fenomenului prin prisma culturală”2 (Aradavoaie, 1997).
Conceptul cultural cunoaște două variante de dezvoltare. Prima pune accentul pe cultura sau
subcultura, în cadrul căreia ar favoriza trecerea la terorism. Astfel, s-a subliniat ideea că o cultură a
violenţei, poate fi determinată în trecerea la forme extreme de comportament. Cea de-a doua variantă culturalistă pornind de la determinarea mediului socio-cultural, constă în examinarea procesului de formare a personalităţii autorilor teroriști. Psihologizarea demersului de delimitare conceptuală și de identificare cauzală a dus la apariţia unei diversităţi de arhetipuri, profile psihologice,
matrici de dezvoltare comportamentală, dar multitudinea și varietatea acestora a făcut imposibilă o
etalonare sau o standardizare categorială care să poată deveni un instrument de lucru universal.
O altă cale de abordare a fenomenului face apel la referinţă, la „sursele ideologice” având ca teren de investigare terorismul de extremă stânga și anarhismul premarxist – leninist, tradiţiile intelectuale ale extremei drepte și, mai recent, „fundamentele religioase ale islamismului radical”3 (Borovicka, 1998). Acest concept are meritul de a lua în considerare o caracteristică de bază a terorismului, care se inspiră întotdeauna din reprezentări, doctrine, mituri, ideologii, din „adevăruri supreme” de tip carismatic.
Ultima abordare importantă în analiza terorismului are ca punct de plecare ideea unei legături
de determinare între mișcările sociale și terorism. Conform acestei teorii, terorismul ia amploare pe
1 L.B. Weinberg, P.B. Davis, A Short History of Political Terrorism”, Library of Congress, Cataloging in
Publication Data 1989, pag. 131.
2 Gh. Arădăvoaie, D. Iliescu, L.D. Niţă, „Terorism, antiterorism, contraterorism”, Imprimeria de Vest Oradea, 1997, pag. 38
3 V.P. Borovicka – „Cazuri celebre în istoria terorismului”, Editura „Niculescu”, București,1998, pag. 42
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fondul declinului sau slăbirii unor mișcări sociale, nu pentru a exprima și scuza direct slăbiciunile cauzei de referinţă, ci mai mult substituindu-se acestora în mod artificial, voluntarist și cu atât
mai violent cu cât această substituire este artificială.
Una din caracteristicile esenţiale ale terorismului și implicit, a teroriștilor „constă în
obsesia acestora de a convinge opinia publică vizată, grupul social ţintă, să privească lumea așa cum o privesc ei, potrivit propriului standard de legitimitate politico-socială”1
(Huntengten, 2002).
La baza emergenţei oricărui act terorist stă în consecinţă, sistemul de convingeri format din
imagini, simboluri, mituri dominante, de percepţii și interpretări eronate care determină trecerea
de la nemulţumire și frustrare la acţiuni violente și speranţe de schimbare a statului real, dar neconform al societăţii atacate.
Sistemul de convingeri ale subiecţilor actului terorist poate proveni din numeroase surse cum
ar fi cadrul politic și social în care se formează și trăiesc aceștia. O asemenea matrice cuprinde
factori culturali favorabili cum ar fi istoria, tradiţiile, cultura, religia care sunt transmiși membrilor grupali prin anumite tipare de socializare specifice. Factorii economici, sociali și politici sunt
factorii care determină apariţia violenţei sub toate formele ei.
Este unanim acceptată ideea că situaţia economică a unui stat determină anumite comportamente umane, inclusiv comportamentul infracţional. Creșterea infracţionalităţii își are cauza și în
criza economică ce se resimte astăzi pe plan mondial. Principalele efecte ale crizei economice
sunt scăderea nivelului de trai și șomajul. În mod normal, în situaţiile de stabilitate economică,
niciun stat nu reușește înlăturarea totală a șomajului sau a păturilor sociale cu un nivel de trai
scăzut, tendinţa fiind aceea de a menţine aceste efecte la un nivel cât mai scăzut.
Corelaţia dintre nivelul de trai scăzut, șomaj și criminalitate este evidentă, sărăcia, dorinţa de
a avea un trai mai bun sau dorinţa de îmbogăţire determinându-i pe indivizi să alunece pe panta
delincvenţei. În timpul crizelor economice, se află într-o permanentă creștere și lipsa unei protecţii sociale corespunzătoare, având ca efect o creștere pronunţată a infracţionalităţii.
Tinerii sunt principalele victime ale crizelor economice, profundele mutaţii care au loc fac ca
aceștia să fie lăsaţi în voia soartei, fără puncte de reper clare, incapabili să se proiecteze în viitor,
respinși de sistemul educativ, fără nicio calificare, mediul social și familial neputându-le oferi
nicio perspectivă. De aceea se spune că delincventul nu se naște astfel, el devine.
Factorii sociali sunt acei factori desprinși din sistemul raporturilor sociale ce există între oameni, grupuri și instituţii sociale ce influenţează în mod direct sau indirect criminalitatea. Astfel
de factori sunt cei socio-demografici și cei socio-culturali. Factorii socio-demografici sunt reprezentaţi de rata natalităţii, urbanizarea și imigraţia. S-a dovedit că, de-a lungul timpului, exploziile
demografice sunt urmate de creșteri semnificative ale delincvenţei juvenile. Urbanizarea s-a realizat datorită industrializării, speranţa unui trai mai bun a condus la o mobilitate socială a unei
întregi populaţii, fapt ce a condus la apariţia inadaptaţilor, alienaţilor, înstrăinaţilor.
În perioada de secesiune economică situaţiile conflictuale, deja existente în societatea urbană,
iau o mai mare amploare adâncindu-se și determinând o creștere semnificativă a criminalităţii.
Imigraţia, un alt factor socio-demografic, constă în migraţia persoanelor, care își părăsesc
ţara de origine stabilindu-se în ţări străine, în speranţa că ei vor reuși să atingă un trai decent,
civilizat. Din această cauză ţările cele mai afectate de acest fenomen sunt cele dezvoltate din
punct de vedere economic. Imigraţia creează o serie de probleme atât statelor confruntate cu
acest fenomen cât și celor ce se aventurează în aceste ţări. Astfel, apar o serie de dificultăţi de
adaptare a imigranţilor (găsirea unei locuinţe, a unui loc de muncă, obţinerea cetăţeniei),
1 S.P. Huntengten – Ciocnirea civilizaţiilor și refacerea ordinii mondiale, Imprimeria de Vest, Oradea,
2002, p.323
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precum și apariţia unor situaţii conflictuale deosebit de grave (conflicte între organele statului și imigranţi, între imigranţii de alte naţionalităţi, între imigranţii și cetăţenii statului în
care aceștia se stabilesc)1.
S-a observat nu numai că imigranţii determină o creștere a infracţionalităţii, dar ea stă la
baza apariţiei curentelor de extremă dreaptă, rasiste, naţionaliste sau etnice, a escaladării violenţei sau chiar apariţiei în grupări teroriste. Factorii socio-culturali sunt acei factori care au o directă implicare în socializarea individului, în integrarea lui deplină în societate. Astfel de factori
sunt familia, sistemul educativ, religia, mijloacele de informare în masă. De acestea depinde în
mare măsură, crearea unei personalităţi puternice a individului, capabilă să-l facă să reziste la
„jungla socială” în care trăiește.
Criza în care se află aceste medii sociale se transmite în mare măsură individului, care devine
mult prea devreme pus în faţa multiplelor contradicţii din societate, contradicţii care nu fac altceva decât să-i sublinieze personalitatea transformându-l într-un inadaptat sau chiar infractor.
Cultul violenţei, umilirea celui mai slab, tortura și asasinatul fac, de mult timp obiectul unei
vaste literaturi, producţii cinematografice și de televiziune. Violenţa face parte din viaţa zilnică,
de aceea apare ca un mijloc de a realiza ceva, de a atinge un scop. Ea a alterat profund atitudinea
naturală a tinerilor de a fi deschiși către idei și experienţe noi, de a fi curioși și sociabili, conducându-i în direcţia cinismului, atitudinii ostile, pasivităţii, cruzimii și lăcomiei.
„Copiii petrec astăzi mai mult timp în faţa televizorului decât la școală. Ei absorb, astfel, o
doză fantastică de scene violente. Milioane de tineri iau cunoștinţă de la o vârstă fragedă de răpiri,
diverse metode de ucidere, spargeri și alte acte de tâlhărie ai căror autori sunt prezentaţi drept
eroi. În schimb, agenţii de ordine și magistraţii sunt, de regulă, prezentaţi drept indivizi stupizi și
ineficienţi”2 (Doltu, 2000). Violenţa captează atenţia mai rapid decât orice alt mijloc. A omorî pe
cineva este metoda cea mai rapidă de a rezolva un conflict. În schimb rezolvarea non-violentă
cere timp și răbdare.
Unele din atitudinile cele mai provocatoare de violenţă este ura de rasă. Cei învinși și slabi
sunt consideraţi întotdeauna inferiori în viaţă și, de regulă, ei fac parte din rândul negrilor, indienilor sau a celor care vorbesc alte limbi. Televiziunea, cinematografia și, în general, mijloacele de
comunicare în masă pot, mai mult ca orice alte mijloace, manipula, nu numai ideile, dar și felul
de gândire a populaţiei. Cei care controlează oficial sau neoficial astfel de mijloace de comunicare, deţin o poziţie cheie în structura puterii unei societăţi.
De obicei factorii politici nu au influenţă directă asupra criminalităţii, ei fiind la baza celorlalţi
factori. Astfel de factori pot fi criza politică, războiul civil, corupţia, lovitura de stat, revoluţia sau
indecizia politică cu privire la adaptarea unor măsuri coerente de ordin penal.
Deși au grade de pericol diferit, toţi acești factori au ca efect o înrăutăţire a relaţiei socio-politice ce există între populaţie și guvernanţi, dar mai ales, creează un cadru permisiv favorabil
producerii de infracţiuni. Cercetările au relatat existenţa unor factori specifici aflaţi într-o relaţie
directă cu terorismul și care determină într-o mare măsură existenţa acestui fenomen decât factori de ordin general pe care i-am analizat până acum.
Regimurile totalitare sau guvernările controversate ori neacceptate de anumite categorii sociale culminând în multe cazuri cu forme de violenţă politică cum ar fi revoltele, răscoalele, războaiele civile sau terorismul.
Discriminările religioase au stat la baza apariţiei terorismului nord-irlandez (I.R.A,
I.N.L.A.), discriminările etnice au determinat apariţia terorismului Kurd (P.K.K.), discriminările
1 Cristian Delcea, "Ad-terorismul - Psihologia reclamei terorismului", Editia 1, Editura Diversitas, 2006
2 Ioan Doltu, Vasile Drăghici, D.C Brânzei, „Elemente de criminologie cu referire specială la terorismul
internaţional”, Editura Fundaţiei Andrei Șaguna, Constanţa, 2000, pag. 96
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rasiale au determinat apariţia terorismului practicat de grupuri ale populaţiei de culoare din
Statele Unite („Armata de Eliberare a Negrilor”, „Panterele Negre”), iar discriminările ideologice au condus la transformarea unor grupări sau mișcări politice în grupări teroriste (cazul
statelor cu regim totalitar).
Alţi factori specifici ce determină existenţa terorismului sunt conflictele de natură etnică, religioasă, rasială existente la nivelul societăţii, conflictele militare, ocupaţia militară (care stă la
baza terorismului din Liban), scoaterea în afara legii a unor partide sau grupări extremiste (cazul
Frontului Islamic al Salvării – F.I.S. în Algeria sau cazul grupărilor neonaziste în Germania, ori
exagerata implicare a marilor puteri economice și militare în rezolvarea unor conflicte existente
la nivel regional); foarte multe din grupările teroriste își stabilesc drept obiectiv lupta împotriva
imperialismului american, comunist sau împotriva fostelor mari puteri coloniale din Europa.
Alături de acești factori specifici există și factori care contribuie în mod indirect la propagarea
terorismului ca fenomen la scară mondială. Aceștia constau în decăderea sistemelor sociale de
control, libertatea de mișcare, dezvoltarea tehnologică – care conferă noi mijloace de distrugere,
ușurinţa cu care se pot achiziţiona arme, explozibil și chiar arme de ultimă generaţie.
Există și factori individuali ce privesc personalitatea celor care săvârșesc actele de terorism și
a căror constituţie este determinată de existenţa acestui fenomen, și anume teroriștii. Indiferent
de cauză, teroriștii tind să se asemene unii cu alţii. Cei mai mulţi dintre teroriști sunt indivizi
cărora actele de violenţă le aduc o anumită satisfacţie personală, sentimentul implinirii unei anumite datorii ce derivă dintr-un crez oarecare, religios sau politic, sentimentul unei puteri ce derivă din teama pe care o provoacă prin actele lor, altor persoane.
Un ultim aspect ce trebuie remarcat în legătură cu cauzele terorismului se referă la influenţa mass-media asupra terorismului. El este un fenomen supraevaluat, dar care trebuie luat în
seamă de către stat. Teroriștii urmăresc să fie priviţi de tot mai multă lume, să fie ascultaţi, ei
nu doresc moartea nimănui. Terorismul este publicitate, teatru și poate fi considerat ca urmărind dezordine pe scară largă, demoralizarea societăţii și răsturnarea ordinii sociale. Teroriștii
vor cu orice preţ ca opinia publică să-i cunoască, să le găsească interesante, să le remarce și mai
ales, să-i fie teamă de acestea.
Astfel, mass-media în goana sa după senzaţional, are o influenţă nefastă asupra terorismului,
influenţând prin exagerata atenţie acordată acestui fenomen, dar mai ales, amplificând exagerat
sentimentul de teroare, de intimidare, pe care terorismul dorește să-l provoace în rândul populaţiei. Putem spune că mass-media ajută, deși fără intenţie, grupările teroriste în lupta lor, cinică și
sângeroasă, pentru atingerea scopurilor urmărite.
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Abstract
Constitution of the Republic of Moldova adopted on 29 July 1994 recognise our state like
a democratic State in which the dignity of people, their rights and freedoms, the open development of human personality, justice and political pluralism represent supreme values, that shall
be guaranteed. The legal norms of human rights and freedoms shall be implemented in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, and with other conventions and treaties endorsed by the Republic of Moldova. Wherever disagreements appear between conventions and treaties signed by the Republic of Moldova and her own national laws, priority shall be given to
international regulations.
The protection of the infraction victim from the negative consequences of the crime has constituted a basis for the policy of justice realization both on the national and international level, fact
which is based on reasons of equity and social solidarity.
Thus the international normative acts adopted before as well as the actions undertaken on the
most diverse branches of law, those of the penal law included, are up-to –date till now times.
Every state that has become member of the Unites Nations Organization, has assumed the duty
to assure to each of his citizens the respecting of his fundamental rights and freedoms, duty which
makes the quintessence of the international standards in the defence of human rights.
On the 10 th of December 1948 by the Resolution 217 A (III) of the General Assembly of
UNO there was adopted the Universal Declaration of Human Rights, one of the first international documents which was foreseeing an “universal standard” in the domain of respecting
of human rights and freedoms which followed to be joined by the states that were creating
their national legislation.
This prescription is extended also on the internal norms that settle the status of the participants
to a penal cause. The Republic of Moldova has honoured its duty, having fixed in the Constitution,
art.4, the stipulation: “The constitutional dispositions and the human rights are being interpreted
and applied in accordance with the Universal Declaration of Human Rights with the pacts and the
other treaties to which The Republic of Moldova makes part. Should there be non-concordance
between the pacts and treaties regarding the fundamental human rights to which The Republic of
Moldova makes part and its internal laws, there will have priority the international regulations”.
From the acts that have formulated the international standards of a party in process we can also
note the European Convention for the defence of human rights and fundamental freedoms, with
the additional pacts. In accordance with the settlements of this Convention, each person that respects the law is to be protected from the criminal actions.
Still, it is necessary to emphasize that in the international documents to which we will refer in
continuation, the notion of person has a generalising meaning, but not the person that has suffered
after a criminal action, and more than this, we would not mean a participant of a process.
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Protecţia victimei infracţiunii de consecinţele negative ale crimei a constituit un fundament al
politicii de înfăptuire a justiţiei atît la nivel naţional cît și la nivel internaţional, fapt bazat pe raţiuni
de echitate și solidaritate socială.
Așadar, actele normative internaţionale adoptate odinioară și măsurile întreprinse pe cele mai
diverse ramuri ale dreptului, inclusiv a dreptului penal, sunt actuale și pînă în prezent. Fiecare
stat, devenit membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite, și-a luat îndatorirea să asigure fiecărui
cetăţean al său respectarea drepturilor și libertăţilor lui fundamentale, obligaţie ce formează
chintesenţa standardelor internaţionale în apărarea drepturilor omului.
Este necesar să subliniem însă că în documentele internaţionale la care ne vom referi în continuare noţiunea de persoană are sens generalizator, ci nu de persoană care a suferit în urma unei
acţiuni criminale și, cu atît mai mult, nu se are în vedere un figurant al unui proces.
La 25 iunie 1945 a fost adoptat Statutul Organizaţiei Naţiunilor Unite, la 21 iunie 1946 a fost
formată Comisia Europeană pentru Drepturile Omului, iar la 10 decembrie 1948, prin Rezoluţia
217A (III) a Adunării Generale a ONU, a fost adoptat unul dintre primele documente internaţionale care prevedea un „etalon universal” în domeniul respectării drepturilor și libertăţilor omului la care urmau să se alinieze statele ce își creau legislaţia naţională [1].
Aceasta prescripţie se extinde și asupra normelor interne ce reglementează statutul participanţilor la o cauză penală. Republica Moldova și-a onorat îndatorirea sa, fixînd în Constituţie,
art.4, prevederea: „Dispoziţiile constituţionale privind drepturile și libertăţile omului se interpretează și se aplică în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și cu
celelalte tratate la care Republica Moldova este parte. Dacă există neconcordanţe între pactele și
tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte
și legile ei interne, prioritate au reglementările internaţionale” [2].
Dintre actele ce au formulat standardele internaţionale ale unei părţi în proces mai putem
remarca și Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale, cu pactele adiţionale [3]. În corespundere cu prevederile acestei Convenţii, fiecare persoană
care respectă legea urmează a fi protejată împotriva acţiunilor criminale.
La 17 decembrie 1979, prin Rezoluţia 34/169 a Adunării Generale ONU, a fost adoptat Codul
de conduită al persoanelor responsabile de menţinerea ordinii publice. Conform art.1 din acest
Cod, persoanele responsabile de menţinerea ordinii publice au îndatorirea, în virtutea exercitării
funcţiilor lor profesionale, să apere toate persoanele împotriva actelor criminale. Deci, după cum
am mai spus, în primele decenii postbelice apărarea victimei diverselor acţiuni ilegale se baza pe
principii generale de apărare a drepturilor persoanei contra acţiunilor criminale în general, iar în
dreptul penal și al procesului penal în special. Și doar începînd cu deceniul al optulea din secolul
trecut ONU pentru prima dată a abordat această problemă în Declaraţia privind principiile de
bază ale justiţiei pentru victimele crimelor și abuzului de putere (în continuare - Declaraţia) [4],
dînd apreciere drepturilor fundamentale ale persoanelor care au suferit în urma infracţiunilor.
Temeiul adoptării Declaraţiei a fost provocat de lipsa protecţiei victimei infracţiunii, deoarece
situaţia acestei persoane nu era bine conturată, adică nu era determinat statutul acesteia în cadrul
procedurii penale. În preambulul Rezoluţiei despre motivele adoptării Declaraţiei se spune că atît
victima infracţiunii, cît și membrii familiilor lor, martorii și alte persoane ce le acordă ajutor, sînt
supuse atacului sub orice formă, inclusiv distrugerea patrimoniului.
Pe lîngă dreptul general ce vizează accesul liber la justiţie, Declaraţia mai fixează că „victimele trebuie tratate cu compasiune și respect faţă de demnitatea lor, în acest sens statul fiind obligat
să supravegheze ca procesele judiciare și administrative să ușureze suferinţa victimelor, în special
prin acordarea asistenţei corespunzătoare pe parcursul întregii proceduri penale, precum și prin
luarea măsurilor necesare pentru a reduce inconvenienţele asupra victimelor, a proteja intimitatea acestora și, unde este cazul, pentru a asigura securităţii lor, precum și a familiilor și a
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martorilor lor, în faţa intimidărilor și ameninţărilor. Ele sînt îndreptăţite să deţină dreptul la
mecanismele justiţiei..., la despăgubiri, la compensarea daunelor din fondul statului, stabilind dreptul victimelor la o recompensă cu promptitudine în conformitate cu legislaţia naţională”. Compartimentul „restituirea” remarcă faptul că: „infractorii sau persoanele responsabile
pentru comportamentul lor trebuie să acorde recompense adecvate victimelor, familiilor acestora” (pct.8). În cazul în care „compensarea nu este total acoperită de infractor sau din alte surse,
statele trebuie să se străduiască să asigure compensaţii financiare” (pct.12).
În legătură cu aceasta, atenţionăm că există state unde lipsește sensul juridic al termenului de
„parte vătămată” sau sensul acesteia este interpretat ca sinonim cu termenul de „victimă a infracţiunii.” Conform Declaraţiei date, sub noţiunea de victimă a infracţiunii se înţeleg persoanele
cărora în mod individual sau colectiv le este cauzată o daună sub formă de leziuni corporale sau
violare a drepturilor lor ca rezultat al acţiunii sau inacţiunii. Noţiunea de victimă a infracţiunii
include și rudele sau concubinii nemijlociţi ai victimei, precum și persoanele cărora li s-au cauzat
daune în momentul cînd acestea acordau ajutor persoanei care se afla în stare de pericol sau în
cazurile de prevenire a victimizării. Conform aceleiași surse, persoana ce a suferit în urma infracţiunii este considerată victimă, indiferent de faptul a fost depistat, reţinut, arestat, judecat vinovatul, dar și indiferent de legătura de rudenie existentă dintre infractor și victimă.
Declaraţia a stipulat protecţia intereselor persoanelor, ce au suferit în urma infracţiunii,
prin: - accesul la justiţie și respectarea acestor drepturi;
- punerea la dispoziţia victimei infracţiunii a informaţiilor despre importanţa participării
lor la un proces anume și a volumului de drepturi de care dispun, despre modalitatea decurgerii examinării judiciare și a rezultatelor examinării cauzei, în special cînd este vorba despre
infracţiuni grave;
- asigurarea posibilităţilor de expunere și examinare a opiniilor și a declaraţiilor victimei infracţiunii la diverse etape ale urmăririi penale și judiciare, atunci cînd ţine de interesele personale ale victimei, fără a se aduce atingeri vinovatului în conformitate cu legea naţională;
- acordarea asistenţei necesare pe tot parcursul examinării cauzei;
- garantarea securităţii victimelor infracţiunii, familiilor lor, martorilor;
- excluderea tergiversării la examinarea cauzei și asigurarea executării hotărîrilor de compensare a daunelor provocate prin infracţiune;
- restituirea bunurilor din partea infractorului;
- compensarea în cazul în care infractorul nu este capabil de a restitui personal bunurile
sustrase;
- acordarea ajutorului financiar, medical și psihologic.
Este necesar de menţionat că problemele asigurării drepturilor victimei infracţiunii au constituit nucleul lucrărilor Congreselor ONU dedicate prevenirii criminalităţii, și care au recomandat statelor membre instituirea măsurilor de asigurare a victimelor infracţiunii cu mijloace eficiente de apărare, sarcină realizată și prin intermediul legii naţionale. De exemplu, la Congresul
ONU care a avut loc în august-septembrie 1990, la Havana, cu tema: „Colaborarea internaţională
în vederea prevenirii infracţionalismului și a justiţiei penale în sec. XXI”, au fost abordate problemele privind securitatea victimei infracţiunii și a martorilor pe cauzele penale. Astfel se atenţionează că: „Statele urmează să elaboreze mecanisme de securitate adecvate și să adopte o legislaţie
corespunzătoare, precum și să aloce suficiente resurse pentru a spori capacitatea de a acorda
asistenţa necesară victimelor terorismului”.
Iar la Congresul, care a avut loc la Kair în aprilie-mai 1995, cu tematică asemănătoare, se
atenţiona că: „în scopul reducerii la minimum a posibilităţilor unei duble victimizări, să fie create condiţii speciale, cum ar fi spre exemplu: odăi separate pentru a audia victimele infracţiunii, a
martorilor, utilizarea mijloacelor video de imprimare a declaraţiilor.” În special, era atrasă atenţia
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asupra depoziţiilor înregistrate pe peliculă, cînd pe cazurile penale figurează copii minori, la necesitatea elaborării măsurilor de securitate a victimelor-femei. O concluzie a acestui Congres a
fost că în soluţionarea problemelor justiţiei penale de acest gen, a venit timpul să se treacă de la
declaraţii la acţiuni concrete.
În anul 1947 Comisia pentru justiţia penală și de prevenire a criminalităţii a elaborat proiectul „Instrucţiunii de implementare a Declaraţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite”, care prevedea informaţii și recomandări privind realizarea normelor declaraţiei date, în special fiind vorba despre pct.6 lit. „b” al Declaraţiei, prin care se cerea luarea în consideraţie a doleanţelor și
opinia victimei infracţiunii, îndeosebi cînd este vorba despre eliberarea condiţionată a condamnatului.
În aprilie 2000, la Viena, a avut loc Congresul ONU cu tema: „Prevenirea criminalităţii și
tratarea infractorilor”, unde era pus accentul pe sporirea volumului de drepturi ale victimei infracţiunii, în special pe necesitatea de a întreprinde măsuri de „nedivulgare a datelor personale
ale victimei infracţiunii și a membrilor familiei lor, la toate fazele urmăririi penale”.
Despre necesitatea de a elabora măsuri de protecţie a drepturilor victimei se discută nu doar
în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, dar și la nivel regional. În cadrul Consiliului Europei,
această preocupare s-a concretizat prin adoptarea unei serii de documente cu relevanţă deosebită
pentru domeniul de interes: Recomandarea R (85) 11 privind poziţia victimei în cadrul dreptului
penal și procesului penal [5]; Recomandarea R 87 (21) a Comitetului de Miniștri privind asistenţa victimelor și prevenirea victimizării [6]; Recomandarea R (90) 2 privind măsurile sociale
referitoare la violenţa în familie [7]; Recomandarea R (93) 2 privind aspectele medico-sociale ale
abuzurilor faţă de copii [8]; Recomandarea R(2000) 11 privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane în scopul exploatării sexuale [9], prin intermediul cărora membrii Uniunii Europene
recomandă a fi revizuită în întregime legislaţia internă a statelor cu preluarea măsurilor de protecţie a victimelor infracţiunii din legislaţia internaţională.
Deci, în temeiul materialului expus, putem concluziona: iniţial actele internaţionale au consfinţit în general drepturile și libertăţile omului, dar din acestea noi am dedus că printre debutul drepturilor victimelor infracţiunii au fost: accesul la justiţie, dreptul la compensaţii, dreptul
de a utiliza mijloacele legale de apărare, care ulterior au fost modificate și detalizate prin diverse documente, dar nu s-au schimbat în esenţă, apărarea oferind posibilitatea de a repune
victima în drepturi.
Actualmente evoluţia drepturilor victimei infracţiunii o constituie drepturile care pun sub
ocrotire noi tipuri de victime (victime ale discriminării, victimele maltratărilor, victimele violenţelor în familie, victimele traficului etc.), iar consfinţirea acestor drepturi și-a găsit sediul în documentele specializate în perioada ultimelor decenii ale sec. al XX-lea.
Deși recunoașterea importanţei apărării drepturilor victimei infracţiunii în cadrul procedurii penale este inestimabilă, înzestrarea acesteia cu drepturi procesuale are loc în tempou
lent. Ţinem să subliniem că exercitarea de către victima infracţiunii a drepturilor sale este imposibilă fără concursul complex și eficient al statului. În documentele de drept cu caracter
internaţional, de fapt, se vorbește îndeosebi despre aria asigurării securităţii victimei și compensarea daunelor și mai puţin despre recunoașterea drepturilor procesuale ale acesteia, care
oferă haina unui statut procesual penal și accentuarea unei poziţii active în cadrul probării la
înfăptuirea justiţiei penale.
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Abstract
L’intention répentine, se situe sur une position totalement opposée face à celle préméditée, tant sous
l’aspect de la structure, que sous l’aspect des conséquences qu’il a contre la responsabilité pénale. La
délimitation du contenu de celle-ci réclame, tout comme dans le cas de la précédente, l’établissement des
conditions dont son existence est liée. Ainsi, il est nécessaire la consommation d’une intervalle de temps,
plus courte que d’habitude, depuis la prise de la décision, jusqu’à sa matérialisation, et, en même temps, l’existence d’un état psychique de trouble ou d’émotion de l’infracteur. Dans ce contexte de l’intention
répentine, on impose la présentation et l’analyse de ses conséquences juridiques. La première en est l’état
de provocation, une circonstance atténuée légale générale qui suppose, tout d’abord, l’existence d’un acte
provocateur. Le texte légal qui réglemente l’état de provocation se résume à caractériser l’acte provocateur sous l’aspect objectif, ne faisant aucune remarque en ce qui concerne sa nature subjective. Cette
circonstance a été de nature à engendrer des divergences en doctrine, la solution logique étant que, se
fondant contre le principe ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, la forme de culpabilité
avec laquelle on a commis l’acte provocateur n’a pas d’importance, du moment où celui-ci accomplit la
requête imposée par le législateur concernant la création dans le psychique de l’infracteur de l’état de
fort trouble ou émotion. Une autre conséquence juridique de l’intention répentine est la réglementation,
comme circonstance atténuante légale générale, du dépassement des limites de la défense et de l’état de
nécessité. En ce qui concerne la manière dont l’intention répentine se retrouve dans les législations
étrangères, il faut remarquer que tous les systèmes de droit auxquels on a renvoyé reconnaissent à
l’intention spontanée, d’une manière ou d’une autre, le caractère de modalité inférieure, tout comme la
gravité de cette forme de culpabilité.
1.Consideraţii introductive
Este cunoscut faptul că în doctrină se face distincţia între diverse modalităţi ale intenţiei, altele decât cele normative reglementate de art. 19 al.1 C.pen. În acest sens, majoritatea autorilor
admit existenţa unor forme ale dolului, care deși nu sunt consacrate expres în vreun text legal,
prezintă o mai mică sau mai mare importanţă practică. În realizarea acestei distincţii, s-a pornit
de la ideea că intenţia este susceptibilă de clasificări atât sub raport cantitativ (în funcţie de modul
de formare și durata de existenţă a acesteia) cât și sub aspect calitativ (în funcţie de intensitatea și
formele de manifestare a proceselor psihice).
Între aceste modalităţi „secundare” ale intenţiei, o importanţă practică deosebită o prezintă
intenţia premeditată și intenţia spontană, dat fiind efectul pe care îl au asupra gradului de răspundere penală a infractorului în psihicul căruia se regăsesc procesele specifice acestora. Deoarece
ambele modalităţi au ca etalon intenţia formată în condiţii obișnuite, acestea mai poartă denumirea de grade ale intenţiei.

375

2. Intenţia repentină
2.1 Definiţie
Intenţia repentină, denumită și spontană sau afectivă, se situează pe o poziţie diametral opusă
faţă de cea premeditată, atât sub aspectul structurii, cât și sub aspectul consecinţelor pe care le are
asupra răspunderii penale.
S-a afirmat despre intenţia spontană1 că există atunci când activitatea fizică a urmat imediat rezoluţiei delictuoase, când autorul ia pe loc hotărârea de a comite infracţiunea2, respectiv când se
formează imediat înainte de comiterea faptei3. Aceste definiţii, datorită faptului că se referă exclusiv
la distanţa temporală dintre rezoluţia infracţională și materializarea acesteia, prezintă neajunsul că
pe marginea lor nu se poate face distincţia între intenţia repentină și intenţia obișnuită.
În realitate, structura intenţiei spontane este completată de un element afectiv, fiind definită4 ca
acea intenţie care „se naște sub influenţa unei emoţii, a unui afect puternic, și sub imperiul acesteia
se și execută subit”. În aceeași ordine de idei, s-a susţinut5 că această modalitate a intenţiei există
când sub influenţa unei tulburări sufletești sau a unei puternice emoţii, hotărârea ilicită apare spontan în conștiinţa subiectului și este urmată, imediat sau la scurt timp, de comiterea infracţiunii
concepute. În același sens, s-a arătat6 că în cazul aceste forme a intenţiei, elementele esenţiale ale
dolului (conștiinţa și voinţa) se atenuează și se reduc la o formă minimală de manifestare.
În lumina celor precizate anterior, este cel puţin surprinzătoare una exemplificările date intenţiei spontane în literatura de specialitate7. Astfel, se susţine că intenţia repentină se caracterizează prin
aceea că apare spontan, de regulă sub impulsul unei stări de provocare, ori datorită unor condiţii
favorabile ce se ivesc. Cu titlu de exemplu, autorul citat menţionează situaţia în care o persoană,
aflându-se în locuinţa alteia, observând un anumit lucru și lipsa de atenţie a gazdei, se hotărăște pe
loc să fure lucrul respectiv. În acest caz suntem în prezenţa unei confuzii între intenţia spontană și
intenţia mediată, care ia naștere în condiţii obișnuite. Simplul fapt că rezoluţia infracţională beneficiază de o materializare imediată, nu are darul de a ne convinge că suntem în prezenţa intenţiei repentine. În opinia noastră, este evident că în situaţia menţionată infractorul a acţionat cu intenţie
obișnuită, lipsa stării de tulburare excluzând posibilitatea reţinerii intenţiei repentine.
2.2 Condiţii
În doctrina veche8, în demersul configurării stucturii dolului repentin, s-a arătat că existenţa
acestuia este condiţionată de îndeplinirea a două criterii, și anume criteriul psihologic și criteriul
cronologic. În acest sens, criteriul psihologic stabilea că există intenţie spontană dacă infractorul
„se hotărăște la acţiune și o execută repentin, sub influenţa imaginii impetuoase a rezultatului, în
lipsă de motive contrare”. Lipsa de motive contrare nu trebuie însă privită ca fiind echivalentă cu

1 V.Dongoroz, Drept penal, Drept penal, Ed. Societăţii Tempus & Asociaţia română de știinţe penale,
București, 2000, pag. 196
2 T.Vasiliu T.Vasiliu, G.Antoniu, S.Daneș, G.Dărângă, D.Lucinescu, V.Papadopol, D.Pavel, D.Popescu,
V.Rămureanu, Codul penal al RSR comentat și adnotat, Ed Știinţifică, București, 1972, pag. 96
3 N.Giurgiu, Legea penală și infracţiunea, Ed. Gama, Iași, 1996, 136; V.Dobrinoiu V.Dobrinoiu,
G.Nistoreanu, I.Pascu, A.Boroi, I.Molnar, V.Lazăr, Drept penal. Partea generală, Ed. Europa Nova,
București, 1997, pag. 121;
C.Bulai, Manual de drept penal. Partea generală, Ed. All, București, 1997, pag. 162
4 T.Pop, Drept penal comparat. Partea generală, Institutul de arte grafice „Ardealul”, Cluj, 1923 pag. 356
5 I.Mircea, Vinovăţia în dreptul penal român, Ed. Lumina Lex, București, 1998, pag. 128
6 G.Quintero Olivares, Manual de Derecho Penal, Parte General, Ed. Aranzardi, Elcano, 2000, pag. 345
7 A.Ungureanu, Drept penal român. Partea generală, Ed. Lumina Lex, București, 1995, pag. 90
8 a se vedea T.Pop, Drept penal comparat. Partea generală, pag. 356
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inexistenţa fazei interne a infracţiunii, deoarece după cum s-a subliniat în doctrină1, încolţirea
ideii infracţionale, deliberarea și luarea hotărârii sunt inerente oricărei infracţiuni intenţionate.
Evident, faza internă poate să difere de la o infracţiune intenţionată la alta, constituind un criteriu
pentru stabilirea modalităţilor acestei forme de vinovăţie. Revenind la al doilea criteriu, cel cronologic, se arată că prin acesta se înţelege simultaneitatea rezoluţiei cu execuţia și cu intervalul de
timp în care emoţia a persistat. Din motivele arătate anterior, considerăm că nu se poate concepe
existenţa unei rezoluţii infracţionale concomitente cu executarea acţiunii.
Doctrina mai recentă, prin definiţiile formulate cu privire la intenţia spontană prezentate în
secţiunea precedentă, evidenţiază două elemente definitorii pentru existenţa dolului repentin:
intervalul de timp relativ scurt între luarea hotărârii infracţionale și punerea ei în practică, și
starea psihică de tulburare sau emoţie a infractorului.
2.2.1 Intervalul de timp mai scurt decât în mod obișnuit
Pornind de la premisa că intenţia repentină este diametral opusă celei premeditate, putem
concluziona că, în cazul dolului spontan, durata de timp scursă între luarea hotărârii infracţionale și materializarea acesteia, este mai scurtă decât in cazul intenţiei obișnuite.
S-a susţinut în doctrină2 că intenţia spontană se caracterizează prin „apariţia neașteptată, fără
nici o pregătire prealabilă, a hotărârii infracţionale”. Din motivele expuse în secţiunea precedentă,
nu putem împărtăși această susţinere, deoarece, în ciuda faptului că infracţiunile comise cu intenţie repentină au o formă internă redusă sub aspect temporal, aceasta totuși există, fiind formată ca și în cazul celorlalte infracţiuni din încolţirea ideii, deliberarea și luarea hotărârii de a comite fapta. În opinia noastră, lipsa oricărei deliberări anterioare luării hotărârii, ar putea constitui
un indiciu al faptului că discernământul infractorului este afectat sau chiar înlăturat.
Cu privire la întinderea temporală a intervalului dintre luarea hotărârii infracţionale și materializarea acesteia, date fiind caracteristicile specifice fiecărui individ, este imposibilă reglementarea unui interval invariabil, stabilirea unei durate-etalon care să fie relevantă sub aspectul reţinerii intenţiei repentine. În sprijinul acestei idei, s-a apreciat3 că se va lua în considerare natura
fenomenului care a iniţiat procesul infracţional și particularităţile spirituale ale infractorului, deoarece există posibilitatea ca starea de tulburare în loc să descrească odată cu trecerea timpului,
să se menţină sau dimpotrivă să crească la cote mai ridicate4.
2.2.2 Starea psihică de tulburare sau emoţie a infractorului
Condiţia stării speciale existente în psihicul infractorului este strâns legată de condiţia precedentă,
deoarece starea de tulburare sau emoţie trebuie să existe pe toată durata procesului infracţional, anterior momentului încolţirii ideii infracţionale și inclusiv în momentul executării acţiunii infracţionale.
Cu privire la intensitatea acestei stări de tulburare, s-a arătat5 că în ciuda faptului că infractorul este conștient de rezultatul faptei sale și îl urmărește (sau îl acceptă), din cauza emoţiei care îl
stăpânește nu realizează pe deplin dimensiunile acţiunii sale. Cu alte cuvinte, starea de tulburare
este de așa natură încât afectează capacitatea de prevedere și libertatea de voinţă a infractorului,
fără însă a le înlătura. În continuare, se arată că în situaţia în care emoţia este așa de puternică
încât suprimă voinţa, conștiinţa și funcţia intelectului, discernământul infractorului este înlăturat
și în consecinţă este înlăturată și vinovăţia acestuia. În literatura de specialitate mai recentă6, s-a
apreciat că starea de tulburare sau emoţie, odată apărută, trebuie să se menţină pe intervalul de
1
2
3
4
5
6

M.Basarab, Drept penal. Partea generală, Ed. Lumina Lex, București, 1999, pag. 186
I.Mircea, Vinovăţia în dreptul penal român, pag. 128
D.Lăzărescu, Unele consideraţii asupra provocării, publicată în R.D.P. nr.4/2004, pag. 82 și urm.
N.Giurgiu, Răspunderea și sancţiunile ..., pag. 170
T.Pop, Drept penal comparat. Partea generală, pag. 357
N.Giurgiu, Răspunderea și sancţiunile..., pag. 171
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timp indicat anterior, cu o intensitate suficientă. Nu se specifică însă semnificaţia noţiunii de intensitate suficientă. Tot cu privire la intensitatea stării de tulburare s-a exprimat opinia1 potrivit
căreia această stare trebuie să fie puternică, în sensul de a influenţa procesul de formare a vinovăţiei care însoţește reacţia obiectivă a infractorului, atât în plan intelectiv dar mai cu seamă în plan
volitiv, în sensul că aceasta nu se mai poate stăpâni2.
Dată fiind imposibilitatea aprecierii matematice a unei chestiuni abstracte precum cea legată
de starea psihică a infractorului, s-a stabilit în practică faptul că în funcţie de împrejurările concrete ale diferitelor situaţii posibile și a diversităţii tipurilor de personalitate și temperament, există posibilitatea ca fenomene de o intensitate considerabilă să nu cauzeze nici o reacţie sau dimpotrivă, fenomene minore să determine reacţii psihice puternice3. Prin urmare, organelor judiciare
le revine sarcina de a stabili, de la caz la caz, orientându-se după o serie de criterii, dacă sunt întrunite condiţiile intenţiei spontane. Astfel, constatarea intenţiei repentine se face pe baza datelor
obiective raportate exclusiv la situaţia subiectivă particulară a infractorului respectiv, luând în
considerare toate însușirile sale spirituale și făcând abstracţie de modul cum s-ar fi comportat în
situaţia dată, altă persoană. Orice abatere de la această practică ar determina generalizarea proceselor psihice din conștiinţa infractorului și ar atrage după sine o răspundere penală obiectivă,
cauzată de ignorarea situaţiei concrete a persoanei în cauză.
3 Consecinţele juridice ale intenţiei repentine
S-a apreciat4 că „dolul repentin este gradul cel mai ușor al dolului” și că exprimă un nivel de
intensitate mai redus al intenţiei, datorită tulburărilor sufletești ale infractorului, tulburări care
atenuează capacitatea de raţiune și stăpânirea de sine a acestuia. Acest lucru se reflectă dealtfel și
în legislaţia penală română, care prevede în art. 73 C.pen., ca circumstanţe atenuante legale generale, starea de provocare, depășirea limitelor legitimei apărări și depășirea limitelor sării de necesitate. De asemenea, intenţia spontană se regăsește și în partea specială a codului penal, în structura unor infracţiuni precum pruncuciderea (art.177 C.pen.) și încăierarea (art.322 al.2 C.pen.).
În afara acestor cazuri reglementate expres, dacă într-o situaţie dată se constată că infractorul a
acţionat cu intenţie spontană, nu există nici un impediment în calea reţinerii acesteia ca circumstanţă atenuantă judiciară.
3.1 Starea de provocare
Legea penală română reglementează ca și circumstanţă atenuantă legală generală săvârşirea
infracţiunii sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoţii, determinate de o provocare din partea persoanei vătămate, produsă prin violenţă, printr-o atingere gravă adusă demnităţii persoanei
sau prin altă acţiune ilicită gravă.
Intenţia repentină este evidentă în cazul comiterii infracţiunii în stare de provocare. Mai mult,
s-a afimat5 că starea de provocare este o modalitate mai ușoară a intenţiei spontane. Considerăm
exprimarea nu foarte adecvată, fiind mai aproape de adevăr faptul că intenţia infractorului de a
comite fapta în condiţiile stării de provocare este o particularizare a intenţiei spontane, prezentând într-adevăr o gravitate redusă în cadrul acesteia.
În analiza stării de provocare și a consecinţelor acesteia asupra gradului de răspundere penală a
infractorului, este necesar a se lua în considerare două aspecte care configurează structura acestei
circumstanţe atenuante, respectiv actul provocator și riposta. Această examinare succesivă se
1 V.Dobrinoiu și colaboratorii, Drept penal. Partea generală., pag. 433
2 a se vedea sent. 20.05.2002, Audiencias Provinciales Burgos, publicată în Actualidad Penal n. 37/2002,
pag. 2639-2647
3 N.Giurgiu, Răspunderea și sancţiunile..., pag. 170
4 T.Pop, Drept penal comparat. Partea generală, pag. 356
5 I.Mircea, Vinovăţia în dreptul penal român, pag. 133
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impune datorită faptului că, potenţiala victimă, se situează cauzal în antecedenţa comportamentului
infracţional, înlesnind, sub aspect intelectiv și volitiv, deliberarea și adoptarea rezoluţiei infracţionale1.
3.1.1 Actul provocator
Legea penală se rezumă la a caracteriza actul provocator exclusiv sub aspect obiectiv, motiv
pentru care literaturii de specialitate i-a revenit sarcina de a stabili celelalte elemente ale acestuia.
Acest demers a creat o serie de divergenţe, la care ne vom referi în cele ce urmează.
I. În primul rând, sub aspect obiectiv, actul provocator trebuie să constea într-o violenţă, o
atingere gravă adusă demnităţii sau o altă acţiune ilicită gravă.
S-a afirmat2 că prin violenţă în sensul art. 73 lit. b C.pen., se înţelege orice act agresiv de natură să provoace o tulburare sufletească sau o emoţie puternică. Așadar, violenţa ca act provocator poate întruni conţinutul tip al infracţiunii cu același nume, dar nu se rezumă la aceasta, fiind
posibil să îmbrace forma altei infracţiuni îndreptate împotriva integrităţii corporale și sănătăţii
persoanei (vătămare corporală, vătămare corporală gravă, vătămare corporală din culpă). De asemenea, tentativa de omor poate constitui un act provocator. În ceea ce privește infracţiunile de
omor în formă consumată, pruncucidere, loviri cauzatoare de moarte și ucidere din culpă, ele pot
fi luate în considerare ca act provocator, evident în măsura în care riposta provine din partea altei
persoane decât victima. În noţiunea de violenţă sunt cuprinse și infracţiunile complexe în al căror
conţinut este inclusă aceasta (viol, tâlhărie). Se impune însă precizarea că în toate aceste situaţii,
infracţiunile comise vor fi luate în considerare ca fiind acte provocatoare numai în măsura în care
nu îndeplinesc condiţiile unui atac în sensul art. 44 al.2 C.pen.
De asemenea, noţiunea de violenţă în sensul art. 73 lit. b C.pen., include și violenţa psihică. Cu
alte cuvinte, actul provocator va putea îmbrăca forma infracţiunilor îndreptate împotriva libertăţii
persoanei (ameninţarea, șantajul). Însă, pe drept cuvânt s-a precizat în literatura de specialitate3 că
în această situaţie, violenţa psihică trebuie să aibă cel puţin valoarea unei acţiuni ilicite grave.
Atingerea gravă adusă demnităţii presupune un act de conduită care aduce atingere demnităţii persoanei (insultă, calomnie), precum și a unor infracţiuni, care lezează în mod indirect
demnitatea persoanei (infracţiunile privitoare la viaţa sexuală – perversiunea sexuală, infracţiunile contra autorităţilor - ultrajul, infracţiunile contra familiei – adulterul, bigamia, infracţiunile
care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială – profanarea de morminte). Și cu privire la aceste infracţiuni, se impune precizarea că este necesar ca ele să prezinte un anumit grad
de pericol social, comparabil cu cel al unei acţiuni ilicite grave. În acest sens, în practica judiciară
s-a decis că simplele expresii injurioase proferate de victima aflată în stare de ebrietate, în anumite împrejurări concrete care vădesc lipsa unei atingeri grave a demnităţii4, sau simpla propunere
a victimei de a-și măsura forţele cu inculpatul5, nu justifică reţinerea stării de provocare. De asemenea s-a decis6 că la aprecierea măsurii în care cuvintele sau expresiile folosite de persoana vătămată au adus o atingere gravă demnităţii inculpatului (pentru a putea constitui un act de provocare în sensul art. 73 lit. b C.pen.), trebuie să se ţină seama nu numai de conţinutul lor intrinsec, dar și de semnificaţia ce li se dă îndeobște în mediul social și cultural al persoanelor implicate în conflict. În speţă, cuvîntul «fă» cu care persoana vătămată s-a adresat soţiei inculpatului
de etnie rromă, nu a putut constitui o jignire, de natură a crea în psihicul acesteia o puternică
1 D.Lăzărescu, Unele consideraţii asupra provocării, pag. 75
2 V.Dongoroz și colaboratorii, Explicaţii teoretice ale codului penal român, pag. 149
3 Ștefan Daneș, Vasile Papadopol, Individualizarea judiciară a pedepselor, Ed. Știinţifică și Enciclopedică, București, 1985, pag. 68
4 Tribunalul Suprem, dec. nr. 25/11.03.1980, publicată în Dreptul nr.1/1981, pag. 70
5 Curtea de Apel Suceava, dec. nr. 866/5.11.2003, publicată în Dreptul nr. 6/2004, pag. 210
6 Tribunalul municipiului București, sent. nr. 115/1990, publicată la http://domino2.kappa.ro
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tulburare sau emoţie, care să fi determinat săvîrșirea infracţiunii de omor, atâta vreme cît un astfel de apelativ este folosit frecvent și fără a i se atribui un sens peiorativ, în mediul respectiv.
În cele din urmă, prin altă acţiune ilicită gravă, înţelegem orice faptă ilicită, de natură penală
sau extrapenală, de o gravitate considerabilă, aptă să producă în psihicul infractorului o stare de
tulburare sau emoţie. În această categorie intră de exemplu comiterea unei contravenţii sau a unei
tentative neincriminate1. În practica judiciară2 s-a decis, pe bună dreptate, că atitudinea unui copil
în vârstă de patru ani, care prin comportamentul său l-a deranjat pe infractor (care i-a aruncat copilului un ciocan în cap, cauzându-i un traumatism cranio-cerebral), nu poate fi asimilată unei acţiuni ilicite grave. În același sens, s-a reţinut3 că refuzul victimei infracţiunii de omor de a avea relaţii sexuale cu concubinul său, inculpatul, nu poate fi considerat un act de provocare, victima având
deplină libertate de a-și manifesta voinţa în acest sens. În schimb, s-a apreciat4 că pătrunderea victimei la o oră târzie din noapte în curtea inculpatului și încercarea ei de a intra în locuinţă prin efracţie, constituie acţiuni ilicite grave, astfel încât, fapta inculpatului care, surprinzându-l asupra faptului, l-a imobilizat și a început să îl lovească, provocându-i decesul, beneficiază de circumstanţa atenuantă a provocării. Suntem de părere că în ipoteza anterioară, ar fi fost mai adecvată reţinerea depășirii limitelor legitimei apărări prezumate, întrucât încercarea de a intra, prin efracţie, în locuinţa
inculpatului, are semnificaţia unui atac iminent în sensul art. 44 al. 3 C.pen. În literatura de specialitate5 s-au emis obiecţii cu privire la această formă pe care o poate îmbrăca actul provocator și s-a
propus eliminarea ei din textul art. 73 lit. b C.pen., dată fiind incidenţa sa practică extrem de rară.
În practica judiciară6 s-a reţinut, pe bună dreptate, circumstanţa atenuantă a stării de provocare și în situaţia unui act provocator neconsumat dar iminent. Caracterul iminent al actului provocator se apreciază atât în funcţie de circumstanţele existente în momentul comiterii faptei, respectiv comportamentul ameninţător al victimei, cât și în funcţie de eventualele acte de agresiune
comise de aceasta anterior, în situaţii asemănătoare. Astfel, s-a decis7 că se impune reţinerea circumstanţei atenuante a scuzei provocării, în situaţia în care inculpata, și-a dat seama din conduita anterioară violentă a victimei, că va fi supusă unor violenţe. Pentru a decide astfel, instanţa a
reţinut că inculpata era frecvent așteptată la ieșirea de la locul de muncă de fostul concubin, care
o ameninţa și comitea faţă de ea acte de violenţă pentru a o determina să reia convieţuirea. La
data comiterii faptei, victima a așteptat-o pe inculpată pentru a-i reproșa că îl reclamase la Poliţie
și în timpul discuţiei a devenit violent, apropiindu-se de fosta sa concubină, ameninţător în cuvinte și gesturi. În replică, inculpata a scos din sacoșă un cuţit pe care îl avea întâmplător asupra
ei, aplicându-i o serie de lovituri ce i-au pus victimei viaţa în pericol.
De asemenea instanţele de judecată8, au considerat oportună reţinerea acestei circumstanţe și în
situaţia în care infractorul s-a aflat în eroare cu privire la existenţa actului provocator. Astfel, făptuitorul a constatat că victima proferează cuvinte injurioase, necunoscând faptul că nu îi erau adresate
lui și ulterior a văzut-o pe aceasta introducând mâna în buzunar. În acel moment infractorul a
crezut în mod eronat că victima va încerca să-l lovească folosind un cuţit și drept urmare i-a aplicat
1 a se vedea V.Dongoroz și colaboratorii, Explicaţii teoretice ale codului penal român pag. 150;
N.Giurgiu, Legea penală și infracţiunea, pag. 167; T.Vasiliu și colaboratorii, Codul penal al RSR comentat și adnotat, pag. 436
2 Tribunalul Suceava, sent. nr. 199/15.12.2000, publicată în Dreptul nr. 10/2001, pag. 169
3 C.A.București, s.p., dec.nr. 3/A/1996, publicată în R.D.P., nr. 4/1996, pag. 156
4 Curtea Supremă de Justiţie, s.p., dec. nr. 350/1999, publicată în R.D.P., nr. 2/2001, pag. 182
5 A.Tilici, Provocarea. Reflecţii critice, R.D.P. nr. 3/1998, pag. 109
6 Tribunalul Suprem, dec. 791/13.04.1984, publicată în R.R.D. nr.4/1985, pag. 70
7 Tribunalul Suprem, dec. 791/1984, publicată în C.Bulai, C.Mitrache, Drept penal român. Culegere de
probleme din practica judiciară, Casa de editură și presă Șansa, București, 1994, pag. 138
8 Tribunalul Suprem, dec. 352/13.02,1981, publicată în Dreptul nr. 10/1981, pag. 74
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o lovitură, cauzându-i moartea. A fost reţinută scuza provocării, întrucât s-a considerat că infractorul s-a aflat într-o puternică stare de tulburare, apreciind în mod eronat comportamentul victimei.
II. În al doilea rând, sub aspect subiectiv, dată fiind tăcerea legiuitorului, s-au exprimat în literatura
de specialitate diverse opinii cu privire la forma de vinovăţie cu care trebuie comis actul provocator.
Într-o primă opinie1 se susţine că pentru a se putea reţine circumstanţa atenuantă, este necesar ca actul provocator să fie comis cu intenţie. În argumentarea acestei opinii s-a arătat că starea
de tulburare sau emoţie a victimei este determinată nu atât de manifestarea obiectivă exterioară a
victimei, cât de semnificaţia subiectivă a acesteia.
Potrivit unei alte opinii2, este admisibilă reţinerea circumstanţei atenuante a stării de provocare
și în situaţia în care actul provocator este comis din culpă, cu condiţia ca infractorul să creadă că se
află în faţa unei provocări intenţionate. În acest sens, în practica judiciară3, s-a reţinut circumstanţa
atenuantă a stării de provocare în situaţia în care partea vătămată comite involuntar un gest pe care,
din eroare, inculpatul îl apreciază ca pe un act intenţionat de provocare și, din această cauză, se află
într-o stare de puternică tulburare. Pentru a decide astfel, s-a reţinut că în ziua săvârșirii faptei, inculpatul a venit acasă în stare de ebrietate. Soţia reproșându-i că a venit beat, între cei doi soţi s-au
iscat discuţii purtate pe un ton ridicat. La un moment dat, inculpatul a cerut să mănânce iar soţia,
după ce a încălzit mâncarea, a așezat tava pe masă, dar mișcarea fiind prea bruscă, grăsimea încinsă
l-a stropit pe inculpat pe piept. Aflat în stare de ebrietate și nervos în urma discuţiilor, inculpatul a
bănuit, fără temei, că soţia l-a stropit intenţionat și a ripostat aplicîndu-i o lovitură de cuţit. S-a constatat că, în situaţia dată, inculpatul a ripostat aplicând lovitura de cuţit datorită aprecierii greșite a
faptei persoanei vătămate, ceea ce i-a alterat capacitatea de a înţelege caracterul acelei fapte și poziţia
persoanei împotriva căreia și-a îndreptat riposta. Eroarea asupra caracterului acţiunii victimei, a
justificat reţinerea de către instanţa de judecată a circumstanţei prevăzute de art. 73 lit. b C.pen.
Într-o altă opinie4, pe care dealtfel o împărtășim, în temeiul principiului ubi lex non distinguit,
nec nos distinguere debemus, nu are importanţă forma de vinovăţie cu care s-a comis actul provocator, din moment ce acesta îndeplinește cerinţa impusă de legiuitor cu privire la crearea în psihicul infractorului a stării de puternică tulburare sau emoţie. În acest sens, în practica judiciară5
s-a subliniat că prevederile art. 73 lit. b C.pen., nu sunt condiţionate de existenţa intenţiei în comiterea actului provocator, ci de modul în care se reflectă în psihicul infractorului respectivul act.
Acest lucru apare cu atât mai evident, cu cât actul provocator comis din culpă are o gravitate mai
mare. De exemplu, în cazul în care victima o ucide din culpă pe soţia autorului lovind-o cu mașina, eventuala reacţie cu caracter infracţional a acestuia, va beneficia de scuza provocării.
O ultimă problemă care se impune a fi analizată, este dată de situaţia în care actul provocator
nu are caracter raţional, întrucât provine din partea unui iresponsabil. Și în această privinţă părerile sunt împărţite.
Unii autori6, pornind de la premisa că nu se poate concepe un act provocator cu caracter iraţional, admit existenţa provocării din partea unei persoane iresponsabile doar în situaţia în care
1 V.Dongoroz și colaboratorii, Explicaţii teoretice ale codului penal român., pag. 150; C.Bulai, Manual
de drept penal. Partea generală, pag. 372
2 M.Basarab, Drept penal. Partea generală, pag. 190
3 Curtea Supremă de Justiţie, dec. nr. 1345/17.09.1991, publicată la http://domino2.kappa.ro
4 N.Giurgiu, Legea penală și infracţiunea, pag. 168; V.Dobrinoiu și colaboratorii, Drept penal. Partea
generală, pag. 435; I.Dobrinescu, Infracţiuni contra vieţii persoanei, Ed.Academiei RSR, București,
1987 pag. 101; H.Diaconescu, Unele consideraţii cu privire la circumstanţa atenuantă legală a provocării, Dreptul nr. 10/1997, pag. 70
5 Tribunalul suprem, dec. nr. 1128/22.06.1988, publicată în R.R.D. nr. 3/1989, op. cit., pag. 76
6 M.Basarab, Drept penal. Partea generală, pag. 190; C.Bulai, Manual de drept penal. Partea generală,
pag. 373; V.Dongoroz și colaboratorii, Explicaţii teoretice ale codului penal român., pag. 150; H.Diaconescu, Unele consideraţii..., pag. 69, D.Lăzărescu, Unele consideraţii asupra provocării, pag. 77
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cel care invocă circumstanţa atenuantă s-a aflat în eroare cu privire la acţiunea provocatoare,
crezând că aceasta este conștientă și voită.
Alţi autori1, pornind de la același principiu ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus,
acceptă ideea că starea de provocare poate fi reţinută, cu toate că provine de la o persoană iresponsabilă, chiar dacă autorul ripostei este conștient de lipsa de discernământ a celui care a comis
actul provocator.
Aderăm și noi la acest ultim punct de vedere, simţindu-ne datori să aducem un argument în
plus. Este cunoscut faptul că agresiunea provenită din partea unui iresponsabil nu constituie un
atac în sensul art. 44 al. 2 C.pen., ci o stare de pericol în sensul art. 45 al. 1 C.pen. Prin urmare,
cel care comite o faptă prevăzută de legea penală pentru a înlătura o agresiune provenită de la un
iresponsabil, poate invoca starea de necesitate și nu legitima apărare. Starea de necesitate are
însă caracterul unei circumstanţe atenuante în situaţia în care cel care comite acţiunea de înlăturare a pericolului este conștient de faptul că pricinuiește urmări vădit mai grave decât cele care
s-ar fi putut produce dacă pericolul nu era înlăturat. Este situaţia prevăzută de art. 73 lit. a partea
a doua C.pen., cunoscută sub denumirea de depășire a limitelor stării de necesitate. Prin urmare, în situaţia în care agresiunea din partea unui iresponsabil este inevitabilă și iminentă sau
actuală, dacă cel care comite acţiunea de salvare depășește conștient în intensitate gravitatea
agresiunii îndreptate împotriva lui, va beneficia de circumstanţa atenuantă a depășirii limitelor
stării de necesitate. Din identitate de raţiune se impune reţinerea circumstanţei atenuante a stării de provocare, chiar și în ipoteza în care cel care ripostează este conștient de faptul că autorul
actului provocator este iresponsabil.
III. În al treilea rând, pentru a fi îndeplinită condiţia esenţială a stării de provocare, este necesar ca actul provocator să fi determinat o stare de puternică tulburare sau emoţie în psihicul infractorului. Dat fiind faptul că suntem în prezenţa unei condiţii de natură pur abstractă, este
sarcina organelor judiciare să stabilească, în baza unor criterii de ordin obiectiv și subiectiv, existenţa stării de tulburare sau emoţie. Astfel, instanţa de judecată va trebui să analizeze în primul
rând natura și intensitatea actului provocator, însă date fiind particularităţile fiecărui individ, este
necesară atât examinarea personalităţii celui provocat cât și a provocatorului, a relaţiilor anterioare dintre părţi, precum și toate împrejurările existente atât în momentul comiterii actului provocator cât și în momentul ripostei. După cum s-a precizat2, scuza provocării nu se prezumă, ci
trebuie desprinsă din analiza tuturor împrejurărilor concrete obiective în care s-a comis fapta,
pentru a se putea trage o concluzie certă cu privire la starea psihică a inculpatului în momentul
comiterii infracţiunii. Așadar constatarea emoţiei sau a puternicei tulburări se face pe baza datelor obiective raportate numai la situaţia subiectivă a făptuitorului, luat cu toate însușirile sale
spirituale, fără referire la modul cum s-ar fi comportat altă persoană într-o situaţie similară3. În
sens contrar, există sisteme de drept4 care admit utilizarea etalonului omul mediu. Concret, se
recurge la acest etalon al omului-mediu, respectiv o persoană înzestrată cu un nivel mediu de
cunoștinţe și experienţă, cu un comportament normal și prudent, cu alte cuvinte un bonus pater
familias, sau ceea ce în sistemul anglo-american poartă denumirea de reasonable man, pentru a
se stabili cum ar fi procedat o altă persoană în locul infractorului5.
1 A.Pagliaro, Principi di diritto penale, Guffre Editore, Milano, 2000, pag. 473; F.Mantovani, Diritto penale. Parte generale, CEDAM, Milano, 2001, pag. 429; N.Giurgiu, Legea penală și infracţiunea, pag. 168
2 R.Bodea, Sinteză de practică judiciară a curţii de apel Oradea în materie penală pe semestrul I 2001,
Dreptul nr. 4/2003, op. cit., pag. 171
3 C.Niculeanu, Despre posibilitatea coexistenţei premeditării cu dolul repentin, Dreptul nr.12/1995, pag. 50
4 de exemplu sistemul anglo-american
5 D.Cheney, Malice Aforethought: Intention and Foresight, publicată la http://www.ukc.ac.uk; S.Bronitt,
Defences: Provocation, publicata la http://law.anu.edu.au
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În privinţa utilizării etalonul omului mediu, doctrina penală a criticat această practică, apreciindu-se1 că nu se poate recurge la criteriul „omului mediu”, deoarece acest lucru ridică întotdeauna
probleme dată fiind diversitatea situaţiilor practice și a personalităţilor implicate. De asemenea s-a
atras atenţia2 că această practică nu are darul de a stabili ceea ce este în mintea unui om obișnuit, ci
ceea ce este în mintea unui judecător obișnuit, iar instanţele nu își întemeiază deciziile pe ceea ce
știe, ci pe ceea ce ar trebui să știe persoana-etalon. De aceea, se impune a fi luată în considerare
persoana autorului faptei, cu toate particularităţile acesteia, inclusiv cele legate de educaţia, mentalitatea și influenţele pe care civilizaţia căreia făptuitorul îi aparţine le-au exercitat asupra sa3. În
schimb, în materia dreptului civil s-a reţinut în doctrină4 faptul că în practica judecătorească, în
materia răspunderii civile delictuale, se utilizează acest criteriu obiectiv minimal al omului-mediu,
criteriu căruia îi sunt aduse unele amendamente5. Astfel în aplicarea sa practică, criteriul omuluimediu este privit și utilizat în mod dinamic și variabil6. Pe de o parte în mod dinamic, întrucât
conţinutul său, nivelul său de exigenţă sporește pe măsura dezvoltării societăţii, a transformărilor de
ordin material și spiritual, a dezvoltării știinţelor și cunoștinţelor umane, pe măsura dezvoltării în
ansamblu a gradului de pregătire al cetăţenilor. Pe de altă parte în mod variabil7, deoarece aplicarea
crietriului menţionat este necesar a se face cu luarea în considerare a împrejurărilor obiective, externe în care autorul acţionează (condiţiile temporo-spaţiale), a nivelului de pregătire a subiectului
(deoarece exigenţele vor fi sporite faţă de o persoană care are pregătire de specialitate în domeniul
în care acţionează) și a naturii activităţii în cursul căreia a survenit urmarea ilicită (spre exemplu
dacă este vorba despre o activitate curentă sau despre o activitate cu caracter sportiv).
Revenind la a treia condiţie a actului provocator, respectiv capacitatea acestuia de a genera o
puternică stare de tulburare sau emoţie, se poate remarca faptul că în literatura de specialitate s-a
încercat o precizare a conţinutului acestor două noţiuni8. Pornind de la premisa că nici una dintre
acestea nu presupune pierderea capacităţii infractorului de a fi conștient de actele sale și de a
putea fi stăpân pe ele, s-a opinat că starea de tulburare constă într-o „stare psihică de puternică
surescitare nervoasă, de natură a diminua capacitatea de stăpânire a infractorului și a-i stimula
reactivitatea la violenţe sau alte acţiuni ilicite grave”. În ceea ce privește starea de emoţie, aceasta
se traduce în „orice stare afectivă, de factură emoţională intensă, ca de exemplu adânca emoţie,
indignarea, mânia, sentimentul de revoltă”.
Referitor la intensitatea necesară pentru ca starea de tulburare sau emoţie să aibă semnificaţie
atenuantă, s-a subliniat9 că nu orice tulburare sau emoţie atrage existenţa stării de provocare, ci
numai aceea care are aptitudinea și consecinţa de a reduce puterea de stăpânire și control asupra
actelor comise și de a se înscrie în determinismul rezoluţiei infracţionale și a săvârșirii infracţiunii.
1 J.Hurtado Pozo, Droit pénal: partie spéciale 1. Infractions contre la vie et integrité corporelle, publicată la http://home.achilles.net
2 J.M.Reijntjes, Some reflection on the relation between form and substance in criminal law, publicată
la http://www.isrcl.org
3 J.Hurtado Pozo, Droit pénal: partie spéciale 1.
4 C.Stătescu, C.Bârsan, Teoria generală a obligaţiilor, Ed. ALL, București, 1994, pag. 181
5 a se vedea C.Hennau, J.Verhaegen, Droit pénal général, Ed. Bruylant, Bruxelles, 1995, pag. 318; autorii
citaţi fac precizarea că nu i se poate pretinde unui tânăr comportamentul exigibil unei persoane cu experienţă, iar criteriul bonus pater familias este depășit în ipoteza în care obligaţia de diligenţă este specifică unei profesii sau unei arte.
6 în același sens, C.A.Bellati, La evolución de las explicaciones del delito imprudente, publicată la http://
www.juridicas.com
7 M.Eliescu, Răspunderea civilă delictuală, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București,
1972, pag. 188 și urm.
8 N.Giurgiu, Răspunderea și sancţiunile ..., pag. 168
9 H.Diaconescu, Unele consideraţii..., pag. 71
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În acest sens, nu s-a dispus1 reţinerea circumstanţei atenuante a stării de provocare în situaţia în
care inculpatul, nemulţumit că partea vătămată i-a cules nucile, a luat un cuţit din casă și în urma
discuţiilor contradictorii cu victima care a încercat să-l lovească cu o creangă, infractorul i-a
aplicat acesteia o lovitură cu cuţitul în zona abdomenului. Este evident faptul că starea de tulburare nu trebuie să fie de așa natură încât să înlăture discernământul celui provocat. În acest sens,
s-a apreciat2 că voinţa liberă căreia îi este atașată răspunderea penală, va fi întotdeauna doar dereglată și nu suprimată ca efect al tulburării.
IV. În cele din urmă, pentru ca un act să poată fi considerat drept provocator și să dea ocazia
unei riposte, este necesar ca respectivul act să nu fi fost el însuși precedat de o provocare din partea persoanei împotriva căruia este îndreptat. Cu alte cuvinte, este inadmisibilă provocarea la
provocare în așa fel încât provocatorul iniţial să se prevaleze el însuși de această circumstanţă
atenuantă3. În practica judiciară4 s-a apreciat că pentru a se reţine scuza provocării este necesar,
printre altele, ca infracţiunea să nu aibă ca punct de plecare în derularea ei, manifestări ilicite sau
neconforme normelor de convieţuire socială din partea inculpatului. Prin urmare, în cazul în
care acesta comite infracţiunea în condiţiile unei altercaţii cu victima, cauzată de faptul că infractorul ajutase să scape o persoană care furase un bun al victimei, circumstanţa atenuantă a provocării nu va putea fi reţinută. În același sens, s-a decis5 că nu se poate reţine circumstanţa atenuantă a stării de provocare, în situaţia în care iniţial infractorul a lovit copilul părţii vătămate care,
drept reacţie la aceste violenţe, l-a lovit pe inculpat. Acesta, în replică, a exercitat acte de violenţă
deosebită, cauzându-i victimei leziuni corporale. În speţa de faţă este evident că în seria actelor
de violenţă, iniţiativa a aparţinut inculpatului și ca atare nu poate fi vorba de o provocare care să-i
confirme acestuia beneficiul circumstanţei atenuante legale prevăzute de art. 73 lit. b C.pen.
3.1.2 Riposta
Practica judiciară6 a reţinut cu precădere ideea că riposta poate fi privită ca un act infracţional
reflex la atitudinea provocatoare a victimei. Cu toate acestea, analizată în contextul intenţiei repentine, riposta presupune examinarea unor aspecte suplimentare, respectiv a următoarelor condiţii pe care trebuie să le îndeplinească.
I. În momentul comiterii infracţiunii provocate, în psihicul infractorului trebuie să persiste
starea de puternică tulburare sau emoţie. Această condiţie care este de esenţa intenţiei repentine a
fost analizată în secţiunile precedente, motiv pentru care nu vom reveni asupra ei.
II. O a doua condiţie, de asemenea specifică intenţiei spontane, este ca riposta să aibă loc la
un interval de timp relativ scurt de la data actului provocator. În acest sens, în practică s-a decis7
că nu sunt întrunite cerinţele impuse de art. 73 lit. b C.pen., dacă intervalul de timp care s-a scurs
între actul provocator și comiterea faptei de infractor este relativ mare (2-3 ore), deoarece în acest
interval starea de tulburare a fost diminuată până la dispariţie.
În literatura de specialitate8 s-a apreciat că este admisibilă existenţa unui interval de timp care
să separe actul provocator de ripostă și că acest interval se poate prelungi atât timp cât emoţia
1 Curtea de Apel Bacău, dec. nr. 165/4.06.1998, publicată la http://domino2.kappa.ro
2 J.Trigeaud, L’homme coupable: critique d’une philosophie de la responsabilité, publicată la
http://home.achilles.net
3 a se vedea M.Basarab, Drept penal. Partea generală, pag. 196; N.Giurgiu; Răspunderea și sancţiunile...., pag. 170
4 Curtea de Apel Craiova, dec. nr. 172/20.02.2001, publicată în Dreptul nr. 9/2001, pag. 128
5 Curtea Supremă de Justiţie, dec. nr. 5/8.01.1997, publicată la http://domino2.kappa.ro
6 Tribunalul Suprem, dec. 131/21.01.1981, publicată în Dreptul nr.12/1981, pag.75
7 Curtea de Apel Craiova, dec. nr. 456/21.10.2002, publicată în Dreptul nr. 6/2003, pag. 220
8 A.Chauveau, Théorie du code pénal. De l’excuse de la provocation, publicată la http://achilles.net
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rămâne intensă. Cu toate acestea s-a apreciat că scuza provocării pălește pe măsură ce actul provocator se îndepărtează în timp, deoarece în momentul în care dispare conexiunea temporală dintre
actul provocator și starea generată de acesta, tulburarea se transformă în dorinţă de răzbunare1.
III. În al treilea rând, în ceea ce privește subiectul activ al infracţiunii provocate, nu este neapărat necesar ca persoana împotriva căreia a fost îndreptat actul provocator să fie aceeași cu autorul ripostei. Cu alte cuvinte, riposta poate să provină din partea unui terţ, cu condiţia ca actul
provocator să fi fost apt, în virtutea unor relaţii de afecţiune existente între terţ și victima respectivului act sau pur și simplu în temeiul unui sentiment de revoltă, să cauzeze o stare de tulburare
sau emoţie în psihicul celui care intervine. În acest sens s-a decis2 că lovirea repetată, gravă, cu
intensitate a unei rude apropiate a inculpatului, în prezenţa acestuia, constituie un act de provocare în sensul art. 73 lit. b C.pen. De asemenea, este posibilă reţinerea scuzei provocării și în situaţia în care autorul ripostei nu a fost prezent la comiterea actului provocator, dar luând cunoștinţă despre acesta a fost impresionat în asemenea măsură încât în psihicul său s-a produs o puternică stare de tulburare sau emoţie. Spre exemplu, părintele căruia i se aduce la cunoștinţă existenţa unui act provocator îndreptat asupra copilului său, va beneficia de scuza provocării în situaţia
în care comite infracţiunea în stare de puternică tulburare sau emoţie cauzată de cele auzite.
IV. A patra condiţie este legată de subiectul pasiv al infracţiunii provocate, în sensul că pentru
a se putea reţine circumstanţa atenuantă a stării de provocare, este necesar ca riposta să fie îndreptată împotriva autorului actului provocator. Prin extrapolare, se va reţine circumstanţa atenuantă în situaţia în care actul provocator provine de la o persoană membră a unui grup care în
întregul său s-a manifestat în mod provocator, iar riposta este îndreptată împotriva altui membru
al grupului respectiv3. În doctrina străină s-a apreciat4 că este admisibilă situaţia în care infracţiunea provocată este îndreptată împotriva altei persoane decât autorul actului provocator, în situaţia în care între aceștia există anumite legături de solidaritate (rudenie, prietenie).
Această condiţie este considerată îndeplinită și în situaţia infracţiunea provocată este deviată,
respectiv în cazul în care se reţine în cauză error in persona sau aberratio ictus5. În acest sens, în
practica judiciară6 s-a reţinut circumstanţa atenuantă a stării de provocare în situaţia în care victima, însoţită de un martor, în cursul unei altercaţii cu infractorul, i-a aplicat acestuia o lovitură
cu furca peste mână. Infractorul, care la rândul său era înarmat cu o suliţă formată dintr-o ţeavă
de fier la capătul căreia era sudată o baionetă, a ripostat aruncând suliţa înspre victimă, dar din
eroare l-a nimerit în piept pe martorul ce se afla în apropiere.
V. Ultima problemă care se impune a fi tratată în acest context, este controversată în literatura
de specialitate și se referă la proporţia dintre actul provocator și ripostă.
Astfel, unii autori7 tratează această chestiune ca fiind o condiţie pozitivă a stării de provocare, în
sensul că trebuie să existe o proporţie între actul provocator și ripostă. În acest sens, se afirmă8 că
deși legea nu prevede expres necesitatea unei atare proporţii, „aceasta se impune în mod indirect, în
sensul că reacţia trebuie să fie proporţională cu intensitatea tulburării sufletești sau emoţiei”. În
1
2
3
4
5

Audiencias Provinciales Burgos, sent. 20.05.2002, publicată în Actualidad Penal n. 37/2002, pag. 2639-2647
Tribunalul Suprem, dec nr. 799/27.03.1986, publicată în R.R.D. nr.12/1986, pag. 75
În acest sens, Tribunalul Suprem, dec. nr. 853/14.06.1989, publicată în Dreptul nr. 6/1990, pag. 78
A.Pagliaro, Principi di diritto penale, pag. 473
în același sens, F.Toloargă, F.Radu, Reflecţii asupra erorii cu privire la identitatea victimei, Dreptul,
nr. 10/2005, pag. 136
6 Tribunalul Suprem, dec. nr. 522/24.03.1978, publicată în R.R.D. nr. 8/1978, pag. 57
7 A.Ungureanu, Drept penal român. Partea generală, pag. 311; V.Dongoroz și colaboratorii, Explicaţii
teoretice ale codului penal român., pag. 150; T.Vasiliu și colaboratorii, Codul penal al RSR comentat
și adnotat, pag. 437
8 V.Dongoroz și colaboratorii, Explicaţii teoretice ale codului penal român., pag. 150
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condiţiile în care nu se poate concepe existenţa unui sistem de măsurare matematică a intensităţii
stării de tulburare, generalizarea opiniei citate anterior ar determina convertirea unei circumstanţe
obligatorii într-o simplă circumstanţă judiciară, deoarece instanţa de judecată ar deveni astfel singura
în măsură să decidă dacă se impune sau nu reţinerea caracterului atenuant al acestei împrejurări.
Alţi autori1, a căror părere o împărtășim, privesc problema în cauză ca fiind o condiţie negativă a stării de provocare, în sensul că, deoarece această împrejurare nu are efect justificativ ci
doar scuzabil, nu este necesară existenţa unei proporţii între actul provocator și ripostă. Într-adevăr, dacă legiutorul ar fi înţeles să impună necesitatea unei astfel de proporţii, ar fi menţionat
acest lucru în textul art. 73. lit b C.pen. Așadar, deoarece ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, este suficient ca actul provocator să cauzeze starea de puternică tulburare sau emoţie,
pentru a se putea reţine starea de provocare. Această opinie se reflectă și în practica judiciară,
unde s-a reţinut că victima și alte două persoane au mers, în timpul nopţii, la locuinţa inculpatului, aflată, în același bloc, pentru a-i cere să le vîndă ţuică. Cum soţia inculpatului nu i-a primit,
victima și însoţitorii săi au pătruns în hol, împotriva voinţei ei, moment în care, la ţipetele soţiei,
inculpatul s-a trezit din somn și, în aceste împrejurări, la refuzul repetat al victimei de a părăsi
apartamentul, a lovit-o în cap cu o ţeavă, cauzîndu-i leziuni ce i-au pus în pericol viaţa. În soluţionarea acestei stări de fapt, s-a decis2 că pentru existenţa stării de provocare nu se cere ca între
actul provocator, săvîrșit de persoana vătămată și infracţiunea ce constituie o ripostă la acel act
provocator să existe o anumită proporţie, în sensul ca cele două fapte să fie de o gravitate apropiată, ci se cere doar ca infracţiunea să fi fost comisă într-o stare de puternică tulburare sau emoţie,
determinată de o provocare din partea victimei.
În ceea ce privește caracterul3 acestei circumstanţe atenuante, starea de provocare este o circumstanţă personală și în consecinţă nu se răsfrânge asupra participanţlor4.
3.1.3 Problema coexistenţei premeditării cu starea de provocare
Controversele existente în literatura de specialitate pe marginea acestei chestiuni, sunt cauzate de divergenţa de opinii cu privire la natura juridică a premeditării. În acest sens au fost exprimate trei puncte de vedere distincte.
Conform unei prime opinii5, intenţia premeditată și intenţia spontană pot să coexiste simultan în psihicul infractorului. S-a afirmat că în ciuda faptului că premeditarea presupune o stare
de calm iar provocarea o stare de tulburare, nu este exclusă posibilitatea să fie îndeplinite concomitent condiţiile ambelor circumstanţe. Acest lucru ar fi posibil în două situaţii: în situaţia în care
infractorul premeditează un omor, condiţionând momentul comiterii acestuia de un act provocator comis de victimă și în situaţia în care cel provocat nu ripostează imediat după comiterea
actului provocator prin săvârșirea infracţiunii de omor, ci numai după scurgerea unui interval de
1 M.Basarab, Drept penal. Partea generală, pag. 193, N.Giurgiu, Legea penală și infracţiunea, pag. 171
2 Tribunalul municipiului București, sent. nr. 109/1990, publicată la http://domino2.kappa.ro
3 a se vedea L.Biro, Consideraţii privitoare la natura juridică a stării de provocare în lumina dispoziţiilor art. 122 C.pen., S.U.B.B. 1968, pag. 136
4 Codul penal Carol al II-lea reglementa o serie de situaţii în care reţinerea scuzei provocării nu era admisă.
1. când actul provocator provenea de la un părinte sau de la o persoană căreia infractorul îi datora respect și
recunoștinţă
2. când actul provocator provenea de la un copil, nebun sau infirm care inspiră milă și are nevoie de ocrotire
3. când un soţ a ucis pe celălalt soţ; cu alte cuvinte, când actul provocator provenea de la unul dintre soţi,
celălalt soţ beneficia de scuza provocării pentru orice infracţiune comisă, mai puţin pentru omor.
5 O.Loghin, T.Toader, Drept penal român. Partea specială, Casa de editură și presă Șansa, București,
1998, pag. 83; A.Boroi, Infracţiuni contra vieţii, Ed. Naţional, București, 1996, pag. 122; I.Dobrinescu,
Infracţiuni contra vieţii persoanei, pag. 66; V.Dongoroz și colaboratorii, Explicaţii teoretice ale Codului Penal, vol. III, pag. 178
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timp în care meditează asupra hotărârii luate, efectuând eventual și acte de pregătire. Adepţi ai
acestei opinii există și în doctrina penală străină1.
Potrivit celei de-a doua opinii2, intenţia premeditată și intenţia spontană pot coexista numai
în situaţia unei riposte întârziate, când ulterior actului provocator infractorul meditează cu privire la ripostă și comite acte preparatorii în vederea acesteia. Adepţii acestui punct de vedere nu iau
în considerare faptul că în multe cazuri, activităţile desfășurate de infractor după actul provocator
și înainte de ripostă, îi atenuează acestuia simţitor emoţiile create iniţial, capacitatea de raţiune și
voinţă restabilindu-se treptat în psihicul celui provocat, actul provocator fiind folosit doar ca
pretext de răzbunare împotriva victimei, prin comiterea unei infracţiuni premeditate.
O ultimă opinie3 pe care dealtfel o împărtășim, susţine imposibilitatea existenţei concomitent în
psihicul aceluiași infractor, a intenţiei premeditate și intenţiei spontane, date fiind condiţiile diametral opuse specifice acestora. Dacă sub aspect temporal, în literatura de specialitate4 s-a apreciat că
durata perioadei de timp scurse între rezoluţia infracţională și materializarea acesteia, poate să fie
asemănătoare sau chiar identică în cazul ambelor grade ale intenţiei, sub aspect psihic intenţia premeditată și intenţia repentină se exclud reciproc, starea de calm dată de o chibzuinţă temeinică fiind
incompatibilă cu starea de tulburare sau emoţie cauzată de actul provocator al victimei..
În primul caz, cel al premeditării condiţionate de o provocare din partea potenţialei victime,
suntem evident în prezenţa unei intenţii premeditate. Din moment ce infractorul se aștepta la un
act provocator din partea victimei, rezoluţia infracţională fiind deja luată, acest act nu avea cum
să aibă ca efect asupra psihicului său o puternică stare de tulburare sau emoţie. În sens contrar,
pornind de la aceeași idee a imposibilităţii coexistenţei premeditării cu starea de provocare, s-a
apreciat5 că starea de tulburare ivită ulterior premeditării, anulează conţinutul psihologic al deliberării și plănuirii, determinând înlăturarea intenţiei premeditate.
În cel de-al doilea caz, cel al ripostei întârziate, problema se poate privi în mod nuanţat. Este
cunoscut faptul că intensitatea efectului actului provocator măsurată în gradul de tulburare sau
emoţie a celui provocat, variază de la caz la caz atât în funcţie de particularităţile autorului agresiunii
și a destinatarului ei, cât și de toate împrejurările de natură obiectivă și subiectivă existente în momentul faptei. În urma luării în considerare a tuturor acestor factori, se va putea ajunge la concluzia
că infracţiunea a fost comisă fie cu intenţie repentină (dacă starea de tulburare s-a menţinut de-a
lungul intervalului de timp scurs până la punerea în executare a rezoluţiei infracţionale), fie cu intenţie premeditată (dacă starea de tulburare s-a estompat până la comiterea faptei și procesul infracţional s-a desfășurat într-o stare de calm în urma unei chibzuiri temeinice). În acest sens, s-a precizat6 că scuza provocării este înlăturată în situaţia în care infracţiunea a fost comisă după un interval
de timp suficient de lung încât să-i permită infractorului să reflecteze cu privire la fapta sa.
Același mod de abordare a problemei se regăsește și în literatura străină7, unde s-a remarcat
că este posibil ca în timpul scurs între actul provocator și ripostă starea de spirit a infractorului să
se modifice, în acest caz fiind vorba despre o răzbunare premeditată, sau să rămână neschimbată,
1 A.Pagliaro, Principi di diritto penale, pag. 474; F.Mantovani, Diritto penale. Parte generale, pag. 340
2 N.Giurgiu, Răspunderea și sancţiunile ..., pag. 172
3 M.Basarab, Aspecte teoretice și practice privind premeditarea și starea de provocare, S.U.B.B. nr.2/1977,
pag. 60; I.Mircea, Despre problema coexistenţei premeditării cu starea de provocare, S.U.B.B., 1972, pag.
156; G. Mateuţ, Drept penal special. Sinteză de teorie și practică judiciară, Lumina Lex, București, 1999,
pag. 88; C.Niculeanu, Despre posibilitatea coexistenţei premeditării cu dolul repentin, Dreptul nr. 12/1995,
pag. 50, G.Fiandaca, E.Musco, Diritto penale. Parte generale, Zanichelli Editore, Bologna, 2001, pag. 403
4 I.Mircea, Despre problema..., pag. 154
5 F.Mantovani, Diritto penale. Parte generale, pag. 430
6 J.J.Haus, Principes generaux du droit pénal belge. publicată la http://home.achilles.net
7 W.Hesketh, The Meaning of Murder, publicată la http://www.sprocket.co.uk
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situaţie în care se va reţine scuza provocării. Probleme se ridică în situaţia existenţei unei provocări cumulate”, constând într-o serie de acte provocatoare comise de-a lungul unei perioade de
timp. În această situaţie, stabilirea atitudinii psihice a infractorului se va face în funcţie de modul
în care instanţa înţelege să califice această serie de acte provocatoare. În situaţia în care ultimul
act este privit ca un punct culminant, care a declanșat dealtfel starea de tulburare a victimei (sudden anger), este evident că se va reţine starea de provocare. În schimb, în cazul în care modul de
comitere a actelor provocatoare succesive poate fi interpretat ca generator al unei „mânii mocnite” (slow-burning anger), sarcina organelor judiciare va fi să stabilească, de la caz la caz, dacă se va
reţine existenţa unei intenţii repentine sau dimpotrivă, a uneia premeditate.
Prin urmare, intenţia premeditată și intenţia spontană se exclud de plano, fiind de neconceput
existenţa simultană în psihicul unui infractor, a două atitudini diametral opuse cu privire la aceeași faptă și la urmarea inerentă acesteia.
3.2 Depășirea limitelor legitimei apărări
Potrivit legislaţiei penale române, depășirea limitelor legitimei apărări are o dublă valenţă,
putând să constituie după caz fie cauză justificativă, fie circumstanţă atenuantă.
Prima situaţie, cunoscută în doctrină sub denumirea de exces justificat, este reglementată în
art. 44. al. 3 Cpen., care prevede că este de asemenea în stare de legitimă apărare şi acela care din
cauza tulburării sau temerii a depăşit limitele unei apărări proporţionale cu gravitatea pericolului
şi cu împrejurările în care s-a produs atacul. Raţiunea acestei împrejurări constă în faptul că din
punctul de vedere al celui care beneficiază de dispoziţiile art. 44 al. 4 C.pen., nu se poate vorbi
despre o disproporţie, deoarece tulburarea sau temerea inerente atacului sunt de așa natură încât
nu îi permit acestuia să conștientizeze acest lucru. Sub aspect cognitiv, subiectul percepe deformat atacul1, disproporţia existând exclusiv sub aspect obiectiv.
Dimpotrivă, în cea de-a doua situaţie, reglementată de art. 73 lit. a C.pen., cunoscută sub denumirea de exces scuzabil, semnificaţia penală a faptei prin care se respinge atacul nu este înlăturată,
datorită faptului că autorul ei a fost conștient de existenţa disproporţiei dintre atac și acţiunea sa de
apărare, acţionând cu intenţie2. Cu alte cuvinte, disproporţia există atât în plan obiectiv cât și în plan
subiectiv. Din punctul de vedere al normei legale care reglementează această instituţie, condiţiile
excesului scuzabil sunt date de: existenţa unei agresiuni care îndeplinește condiţiile unui atac în
sensul art. 44 al. 3 C.pen. (de aici și deosebirea faţă de starea de provocare) și existenţa unui act de
respingere a acestei agresiuni, disproporţionat ca și intensitate. Prin urmare este vorba despre un
exces intensiv de apărare, nu de unul extensiv3. Dispoziţia legală nu face nici o menţiune cu privire
la aspectul subiectiv al excesului scuzabil, motiv pentru care în literatura de specialitate, prin raportare la textul legal care reglementează excesul justificat, s-a concluzionat că în cazul excesului scuzabil „excesul de apărare nu se datorează temerii sau tulburării generate de pericolul atacului”4. Interpretarea dată dispoziţiei legale ni se pare restrictivă și nerealistă. Astfel, este greu de imaginat că
poate exista o persoană care, pusă în faţa unei agresiuni care îndeplinește toate condiţiile atacului,
1 pentru detalii, a se vedea G.Scripcaru, C.Scripcaru, T.Guriţencu, S.Grămadă, Excesul justificat. Probaţiunea medico-legală, R.D.P., nr. 3/2003, pag. 39-40
2 Spre deosebire de legislaţia italiană care reglementează excesul intensiv culpabil, legiuitorul român se
referă doar la depășirea intenţionată a limitelor legitimei apărări. Aceasta întrucât împrejurarea că infractorul a prevăzut disproporţia dintre atac și apărare și cu toate acestea nu s-a abţinut de la comiterea
acesteia, semnifică faptul acceptării producerii rezultatului socialmente periculos.
3 a se vedea S.Mir Puig, Derecho penal. Parte general, Ed. Reppertor, Barcelona, 1999, pag. 439; un exces
intensiv exprimă intensitatea acţiunii de apărare, pe când un exces extensiv semnifică dezacordul temporal între atac și apărare
4 N.Giurgiu, Legea penală și infracţiunea, pag. 164
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își păstrează calmul. În opinia noastră, starea de tulburare este inerentă oricărei agresiuni, acesta
fiind dealtfel și motivul pentru care starea de provocare constituie o circumstanţă atenuantă.
Dispoziţia legală menţionată se impune a fi interpretată în sensul că, deși cel atacat se afla în stare de tulburare sau temere, stare inerentă oricărei agresiuni, intensitatea acesteia, raportat la natura și împrejurările atacului, nu era de așa natură încât să determine imposibilitatea conștientizării
disproporţiei dintre atac și apărare. Cu alte cuvinte, suntem de părere că depășirea limitelor legitimei apărări în forma excesului scuzabil, este o circumstanţă al cărei caracter atenuant este justificat tocmai de intenţia spontană cu care acţionează cel în favoarea căruia este reţinută. Orice altă
interpretare a textului art. 73 lit. a și 44 al. 3 C.pen., poate determina unele concluzii eronate cu
privire la natura juridică a acestei circumstanţe atenuante. Astfel, s-a afirmat1 că reglementând
această circumstanţă atenuantă, legiuitorul a ţinut seama de faptul că apărarea excesivă a fost
determinată de atacul injust din partea victimei și că a fost comisă în condiţiile stării de legitimă
apărare. Nu putem împărtăși întru-totul această opinie, deoarece ea face abstracţie de trăirile
subiective ale autorului acţiunii de apărare.
Pentru a putea fi reţinută această circumstanţă, este necesar să existe din partea victimei o
agresiune care să îndeplinească toate condiţiile atacului. În lipsa acesteia, nu se poate vorbi despre
depășirea limitelor legitimei apărări, ci eventual de existenţa stării de provocare. Astfel, în practica judiciară s-a reţinut2 că în timp ce infractorul se afla la domiciliul concubinei sale, fostul concubin al acesteia a început în timpul nopţii să bată cu putere în ușa apartamentului după care a
forţat-o și reușind să pătrundă în interior, s-a îndreptat înspre infractor fără a fi înarmat. În momentul în care victima s-a apropiat, infractorul, tulburat fiind de conduita acesteia, i-a aplicat o
lovitură puternică în cap cu o bucată de lemn, cauzându-i decesul. În sarcina infractorului s-a
reţinut circumstanţa atenuantă a depășirii limitelor legitimei apărări, instanţa motivând că deși
victima a pătruns fără drept prin forţarea ușii în locuinţa unde se afla infractorul, ea nu era înarmată și nu l-a ameninţat sau lovit pe acesta. Pentru a ajunge la această concluzie, este necesar ca
instanţa de judecată să fi considerat că infractorul se afla în faţa unui atac iminent din partea
victimei. Or, în motivarea deciziei se precizează că victima nu era înarmată și nu l-a ameninţat
sau lovit pe inculpat. Această împrejurare ne determină să înclinăm a crede că în cauză se impunea reţinerea în sarcina infractorului a stării de provocare cauzată de o acţiune ilicită gravă a
victimei, constând în pătrunderea cu forţa, fără drept, pe timp de noapte în locuinţa unde se afla
inculpatul. Aceasta întrucât, deși efectul celor două circumstanţe atenuante este identic, ele sunt
incompatibile, fiecare având propriile sale caracteristici juridice3.
Într-un alt caz4, s-a reţinut că, fiind în stare de ebrietate, concubinul infractoarei i-a aplicat
tatălui acesteia mai multe lovituri, iar infractoarea, aflată și ea în stare de ebrietate, a intervenit în
conflict și l-a lovit pe agresor cu securea în cap. În sarcina inculpatei s-a reţinut starea de provocare, motivându-se că aceasta a acţionat sub stăpânirea unei puternice emoţii, determinate de
violenţele exercitate de concubin asupra tatălui său. Posibilitatea reţinerii excesului scuzabil a fost
exclusă, argumentându-se că agresiunea la care era supus tatăl infractoarei nu prezenta un pericol
atât de grav pentru viaţa acestuia încât să justifice intervenţia de o duritate extremă care a cauzat
moartea victimei. Nu împărtășim opinia instanţei, considerând că în cauză se impunea reţinerea
excesului scuzabil. Este adevărat că una dintre condiţiile atacului este ca el să pună în pericol grav
valorile apărate de legea penală. Este necesar însă, a se lua în considerare faptul că victima a aplicat mai multe lovituri unei persoane în vârstă, iar inculpata, aflată în relaţii strânse cu victima
1
2
3
4

C.Bulai, Manual de drept penal. Partea generală, pag. 370
Curtea de apel Iași, dec. nr. 181/1998, publicată în R.D.P. nr. 1/1999, pag. 149
Tribunalul Sibiu, dec. nr. 660/23.02.1983, cu nota II de S.Andrei, publicată în R.R.D. nr.5/1985, pag. 65
Curtea Supremă de Justiţie, dec. nr. 1042/1998, publicată în R.D.P. nr. 5/2000, pag. 168
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agresiunii, era în stare de ebrietate, situaţie care ar fi putut-o împiedica să realizeze gravitatea reală a loviturilor aplicate de concubinul său. Date fiind aceste motive, considerăm că în cauză se
impunea reţinerea circumstanţei atenuante a excesului scuzabil.
În final, ne considerăm datori a sublinia că elementul circumstanţial atenuant este dat nu numai de
existenţa în trecut a unui atac, ci mai cu seamă de consecinţele de natură psihică ale respectivului atac,
prezente în conștiinţa infractorului, consecinţe care îl determină pe acesta să acţioneze spontan din
punct de vedere obiectiv și subiectiv. Evident, faptul că până la un anumit moment acţiunea autorului
apărării are caracter legitim, este și el de natură a evidenţia un grad de periculozitate mai redus.
Dată fiind raţiunea atenuării gradului de răspundere penală, respectiv existenţa intenţiei repentine, excesul scuzabil este o circumstanţă personală, care nu se răsfrânge asupra participanţilor.
3.3 Depășirea limitelor stării de necesitate
Alături de excesul de apărare scuzabil, art. 73 lit. a C.pen. reglementează drept circumstanţă
atenuantă depășirea limitelor stării de necesitate. Dat fiind caracterul lapidar al articolului menţionat, conţinutul acestei circumstanţe atenuante se impune a fi dedus din dispoziţiile legale care
reglementează starea de necesitate.
Art. 45 al. 3 C.pen., prevede că nu este în stare de necesitate persoana care în momentul când a
săvârşit fapta şi-a dat seama că pricinuieşte urmări vădit mai grave decât cele care s-ar fi putut produce dacă pericolul nu era înlăturat. Ca și în situaţia precedentă, sub aspect obiectiv ne aflăm în prezenţa unei acţiuni de salvare excesive. În ceea ce privește aspectul subiectiv al chestiunii în discuţie,
legiuitorul face o precizare extrem de importantă. Astfel, existenţa acestei circumstanţe atenuante
este condiţionată de caracterul vădit al disproporţiei dintre urmările cauzate de acţiunea de salvare
și cele care s-ar fi produs în lipsa acesteia. Cu alte cuvinte, starea de necesitate există atât timp cât
autorul acţiunii de salvare nu este conștient de dimensiunile urmărilor cauzate de acţiunea sa. În
momentul în care el devine conștient de acest lucru și cu toate acestea continuă comiterea acţiunii
de salvare, fapta sa dobândește caracter infracţional. Faptul că acţiunea de salvare este continuată în
mod conștient, semnifică faptul că infractorul a intrat în mod intenţionat în sfera infracţională.
Existenţa stării iminente și inevitabile de pericol, ne permit să concluzionăm în primul rând că infractorul a avut la dispoziţie un interval de timp scurt pentru se decide să comită acţiunea de salvare
și să o pună în practică și în al doilea rând că atât în momentul conceperii cât și în cel al executării
acţiunii de salvare era într-o stare de tulburare sau temere. Prin urmare, este evident faptul că cel care
invocă această circumstanţă atenuantă a acţionat cu intenţie repentină.
S-a afirmat1 că depășirea în sens obiectiv a limitelor stării de necesitate nu va înlătura niciodată
caracterul infracţional al faptei, indiferent de starea psihoafectivă în care se află făptuitorul. Acest
punct de vedere contravine atât prevederilor art. 45 al. 3 C.pen., cât și principiului caracterului subiectiv al răspunderii penale, deoarece acceptarea lui ar semnifica instituirea în sarcina infractorului
a unei prezumţii absolute de prevedere a rezultatului periculos și pe cale de consecinţă a unei răspunderi obiective. Pentru a ieși din sfera cauzei justificative și a intra în cea a circumstanţei atenuante, legiuitorul a impus îndeplinirea a două condiţii: urmările cauzate de acţiunea de salvare să fie
vădit mai grave și autorul acţiunii să-și fi dat seama de acest lucru. Fiind o chestiune obiectivă, disproporţia vădită este ușor de constatat de către instanţa de judecată. În ceea ce privește posibilitatea
infractorului de a conștientiza urmările vădit mai grave ale faptei sale, existenţa acesteia se va deduce din aprecierea tuturor elementelor ce caracterizează personalitatea autorului acţiunii de salvare,
precum și a întregului complex de împrejurări în care a avut loc această acţiune.
Raţiunea atenuării gradului de răspundere penală în situaţia îndeplinirii condiţiilor prevăzute
în art. 45 al. 3 C.pen., se justifică atât prin natura mobilului ce l-a determinat pe infractor să acţioneze, cât și prin existenţa caracterului repentin al intenţiei cu care a fost comisă acţiunea de
1 N.Giurgiu, Răspunderea și sancţiunile...., pag. 165
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salvare1. Asemeni excesului de apărare scuzabil, depășirea limitelor stării de necesitate este o circumstanţă personală care nu se răsfrânge asupra participanţilor.
Cu privire la ambele circumstanţe atenuante (depășirea limitelor legitimei apărări și ale stării
de necesitate) s-a exprimat opinia2 că s-ar impune înlăturarea lor din categoria circumstanţelor
atenuante legale, rămânând la latitudinea instanţei să le reţină sau nu ca atare. Nu împărtășim
această opinie, considerând că în măsura în care se justifică reglementarea stării de provocare ca
și circumstanţă atenuantă legală, este întemeiată și menţinerea primelor două, fiind evident că
toate au în comun intenţia repentină cu care acţionează infractorul.
După cum am precizat anterior, în afara acestor situaţii în care intenţiei spontane i se atribuie
expres un rol atenuant, nu există nici un impediment în calea reţinerii de către instanţa de judecată a caracterului subiectiv repentin al infracţiunii ca circumstanţă atenuantă facultativă.
4.Intenţia repentină în legislaţiile penale ale altor state
După cum am precizat anterior, intenţia repentină este atașată conţinutului unor circumstanţe atenuante, care nu sunt specifice doar legii penale române.
Vechiul cod penal francez reglementa sub denumirea de scuza provocării, situaţia în care pedeapsa era atenuată, deoarece infracţiunea era comisă în anumite împrejurări. Astfel, omorul și
vătămarea corporală erau scuzabile în situaţia în care ar fi fost comise ca urmare a unor loviri sau
violenţe grave asupra persoanei, pentru respingerea pe timp de zi a escaladării sau efracţiei zidurilor,
închizătorilor sau ușilor unei locuinţe, de un soţ asupra soţiei sale surprinse în flagrant delict de
adulter (această ultimă dispoziţie a fost abrogată înaintea intrării în vigoare a noului cod penal)3 iar
infracţiunea de castrare era scuzabilă comsă fiind ca urmare a unui grav atentat la pudoare.
În literatura de specialitate4 s-a remarcat că abrogarea dispoziţiei legale cu privire la scuza provocării
nu trebuie privită ca o pierdere iremediabilă, dat fiind faptul că, potrivit art. 132-24 C.pen.francez, instanţa de judecată are puterea de a stabili cuantumul pedepsei aplicabile în funcţie de circumstanţele comiterii faptei și personalitatea autorului ei. Cu alte cuvinte, scuza provocării nu mai are statutul unei circumstanţe atenuante legale, dar va putea fi luată în considerare ca circumstanţă atenuantă judiciară.
În ceea ce privește depășirea limitelor legitimei apărări și ale stării de necesitate, ambele împrejurări sunt reglementate în cadrul capitolului II al C.pen.francez, capitol intitulat „Despre cauzele care înlătură sau atenuează răspunderea”. Cu privire la depășirea limitelor legitimei apărări,
art. 122-5 C.pen.francez prevede că nu este responsabilă din punct de vedere penal persoana care
în faţa unui atac nejustificat îndreptat împotriva sa sau a altuia, comite în acelaşi timp cu atacul,
un act impus de necesitatea apărării persoanei sale sau a altei persoane, cu excepţia situaţiei în care
există o disproporţie între mijloacele folosite pentru apărare şi gravitatea atacului. În ceea ce privește depășirea limitelor stării de necesitate, art. 122-7 C.pen.francez prevede că nu este responsabilă din punct de vedere penal persoana care în faţa unui pericol actual sau iminent care îi ameninţă
viaţa, viaţa altei persoane sau un bun, comite un act necesar salvării valorii ameninţate, cu excepţia
situaţiei în care există disproporţie între mijloacele utilizate şi gravitatea ameninţării.
1 a se vedea D.Soare, Examen teoretic și practic cu privire la depășirea limitelor stării de necesitate, ca
circumstanţă atenuantă generală legală, Dreptul nr. 11/2004, pag. 197; autorul menţionat opinează în
sensul renunţării la caracterul obligatoriu al acestei circumstanţe atenuante, pe motiv că, dat fiind modul de reglementare, de prevederile acesteia va beneficia atât persoana care acţionează cu intenţie repentină, cât și cea care, păstrându-și sângele rece, comite la adăpostul acestei atenuări, fapte premeditate.
2 Ș.Daneș, Opinii cu privire la elaborarea codului penal, Dreptul nr.2/2003, pag. 34
3 A.Chauveau, Théorie du code pénal. De l’excuse de la provocation; G.Levasseur, A.Chavanne,
J.Montrevil, B.Bouloc, Droit pénal général et procédure pénale, Ed. Dalloz, Paris, 1992, pag. 92; G.
Stefani, G. Levasseur, B.Bouloc, Droit pénal général, Ed. Dalloz, Paris, 1992, pag. 432
4 G.Levasseur, A.Chavanne, J.Montrevil, B.Bouloc, Droit pénal général et procédure pénale, Ed. Dalloz,
Paris, 1996, pag. 93
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Prin urmare, spre deosebire de legea penală română care recunoaște depășirii limitelor legitimei apărări valoarea unei circumstanţe atenuante legale, legea penală franceză se mulţumește să
dea instanţelor de judecată posibilitatea de a decide dacă este cazul să reţină respectiva circumstanţă și efectul său atenuant. În acest sens s-a precizat1 că în cazul depășirii limitelor legitimei
apărări, efectul justificativ este exclus, autorul faptei putând invoca eventual scuza provocării. În
ceea ce privește depășirea limitelor legitimei apărări, în literatura de specialitate s-a subliniat2
faptul că, prin analogie cu legitima apărare, reacţia persoanei aflate în faţa unei stări de pericol
trebuie să fie măsurată, deoarece justificarea faptei nu operează decât în situaţia în care comiterea
ei a fost necesară salvării unui bun sau interes de valoare superioară sau cel puţin echivalentă cu
cea a bunului sau interesului sacrificat. Extrapolând, se poate aprecia că din moment ce excesul
de apărare poate avea caracter scuzabil, și depășirea limitelor stării de necesitate va putea fi luată
în considerare de instanţa de judecată ca fiind o circumstanţă atenuantă.
Legislaţia belgiană recunoaște stării de provocare caracterul atenuant, doar în anumite condiţii și
pentru anumite infracţiuni. Astfel, infracţiunile de omor, lovire și vătămare corporală sunt scuzabile
în situaţia în care comiterea lor este provocată de violenţe grave asupra unei persoane (art. 411 C.
pen.belgian), în situaţia în care sunt săvârșite pe timp de zi pentru a respinge escaladarea sau efracţia
împrejmuirilor, zidurilor sau intrărilor unei locuinţe, cu excepţia situaţiei în care se stabilește că cel ce
o invocă nu ar fi putut să se simtă cu adevărat ameninţat de acţiunea victimei și în cele din urmă în
cazul în care sunt comise, în flagrant delict de adulter, de către un soţ asupra celuilalt soţ sau asupra
partenerului său3. S-a precizat în literatura de specialitate4 că pentru ca provocarea să constituie o
circumstanţă atenuantă, este necesar ca infracţiunea să fie comisă în starea de tulburare produsă de
acţiunea victimei, deoarece temeiul atenuării rezidă în intensitatea acestei stări de tulburare sau emoţie. Așadar, infractorul este vinovat de a fi cedat stării de tulburare sau temere pe care ar fi trebuit să
o stăpânească, dar fapta sa este scuzabilă deoarece a fost comisă sub imperiul acestei stări. Din acest
motiv, actul provocator și riposta nu trebuie să fie separate în timp de un interval prea îndelungat. În
acest sens, în practica judiciară5 s-a reţinut că un o lovitură violentă de pumn în figură, poate fi considerată o violenţă gravă. Împrejurarea că provocatorul s-a îndepărtat la câţiva metri de cel provocat,
nu este suficientă pentru dispariţia influenţei psihologice a violenţei. De aceea, lovitura de picior
aplicată victimei de cel provocat, poate fi privită ca fiind o reacţie imediată la o violenţă gravă.
În ceea ce privește depășirea limitelor legitimei apărări, s-a subliniat în literatura de specialitate6
că în situaţia în care acţiunea de apărare depășește în intensitate sau sub aspect temporal atacul,
instanţa va trebui să ia în considerare faptul că autorul acesteia se află într-o stare de emoţie puternică și să individualizeze pedeapsa în funcţie de această împrejurare. În acest sens, în practica judiciară7 s-a stabilit că în materia legitimei apărări, instanţa este suverană în a aprecia gravitatea și actualitatea agresiunii injuste, precum și necesitatea și proporţionalitatea apărării, luând în considerare circumstanţele obiective și ţinând seama de reacţiile pe care, date fiind condiţiile, persoana agresată trebuia și putea să le aibă. De asemenea, s-a reţinut8 că o eventuală depășire a limitelor apărării
legitime, va trebui privită ca fiind o consecinţă imediată a unei stări emoţionale, cauzată de experienţele traumatizante provocate de acţiuni violente.
1 G.Stefani, G. Levasseur, B.Bouloc, Droit pénal général, pag. 287; W.Jeandidier, Droit pénal général, Ed.
Montchrestien, Paris, 1988, pag. 246
2 A.Vitu, Contrainte morale ou état de nécésité, publicată la http://ledroitcriminel.free.fr
3 L.Dupont, C.Fijnaut, International Encyclopedia of Law, National Monographs: Belgium, pag. 57
4 J.J.Haus, Principes generaux du droit pénal bèlge.
5 Cronique semestrielle de jurisprudence, Revue de droit pénal et criminologie, nr. 12/2000, pag. 1109
6 L.Dupont, C.Fijnaut, International Encyclopedia of Law, National Monographs: Belgium., pag. 75 și urm.
7 Cronique semestrielle de jurisprudence, Revue de droit pénal et criminologie, nr. 5/2005
8 Cronique semestrielle de jurisprudence, Revue de droit pénal et criminologie, nr. 5/2002
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Legea penală elveţiană, reglementează în art. 113, ca formă atenuată a infracţiunii de omor, situaţia în care infractorul comite acţiunea de ucidere, fiind pradă unei emoţii violente care datorită
circumstanţelor comiterii faptei poate fi considerată scuzabilă, sau fiind într-o stare de dezorientare
profundă. S-a precizat în literatura de specialitate1 că emoţia, în sensul art. 113, este o pornire interioară de natură afectivă care limitează considerabil capacitatea de autocontrol. Legiuitorul face însă
precizarea că nu este suficientă simpla existenţă a stării de emoţie, fiind necesar ca, raportat la circumstanţele comiterii faptei, aceasta să aibă caracter scuzabil. În acest sens, instanţele judiciare au
decis că nu este suficient ca emoţia să se datoreze exclusiv sau în principal unui impuls egiost sau
josnic, ci dimpotrivă, trebuie să fie justificată de evenimente exterioare – provocare, ofensă nemeritată, stare de necesitate, care să cauzeze această stare. În ceea ce privește starea de dezorientare
profundă, semnifică faptul că infractorul a fost supus unei presiuni psihologice considerabile, de-a
lungul unei perioade de timp îndelungate (cu titlu de exemplu, cazul unei mame care își ucide copilul bolnav incurabil, deoarece nu mai poate să îl vadă suferind și să îndure această situaţie)2. Cele
două stări psihice care caracterizează forma atenuată a omorului sunt profund diferite, deoarece
emoţia violentă presupune faptul că autorul reacţionează sub imperiul unui sentiment subit într-o
manieră mai mult sau mai puţin instantanee, pe când dezorientarea profundă vizează o stare de
emoţie mocnită timp îndelungat, care se intensifică progresiv, până când infractorul, aflat sub influenţa acestei stări, nu mai vede altă soluţie decât comiterea faptei. Întenţia repentină este mai evidentă în primul caz, dar exsitenţa sa nu este cu desăvârșire exclusă nici în cea de-a doua situaţie.
Art. 33 C.pen.elveţian, reglementează legitima apărare, prevăzând în al. 2 că cel care, respingând un atac, depăşeşte limtele unei apărări legitime,va beneficia de atenuarea pedepsei. În situaţia
în care excesul de apărare este cauzat de o stare scuzabilă de tulburare sau emoţie cauzată de atac,
nu se va aplica nici o pedeapsă. Prevederea este întrucâtva similară celei cuprinse în legislaţia penală română, existând cerinţa proporţionalităţii dintre atac și apărare. Această proporţionalitate
nu se va aprecia în mod matematic, ci în funcţie de toate circumstanţele existente la locul și momentul comiterii faptei (gravitatea atacului, mijlocul utilizat, condiţile în care acesta este folosit)3.
În ceea ce privește starea de tulburare scuzabilă, s-a arătat că ea poate fi cauzată de caracterul
neașteptat al atacului. În orice caz, această stare trebuie să-și aibă rădăcinile în atacul din partea
victimei și nu într-unele împrejurări exterioare.
Depășirea limitelor stării de necesitate, constituie și ea o circumstanţă atenuantă, reglementată de art. 34 C.pen.elveţian. Astfel, autorului faptei i se va atenua pedeapsa în situaţia în care a
putut să-şi dea seama că în mod rezonabil, proprietarului bunului ameninţat, i se putea cere sacrificarea acestuia. De asemenea, textul legal precizează că acţiunea de salvare este licită, dacă bunul
salvat este de valoare superioară celui sacrificat şi este ilicită dar nepedepsibilă în situaţia în care cele
două bunuri sunt de valoare comparabilă.
Doctrina penală italiană recunoaște intenţiei repentine (dolo d’impeto) caracterul unei forme
a intenţiei de o intensitate mai redusă, condiţionată de faptul că rezoluţia infracţională este instantanee și imediat urmată de acţiunea incriminată de lege4. În plus, codul penal italian reglementează în art. 62 pc. 2 ca circumstanţă atenuantă, săvârșirea faptei în stare de mânie, determinată de un fapt injust al altei persoane. Existenţa acestei circumstanţe este dublu condiţionată, de
un element de natură obiectivă și de unul de natură subiectivă5. În primul rând, este necesar să
1
2
3
4

J.Hurtado Pozo, Droit pénal. Partie spéciale, publicată la http://www.tsr.ch
J.Hurtado Pozo, Droit pénal. Partie spéciale.
J.Hurtado Pozo, Droit pénal. Partie spéciale
F.Mantovani, Diritto penale. Parte generale, pag. 340; F.Ramacci, Corso di diritto penale. Parte generale, G.Giappichelli Editore, Torino, 2001, pag. 431; A.Pagliaro, Principi di diritto penale, pag. 473
5 G.Fiandaca, E.Musco, Diritto penale. Parte generale, pag. 403; F.Mantovani, Diritto penale. Parte
generale, pag. 429
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existe un fapt injust al altei persoane. S-a apreciat1 că acest fapt provocator nu este necesar să aibă
caracter infracţional, fiind suficient să fie injust din punct de vedere moral sau social. Condiţia referitoare la existenţa actului este îndeplinită și în situaţia în care actul este just dar modalitatea
efectuării lui (jignitoare sau crudă) sau motivul efectuării lui (ranchiună, dispreţ) sunt de natură să
provoace starea de mânie a infractorului2. În al doilea rând, existenţa acestei circumstanţe atenuante este condiţionată de un element de natură subiectivă, starea de mânie a infractorului. Această
stare constă într-o tulburare de nestăpânit care atenuează capacitatea de autocontrol a autorului
infracţiunii. Și în practica judiciară s-a decis că starea de mânie constă într-un sentiment de agitaţie
intensă și tuburare profundă, de natură să altereze funcţionalitatea factorilor inhibitori, fiind din
acest motiv, diferită de ură sau răzbunare3. În ceea ce privește perioada de timp care desparte riposta de actul provocator, nu este necesar ca ea să fie extrem de scurtă, deoarece este posibilă reţinerea
scuzei provocării și în situaţia în care infracţiunea este comisă la o oarecare perioadă de timp după
faptul injust, cu condiţia ca starea de mânie a infractorului să se „reaprindă” în momentul comiterii
faptei4. Autorul infracţiunii comise în aceste împrejurări poate fi și altă persoană decât cea împotriva căreia a fost îndreptat faptul injust, fie un spectator indignat, fie cineva legat de cel provocat prin
relaţii de rudenie sau prietenie. S-a făcut observaţia5 că legătura existentă între cel provocat și infractor poate să aibă ca temei, în funcţie de împrejurările faptei, chiar și identitatea de rasă sau naţionalitate. În cele din urmă, chestiunea proporţionalităţii dintre actul injust și ripostă este controversată
în doctrină deoarece, dacă unii autori nu consideră necesară o atare proporţie6, există alţii care afirmă că legătura cauzală dintre actul provocator și ripostă este întreruptă în situaţia în care între
acestea există o gravă disproporţie7. În același sens, în practica instanţelor italiene8 s-a decis că nu
subzistă circumstanţa atenuantă a stării de provocare în situaţia în care nu se poate constata un raport de cauzalitate psihologică între acţiunea victimei și reacţia infractorului, dată fiind disproporţia vădită între cele două împrejurări.
Cu privire la depășirea limitelor legitimei apărări și ale stării de necesitate, art. 55 C.pen.italian reglementează excesul culpabil, prevăzând că atunci când, în cursul comiterii unei fapte în condiţiile art. 51, 52 (legitima apărare), 53, 54 (starea de necesitate), dacă se depăşesc din culpă limitele impuse de lege (...) sau de necesitate, se aplică dispoziţiile referitoare la infracţiunile din culpă, în
situaţia în care fapta comisă este incriminată în ipoteza săvârşirii ei cu această formă de vinovăţie.
Pe marginea acestei dispoziţii legale, în literatura de specialitate9 s-a remarcat că excesul de apărare poate fi comis cu intenţie, din culpă sau fără vinovăţie. În situaţia excesului intenţionat, responsablitatea autorului este stabilită pentru fapta comisă cu intenţie, dar pedeapsa va fi atenuată.
Raţiunea acestei atenuări este dată, în opinia noastră, de caracterul repentin al intenţiei.
Doctrina penală spaniolă admite10 existenţa unei forme atenuate a intenţiei, denumită dol repentin
sau impetuos, existentă în situaţia în care actul infracţional, rezultat al manifestării de voinţă, se produce
sub imperiul unui impuls. De existenţa aceste modalităţi a intenţiei sunt condiţionate anumite
1 F.Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte generale, pag. 455; C.Fiore, Diritto penale. Parte generale II, UTET, Torino, 1995, pag. 32; A.Pagliaro, Principi di diritto penale, pag. 473
2 F.Ramacci, Corso di diritto penale. Parte generale, pag. 431; F.Mantovani, Diritto penale. Parte generale, pag. 429; F.Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte generale, pag. 456
3 Tribunale di Sanremo, sent. 7/9/1995 N. 187/95, publicată la http://digilander.iol.it
4 C.Fiore, Diritto penale. Parte generale II, pag. 23
5 F.Mantovani, Diritto penale. Parte generale, pag. 429
6 F.Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte generale, pag. 456
7 F.Mantovani, Diritto penale. Parte generale, pag. 429
8 Tribunale di Sanremo, sent. 6/11/1995 N. 260/95, publicată la http://digilander.iol.it
9 C.Cassani, L’elemento soggetivo nelle cause di giustificazione, publicată la http://www.filodiritto.com
10M.Cobo del Rosal, T.Anton Vives, Derecho penal. Parte general, Ed. Tirant lo blanch, Valencia, 1999,
pag. 626; M.Garcia Aran, F.Munoz Conde, Derecho penal. Parte general, Ed. Tirant lo blanch, Valencia,
1999, pag. 534; S.Mir Puig, Derecho penal. Parte general, pag. 633
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circumstanţe atenuante. Astfel, art. 21 C.pen.spaniol, enumeră ca și împrejurări care atenuează responsabilitatea penală, prevăzând la pc. 1 cauzele justificative, în situaţia în care nu sunt îndeplinite toate condiţiile legale pentru ca răspunderea penală să fie înlăturată ( între acestea legitima apărare, starea de necesitate,
o teamă de nestăpânit), iar la pc. 3 comiterea faptei sub influenţa unor stimuli foarte puternici care au cauzat
în psihicul infractorului o stare de tulburare, o obsesie sau altă stare emoţională de aceeaşi intensitate.
În ceea ce privește prima situaţie, cea cauzelor de justificare incomplete, este evident faptul că
disproporţia existentă între atac și apărare, respectiv între bunul salvat și cel sacrificat, va putea fi
interpretată ca circumstanţă atenuantă1. O situaţie specială este cea a cauzei justificative a temerii
de nestăpânit. Așadar, persoanei aflate sub imperiul unei temeri de nestăpânit îi este alterată în
așa măsură capacitatea de autocontrol, încât deși comite o faptă prevăzută de legea penală, date
fiind condiţiile în care aceasta a avut loc, autorului nu i s-ar fi putut pretinde altă atitudine. În
argumentarea necesităţii reglementării unei astfel de împrejurări, s-a afirmat2 că un drept penal
democratic nu poate fi un drept al eroilor, ci unul adaptat majorităţii subiecţilor. Caracterul de
nestăpânit al sentimentului de teamă, se apreciază în funcţie de poziţia autorului, privit cu tote
cunoștinţele și particularităţile sale de natură fizică și psihică3. Per a contrario, apare evident faptul că în situaţia în care starea de teamă nu este de nestăpânit, nu va exista o cauză justificativă ci
doar o circumstanţă atenuantă, pentru infracţiunea comisă în condiţiile intenţiei repentine.
În ceea ce privește cea de-a două situaţie, comiterea faptei sub influenţa unor stimuli foarte puternici care au cauzat în psihicul infractorului o stare de tulburare, o obsesie sau altă stare emoţională de
aceeaşi intensitate, atenuarea gradului de răspundere penală se fundamenteză pe ideea că, dată fiind
starea specifică în care se află autorul infracţiunii, capacitatea de autocontrol a acestuia este diminuată, fără a fi înlăturată. În ceea ce privește conţinutul acestei circumstanţe atenuante, starea de tulburare semnifică o emoţie subită și de scurtă durată (de exemplu mânia), în timp ce obsesia presupune o alterare psihică de oarecare durată (de exemplu gelozia sau invidia). Caracterul atenuant al
acestor circumstanţe este condiţionat de o anumită intensitate a stărilor respective, de natură a genera o alterare profundă a conștiinţei și voinţei autorului, de natură a rupe mecanismele inhibitorii,
determinând nașterea stării de tulburare sau obsesie4. Din acest motiv, în practica judiciară5 s-a
statuat că la limita superioară a stării de tulburare sau obsesie cu efect atenuant, se situează starea de
iresponsabilitate temporară, în timp ce la limita inferioară se află simpla stare de tulburare, fără relevanţă în privinţa atenuării răspunderii penale. Ca atare, s-a apreciat6 că simplul fapt că unul dintre
membrii cuplului a încetat să mai aibă sentimente de afecţiune, sau și-a exprimat dorinţa de a pune
capăt relaţiei conjugale sau de cuplu, nu poate fi considerat de natură a genera starea de tulburare
sau obsesie suficient de intensă încât să dobândească valenţe atenuante. În ceea ce privește stimulul
generator, legea penală spaniolă nu face referire la actul provocator, motiv pentru care jurisprudenţa7 a statuat că stimulii generatori ai stării de tulburare sau obsesie, trebuie să fie importanţi, să aibă
caracter relevant fie din perspectiva ordinii sociale, fie din perspectiva subiectivă a autorului.
Deși aparent asemănătoare stării de provocare, circumstanţa reglementată de legiuitorul spaniol se va putea reţine indiferent de cauza stării specifice în care se află infractorul. În acest sens,
s-a subliniat8 că această circumstanţă nu are legătură cu mobilul care l-a determinat pe infractor
să acţioneze și de accea este regretabilă tendinţa instanţelor judiciare spaniole de a o reţine doar
1 A.Calderon, J.Cochlan, Derecho penal. Parte general, pag. 206
2 Luis Belestá Segura, ¿Qué queda del principio de culpabilidad en el Código Penal de 1995? Examen
del artículo 5. (Octubre 2000), http://www.juridicas.com.
3 S.Mir Puig, Derecho penal. Parte general, pag. 624
4 Audiencias Provinciales Lleida, sent. 20.12.2002, publicată în Actualidad Penal n. 13/2003, pag. 947-952
5 Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, sent. 4.11.2002, publicată în Actualidad Penal n. 9/2003, pag. 627-631
6 Audiencias Provinciales Salamanca, sent. 8.10.2002, publicată în Actualidad Penal n. 10/2003, pag. 718-728
7 Audiencias Provinciales Burgos, sent. 20.05.2002, publicată în Actualidad Penal n. 37/2002, pag. 2639-2647
8 S.Mir Puig, Derecho penal. Parte general, pag. 636
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în situaţia în care starea de tulburare sau obsesia este cauzată de comportamentul ilicit al victimei1. Actualul modul de reglementare al circumstanţei atenuante în cauză a fost indirect criticat
în literatura de specialitate2, apreciindu-se superioritatea vechii reglementări legale, care condiţiona reţinerea stării pasionale de atitudinea victimei.
În sistemul de drept anglo-american intenţiei repentine i se recunoaște efectul atenuant, fie
prin reglementarea circumstanţei atenuante a stării de provocare, fie prin incriminarea, ca formă
atenuată a infracţiunii de omor, a acţiunii de ucidere realizată în condiţiile unei tulburări (crime
of passion). În ceea ce privește circumstanţa stării de provocare, aceasta se poate reţine în situaţia
în care infracţiunea este comisă sub influenţa unei tulburări extreme de ordin mental sau emoţional, tulburare pentru a cărei prezenţă există o explicaţie rezonabilă3. Cu privire la actul provocator, acesta este descris ca fiind o violenţă sau o insultă nejustificată, de așa natură încât este suficientă pentru a priva o persoană obișnuită de capacitatea de a se autocontrola. Modalităţile sub care
acest act se poate manifesta sunt variate (violenţe, insulte, lipsire de libertate în mod ilegal, adulterul flagrant, surprinderea de către părinte a molestării sexuale a copilului său), dar simplele
cuvinte adresate victimei nu sunt suficiente, decât în situaţia în care exprimă intenţia unei agresiuni, însoţite fiind de unele acţiuni care vădesc caracterul iminent al agresiunii4. În acest context,
condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a se putea reţine scuza provocării sunt existenţa unei
violenţe sau insulte nejustificate, acest act să genereze o stare de tulburare, infracţiunea să fie comisă într-un interval de timp relativ scurt5.
În demersul delicat al stabilirii existenţei și dimensiunilor stării de tulburare, sistemul angloamerican evidenţiază necesitatea unui dublu test6. Un prim criteriu, de natură subiectivă, impune
stabilirea împrejurării dacă actul provocator a generat în psihicul infractorului în cauză starea de
tulburare care a cauzat pierderea capacităţii de autocontrol. Cel de-al doilea criteriu, de natură
obiectivă, impune analizarea împrejurării dacă un om normal, mediu, ar fi reacţionat asemeni
inculpatului. Luarea în considerare a acestor împrejurări va permite stabilirea de către organele
judiciare a atitudinii psihice a autorului infracţiunii.
În acest context, se impune precizarea suplimentară că sistemul legislativ anglo-american admite reţinerea circumstanţei atenuante a stării de tulburare atât în situaţia în care între atitudinea
subiectului pasiv al infracţiunii comise și starea de tulburare există o legătură cauzală7 și în situaţia în care starea în care se află infractorul nu este cauzată de comportamentul victimei8.
În ceea ce privește depășirea limitelor legitimei apărări, în literatura de specialitate s-a apreciat9
că în situaţia în care este o persoană este atacată în mod ilicit, deși pentru justificarea faptei acţiunea
de apărare trebuie să fie proporţională, nu se poate face abstracţie de faptul că în asemenea circumstanţe unele persoane nu pot respecta această condiţie. De aceea, dacă acestor persoane le va
fi parţial imputabilă fapta comisă în asemenea împrejurări, se impune ca și pedepsa să fie redusă
proporţional cu caracterul parţial al imputabilităţii faptei.
1 Această tendinţă își găsește justificarea în faptul că vechiul Cod penal spaniol reglementa ca circumstanţă
atenuantă faptul de a fi comis infracţiunea ca urmare a unei provocări sau ameninţări din partea victimei.
2 K.Machado Sanchez, La regulacion de las Circunstancias Atenuantes en varias legislaciones penales,
Noticias Juridicas, publicată la http://www.juridicas.com
3 R.Buddell, Crime of passion, publicată la http://web.ukonline.co.uk; C. Finkelstein, Excuses and Dispositions in Crimnal Law, Buffalo Criminal Law Review, 2002, Vol.6(2), publicată la http://wings.buffalo.edu
4 S.Bronitt, Defences: Provocation, publicat la http://law.anu.edu.au
5 în practica instanţelor din Marea Britanie s-a reţinut această circumstanţă și în situaţia în care riposta a
survenit după câteva ore; în acest sens, a se vedea site-ul http://zerotolerance.ca
6 W.Hesketh, The Meaning of Murder, publicată la http://www.sprocket.co.uk,
7 Mitchell N. Berman, Justification And Excuse, Law And Morality, publicată la http://law.duke.edu
8 D.Cheney, Provocation, publicată la http://www.ukc.ac.uk
9 F.Lareau, Legitime défense et théorie, publicată la http://home.achilles.net
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Rezumat
Considérées d’être les plus anciennes activités de la société humaine, la médecine et le droit ont
comme objet d’étude l’homme, comme être biologique avec une existence éphémère, un vrai miracle
de la nature, mais soumis aux vicissitudes des maladies et au risque du décès d’un côté, mais aussi,
en tant qu’être social, impliqué dans les rapports juridiques pour la réalisation de ses propres intérêts.
La vie et la santé de l’homme sont des droits naturels, caractérisés sous aspect génétique par unicité et
originalité, ce qui implique l’obligation de leur protection, par l’assurance de l’assistance médicale d’un haut
niveau professionnel et de compétence, conformément aux plus récentes recherches des sciences médicales.
Dans l’étude consacrée au responsabilite médical, on se propose de présenter les reglemenations
legales.Toutes ces informations vont constituer le point de départ dans notre analyse concernant à la
nature juridique et aux conditions de l’erreur médicale, dans son acception “d’erreur professionnelle”.
În ultimele decenii, tendinţa de desprindere a unor reglementări juridice și structurarea lor în
noi ramuri de drept, având drept criteriu specificul anumitor raporturi juridice, este o trăsătură a
sistemelor de drept europene, confruntate cu multitudinea și varietatea dispoziţiilor legale aplicabile unui anumit domeniu de activitate.
Astfel, unele sisteme de drept consideră dreptul medical ca o ramură de sine stătătoare,1 altele doar
o parte a dreptului sănătăţii2. Susţinătorii dreptului medical au definit această ramură de drept ca fiind
„ansamblul raporturilor juridice existente între, pe de o parte, cei care exercită profesiunile medicale întrun cadru privat sau în spital şi, pe de altă parte, pacienţi şi raporturile acestora cu societatea”3. În prezent,
în ţara noastră, acţiunile întreprinse în vederea înfăptuirii reformei în domeniul sănătăţii, inclusiv în
plan legislativ, contribuie la prefigurarea, mai timidă, dar sigură, a unei noi ramuri de drept, dreptul
medical, cu toate că în doctrina noastră această idee nu este unanim împărtășită4.
1 A. T. Moldovan, ”Tratat de drept medical”, Editura All Beck, București, 2002, p. 5. Autorul precizează
principiile care stau la baza acestei noi ramuri de drept: legalitatea actului medical, garantarea dreptului
la asistenţă medicală, dreptul la o a doua opinie în aceeași cauză medicală, autodeterminarea, inviolabilitatea și intangibilitatea corpului uman..
2 În dreptul belgian, dreptul medical este recunoscut ca reprezentând ”o parte a dreptului sănătăţii care poate fi
descris ca totalitate a regulilor de drept ce au legătură directă cu grija pentru sănătate şi adaptarea dreptului civil,
administrativ şi penal în context” (H.Nys,” Medisch Recht”, 2000, p.1, citat de A. T. Moldovan, op.cit., p. 5).
3 Definiţia aparţine autorilor austrieci J.Missliwety, A.Ellinger, ”Recht fur Aerzte und Medizinstudenten”, ed.a 2 a, citaţi de A.T.Moldovan, op. cit., p. 5.
4 Dintre definiţiile date în literatura juridică română dreptului medical menţionăm:
“Suma normelor juridice ce reglementează comportamentul profesional al personalului medical, precum şi raporturile juridice specifice domeniului sanitar, si care conferă drepturi şi obligaţii participanţilor la aceste raporturi”-G.
Năsui, “Practica medicală. Ghid juridic”, Editura Teora, București, 2000, p.70.
“Ansamblul normelor juridice ce reglementează raporturile juridice profesionale patrimoniale şi nepatrimoniale stabilite între cei care exercită profesiuni medicale şi pacienţi, precum şi raporturile specifice instituţiilor sanitare, caracterizate prin poziţia de egalitate juridică a participanţilor la aceste raporturi juridice”, A.T.Moldovan, op.cit.p.5.
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Codul de deontologie medicală, adoptat în anul 2005, a consacrat, cu valoare de principiu,
ideea potrivit căreia sănătatea omului este ţelul suprem al actului medical. Prin întreaga sa activitate profesională, medicul trebuie să apere sănătatea fizică și mentală a pacientului, să aline suferinţele acestuia, să respecte viaţa și demnitatea lui, acţionând fără nici o discriminare, atât pe timp
de pace, cât și pe timp de război1.Scopul principal al exercitării profesiilor medicale, îndeosebi cea
de medic, este aceea de a asigura sănătatea cetăţenilor, în primul rând prin prevenirea îmbolnăvirilor, apoi prin investigarea, diagnosticarea și efectuarea intervenţiilor, pentru vindecarea sau
ameliorarea stării lor de sănătate, în vederea reintegrării în viaţa socială.2
În domeniul medical, relaţia dintre medic și pacient se stabilește în cadrul activităţilor specifice de diagnosticare, tratare, vindecare sau doar de ameliorare a stării de sănătate a acestuia.
Denumite generic în literatura juridică „raporturi de sănătate” 3, aceste raporturi juridice au un
caracter interdisciplinar, dată fiind complexitatea și diversitatea drepturilor și obligaţiilor asumate de părţi.4 Obligaţiile medicului în cadrul acestor raporturi pot fi definite ca fiind acele
îndatoriri privind alegerea unei conduite profesionale și morale adecvate pentru diagnosticarea, tratamentul și îngrijirea pacientului, cu respectarea drepturilor lui, pentru vindecarea sau
alinarea suferinţelor sale.
În capitolul II al Codului de deontologie medicală, sunt enumerate îndatoririle medicului:
asigurarea independenţei profesionale, respectarea secretului profesional, interzicerea eutanasiei
şi atentării la viaţa şi integritatea fizică a persoanei, obligativitatea acordării asistenţei medicale, perfecţionarea profesională continuă, asigurarea integrităţii morale şi prestigiului medicului.
În prezentul studiu, ne propunem o prezentare selectivă a celor mai importante prevederi din
legislaţia din România privind reglementarea instituţiei răspunderii medicale.
Ab initio se cuvine să precizăm faptul că și în acest domeniu, asistăm la un amplul proces al
„reconstrucţiei răspunderii civile” prin armonizarea legislaţiei naţionale cu legislatia europeană și
internaţională. Tendinţa manifestată este aceea a recunoașterii unei noi răspunderi pentru

1 Codul de deontologie medicală a fost adoptat prin Declaraţia de la Geneva din anul 1948, iar Codul Internaţional al Eticii Medicale a fost aprobat de către Asociaţia Naţională Medicală.
2 Codul deontologic al Colegiului medicilor, art.82-85 prevede cele mai importante obligaţii ale medicului faţă de
societate:-obligaţia de a se îngriji de repectarea normelor de igienă și profilaxie, semnalând bolnavului și celor din
jurul său responsabilitatea care le revine în acest sens ; obligaţia de a aduce la cunoștiinţa publică orice situaţie de
natură a influenţa starea de sănătate a colectivităţii ; obligaţia de a participa la serviciu de gardă, zi și noapte ;
obligaţia de a susţine orice acţiune întreprinsă de autorităţile competente în scopul protecţiei sănătăţii.
3 E. Lupan, „Raporturile juridice de protecţie a mediului de viaţă al populaţiei”, în Revista „Dreptul”, nr.
12 din 1997, p. 9. Autorul argumentează ideea potrivit căreia protecţia mediului de viaţă al populaţiei în
general este parte componentă a activităţii globale de protecţie a mediului, având în vedere faptul că
reglementările privind igiena și modul de viaţă a omului au fost elaborate în baza și pentru aplicarea
legilor generale privind protecţia mediului.
4 Astfel, raporturile medicale sunt supuse reglementărilor din mai multe ramuri de drept: civil ( răspunderea contractuală și cea delictuală), dreptul comercial (furnizarea de servicii medicale, organizarea cabinetelor medicale, comercializarea medicamentelor etc.), dreptul muncii (angajarea personalului medical printrun contract individual de muncă, răspunderea disciplinară și cea materială ), dreptul familiei (referitor la
cazurile care pot constitui motive pentru anularea căsătoriei sau pentru divorţ, stabilirea pensiei de întreţinere în raport de starea de sănătate a persoanei), protecţia mediului (impactul daunelor ecologice asupra
vieţii și sănătăţii populaţiei), dreptul administrativ ( organizarea și funcţionarea instituţiilor sanitare ), dreptul constituţional ( garantarea dreptului fundamental al omului la viaţă, sănătate și integritate corporală),
dreptul penal (infracţiunile săvârșite în exercitarea activităţilor de asistenţă medicală, precum uciderea din
culpă, vătămarea corporală, divulgarea secretului profesional, abuzul în serviciu contra intereselor

persoanelor, neglijenţa în serviciu) etc.
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prejudicii, o răspundere profesională1(sau o răspundere a profesioniştilor) într-un domeniu de
mare interes, care a cunoscut în ultimele decenii o evoluţie spectaculoasă.
I.Cadrul legal al exercitării profesiilor medicale.Dispoziţii legale interne și internaţionale.
Dintre izvoarele așa zisului drept medical menţionăm, în primul rând, Constituţia României,
acest „summum axiologic” al celor mai importante norme juridice ale sistemului nostru de drept.
Drepturile fundamentale ale cetăţeanului sunt drepturile esenţiale pentru viaţa, libertatea și demnitatea acestuia, indispensabile pentru libera dezvoltare a personalităţii sale. Titlul II din Constituţie,
este intitulat „Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor” și cuprinde, alături de
o prezentare detailată a acestora, și garanţii de natură să asigure respectarea lor. Dintre acestea, sunt
garantate dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică(art.22)2 și dreptul la ocrotirea sănătăţii(art.33)3.
Art.43 din Constituţie se referă la nivelul de trai al populaţiei, sens în care statul este obligat să ia măsuri
de dezvoltare economică și protecţie socială, de natură să asigure un trai decent, iar alin.2 al acestui
articol consacră dreptul cetăţenilor la asistenţă medicală în unităţile sanitare de stat.
Eveniment legislativ remarcabil, Legea nr. 95 din 14 aprilie 20064 are drept obiect de reglementare reforma în domeniul sănătăţii publice, aceasta fiind considerată un „obiectiv de interes major”.
Protejarea și promovarea sănătăţii populaţiei României sunt ridicate la nivel de obiectiv politicolegislativ, parte din amplul demers al procesului integrării ţării noastre în Uniunea Europeană. Pentru prima dată, legiuitorul a cuprins într-un singur act normativ o reglementare unitară a problemelor privind întregul sistem sanitar din ţara noastră, conformă normelor dreptului comunitar
european, abrogând în mare parte reglementările precedente. Act normativ de mare amploare, cu
17 titluri în care sunt cuprinse 863 de articole, Legea reglementează organizarea sistemului naţional de sănătate publică, exercitarea profesiunilor medicale, răspunderea medicală, asigurările
sociale de stat și private, respectiv producerea, prescrierea și distribuirea medicamentelor. Fiecare
titlu cuprinde în partea finală prevederi referitoare la transpunerea Directivelor Uniunii Europene, în amplul proces de armonizare a legislaţiei naţionale cu cea comunitară.
Se cuvine să menţionăm și izvoarele internaţionale care cuprind prevederi aplicabile raporturilor
juridice din domeniul medical: Declaraţia Universală a Drepturilor Omului,5 proclamată la 10 decembrie 1948 de Adunarea generală a Naţiunilor Unite, Constituţia Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii6 și
1 Arătăm faptul că şi în alte domenii, cum ar fi protecţia consumatorului, s-a invocat răspunderea
profesionnală, ca fiind o categorie distinctă, potrivit domeniului de activitate.
2
Art.22(1).Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate.
(2). Nimeni nu poate fi supus torturii şi nici un fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant.
(3).Pedeapsa cu moartea este interzisă.
3
Art.33(1).Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat.
(2).Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice.
(3).Organizarea asistneţei medicale şi a sistemului de asigurări sociale pentru boală, accidente, maternitate şi recuperare, controlul exercitării profesiilor medicale şi a actvităţii paramedicale, precum şi alte
măsuri de protecţie a sănătăţii fizice şi mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii.
4
Legea nr. 95 din 2006 a fost publicată în M.Of. nr. 372, Partea I, din 28 aprilie 2006, iar ulterior a fost
modificată prin următoarele acte :O.G. nr. 35 din 2006; O.U.G nr.72 din 2006, modificată și aprobată
prin Legea nr. 34 din 2007; O.U.G. nr. 88 din 2006; O.U.G. nr. 104 din 2006. În cuprinsul prezentului
studiu, vom face referiri la acest act normativ, invocând „Legea”.
5 Declaraţia enunţă drepturile și libertăţile fundamentale care trebuie garantate oricărei fiinţe umane
Art.5 paragraful 1 prevede: ”Orice persoană are dreptul la un nivel de viaţă corespunzător asigurării sănătăţii sale, bunăstării proprii şi a familiei, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea şi locuinţa, îngrijirea medicală precum şi serviciile sociale…”
6 În preambulul acestei Constituţii, paragraful 4, se arată: ”O stare perfectă de sănătate pe care poate să o
atingă un om constituie un drept fundamental al oricărei fiinţe umane, indiferent de rasă, religie, vederi
politice, situaţie economică şi socială ».
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Pactul internaţional referitor la drepturile economice, sociale şi culturale. Dintre actele comunitare invocăm Convenţia pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane cu privire la aplicarea
biologiei şi medicinii, încheiată la 19 noiembrie 1996 de către Comitetul de Miniștri al Consiliului
Europei, adoptată la Oviedo, în 4 aprilie 1997 și ratificată de 40 de state semnatare.1
II. Reglementarea răspunderii medicale, în lumina prevederilor Legii nr. 96 din 2006.
Titlul XV din Lege reglementează „Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului
de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice”, fiind pentru prima dată sintetizate într-un
text legal condiţiile angajării acestei răspunderi.
Este invocată „răspunderea civilă”, cu precizarea că aceasta nu înlătură angajarea răspunderii
penale, dacă fapta care a cauzat prejudiciul constituie infracţiune, conform legii (art. 642 alin. 5).
Personalul medical răspunde disciplinar pentru încălcarea normelor Codului deontologic.
Dispoziţiile Legii privind răspunderea medicală sunt speciale, fiind de strictă aplicabilitate în
acest domeniu. În măsura în care sunt insuficiente sau este necesară interpretarea lor, vor fi invocate prevederile cu un caracter general din Codul civil, privind condiţiile răspunderii civile, contractuală, respectiv cea delictuală (art.998-999).
1. Calitatea de „persoană responsabilă” revine personalului medical, fiind incluși în această
categorie: medicul, medicul dentist, farmacistul, asistentul medical şi moaşa care acordă servicii
medicale, potrivit art. 642 alin.1 din Lege, alături de care sunt invocaţi și furnizorii de produse şi
servicii medicale, sanitare şi farmaceutice.
2. Faptul ilicit generator de responsabilitate, denumit „malpraxisul” a fost definit ca fiind
„eroarea profesională săvârşită în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare
de prejudicii asupra pacientului”.
Constituie „fapte ilicite delictuale” încălcarea de către personalul medical a obligaţiilor privind
acordarea îngrijirilor medicale, în toate situaţiile, indiferent de starea pacientului, potrivit nevoilor acestuia, precum și nerespectarea obligaţiilor de confidenţialitate şi obţinerea acordului informat. Aceste
fapte pot fi acţiuni sau inacţiuni și se află în legătură de cauzalitate cu prejudiciul suferit de pacient.
a).Obligativitatea acordării asistenţei medicale sintetizează esenţa obligaţiilor care incumbă personalului medical. Sunt reglementate doar acele situaţii în care personalul medical a acceptat, în prealabil, persoana ca pacient, criteriile urmând a fi stabilite prin norme metodologice (art. 652 alin.1). Refuzul privind acordarea îngrijirilor medicale trebuie legal justificat, dat fiind faptul că această omisiune
poate pune în pericol evoluţia stării de sănătate a pacientului, riscul decesului acestuia.
Sunt interzise discriminările pe criterii etnice, religioase și de orientare sexuală sau pe alte
criterii interzise de lege (art. 652 al.2)
Atunci când lipsa asistenţei medicale poate pune în pericol, în mod grav și ireversibil, sănătatea sau
viaţa pacientului, medicul are obligaţia de a accepta pacientul și a-i acorda îngrijirile necesare(art. 652
alin. 3).Relaţia personalului medical cu pacientul încetează în trei situaţii: odată cu vindecarea bolii, la
cererea expresă a pacientului sau atunci când acesta este îndrumat către un alt medic, deoarece pacientul manifestă o atitudine ostilă și sau ireverenţioasă ori acest medic are competenţe sporite(art. 653).
b)..Medicul, medicul dentist, asistentul medical și moașa sunt obligaţi să obţină acordul informat al
pacientului pentru a fi supus la metode de prevenţie, diagnostic și tratament, cu potenţial de risc pentru acesta (art. 649). Obligaţia de informare a pacientului se referă la: diagnostic, natura și scopul
tratamentului, riscurile și consecinţele tratamentului propus, pericolele la care se expune fără aplicarea
tratamentului. Acordul pacientului trebuie exprimat în formă scrisă, după o informare completă, la un
nivel accesibil, pentru a se dovedi îndeplinirea acestei obligaţii, eliminând orice suspiciune. Cazurile în
care nu vor fi aplicabile aceste dispoziţii sunt cele în care pacientul nu are discernământ, iar reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiată nu pot fi contactaţi, datorită situaţiei de urgenţă.
1
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România a semnat convenţia la 4 aprilie 1997.

c).Confidenţialitatea informaţiilor se referă la obligaţia nedeconspirării informaţiilor dosarului medical, precum și a oricărei date referitoare la starea de sănătate a pacientului, chiar și după decesul
acestuia, ca o măsură de protecţie a vieţii sale private. La cererea lui expresă sau în caz de deces medicul
va informa familia cu privire la starea lui de sănătate, oferind toate informaţiile pe care le deţine.
Potrivit Legii, personalul medical răspunde chiar și în situaţia în care depășește limitele competenţe sale, cu excepţia cazurilor de urgenţă în care nu este disponibil personalul medical ce are
competenţa necesară(art.642 al.4).
III. Răspunderea medicală pentru prejudiciile cauzate prin activitatea conjugată a mai
multor specialiști.
În categoria prestatorilor de servicii medicale, alături de medici, își desfășoară activitatea infirmiere, asistenţi medicali, paramedici, tehnicieni. Acest personal auxiliar acţionează din dispoziţia, sub îndrumarea și supravegherea medicilor, având sarcini bine definite, potrivit calificării
și competenţei profesionale, în activităţile de prevenţie, diagnosticare și tratament a pacienţilor.
În situaţia în care la prejudicierea pacientului au contribuit mai multe persoane, potrivit prevederilor art. 643 al.1 din Lege, distribuirea despăgubirilor datorate victimei se va face ”proporţional cu gradul de vinovăţie al fiecăruia”. Rezultă că răspunderea participanţilor va fi stabilită potrivit implicării lor în producerea pagubei, după criteriul culpabilităţii fiecărui participant. Considerăm că textul, în această formulare, ar fi aplicabil doar acelor situaţii în care eroarea profesională a personalului medical constă în adoptarea unei conduite culpabile, deoarece în toate celelalte situaţii nu poate fi stabilită, pe acest criteriu, participaţiunea fiecăruia în cauzarea prejudiciului. O posibilă formulare pe care o considerăm în acord cu celelalte prevederi referitoare la fundamentul răspunderii ar fi” proporţional cu eroarea profesională a fiecăruia”. În situaţia în care
implicarea nu va putea fi astfel stabilită, toţi cei care culpabil sau neculpabil au avut un anumit
aport la prejudicierea pacientului vor răspunde solidar, potrivit dispoziţiilor art.1003 din Codul
civil, ceea ce constituie o garanţie importantă pentru victimă .
În literatura noastră juridică1 s-a exprimat opinia potrivit căreia răspunderea medicului pentru faptele subalternilor săi reprezintă o aplicaţie a responsabilităţii indirecte, pentru fapta altei
persoane, medicul care conduce are calitatea de comitent faţă de colaboratorii și subalternii săi,
respectiv prepușii săi, astfel:
- dacă ordinul dat de medic este bun, dar persoana desemnată de acesta pentru înfăptuirea lui
nu are competenţa necesară pentru a-l aduce îndeplinire, răspunderea revine medicului care nu a
avut în vedere acest aspect la alcătuirea echipelor.
- dacă ordinul dat de medic este bun, dar subalternul nu este îndrumat, supravegheat şi controlat, răspunderea revine în solidar medicului și executantului;
- dacă ordinul dat de medic este greșit, răspunderea revine acestuia, iar nu executantului.
- dacă ordinul dat de medic este corect, dar a fost greşit adus la îndeplinire, răspunderea
revine în primul rând executantului, dar și medicului în solidar pentru faptul că nu l-a supravegheat corespunzător;
În ceea ce ne privește, împărtășim această opinie, apreciind că fiecare dintre persoanele care exercită atribuţii privind îngrijirea și asistenţa medicală a pacientului răspunde, în primul rând, personal
pentru eroarea profesională soldată cu vătămarea acestuia, în temeiul art.642 din Lege, iar cei care sunt
investiţi cu atribuţii specifice de îndrumare, coordonare și control a activităţii medicale răspund în
calitate de comitenţi pentru prepuşii lor, în condiţiile prevăzute de art.1000 alin.3 din Codul civil.
În calitate de conducător al unei echipe de specialiști, medicul este cel care poartă întreaga responsabilitate pentru tot ceea ce se săvârșește în timpul intervenţiei chirurgicale, pe durata tratamentului, a
1 Gh. Scripcaru, M. Terebancea „Coordonatele deontologice ale actului medical”, Editura Medicală, București, 1989, p. 179; A.T.Moldovan, op. cit., p. 424.
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convalescenţei etc. Este o răspundere pentru propria faptă, cât și pentru fapta altor persoane care se află,
faţă de medic, într-un raport de prepușenie, în accepţiunea dispoziţiilor art.1000 alin.3 din Codul civil.1
IV.Răspunderea civilă a furnizorilor de servicii medicale, materiale sanitare, aparatură,
dispozitive medicale și medicamente pentru încălcarea obligaţiei de securitate a pacientului.
Legea nr.95 din 2006, în art.644, prevede angajarea răspunderii civile a unităţilor sanitare publice
sau private, în calitate de furnizori de servicii medicale, potrivit dreptului comun, pentru prejudiciile
cauzate prin activitatea de prevenţie, diagnostic și tratament care se datorează următoarelor cauze:
- a). ”defectelor” dispozitivelor și aparaturii folosite;
- b). lipsei calităţii materialelor sanitare, substanţelor medicamentoase și sanitare etc.;
- c). infecţiile nosocomiale cauzate prin lipsei condiţiilor igienice, cu excepţia când acestea sunt
datorate unei cauze externe, care nu putea fi controlată de instituţie. Cu privire la aceste împrejurări, în mod expres în art.643 al.2 din lege este înlăturată răspunderea personalului medical.
Problema asigurării condiţiilor pentru exercitarea profesiilor medicale, de către unităţile sanitare a fost abordată în doctrina juridică și jurisprudenţă pentru angajarea lor răspunderii civile
ca urmare a încălcării unei obligaţii specifice, cea privind securitatea pacienţilor pe durata spitalizării2. Obligaţia de securitate a unităţii sanitare este accesorie celei principale, reprezentând asigurarea condiţiilor specifice acordării de îngrijiri medicale, respectiv internarea bolnavului în vederea diagnosticări, tratamentului și vindecării sale. Aceasta presupune asigurarea celor mai bune
condiţii, de la igiena spaţiului spitalicesc, dotarea cu aparatură în stare de funcţionare și performantă, precum și medicamente și substanţe sanitare corespunzătoare.
Activitatea medicală care se desfășoară într-un mediu în care nu sunt respectate normele de
igienă și securitate constituie un factor generator de riscuri pentru îmbolnăvirea pacienţilor, care
poate conduce la contaminarea lor cu alte boli sau agravarea stării lor, chiar decesul. În aceste situaţii, dacă prejudiciul corporal este cauzat de aceste condiţii, pacientul are posibilitatea de a invoca încălcarea obligaţiei de asigurare a securităţii sale și să solicite angajarea răspunderii unităţii
sanitare. Această răspundere civilă este obiectivă, independentă de culpă, fiind suficientă dovedirea producerii prejudiciului și a legăturii de cauzalitate cu acele împrejurări care privesc condiţiile în care s-a efectuat prestaţia medicală.
Este instituită o răspundere civilă delictuală pentru lucruri neînsufleţite fundamentată obiectiv pe
ideea garanţiei pentru securitatea pacienţilor pe durata spitalizării cu privire la riscurile îmbolnăvirii
sau agravării stării lor de sănătate, în sarcina persoanei care exercită paza juridică a acestora, potrivit prevederilor având caracter de principiu ale art.1000 alin.1 din Codul civil.
Având în vedere prevederile legale invocate, apreciem că răspunderea unităţilor sanitare poate fi angajată în cele trei ipostaze în următoarele condiţii:
1.Prejudicii corporale datorate stării necorespunzătoare a lucrurilor, aparatelor sau produselor folosite de practicieni pentru acordarea asistenţei medicale bolnavului. Practicienii în domeniul medical au sarcina de a lua toate măsurile pentru a înlătura riscurile folosirii unor aparate,
dispozitive, instrumente defecte. Medicul are obligaţia de acordare a îngrijirilor medicale, în care
1 În acest sens, din jurisprudenţa franceză invocăm Cass.civ., Hotărârea din 9 octombrie 2004, cu note de
Fr.Chabas, în Recueil Dalloz din 27 ianuarie 2005, nr.4-7189, p.253-256.
În speţă, reclamanţii au chemat în judecată medicul obstretician, moașa, spitalul și asigurătorul acestora
pentru obligarea acestora la plata de despăgubiri civile reprezentând „pierderea unei şanse”, cauzate prin
nașterea copilului lor cu grave infirmităţi motrice cerebrale cauzate în timpul nașterii. Instanţa supremă a
apreciat că nu există o răspundere solidară între medic şi moaşă, ci, aceasta din urmă are o răspundere personală, doar pentru propria sa culpă. Astfel, în cauză s-a demonstrat faptul că moașa a acţionat în limitele
misiunii care i-a fost încredinţate, iar infirmitatea nu s-a datorat acţiunilor sale, ci unei leziuni suferite de
copil încă în timpul vieţii intrauterine, care nu a fost adusă la cunoștinţa medicului de către mamă.
2 Pentru detalii, a se vedea: G.Viney, P.Jourdain, „Les conditions … », op.cit., p.466-469.
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sunt valorificate cunoștinţele și talentul său, dar dacă vătămarea pacientului se datorează lipsei de
securitate a lucrurilor pe care le folosește în activitatea sa, răspunderea va reveni paznicului său juridic, respectiv spitalului, în condiţiile alin. l al art. 1000 C. civ.
Într-o speţă soluţionată de Curtea de apel din Paris1, s-a dispus obligarea clinicii de chirurgie estetică
la plata de daune materiale și morale pentru prejudiciile suferite de o pacientă care a suferit grave arsuri
datorate defecţiunii aparatului folosit în timpul intervenţiei chirurgicale, urmare a încălcării obligaţiei de
securitate cu privire la funcţionarea aparatelor folosite pe durata asistenţei medicale acordate.
Cu privire la natura juridică a acestei obligaţii Curtea de casaţie franceză2 a apreciat că există
o „obligaţie de securitate de rezultat pentru aparatul pe care medicul l-a utilizat pentru executarea
actului medical în investigare şi îngrijire.”
2.Prejudicii corporale cauzate de produsele furnizate pacientului cu prilejul actului medical.
Unităţile sanitare furnizează pacienţilor în cadrul activităţilor de îngrijire și asistenţă medicală medicamente, substanţe și produse sanitare. În situaţia în care vătămarea integrităţii corporale se datorează compoziţiei sau calităţii lor necorespunzătoare, unitatea va răspunde civil pentru prejudiciile
cauzate. Temeiul legal al angajării răspunderii unităţilor sanitare îl constituie prevederile legale privind răspunderea pentru produse defectuoase, cu referire la produse destinate sănătăţii omului. Este
o răspundere de plin drept, fundamentată obiectiv fiind suficientă dovedirea producerii prejudiciului în legătură de cauzalitate cu defectul „produsului” administrat bolnavului.
În anumite activităţi medicale, aplicarea unui tratament sau efectuarea unei intervenţii chirurgicale sunt condiţionate de efectuarea de transfuzii sanguine, adeseori vitale pentru salvarea vieţii
pacientului. Activităţile de colectare, stocare, distribuire și administrare a sângelui și a componentelor din sânge sunt vitale în medicină, reprezentând o parte importantă a actului medical. Asigurarea
calităţii și securităţii sângelui are drept scop „menţinerea unui înalt nivel de protecţie a sănătăţii a
populaţiei”3. Considerat o adevărată ”resursă naţională”, sângele uman sau componentele acestuia
sunt administrate în scop terapeutic într-o intervenţie medicală indicată și prescrisă de medic, sub
o atentă supraveghere, numai în unităţi medicale. Încălcarea prescripţiilor privind transfuziile sanguine, atrage răspunderea personalului medical, al unităţii sanitare în care a fost efectuată operaţiunea, cât și a centrului de colectare, potrivit lit. d a art. 4 din Legea nr. 282 din 2005.
Cele mai grave cazuri de contaminare transfuzională sunt cu virusul HIV, pacientul contactând o boală incurabilă, SIDA, care se manifestă prin distrugerea treptată a sistemului imunitar,
ajungându-se la deces.4 Fundamentul răspunderii civile în cazul acestei maladii este obiectiv, în
temeiul prevederilor al. l al art.1000 Codul civil, privind răspunderea pentru lucruri, motivat de
1 C.A.Paris, Hotărârea din 3 februarie 2006, Juris Data n.293253, www.legifrance.fr.
A fost înlăturată răspunderea personală a medicului chirurg, apreciindu-se că sarcina dotării cu aparatură
este a clinicii, care trebuie să răspundă cu privire la prejudiciile cauzate datorită defectelor acestora.
2 Cass.civ., Hotărârea. din 9 noiembrie 1999, Recueil Dalloz, 2000, p.117 cu note de P.Jourdain.
3 Legea nr.282 din 2005 reglementează organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge și
componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calităţii și securităţii sanitare în vederea
utilizării lor terapeutice. Legea reformei în domeniul sănătăţii publice, nr.95 din 2006, transpune prevederile Directivei 2002 din 27 ianuarie 2003, privind standardele de calitate și siguranţă pentru colectarea,
testarea, procesarea, depozitarea și distribuirea sângelui uman și a componentelor sângelui, în Capitolul
11 al Titlului al XVII-lea, consacrat „Medicamentului”. Potrivit prevederilor art.833 din Lege, nerespectarea prevederilor legale atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz.
4 Măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA sunt reglementate în cadrul Legii nr .584 din 2002, publicată în M.Of., Partea I, nr. 814 din 8
noiembrie 2002. Actul normativ cuprinde dispoziţii privind protecţia socială a acestor persoane,
confidenţialitatea şi tratamentul adecvat, precum şi măsuri cu un caracter administrativ privind finanţarea
programelor naţionale de prevenire a transmiterii HIV, supravegherea, controlul şi reducerea impactului
social al cazurilor de infectare.
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ideea garantării riscurilor contaminărilor, prin efectuarea acestor transfuzii sanguine. Spre deosebire de bolnavii de SIDA, victimele contaminării cu virusul hepatitei C au obligaţia de a dovedi
o împrejurare negativă, respectiv inexistenţei unei alte cauze de îmbolnăvire.1
Într-o cauză civilă soluţionată de Curtea de casaţie Franceză2 s-a dispus angajarea răspunderii
civile a clinicii pentru infectarea cu virusul hepatitei C a unui pacient în timpul intervenţiei chirurgicale, pentru că a omis a controla calitatea sângelui furnizat de centrul local de transfuzii.
3. Prejudicii corporale datorate contaminării bolnavului urmare a unei infecţii nosocomiale3. Precaritatea condiţiilor din mediu spitalicesc constituie premisa nefastă a îmbolnăvirii pacienţilor pe durata internării lor ca urmare a contaminării lor. Răspunderea unităţii spitalicești
este obiectivă, „de plin drept” pentru lucruri, în temeiul al. l al.art.1000 Codul civil, care poate fi
înlăturată numai dacă se dovedește că în au fost luate toate măsurile pentru sterilizarea instrumentelor, iar infecţia nosocomială s-a datorat unei cauze străine.
Problema răspunderii în cazul infecţiilor nosocomiale a fost dezbătută în doctrina și jurisprudenţa franceză.4 S-a apreciat că obligaţia de securitate a pacientului revine clinicii chirurgicale, care
poate fi exonerată de răspundere doar într-o singură situaţie, dovedind faptul că infecţia se datorează unei cauze străine. Toate infecţiile din mediul spitalicesc, din sala de operaţie, din camera de
reanimare, de pe coridoare sau saloane sunt imputabile personalului medical, iar în cazul exonerării lor de culpă, unităţii sanitare.5
1 Invocăm Cass.civ., Hotărârile din 9 mai şi 17 iulie 2001 publicate Recueil Dalloz 2001, p.2149 şi în Responsabilité civile et assurance, 2001, Commentaires, nr. 363, obs. M.A.Agard ; Revue trimestrielle de
droit civil, 2001,p. 889, obs. P.Jourdain. Curtea de casaţie franceză s-a pronunţat în principiu în sensul
că: ”dacă persoana a demonstrat faptul că a fost contaminată urmare a transfuziei sanguine efectuate, fără
a exista nici o dovadă privind un alt mod prin care s-ar fi putut îmbolnăvi, răspunderea va aparţine centrului de transfuzii sanguine, care va putea, însă, demonstra faptul că produsul furnizat era fără vicii”.
2 Cass.civ., Hotărârea din 21 aprilie 2005, Resp.civ.Ass.Juillet-Aout, 2005, p.20. A fost invocată obligaţia
clinicii privind securitatea produselor folosite în timpul actului medical.
3 Din punct de vedere epidemiologic, infecţiile nosocomiale sunt acele infecţii contactate în mediul spitalicesc, fie în legătură cu tratamentul sau intervenţia efectuată (plagă infectată cu pioceanic), fie independent de acestea ( epidemia de gripă).
Infecţiile nosocomiale sunt clasificate în două categorii: endogene, când bolnavul se infectează cu propriile
sale microorganisme sau exogene, care la rândul lor pot proveni fie prin transmiterea de la un bolnav la
altul sau pe instrumentele folosite de personalul medical sau paramedical, fie prin infecţii provocate de
microoroganisme purtate de personalul unităţii sanitare, fie sunt datorate mediului spitalicesc (apă, aer,
materiale, alimente etc.)
4 Un studiu întocmit în anul 2001,în 1533 spitale, reprezentând 78 % din totalul unităţilor sanitare, a demonstrat faptul că în Franţa 6.9%din pacienţii spitalizaţi au contactat infecţii nosocomiale. Din aceștia, 40%
aveau infecţii urinare, 11% infecţii ale pielii, 10% infecţii pulmonare și 10% infecţii privind intervenţiile
chirurgicale. Studiul a fost analizat în articolul „Les infections nosocomiales”, din Revista Médicine & Droit 2005, p.15-22. Prevederile Codului sănătăţii publice din martie 2002, au impus suportarea consecinţelor
păgubitoare ale evenimentelor infecţioase de către unităţile sanitare, respectiv societăţile de asigurare la
care acestea au încheiat contracte de asigurare, ceea ce s-a considerat a fi profund inechitabil, propunânduse formularea unei definiţii rezonabile și obiective a noţiunii de „infecţii nosocomiale”.
5 Cass.civ.Hotărârea din 15 mai 3003, Juris data nr.217613, citată de G.Memeteau, în articolul „Chronique de
la responsabilité des cliniques”, din Médicine &Droit, 2004, p.108-111.În speţă, un pacient a fost contaminat cu virusul hepatitei C în timpul unei intervenţii chirurgicale. Curtea de casaţie franceză, prin Hotărârea
din 1 februarie 2005, a casat decizia Curţii de Apel Poitiers din 1 iulie 2003, având ca obiect acţiunea în
regres promovată de clinică împotriva medicului chirurg, privind despăgubirile civile plătite pacientului
urmare a contactării unei infecţii nosocomiale în timpul intervenţiei. Instanţa Supremă a apreciat că
Evoluţia jurisprudenţei a fost influenţată de prevederile Codului de sănătate publică, adoptat prin Legea
din 4 martie 2002, care a exclus răspunderea personalului medical pentru infecţii nosocomiale, stabilind în
aceste situaţii răspunderea de plin drept a unităţilor sanitare
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Abstract
The main problem that this article addresses is whether there is contraventional liability as distinct
form of legal liability or whether the responsibility arising from an act committed, determined as a
contravention, is an administrative responsibility or part of that responsibility.
We consider along other authors, that contraventional liability is an autonomous form of legal liability, contraventional law beeing constituted as a separate branch.
It is true that many of the contaventional law`s institutions are borrowed from other branches of law,
especially criminal law, but it is equally true, that this branch of law has its own institutions and principles.
Even if the contraventional matter has not been systematized on a contraventional code, like other
former socialist countries did (ex Hungary, Poland, Moldova), we can affirm that the Government
Ordinance no. 2 / 2001 on contravention`s legal system is a source of law in contravention liability.
In the same time, the contravention has a different sanctioning system than criminal sanctioning
system, and contraventional liability is born according to a specific procedure.
One of the arguments in favor of the consecration as an independent branch of law of the contravention law, is the specific procedure by which the person who commits a contravention is held responsible.
Termenul de răspundere nu este specific numai dreptului1. Etimologic, termenul responsabilitate2 derivă din latinescul „spondeo” care semnifica în vechiul drept privat roman legarea solemnă a debitorului faţă de creditorul său de a executa obligaţia asumată prin contract3. Pe lângă
răspunderea juridică, în viaţa socială se întâlnesc și alte tipuri de răspundere, cum ar fi spre exemplu răspunderea morală și răspunderea politică4, care se declanșează în ipoteza în care o persoană prin acţiunile sau inacţiunile sale aduce în vreun fel atingere regulilor moralei sau celor care
guvernează viaţa politică. Răspunderea poate fi întâlnită, de altfel, în orice domeniu al vieţii sociale, în momentul în care este încălcată o regulă de conduită5.
Majoritatea definiţiilor răspunderii juridice din doctrina română și străină au în prim plan
obligarea persoanei care a încălcat o normă juridică de a suporta o sancţiune6.
1 Mircea N. Costin, Răspunderea juridică în dreptul R.S.R., Editura Dacia, Cluj, 1974, pg. 15.
2 Pentru o distincţie între noţiunile de răspundere și responsabilitate în dreptul românesc, a se vedea Lidia
Barac, Răspunderea și sancţiunea juridică, Editura Lumina Lex, București, 1997, pg 18-19.
3 H. Lalou, La responsabilité civile, Principes élémentaires et applications practiques, Paris 1928, pg. 1-3.
4 Mircea N. Costin, op.cit., pg. 15.
5 Lidia Barac, op.cit., pg 16.
6 Pentru detalii, a se vedea Mircea N. Costin, op.cit., pg. 20-33; Lidia Barac, op.cit., pg 37-41; Lidia Barac,
Câteva consideraţii cu privire la definirea răspunderii juridice, în „Dreptul”, nr. 4/1994, pg. 39-41; Gheorghe Boboş, George Vlădică Raţiu, Răspunderea, responsabilitatea și constrângerea în domeniul dreptului, Editura Argonaut, Cluj Napoca, 1996, pg 6-15; Antonie Iorgovan, Răspunderea contravenţională,
Teză de doctorat, București, 1979, pg. 9-18.
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Avându-se în vedere faptul că prezenta lucrare nu îsi propune a face o analiză a teoriei răspunderii juridice în general, vom reţine definiţia răspunderii juridice dată de profesorul Mircea N.
Costin potrivit căreia: „Răspunderea juridică este complexul de drepturi şi obligaţii conexe carepotrivit legii – se nasc ca urmare a săvârşirii unei fapte ilicite şi care constituie cadrul de realizare a
constrângerii de stat, prin aplicarea sancţiunilor juridice în scopul asigurării stabilităţii raporturilor
sociale şi a îndumării membrilor societăţii în spiritul respectării ordinii de drept”1.
Din definiţia enunţată, rezultă că principala condiţie a angajării în sarcina unei persoane a răspunderii juridice o reprezintă săvârșirea de către acea persoană a unei fapte ilicite, respectiv a unei
fapte contrare ordinii de drept2. Noţiunea de răspundere nu poate fi concepută în lipsa unei fapte
ilicite. Numai printr-o acţiune sau omisiune a unei persoane fizice sau juridice se poate aduce atingere unei norme juridice care prescrie un anumit tip de comportament De aceea, răspunderea juridică este o situaţie care apare ca rezultat al săvârșirii unei fapte ilicite, ca finalitate a încălcării uneia
sau mai multor norme de drept3.
Dacă prin acea faptă se aduce atingere uneia dintre valorile sociale ocrotite de legea penală, se
va angaja răspunderea penală a persoanei. În ipoteza în care fapta săvârșită este considerată de
către instanţă sau de către organul de urmărire penală că, în concret, nu prezintă gradul de pericol
social al unei infracţiuni, se va angaja răspunderea specifică, prevăzută în dreptul nostru de articolul 181 din Codul penal.
În situaţia în care fapta ilicită va produce un prejudiciu material altei persoane, se va angaja,
după caz, răspunderea civilă, materială sau adminstrativ-patrimonială (în situaţia în care autorul
faptei ilicite este unul dintre subiecţii acestui tip de răspundere) Dacă fapta ilicită este săvârșită
în legătură cu obligaţiile de serviciu ale persoanei, care, în același timp, are și calitatea de angajat,
se angajează răspunderea disciplinară a acestei persoane.
Din exemplele de mai sus, rezultă că există numeroase forme de răspundere juridică. Un element esenţial al determinării juridice a unei răspunderi, îl reprezintă, alături de sancţiunea4 ce urmează a fi aplicată, fapta ilicită. În acest sens opinează profesorul M.N. Costin care, în valoroasa
lucrare „Răspunderea juridică în dreptul R.S.R”, citată și mai sus, arată că: „Nu există prin urmare
formă concretă de răspundere juridică a cărei naștere să nu fie determinată de săvârșirea unui fapt
juridic ilicit și care să nu aibă drept consecinţă finală aplicarea sau realizarea unei sancţiuni juridice”5.
Reţinând deci, că orice formă a răspunderii juridice presupune cu necesitate comiterea unei
fapte ilicite6, în ceea ce privește răspunderea contravenţională trebuie determinate conduitele ilicite care conduc la angajarea acestui tip de răspundere. De altfel, în doctrina consacrată cercetării
răspunderii juridice, se afirmă că numai utilizând criteriul care are în vedere natura și particularităţile faptei ilicite, așa cum rezultă din norma juridică încălcată, se pot distinge formele concrete ale răspunderii juridice7.
1 Mircea N. Costin, op.cit., pg. 31-32.
2 Această interpretare a noţiunii de răspundere juridică a fost apreciată de un autor ca fiind concepţia clasică și dominantă în materie - Antonie Iorgovan, Răspunderea contravenţională, Teză de doctorat, București, 1979, pg. 4.
3 Gheorghe Boboş, George Vlădică Raţiu, op.cit., pg 16.
4 S-a arătat, pe bună dreptate, într-o valoroasă lucrare că răspunderea contravenţională nu poate fi redusă
la sancţiunea contravenţională, deoarece sancţiunea este doar o parte componentă a sistemului răspunderii, ea nu reprezintă altceva decât consecinţa răspunderii - Antonie Iorgovan, Răspunderea contravenţională, Teză de doctorat, București, 1979, pg. VIII și pg. 11-12.
5 Mircea N. Costin, op.cit., pg. 31-32.
6 Conform unei alte opinii, pentru a delimita o formă a răspunderii juridice sunt necesare patru criterii:
natura sancţiunii, natura raporturilor juridice al căror conţinut a fost încălcat, particularităţile şi calificarea faptei (s.n. M.U.) și regimul juridic al stabilirii răspunderii - Ilie Iovănaş, Consideraţii teoretice cu
privire la răspunderea administrativă, Teză de doctorat, Cluj Napoca, 1968, pg. 60.
7 Mircea N. Costin, op.cit, pg. 57.
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Cu toate că legislaţia contravenţională în vigoare nu conţine o prevedere asemănătoare celei
prevăzute în articolul 17 alineat 2 din Codul penal, potrivit căreia “infracţiunea este unicul temei
al răspunderii penale”, este evident că fapta calificată de lege ca fiind contravenţie reprezintă unicul temei al răspunderii contravenţionale.
Problema esenţială este dacă există răspundere contravenţională ca formă distinctă a răspunderii juridice sau dacă răspunderea care decurge din săvârșirea unei fapte, determinată ca fiind
contravenţie, este o răspundere administrativă sau o formă a acestei răspunderi.
Prin săvârșirea unei fapte ilicite care întrunește trăsăturile și elementele constitutive ale unei contravenţii, într-o opinie se angajează răspunderea administrativă a autorului acestei fapte1. Conform
acestei opinii, fapta ilicită administrativă, condiţie a angajării oricărei forme de răspundere juridică,
reprezintă o încălcare a normelor dreptului administrativ, purtând denumirea generică de abatere
administrativă. Potrivit aceluiași autor, noţiunea de abatere administrativă se folosește în două sensuri2 : într-un sens larg, abaterea administrativă reprezintă orice încălcare a normelor dreptului administrativ, incluzând și contravenţia, pe când, în sens restrâns, abaterea adminstrativă, în esenţă, este
acea încălcare a normelor dreptului administrativ care atrage numai măsuri de executare silită, deci
toate celelalte încălcări ale normelor dreptului administrativ care nu constituie contravenţie.
Calificarea răspunderii decurgând din săvârșirea unei contravenţii ca răspundere administrativă se
întâlnește în doctrina din anii 1950-1970, elaborată sub imperiul Decretului nr 184/1954, act normativ
prin care contravenţiile au fost dezincriminate, fiindu-le consacrat un regim juridic administrativ. Într-o lucrare apărută în acea perioadă se analizează pe larg înlocuirea răspunderii penale cu o răspundere administrativă, arătându-se că sancţiunile care trebuie să se aplice pentru faptele care urmează să
devină, în urma înlocuirii răspunderii penale, în mod definitiv abateri administrative, sunt cele prevăzute în Decretul nr. 184/19543. Din momentul apariţiei acestui act normativ, se consideră că știinţa
dreptului administrativ preia sarcina știinţei dreptului penal pentru a defini elemente esenţiale ale
contravenţiilor4. Denumirea de răspundere administrativă este folosită frecvent în această perioadă5.
În anii 70, ca urmare a discuţiilor cu privire la necesitatea elaborării unui Cod al contravenţiilor, care să consacre un regim juridic unitar în privinţa stabilirii și sancţionării contravenţiilor,
precum și în realizarea unei proceduri contravenţionale, apare pentru prima dată ideea potrivit
căreia, răspunderea contravenţională este o formă distinctă a răspunderii juridice. În acest sens,
se afirmă că: „se impune necesitatea reevaluării conceptului de răspundere administrativă și stabilirii dacă acesta trebuie să includă, ca până acum, răspunderea pentru contravenţii”6.
Totodată, noul cod, în opinia autorului citat mai sus, trebuia să definească însăși noţiunea de
răspundere contravenţională, pentru a-i fixa conţinutul, limitele și principiile de bază7.
Într-un alt studiu, consacrat necesităţii elaborării unui Cod al contravenţiilor, se afirmă că reglementarea contravenţiilor nu își mai poate găsi locul în sfera normelor dreptului administrativ8. Se
1 Ilie Iovănaş, Dreptul administrativ și elemente ale știinţei administraţiei, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1977, pg 329.
2 ibidem.
3 Vintilă Dongoroz, Siegfried Kahane, Ion Oancea, Iosif Fodor, Nicoleta Iliescu, Înlocuirea răspunderii penale pentru unele infracţiuni cu răspundere administrativă sau disciplinară, Editura Academiei R.P.R., 1957, pg 79.
4 Gheorghe Boboş, George Vlădică Raţiu, op.cit., pg 16.
5 Mihail Frunză, Noul regim al contravenţiilor, în „Revista Română de Drept”, nr. 2/1969, pg. 23; Mircea
N. Costin, op.cit., pg. 85-87; Constantin Bulai, Infracţiuni și contravenţii, în „Studii și cercetări juridice”,
nr. 2/1973, pg. 263.
6 Iulian Poenaru, Spre un cod al contravenţiilor, în „Revista Română de Drept”, nr. 7/1976, pg. 7.
7 ibidem.
8 Antonie Iorgovan, Unele propuneri în legătură cu viitoarea reglementare în materia contravenţiilor, în
„Revista Română de Drept”, nr. 10/1978, pg. 30.
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arată, de asemenea, că prin noţiunea de contravenţie nu sunt determinate abaterile administrative, ci, contravenţia reprezintă o formă de sine stătătoare de faptă ilicită, „temei obiectiv al
răspunderii contravenţionale, răspundere specifică unei ramuri de drept-dreptul
contravenţional.”1 Această nouă ramură a dreptului beneficiază de „un statut de autonomie inclusiv faţă de dreptul administrativ”2.
Cu toate că acest autor pledează cu argumente pertinente și convingătoare, încă din anul 1977,
pentru autonomizarea răspunderii contravenţionale3, în Tratatul său de drept administrativ tratează răspunderea contravenţională ca o formă a răspunderii administrative, alături de răspunderea administrativă propriu-zisă și răspunderea administrativ patrimonială, denumind-o răspundere administrativ contravenţională4, considerând că legislaţia contravenţională în vigoare menţine caracterul administrativ al regimului juridic al contravenţiilor. Această denumire de răspundere administrativ contravenţională, precum și clasificarea răspunderii administrative au fost
preluate de mai mulţi autori de drept administrativ.5
Alţi autori, deși nu preiau această clasificare, folosesc totuși noţiunea de răspundere administrativ-contravenţională6, iar în alte lucrări, chiar dacă se folosește sintagma de răspundere contravenţională, se precizează că această răspundere este o formă a răspunderii administrative7.
Revenind la discuţia privitoare la consacrarea răspunderii contravenţionale ca răspundere
juridică autonomă, trebuie menţionat faptul că, pentru prima oară în anul 1973, într-o valoroasă
lucrare, se pledează pentru dezvoltarea unei noi ramuri de drept - dreptul contravenţional, însă
nu se enunţă principiile care să stea la baza răspunderii contravenţionale și nici nu se aduce în
discuţie elaborarea unui cod contravenţional, ci doar se fac propuneri, de lege ferenda, în vederea
îmbunătăţirii legislaţiei contravenţiilor8.
În același an, într-un studiu consacrat delimitării contravenţiilor de infracţiuni, se propune pentru prima dată, de lege ferenda, sistematizarea legislaţiei contravenţionale prin elaborarea unui Cod
al contravenţiilor care să cuprindă trei părţi: o parte generală în care să se prevadă principiile de bază
1 ibidem, a se vedea și Antonie Iorgovan, Consideraţii cu privire la răspunderea pentru contravenţii în reglementarea viitorului cod al contravenţiilor, în „Analele.Universităţii București”, 1977, pg. 35-41; Antonie Iorgovan, Răspunderea contravenţională, Teză de doctorat, București, 1979, pg. 97 și 143.
2 Antonie Iorgovan, Răspunderea contravenţională, Teză de doctorat, București, 1979, pg. VII.
3 În teza sa de doctorat afirmă chiar că: „reglementarea contravenţiilor nu își mai poate găsi, după părerea
noastră, locul în sfera dreptului administrativ ” - Antonie Iorgovan, Răspunderea contravenţională, Teză
de doctorat, București, 1979, pg. 143.
4 A se vedea, spre exemplu Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Ediţia a III-a, Volumul II,
Editura All Beck, București, 2002, pg. 360-361; Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Ediţia 4,
Volumul II, Editura All Beck, București, 2005, pg. 358-360.
5 A se vedea, de exemplu Verginia Vedinaş, Drept administrativ și instituţii politico-administrative, Editura Lumina Lex, București, 2002, pg. 586; Dana Apostol Tofan, Drept Administrativ, Volumul II, Editura All Beck, București, 2004, pg. 175; Corneliu Manda, Drept Administrativ, Tratat elementar, ediţia a
III- a, Editura Lumina Lex, București, 2002, pg. 432; Ion Rusu, Drept Administrativ, Editura Lumina
Lex, București, 2001, pg. 293; Mircea Preda, Drept Administrativ, Partea generală, Editura Lumina Lex,
București, 2004, pg. 278-279.
6 Ion Corbeanu, Drept Administrativ, Editura Lumina Lex, București, 2002, pg. 197; Ion Alexandru, Ion
Popescu- Slăniceanu, Mihaela Cărăuşan, Cosmin Ionuţ Enescu, Dragoş Dincă, Drept Administrativ, București, pg. 411-415.
7 Rodica Narcisa Petrescu, Drept Administrativ, Editura Accent, Cluj Napoca, 2004, pg 505; Anton Trăilescu, Drept Administrativ - Tratat Elementar, Editura All Beck, București, 2002, pg 347; Dumitru Brezoianu, Drept administrativ român, Editura All Beck, Bucuresti, 2004, pg. 116.
8 Laurenţiu Groza, Gheorghe Părăuşanu, Reglementarea sancţionării contravenţiilor, Editura Știinţifică,
București, 1973, pg. 20.
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ale răspunderii „administrative”, temeiul acesteia, sistemul sancţiunilor contravenţionale și principiile generale de stabilire, aplicare și executare a a acestora; o parte specială care să cuprindă
descrierea principalelor contravenţii și o parte procedurală care să cuprindă procedura constatării și sancţionării contravenţiilor1.
Cu toate acestea, majoritatea autorilor a continuat să trateze răspunderea contravenţională ca
o formă de răspundere administrativă2.
Mai mult, într-o lucrare relativ recentă, se apreciază că, în esenţă, răspunderea decurgând din
săvârșirea unei contravenţii este o răspundere administrativă, întrucât contravenţia nu este altceva, prin natura sa, decât o abatere administrativă alături de încălcarea altor norme ale dreptului
administrativ3. Se consideră că noţiunea de abatere administrativă este cea corectă și mai aproape
de specificul dreptului administrativ, deoarece noţiunea de contravenţie este împrumutată din
dreptul penal, contravenţiile constituind în legislaţia noastră timp de 90 de ani a treia categorie de
infracţiuni4. De asemenea, se arată că multe acte normative califică această răspundere ca fiind de
natură administrativă, întrucât prevăd că încălcarea normelor juridice conţinute în acele acte
normative atrage, după caz, răspunderea penală, civilă sau administrativă. Dreptul administrativ,
în opinia aceluiași autor, nu poate folosi noţiuni proprii dreptului penal, iar intenţia legiuitorului
din 1954 a fost aceea de a supune faptele care înainte de dezincrimnare constituiau a treia formă
a infracţiunii, unui regim administrativ.
Considerăm, alături de alţi autori5, că răspunderea contravenţională reprezintă o formă autonomă a răspunderii juridice6, dreptul contravenţional constituind o ramură de drept distinctă7.
Este adevărat că multe dintre instituţiile dreptului contravenţional sunt împrumutate de la alte
ramuri de drept, în special din dreptul penal, dar, este la fel de adevărat, că această ramură de
drept beneficiază și de instituţii și principii proprii.8
Chiar dacă materia contravenţiilor nu a fost sistematizată într-un cod al contravenţiilor cum
există în alte state foste socialiste (de exemplu Ungaria, Polonia, Republica Moldova9), nu putem

1 Constantin Bulai, Infracţiuni și contravenţii,în “Studii și cercetări juridice”, nr. 2/1973, pg. 271.
2 Dumitru Ifrim, Unele sugestii de îmbunătăţire a regimului contravenţiilor, în „Revista Română de
Drept”, nr. 11/1978, pg. 37; Alexandru Ţiclea, Reglementarea contravenţiilor, Ediţia a IV-a, Editura Lumina Lex, București, 2006, pg. 5; Alexandru Ţiclea, Constantin Rujoiu, Ion Niţă Stan, Ioan Doru Tărăcilă,
Marin Corbu, Răspunderea contravenţională, Editura Atlas Lex, București, 1995, pg 3 precum și autorii
citaţi supra, pg.34 nota 127 și 128 subsol.
3 Valentin Prisăcaru, Drept Administrativ, Editura Lumina Lex, București,2002, pg. 689.
4 idem, pg. 690.
5 Tudor Drăganu, Liberul acces la justiţie, Editura Lumina Lex, București, 2003, pg. 261; Iulian Poenaru,
Regimul juridic al contravenţiilor, Editura Lumina Lex, București, 2002, pg. 12.
6 Răspunderea contravenţională a fost definită ca fiind: „situaţia juridică ce constă în complexul de drepturi și obligaţii conexe, conţinut al raporturilor juridice autoreglator-sancţionatorii, dintre autorul unei
contravenţii și o autoritate socială legal împuternicită.” - Antonie Iorgovan, Răspunderea contravenţională, Teză de doctorat, București, 1979, pg. 98.
7 În acest sens, a se vedea și Mihai Adrian Hotca, Drept contravenţional, Partea generală, Editura Editas,
București, 2003, pg. 9-11; Antonie Iorgovan, Răspunderea contravenţională, Teză de doctorat, București,
1979, pg. 97.
8 Pentru o pledoarie a autonomiei răspunderii contravenţionale și a consacrării dreptului contravenţional
în Republica Moldova, a se vedea Sergiu Furdui, Dreptul Contravenţional, Editura Cartier, Chișinău,
2005, pg. 41-45.
9 Codul cu privire la contravenţiile administrative al Republicii Moldova a fost adoptat la 29 martie 1985.
Actualmente, legea cadru în materie ese Codul contravenţional al Republicii Modova publicat în Monitorul Oficial nr. 3-6 din 16.01.2009.
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să nu constatăm că Ordonanţa Guvernului nr. 2/20011 cu privire regimul juridic al contravenţiilor reprezintă un veritabil izvor de drept în materia răspunderii contravenţionale.
Ca argument al caracterului autonom al răspunderii contravenţionale putem învedera faptul
că, așa cum arată autorii care au analizat răspunderea juridică2, unul dintre elementele de distincţie al unei răspunderi specifice îl constituie fapta ilicită. Așa cum vom arăta în capitolele următoare, contravenţia prezintă anumite trăsături proprii care o individualizează de alte fapte ilicite faţă
de care, la prima vedere, ar putea părea că prezintă anumite similitudini, cum ar fi: infracţiunea,
abaterea disciplinară, sau fapta care este prevăzută de legea penală dar care, în concret, nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni.
De asemenea, contravenţia beneficiază de un sistem sancţionator diferit de cel penal3, iar
răspunderea contravenţională se angajează după o procedură specifică.
Unul dintre argumentele în favoarea consacrării dreptului contravenţional ca o ramură distinctă a dreptului, îl reprezintă tocmai procedura specifică prin care se realizează tragerea la răspundere a persoanei care comite o contravenţie4.
Afirmând că răspunderea contravenţională reprezintă o formă distinctă a răspunderii juridice5,
considerăm că și procedura contravenţională reprezintă un specific al dreptului contravenţional, neputând fi caracterizată ca o procedură administrativă specială6. Aceasta, deoarece nu putem considera
procedura contravenţională ca o “instituţie fundamentală a dreptului administrativ”7, atâta timp cât
contravenţiile pot fi calificate, lato sensu, ca fapte penale, așa cum s-a statuat în practica Curţii Europene a Drepturilor Omului. Potrivit interpretării Curţii, pentru ca o faptă să aparţină „materiei penale”
trebuie avute în vedere trei criterii: calificarea faptei potrivit dreptului naţional, natura faptei incriminate şi natura şi gravitatea sancţiunii8. Aceste criterii nu trebuie neapărat a se aplica cumulativ, fiind suficient ca fapta să fie una penală din punct de vedere al Convenţiei ori să fi expus făptuitorul la o sancţiune care prin natura și gravitatea sa aparţine sferei penale9, astfel încât, chiar dacă fapta este reglementată în dreptul intern drept contravenţie, ea poate fi calificată ca aparţinând materiei penale datorită
naturii sale juridice și a sancţiunii aplicate, neputându-se recunoaște unui stat posibilitatea de a sustrage anumite fapte aplicării prevederilor articolului 6 al Convenţiei10.
În același timp însă, în ţara noastră, la fel ca și în alte state, contravenţiile nu sunt considerate
potrivit dreptului intern fapte penale, astfel încât acestora nu li se aplică procedura penală, ci o procedură specifică, care se completează cu dispoziţiile Codului de procedură civilă, fiind vorba deci de
o procedură extrapenală. Trebuie amintit, în acest context, faptul că sancţionarea contravenţiilor
este făcută în anumite state după regulile procedurii penale, în timp ce în alte ţări sancţionarea
1
2
3
4
5

Publicată in Monitorul Oficial nr. 410 din 25 iulie 2001.
Mircea N. Costin, Răspunderea juridică în dreptul R.S.R., Editura Dacia, Cluj, 1974, pg. 31-32.
Constantin Bulai, op.cit., pg. 267-268.
În acest sens, a se vedea Tudor Drăganu, Liberul acces la justiţie, Editura Lumina Lex, București, 2003, pg. 261.
În același sens, a se vedea Tudor Drăganu, op.cit., pg 261; Iulian Poenaru, Regimul juridic al contravenţiilor, Editura Lumina Lex, București, 2002, pg. 12; a se vedea pe larg, infra., pg. 30-37.
6 În sens contrar, a se vedea Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Ediţia 4, Volumul II, Editura
All Beck, București, 2005, pg. 422.
7 Antonie Iorgovan, op.cit., pg. 423.
8 Pentru detalii referitoare la aplicarea acestor criterii în jurisprudenţa Curţii, a se vedea Radu Chiriţă,
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Comentarii și explicaţii, Vol. I, Editura C.H. Beck, București, 2007, pg. 252-258.
9 CEDO, Hotărârea Lutz împotriva Germaniei din 23 august 1987, par. 55, la www.echr.coe.int.
10CEDO, Hotărârea Ozturk împotriva Germaniei din 21 februarie 1984, la www.echr.coe.int; a se vedea, pe
larg, și Corneliu Liviu Popescu, Drept contravenţional. Procedura contravenţională judiciară. Natura „penală” în sens european autonom. Prezumţia de nevinovăţie. Dreptul la un proces echitabil. Neconvenţionalitate, în “Curierul Judiciar”, nr. 10/2007, pg. 14.
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acestora este reglementată printr-o procedură specială1. De asemenea, întâlnim și sisteme de
drept în cadrul cărora unor contravenţii le sunt aplicabile dispoziţiile procesual penale, în
timp ce majoritatatea contravenţiilor au fost „depenalizate” fiind sancţionate după o procedură extrapenală2.
În România, după anul 1954, când contravenţiile au fost dezincriminate prin Decretul nr.
184/19543, s-a considerat că aceste fapte au fost supuse unui regim administrativ4 iar, ulterior, după apariţia Legii nr. 32/1968, s-a apreciat că acest act normativ reglementează o procedură jurisdicţională administrativă.5 Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, deși consacră posibilitatea persoanei sancţionate de a se adresa instanţei de judecată, menţine multe dintre
prevederile vechii legi cadru.
Considerând așadar, că răspunderea contravenţională este o formă distinctă a răspunderii
juridice, putem să afirmăm că acest tip de răspundere poate fi angajat doar în ipoteza în care o
persoană comite o faptă care prezintă toate trăsăturile contravenţiei.

1 Pentru detalii a se vedea infra, pg. 10-18.
2 Este vorba de Italia, unde prin legea Legea nr. 689/1981, care cuprinde și reglementarea procedurii de
constatare și sancţionare a acestor fapte, s-a realizat o amplă „depenalizare”- Enciclopedia Treccani, Contravvenzione, Instituto Poligrafico e Zecca Dello Stato, Roma, 1988, pg. 7.
3 Publicat în Buletinul Oficial nr 25 din 25 mai 1954.
4 Vintilă Dongoroz, Siegfried Kahane, Ion Oancea, Iosif Fodor, Nicoleta Iliescu, Înlocuirea răspunderii penale
pentru unele infracţiuni cu răspundere administrativ disciplinară, Editura Academiei R.P.R., 1957, pg 7.
5 Mihail Frunză, Noul regim al contravenţiilor, în „Revista Română de Drept”, nr. 2/1969, pg. 37.
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Abstrait
Un procès équitable ne suppose pas seulement le respect d’une manière rigoureuse de toutes les
réglementations légales, mais aussi le fait de sanctionner chaque dépassement de la loi. Dans cette
étude, nous allons analyser les sanctions réglementées par la loi de procédure pénale, en particulier,
les sanctions de nullité dans la lumière de l’article 197 du Code de procédure pénale.
1. Noţiuni introductive
Un proces echitabil presupune respectarea riguroasă a tuturor reglementărilor legale dar și
sancţionarea oricărei încălcări a legii.
Spre deosebire de sancţiunile juridice de natură administrativă, civilă sau penală, care se îndreaptă împotriva persoanelor care au încălcat legea cu ocazia rezolvării unei cauze penale, sancţiunile procedurale privesc actele încheiate prin nerespectarea legii1.
Garantând respectarea principiului legalităţii, sancţiunile procedurale garantează, de fapt,
buna desfășurare a procesului penal, dar și drepturile și libertăţile fundamentale ale cetăţeanului
devenit justiţiabil2. În literatura juridică de specialitate s-a considerat că acestea sunt remedii
procedurale menite a înlătura sau zădărnici producerea de consecinţe juridice, în cazul în care
legea a fost încălcată cu ocazia îndeplinirii activităţii procedurale3.
Sancţiunile reglementate de legea de procedură penală sunt: decăderea (art. 185 alin 3 cod
proc. pen), inadmisibilitatea ( art. 379 pct. 1 lit. a și art. 385 pct. 1 lit. a cod proc. pen) și nulitatea
( art. 197 Cod proc. pen).
Doctrina admite în sfera noţiunii de sancţiuni procedurale și inexistenţa4.
2. Categoriile de sancţiuni
a. Decăderea.
În codul de procedură penală, decăderea ca sancţiune procedurală este reglementată expres în
art. 185. Potrivit textului indicat, atunci când pentru exercitarea unui drept procesual legea prevede un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exerciţiul dreptului și nulitatea actului făcut peste termen. De exemplu, partea vătămată care nu s-a constituit parte civilă
până la citirea actului de sesizare este decăzută din acest drept, ea putând să solicite repararea
pagubei numai prin introducerea unei acţiuni la instanţa civilă. Decăderea operează și în situaţia
în care introducerea în procesul penal a persoanei responsabile civilmente s-a făcut după citirea
actului de sesizare ( art. 16 alin. 1 cod proc. pen.).
b. Inadmisibilitatea.
Inadmisibilitatea nu este reglementată în mod expres, codul de procedură penală cuprinde
însă două situaţii în care se face referire la această sancţiune. În acest sens, în art. 379 pct.1 lit. a
și 38515pct. 1 lit a prevede că apelul, respectiv recursul, poate fi respins dacă este inadmisibil.
1
2
3
4

1. I. Neagu, Drept procesual penal, parte generală, Tratat, Global Lex, 2004, pag 467.
A. Vasiliu, Teoria generală a actelor de procedură penală, Editura AllBeck, 2003, pag 184.
3.N. Volonciu, , Tratat de procedură penală, vol.I, EdituraPaideia, București, 1993, pag
4 .I. Neagu, op. cit, pag. 467
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Inadmisibilitatea ca sancţiune intervine în situaţia în care părţile dintr-un proces efectuează
acte pe care legea nu le îngăduie sau exercită drepturi procesuale epuizate prin alte căi procesuale sau neprocesuale.
Împărtășim opinia exprimată în doctrină potrivit căreia inadmisibilitatea poate privi numai actele
părţilor din proces, și nu pe cele ale organelor judiciare, deoarece acestea din urmă își respectă limitele competenţei stabilite prin lege, iar în cazul când le depășesc, poate interveni sancţiunea nulităţii1..
De exemplu, este inadmisibil apelul declarat împotriva hotărârii de declinare a competenţei
deoarece potrivit art. 42 alin final o astfel de hotărâre nu este supusă nici unei căi de atac. De
asemenea, este inadmisibil apelul promovat de partea civilă și partea civilmente responsabilă cu
privire la latura penală a cauzei în condiţiile în care, potrivit art. 362 alin. 1 lit. d prevede că acestea pot face apel numai în ceea ce privește latura civilă a cauzei, excepţie făcând cazurile în care
punerea în mișcare a acţiunii penale s-a făcut la plângerea prealabilă a părţii vătămate și în care
aceasta poate formula apel cu privire la latura penală a cauzei.
c. Nulitatea
1. Noţiune, scurt istoric.
Nulitatea reprezintă sancţiunea cel mai des întâlnită în practică, ea intervine atunci când un
act procesual sau procedural sau o măsură procesuală a fost efectuată cu încălcarea dispoziţiilor
care reglementează desfășurarea procesului penal.
Adoptând sistemul selecţiunii și ierarhizării cazurilor de nulitate, Codul de procedură penală
din 1937 a prevăzut că nulităţile sunt de două feluri : absolute și relative.
Prevăzute de art. 103, cazurile de nulitate absolută erau următoarele: încălcarea dispoziţiilor
referitoare la competenţa după materie sau după calitatea persoanei, compunerea instanţei, prezenţa inculpatului în cazurile și formele stabilite de lege, punerea în mișcare a acţiunii penale și
sesizarea instanţei.
La nulităţile absolute vătămarea se prezuma juris et de jure și nu se admitea proba care să dovedească că acea vătămare nu s-a produs. La nulităţile relative vătămarea era prezumată până la proba
contrară ceea ce presupunea că partea care invoca nulitatea trebuia să dovedească și vătămarea.
Codul de procedură penală din 1969, în vigoare și în prezent, stabilește sediul materiei nulităţilor în art.197. Acest articol prevede că încălcările legale care reglementează desfășurarea procesului penal atrag nulitatea actului, numai atunci când s-a adus o vătămare care nu poate fi înlăturată decât prin anularea acelui act.
2. Clasificarea nulităţilor.
În literatura juridică, nulităţile au fost clasificate după mai multe criterii:
După modul în care sunt reglementate de lege, nulităţile pot fi:
- nulităţi exprese - Aceste nulităţi sunt prevăzute în mod expres de textul de lege iar în cazul lor
vătămarea nu trebuie dovedită. Ele reprezintă de fapt nulităţile absolute prevăzute de art. 197 alin 2.
- nulităţile virtuale, reglementate de art. 197 alin.4 cod procedură penală, reprezintă consecinţa încălcării oricărei alte dispoziţii legale decât cele prevăzute de art. 197 alin2, dacă prin acea
încălcare s-a produs o vătămare iar aceasta a fost dovedită. Nulităţile virtuale sunt nulităţi relative
și pot fi invocate numai până la un anumit moment al desfășurării procesului penal.
După modul de aplicare și efectele pe care le produc:
- nulităţi absolute.
Acestea sunt expres prevăzute de lege, pot fi invocate în orice moment al procesului, chiar și
din oficiu, vătămările produse ca urmare a încălcării legii nu trebuiesc dovedite și nu pot fi înlăturate în nici un mod.
- nulităţile relative.
1 5 I Neagu, op. cit, pag 469
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Acestea sunt virtuale, adică nu sunt expres prevăzute de lege deși sunt reglementate de lege,
pot fi invocate în cursul efectuării actului când partea este prezentă sau la primul termen cu procedură completă când partea a lipsit la efectuarea actului iar cel ce a suferit o vătămare trebuie
să facă dovada acelei vătămări.
În raport de întinderea lor :
- nulităţi totale, dacă conduc la desfiinţarea întregului act
- nulităţi parţiale, dacă conduc la desfiinţarea parţială a actului respectiv.
Trebuie precizat faptul că singura clasificare adoptată de legiuitor a fost aceea de nulitate absolută și relativ, restul clasficărilor fiind făcute în doctrină, după criterii ce decurg din trăsăturile
celor două.
3. Nulitatea absolută
a. Trăsăturile nulităţii absolute
Din conţinutul art. 197 alin 2 cod pro. Pen., se poate deduce că trăsăturile caracteristice nulităţii absolute sunt următoarele:
- nulitatea absolută nu poate fi înlăturată în nici un mod
Acesta presupune că, ori de câte ori se sesizează vreo încălcare din cele expres prevăzute
de art. 197 alin 2 sancţiunea constă în anularea actului respectiv. De exemplu, ori de câte ori,
cu ocazia soluţionării unei cauze în care inculpatul este minor, se constată în căile de atac, că
minorul nu a fost asistat de apărător, consecinţa constă în desfiinţarea hotărârii și trimiterea
ei spre rejudecare la instanţa care a încălcat aceste dispoziţii. Aceasta, chiar în situaţia în
care, minorului, în aparenţă, nu i s-a produs nici o vătămare iar soluţia ce se prefigurează
este aceiași.
În literatura juridică de specialitate a fost exprimat punctul de vedere potrivit căruia art. 300,
366 alin3 și 332 cuprind dispoziţii ce prevăd posibilitatea înlăturării vătămării , chiar dacă a fost
încălcată o dispoziţie legală prevăzută sub sancţiunea nulităţii absolute1.
- nulitatea absolută poate fi invocată în orice stare a procesului.
Aceasta presupune faptul că nu există un moment sau o limită până la care poate fi invocată
această nulitate. Fiind vorba de o atingere adusă principiilor ce guvernează modul de desfășurare
a procesului penal, este normal ca orice neregularitate să poată fi reclamată pe tot parcursul procesului, până la rămânerea definitivă a hotărârii.
Tot legiuitorul a stabilit însă derogări de la această regulă. În acest sens, art. 332 prevede că
nulitatea actelor de cercetare efectuate de un organ de cercetare necompetent, deși absolută, nu
poate fi invocată decât cel mai târziu în cursul cercetării judecătorești la prima instanţă2. nulitatea
absolută poate fi invocată și din oficiu.
Aceasta presupune că nulitatea absolută poate fi invocată de oricare dintre părţi, de procuror
sau de instanţa de judecată din oficiu.
b. Cazurile de nulitate absolută
Potrivit disp art. 197 alin2 nulitatea absolută operează în cazul încălcării dispoziţiilor relative
referitoare la:
- competenţa după materie și după calitatea persoanei.
Acest caz operează atât în situaţia în care a avut loc o încălcare a competenţei după materie
sau calitatea persoanei a organelor de urmărire penală sau a instanţei de judecată cât și în situaţia
în care a avut loc o încălcare a competenţei funcţionale.
- sesizarea instanţei
1 I. Griga, Drept procesual penal, Parte generală, Teorie, jurisprudenţă şi aplicaţi practice, Editura Oscar
Print, Bucureşti, 2004, pag 531
2 I Griga, op.cit, pag 531.
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Legea a avut în vedere atât sesizarea primară, care se face prin rechizitoriu (art. 264) sau plângere prealabilă art. ( art. 279 ) cât și sesizarea suplimentară ( art. 335, 336 și 337 ). De asemenea,
s-a avut în vedere situaţiile în care sesizarea instanţei s-a făcut ca urmare a unei casări cu trimitere ( art. 379 pct. 2 lit. c), declinare de competenţă ( art. 42 ), regulator de competenţă ( art. 43 alin
9 )sau prin strămutare ( art. 300).
- compunerea instanţei.
În acest caz, legiuitorul a înţeles să sancţioneze încălcarea dispoziţiilor legale privind compunerea completelor de judecată și nu modul în care este compusă sau organizată instanţa la care se
află înregistrată cauza respectivă.
Conform disp. art. 54 din Legea 304/2004, cauzele date, potrivit legii, în competenţa de primă
instanţă a judecătoriei, tribunalului și curţii de apel sa judecă în complet format dintr-un judecător, apelurile se judecă în complet format din 2 judecători, iar recursurile în complet format din 3
judecători, cu excepţia cazurilor în care legea prevede altfel.
Completul de judecată este prezidat, prin rotaţi de unul dintre membrii acestuia.
În cazul completului format din 2 judecători, dacă aceștia nu ajung la un acord asupra hotărârii ce urmează a se pronunţa, procesul se judecă din nou în complet de divergenţă, în condiţiile
legii. Completul de divergenţă se constituie prin includerea , în completul de judecată, a președintelui sau vicepreședintelui instanţei, a președintelui de secţie ori a judecătorului din planificarea de permanenţă.
- publicitatea ședinţei de judecată.
Nerespectarea dispoziţiilor art. 290 cod proc. pen, care prevăd că, ședinţa de judecată este
publică, este sancţionată cu nulitatea. Aceasta presupune că, ori de câte ori, judecătorul dă curs
unei cereri prin care se solicită ca ședinţa să fie secretă , este obligat anterior să verifice dacă
motivele pentru care se solicită acest lucru se încadrează în cele prevăzute de art. 290 alin 2. Declararea ședinţei secrete se face în ședinţă publică, după ascultarea părţilor prezente și procurorului când participă la judecată.
- participarea procurorului.
Dispoziţiile ce reglementează participarea obligatorie a procurorului la ședinţa de judecată
sunt cele de la art. 315, 376, 413, 460 cod proc. pen.
Judecarea oricărei cauze penale în lipsa procurorului, atunci când participarea acestuia este
obligatorie potrivit legii, atrage nulitatea absolută.
- prezenţa inculpatului.
Ca regulă generală, prezenţa inculpatului la dezbateri, atunci când este cercetat în stare de
libertate, reprezintă un drept al acestuia și nu o obligaţie, condiţia impusă de lege fiind aceea
de fi legal citat.
Există însă situaţii, expres prevăzute de lege, în care prezenţa inculpatului este obligatorie iar
judecarea cauzei în lipsă este sancţionată cu nulitatea absolută.
Aceste situaţii sunt următoarele: când inculpatul este arestat, chiar în altă cauză ( art. 314, 375
Cod. Proc. pen ), cu anumite excepţii prevăzute de lege și când este minor, cu excepţia cazului
când acesta se sustrage de la judecată ( art. 484 alin1 ).
- asistarea inculpatului de către apărător, când este obligatorie.
În art. 171 alin2 și 2 sunt prevăzute situaţiile în care asistenţa juridică este obligatorie. Încălcarea acestor dispoziţii atrage nulitatea chiar dacă inculpatul a solicitat să fie judecat în lipsa unui
avocat care să-l asiste sau a cerut să-și facă singur apărarea.
Când asistenţa juridică este obligatorie, dacă învinuitul sau inculpatul nu și-a ales apărător, se
iau măsuri pentru desemnarea unui apărător din oficiu.
- obligativitatea efectuării referatului de evaluare în cauzele cu infractori minori
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Până la modificarea codului de procedură penală prin legea 356/2006, în locul referatului de evaluare, art. 197 alin2 prevedea obligativitatea efectuării anchetei sociale în cauzele cu infractori minori1.
Obligativitatea anchetei sociale este prevăzută și de art. 482 cod. Proc pen care prevede că, în
cauzele cu infractori minori, organul de urmărire penală sau instanţa de judecată are obligaţia să
dispună efectuarea anchetei sociale.
Ancheta socială consta în strângerea de date cu privire la purtarea pe care minorul o are în
mod obișnuit, la starea fizică și mintală a acestuia, la antecedentele sale, la condiţiile în care a
crescut și în care a trăit, la modul în care părinţii, tutorele sau persoana în îngrijirea căreia se află
minorul își îndeplinesc îndatoririle faţă de acesta și în general cu privire la orice elemente care
pot servi la luarea unei măsuri sau la aplicarea unei sancţiuni faţă de minor.
Ancheta socială se efectua de către persoane desemnate de către autoritatea tutelară a consiliului local în a cărui rază teritorială domiciliază minorul.
Având în vedere conţinutul și profesionalismul cu care, până în momentul de faţă, au fost
întocmite referatele de eevaluare, apreciem că înlocuirea anchetelor sociale cu aceste referate de
evaluare reprezintă un act înţelept al legiuitorului. Mai puţin chibzuită ni se pare încadrarea acestui caz printre cazurile de nulitate absolută.
Credem că la o viitoare modificare a codului de procedură penală ar trebui să se rediscute
acest caz de nulitate și să se analizeze în ce măsură se impune menţinerea lui printre cele ce
atrag nulitatea absolută.
Fără a minimaliza în vreun fel rolul și importanţa acestor referate la soluţionarea cauzelor cu
minori, apreciem că sancţiunea nulităţii absolute este prea aspră și că cea relativă ar fi fost mai
potrivită. Facem această afirmaţie pornind de la faptul că, în foarte multe situaţii, indiferent de
conţinutul referatelor și de referinţele bune cu privire la minor, posibilităţile de individualizare a
pedepsei și de alegere a modalităţii de executare sunt limitate, instanţa având o singură alternativă, aceea a pedepsei cu executare în penitenciar. Mai mult, există situaţii în care, chiar în lipsa
referatului de evaluare, sancţiunea a fost judicios dozată și nimeni nu invocă vreo vătămare. În
aceste condiţii, desfiinţarea sau casarea hotărârii, pe motiv că legiuitorul a sancţionat lipsa referatului de evaluare cu nulitatea absolută, poate conduce uneori la consecinţe mult mai grave. De
exemplu, într-o cauză în care minorului i s-a aplicat, chiar în lipsa referatului de evaluare, măsura libertăţii supravegheate,trimiterea cauzei spre rejudecare, în loc să-l protejeze pe minor îl poate defavoriza deoarece este posibil ca, împlinind vârsta de 18 ani pe parcursul soluţionării cauzei,
să nu îndeplinească condiţiile pentru aplicarea unei măsuri educative, singura soluţie fiind aceea
a aplicării unei pedepse, desigur în limitele prevăzute de lege pentru minor. În această situaţie, ne
întrebăm la ce a folosit protecţia acordată minorului de către legiuitor dacă acesta, pentru simplu
fapt că lipsa referatului este sancţionată cu nulitatea absolută, s-a văzut la sfârșitul unui proces ce
a durat dublu în timp cu o pedeapsa în loc de o măsură educativă
4.Nulitatea relativă.
a. Trăsăturile nulităţii relative.
Orice încălcare a dispoziţiilor ce reglementează procesul penal, alta decât cele prevăzute de
art. 197 alin. 2 Cod proc. pen, poate atrage nulitatea relativă.
1 Art. II din O.U.G.60/2006 prevede că dispoziţiile art. 482 din codul de procedură penală, privind efectuarea
referatului de evaluare de către Serviciul de protecţie a victimelor și reintegrare socială a infractorilor în cauzele cu infractori minori, și cele ale art. 484 alin. 2 din Codul de procedură penală, privind citarea obligatorie
a Serviciului de protecţie a victimelor și reintegrare socială a infractorilor la judecarea cauzelor cu minori, se
suspendă până la 31 martie 2007. Până la acea dată, în cauzele cu infractori minori se vor efectua anchete
sociale de către persoane desemnate de autoritatea tutelară a consiliului local în a cărui rază teritorială domiciliază minorul, iar la judecarea cauzelor cu minori citarea Serviciului de protecţie a victimelor și reintegrare
socială a infractorilor este facultativă.
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Din conţinutul art. 197 cod proc pen, se poate deduce că trăsăturile caracteristice nulităţii
relative sunt:
- pot fi acoperite prin voinţa părţilor.
Aceasta presupune că părţile prin voinţa lor pot acoperi actul procesual care devine în aceste
condiţii valabil. De exemplu, faptul că partea vătămată s-a constituit parte civilă în procesul penal
după citirea actului de sesizare reprezintă o încălcare a dispoziţiilor legale dar care poate fi acoperită urmare a faptului că inculpatul nu a formulat nici o opunere, mai mult a solicitat ca pretenţiile acesteia să fie admise doar în parte iar ulterior instanţa a admis probe în acest sens.
- nulităţile relative pot fi invocate numai în cursul efectuării actului, când partea este prezentă
sau la primul termen de judecată cu procedura completă.
Revenind la exemplul anterior, faptul că inculpatul nu a invocat nulitatea în termenul prevăzut de lege conduce la concluzia că această nulitate a fost acoperită. Invocarea acesteia în calea de
atac, în vederea respingerii pretenţiilor formulate de partea civilă, este tardivă atâta timp cât, pe
tot parcursul soluţionării cauzei, inculpatul a contestat cuantumul pretenţiilor solicitate de partea
civilă și nu momentul în care aceasta le-a solicitat.
- nulităţile relative pot fi invocate numai de partea care a suferit o vătămare ca urmare a încălcării dispoziţiilor legale.
În exemplu folosit, partea civilă nu poate invoca această încălcare a dispoziţiilor legale, nici
măcar atunci când o face în favoarea inculpatului.
Singurele persoane din proces care au această vocaţie sunt inculpatul și partea responsabilă
civilmente care, în condiţiile în care constituirea de parte civilă s-a făcut după citirea actului de
sesizare iar la același termen instanţa a și dat cuvântul în dezbateri judiciare, ar putea face dovada
unei vătămări.
- în mod excepţional, nulitatea relativă poate fi invocată din oficiu de către instanţa de judecată în
cazurile în care anularea actului este necesară pentru aflarea adevărului și justa soluţionare a cauzei.
În continuare explicaţiilor date mai sus, arătăm că în situaţia în care inculpatul și partea responsabilă civilmente responsabilă nu a invocat în calea de atac faptul că, în faţa instanţei fond nu a putut să
facă opoziţie și nici măcar să conteste cuantumul prejudiciului, ci s-a limitat a susţine că despăgubirile
acordate părţii civile sunt prea mari, pentru aflarea adevărului și justa soluţionare a cauzei, instanţa de
control judiciar va putea lua din oficiu în considerare aceste încălcări, procedând în consecinţă.
5.Efectele nulităţii
Constatarea nulităţii produce două consecinţe :
- ineficienţa actelor juridice întocmite cu încălcarea dispoziţiilor legii. Actul este constatat ca
fiind lipsit de consecinţe juridice încă de la data întocmirii lui.
- refacerea actului de către organul care le-a întocmit.
Art. 197 alin. 5 prevede că în situaţiile prevăzute în alin. 1 și 4, în cazul în care refacerea actului anulabil se poate face în faţa instanţei care a constatat, prin încheiere, încălcarea dispoziţiilor
legale, aceasta acordă un teren pentru refacerea imediată a actului.
Dat fiind faptul că în reglementarea Codului de procedură penală nu există dispoziţii referitoare la situaţia actelor anterioare, concomitente sau posterioare actului desfiinţat, împărtășim
opinia potrivit căreia propagarea acestui efect trebuie apreciată în fiecare caz concret de către
organele judiciare , care trebuie să precizeze relaţia ce există între actul nul și celelalte acte procesuale întocmite
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Abstract
The documentation represents a means of establishing the truth, it is an informational basis of
operative and investigative activity, it ensures achievement of aims and fulfillment of tasks set. The
theory of documentation as a component part of science of operative and investigative activity is aimed
at studying and discovering the regularities of establishing the truth, which is possible to realize in the
course of operative and investigative activities. The documentation as compared to other types of cognitive activity is regulated by regulatory and legislative enactments and departmental documents.
Establishing the truth by documentation allows us to obtain answers to the questions: whether the
crime has been committed, what are the offence circumstances (place, time, mode of committing, etc.),
who are persons involved, to determine their guilt. The answers and conclusions concerning all these
issues should comply with the objective truth.
Documentarea reprezintă un mijloc de cunoaștere a adevărului, constituie baza informaţională a activităţii operative de investigaţii, asigură atingerea scopurilor și sarcinilor stabilite. Teoria
documentării ca parte componentă a știinţei activităţii operative de investigaţii este chemată să
studieze și să descopere legităţile de cunoaștere a adevărului, realizabil în procesul activităţii operative de investigaţii. Documentarea spre deosebire de alte tipuri de activităţi cognitive este reglementată de acte normative legislative și departamentale.
Teoria documentării studiază următoarele întrebări de bază: documentarea ca varietate de
cunoaștere a fenomenelor lumii înconjurătoare; stabilirea adevărului obiectiv în calitate de scop
al documentării; sarcinile și obiectul documentării; sursele și mijloacele de documentare; conţinutul procesului de documentare; reglementarea juridică a documentării; particularităţile documentării în timpul realizării măsurilor operative de investigaţii ș.a.
Potrivit art. 9 a Legii activităţii operative de investigaţii,[1] în cazul existenţei temeiurilor legale,
organele abilitate au dreptul la control operativ, care este supus înregistrării obligatorii și se efectuează
cu autorizaţia și sub supravegherea conducătorului organului ce îl efectuează, rezultatele cărora se reflectă în actele operative de serviciu și se sistematizează. Controlul operativ este efectuat în cadrul
dosarului de evidenţă operativă, înregistrat la organul operativ de investigaţii. Ţinem să menţionăm
faptul că, legea privind activitatea operativă de investigaţii a Republicii Moldova nu consacră o definiţie a noţiunii de dosar de evidenţă operativă, spre deosebire de legislaţia Fereraţiei Ruse.[2]
Controlul operativ ca proces cognitiv de acumulare, verificare, apreciere și folosire a datelor
faptice, în practică se înfăptuiește și în alte cazuri nu doar în cadrul dosarelor de evidenţă operativă. Acest control are o importanţă deosebită la dobândirea informaţiilor necesare pentru soluţionarea oricăror sarcini ale activităţii operative de investigaţii: în procesul de recunoaștere și
verificare a informaţiilor primare despre infracţiuni, la îndeplinirea însărcinărilor ofiţerului de
urmărire penală, a indicaţiilor procurorilor, a deciziilor instanţelor de judecată, a interpelărilor
organizaţiilor de drept internaţional sau ale organelor de drept ale altor state ș.a.
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În teoria activităţii operative de investigaţii prin documentare se subînţelege:[3]
1) procesul de cunoaștere, adică colectarea (relevarea), studierea (verificarea), aprecierea și
fixarea în documente a datelor faptice despre delictele săvîrșite;
2) activitate, ce asigură posibilitatea folosirii rezultatelor obţinute ca urmare a aplicării activităţii operative de investigaţii (materialelor) în procedura judiciar-penală.
Însă, nici aceste definiţii nu oglindesc în plină măsură esenţa documentării reieșind din practica acumulată.
În parte, o tălmăcire oficială găsim în legislatia în vigoare din Republica Moldova. Astfel, potrivit art. 2, lit. b) și c) a Legii activităţii operative de investigaţii[4] această activitate este folosită nu
numai la depistarea sau cercetarea infracţiunilor, dar și pentru căutarea persoanelor care se ascund
de organele de urmărire penală sau de judecată, sau care se sustrag de la sancţiunea penală, a celor
dispăruţi fără urmă, precum și pentru colectarea de informaţii despre evenimentele sau acţiunile
care pun în pericol securitatea de stat, militară, economică sau ecologică a Republicii Moldova. Iar
din conţinutul articolelor 6 și 7 din Legea sus-menţionată putem să evidenţiem două grupe de
obiecte, în privinţa cărora este efectuată documentarea:
a) obiectele, ce au legătură cu faptul infracţiunii și circumstanţele, ce necesită a fi stabilite pe
dosarul penal – obiectul probaţiunii.
b) colectarea de informaţii despre evenimentele sau acţiunile care pun în pericol securitatea
de stat, militară, economică sau ecologică a Republicii Moldova.
Către obiectele principale cognoscibile în timpul documentării se referă faptul infracţiunii, persoanele și circumstanţele, identificate conform prevederilor Codului de procedură penală. În acest
plan documentarea și în ansamblu activitatea operativă de investigaţii sunt subordonate scopurilor
procesului penal adică protejarea persoanei, societăţii și statului de infracţiuni. Documentarea din
cadrul activităţii operative de investigaţii contribuie la atingerea scopurilor practicii judiciare.
Cunoașterea adevărului în procesul diferitor activităţi are loc în baza informaţiilor obţinute
din diferite surse (declaraţiile părţii vătămate, martorilor, concluziile specialiștilor, diferite documente, obiecte, urmele fixate, înscrierile foto, audio, video sau alţi purtători de informaţii). Însă
cunoașterea, efectuată în cadrul activităţii operative de investigaţii și procesul penal, spre deosebire de alte activităţi de cercetare, este reglementată prin acte juridico-normative.
Astfel, potrivit art. 10, alin. (1), al Legii privind activitatea operativă de investigaţii documentarea, efectuată în procesul activităţii operative de investigaţii, este un proces de obţinere a datelor
faptice, fixate în diferite documente operative de serviciu, care pot fi utilizate la pregătirea și efectuarea acţiunilor de urmăre penală, la înfăptuirea măsurilor operative de investigaţii în scopul
prevenirii, curmării și descoperirii infracţiunilor, precum și în calitate de probe pentru cauzele
penale[5]. Rezultatele activităţii operative de investigaţii, adică datele faptice, obţinute ca urmare
a realizării măsurilor operative de investigaţii, fixate în documentele respective, pot servi drept
temei pentru pornirea urmăririi penale, pot fi întrebuinţate în procesul probării pe cauzele penale dacă acestea sunt dobândite conform prevederilor Codului de procedură penală, care reglementează modalitatea de colectare, verificare, apreciere și utilizare a probelor.
Pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor activităţii operative de investigaţii, este necesar ca
pe fiecare fapt infracţional sau evenimente cognoscibile, să fie constatate toate circumstanţele
acţiunilor cercetare, care să corespundă adevărului obiectiv. Numai în aceste condiţii se poate cu
certitudine constata existenţa sau lipsa semnelor componenţei de infracţiune, vinovăţia sau candoarea unor persoane în timpul săvîrșirii delictelor.
Spre deosebire de probatoriul procesual-penal, documentarea în activitatea operativă de investigaţii asigură cunoașterea evenimentelor care au avut loc în trecut, a celor care se află în
proces de pregătire sau în prezent se desfășoră, precum și a celor care datorită situaţiei create pot
să survină în viitor. Participanţii la procesele pregătite sau deșfășurate au posibilitatea nemijlocit
419

să urmărească faptul infracţiunii, devenind martori oculari, în rezultatul cărora ulterior pot să
depună declaraţii în această cauză.
Pe de altă parte, infracţiunea se cunoaște doar ca faptă săvârșită în trecut. Documentarea în
acest caz asigură cercetarea evenimentului prin fixarea datelor faptice imprimate în memoria
pătimașului, martorului sau a urmelor lăsate pe obiecte și alţi purtători materiali.
Determinarea adevărului prin documentare ne permite să obţinem răspuns la întrebările: a
fost comisă infracţiunea, care sunt circumstanţele delictului (locul, timpul, modalitatea săvîrșirii
etc.), care sunt persoanele implicate, determinînd vinovăţia tuturor. Iar răspunsurile și concluziile pe toate aceste chestiuni trebuie să corespundă adevărului obiectiv.
Obiectul documentării constituie toate circumstanţele, ce urmează să fie stabilite în timpul soluţionării sarcinilor activităţii operative de investigaţii. Una din sarcini este descoperirea infracţiunilor și a persoanelor care le-au săvîrșit. Cu această ocazie scopul și sarcinile activităţii operative de
investigaţii sunt predeterminate circumstanţelor care urmează să fie dovedite în procesul penal:
1) faptele referitoare la existenţa elementelor infracţiunii, precum și cauzele care înlătură
caracterul penal al faptei;
2) circumstanţele prevăzute de lege care atenuează sau agravează răspunderea penală a făptuitorului;
3) datele personale care caracterizează inculpatul și victima;
4) caracterul și mărimea daunei cauzate prin infracţiune;
5) existenţa bunurilor destinate sau utilizate pentru săvîrșirea infracţiunii sau dobîndite prin
infracţiune, indeferent de faptul cui ele au fost transmise;
6) toate circumstanţele relevante la stabilirea pedepsei.
Concomitent cu circumstanţele care urmează să fie dovedite în procesul penal, trebuie să fie
descoperite cauzele și condiţiile care au contribuit la săvîrșirea infracţiunii.
Informaţia este documentată și anterior depistării faptelor ilicite și a persoanelor care le comit, adică în procesul înfăptuirii lucrului de cercetare-căutare. Procesul documentării are loc în
timpul verificării datelor primare despre delicte, efectuarea controlului secret referitor la comportamentul unor persoane fizice și juridice, agenţiilor particulare de pază și securitate, prevenirea infracţiunilor și soluţionarea altor sarcini ale activităţii operative de investigaţii.
Dosar de evidenţă operativă ca mijloc de documentare în activitatea operativă de investigaţii
constituie mape speciale pentru strîngerea, acumularea și sistematizarea documentelor, ce conţin
date referitor la persoanele și faptele, care constituie interes operativ, materiale ce oglindesc temeiul, condiţiile, planurile, organizarea, tactica și rezultatele măsurilor operative de investigaţii,
efectuate în scopul soluţionării sarcinilor activităţii operative de investigaţii.
Prin intermediul dosarelor de evidenţă operativă sunt create condiţii pentru documentare
calitativă și eficientă, pentru garantarea asigurării informaţionale a organelor operative de investigaţii, garantarea legalităţii în activitatea lor, respectiv protecţia drepturilor și libertăţilor cetăţenilor. Datorită dosarelor de evidenţă operativă este creată premiza către soluţionarea sarcinilor
activităţăţii operative de investigaţii, asigurarea controlului asupra activităţii organelor operative
de investigaţii, verificarea temeiniciei înfăptuirii măsurilor operative de investigaţii.
Așadar, dobîndirea, în cadrul măsurilor operative de investigaţii, a informaţiilor referitoare la
activitatea criminală care limitează uneori drepturile constituţionale a persoanelor, este posibilă
numai cu autorizarea judecătorului de instrucţie întemeiată pe date veridice respective. Astfel de
informaţii se acumulează și se conţin în materialele dosarelor de evidenţă operativă. Din aceasta
rezultă că, gestiunea ultimilor constituie una din garanţiile respectării drepturilor și libertăţilor
fundamentale ale omului.
Administrarea dosarelor de evidenţă operativă asigură posibilitatea de control departamental și
supraveghere din partea procurorului asupra activităţii operative de investigaţii, determinarea
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condiţiilor și temeiurilor pentru efectuarea măsurilor operative de investigaţii, aplicarea restricţiilor
necesare, la fel și garantarea de la samavolnicia din partea organelor operative de investigaţii.
Lista dosarelor de evidenţă operativă, temeiul, ordinea de gestiune și clasare sunt reglementate de acte normative emise de către organele operative de investigaţii în dependenţă de sarcinile,
competenţa și specificul activităţii acestora.
Clasificarea dosarelor de evidenţă operativă poate fi efectuată, luîndu-se în consideraţie scopurile propuse, și anume:
- prelucrarea preliminară a informaţiilor primite;
- verificarea persoanei, întemeiat bănuită în comiterea infracţiunilor;
- căutarea persoanelor care se ascund de organele de urmărire penală sau de judecată, ori care
se eschivează de la executarea sancţiunii penale;
- căutarea persoanelor dispărute fără urmă și, privind depistarea cadavrelor neidentificate.
Dosare de evidenţă operativă pot fi pornite atît în privinţa persoanelor care pregătesc, comit
sau au comis infracţiuni, cît și în privinţa delictelor aflate în proces de pregătire, derulate sau
terminate, precum și în cazurile cânt nu există date concrete referitor la subiectul crimei, sau
există informaţii ce indică la semnele componenţei de infracţiune, când există un pericol al securităţii de stat, militară, economică sau ecologică a Republicii Moldova.
Ca temei al pornirii dosarelor de evidenţă operativă pot servi datele faptice, informaţiile devenite cunoscute despre evenimente, care necesită a fi verificate (pentru confirmare sau infirmare) și
realizate sub formă de măsuri operative de investigaţii secrete sau publice și a acţiunilor procesualpenale. Temeiurile intentării dosarelor de evidenţă operativă coincid cu cele ale înfăptuirii măsurilor operative de investigaţii, prevăzute de art. 7, lit. a)-e), alin. (1), din Legea privind activitatea
operativă de investigaţii: ”a) circumstanţele neclare în legătură cu pornirea urmăririi penale; b) informaţiile devenite cunoscute organelor care exercită activitate operativă de investigaţii: privind acţiunea
contrară legii în curs de pregătire, comitere sau comisă, precum şi privind persoanele care pregătesc, o
comit sau au comis-o, dacă datele pentru pornirea urmăririi penale sînt insuficiente; privind persoanele care se ascund de organele de urmărire penală sau de judecată ori care se eschivează de la sancţiunea
penală; privind persoanele dispărute fără urmă şi privind depistarea cadavrelor neidentificate; c) însărcinările ofiţerului de urmărire penală, indicaţiile procurorului sau decizia instanţei de judecată în
cauzele penale aflate în procedura lor; d)interpelările organelor care exercită activitatea operativă de
investigaţii, în temeiurile indicate în prezentul articol; e)interpelările organizaţiilor de drept internaţionale şi ale organelor de drept ale altor state, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte”.[6]
Ca temei al clasării dosarului de evidenţă operativă constituie:
a) soluţionarea sarcinilor concrete, stipulate în art. 2 al Legii menţionate mai sus;
b) stabilirea circumstanţelor, ce mărturisesc despre imposibilitatea obiectivă de a soluţiona
aceste sarcini.
În particular, dosarele de evidenţă operativă urmează a fi clasate în cazul elucidării, preîntîmpinării, curmării sau descoperirii delictelor, identificarea persoanelor, care le pregătesc, comit sau
au săvîrșit infracţiuni, găsirii celor dispăruţi fără urmă sau identificării personalităţii cadavrului.
Către cauze obiective de imposibilitate a soluţionării sarcinilor activităţii operative de investigaţii
pot servi moartea persoanei prelucrate operativ (suspectate în comiterea infracţiunilor), schimbarea locului permanent de trai al acestei persoane (trecerea cu traiul peste hotarele ţării), îmbolnăvirea persoanei de interes, fapt ce împiedică săvîrșirea mai departe a crimelor, schimbarea locului de muncă, dacă comiterea crimelor avea legătură cu funcţia ocupată de către suspect.
Dacă în timpul investigaţiilor se constată că, fapta ilicită atrage după sine răspunderea administrativă și nu cea penală, atunci dosarul de evidenţă operativă urmează a fi încetat.
Dosarele de evidenţă au funcţia de sistematizare în documentarea operativă de investigaţii,
asigurînd posibilitatea concentrării informaţiilor operative despre persoană, legăturile criminale,
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activitatea infracţională trecută și prezentă a recidiviștilor și criminalilor periculoși, concentrarea
forţelor și mijloacelor pentru utilizarea în complex a acestora întru realizarea sarcinilor activităţii
operative de investigaţii.
Factorii care influenţează luarea deciziei de pornire a dosarelor de evidenţă operativă sunt:
- siguranţa colaboratorului operativ în veridicitatea sursei și a autenticităţii informaţiei primite;
- fermitatea colaboratorului netitular (sau altei persoane) în exactitatea datelor recepţionate;
- informaţia iniţială permite trasarea obiectivă a sarcinilor în fiecare caz aparte.
Studierea practicii de pornire a dosarelor de evidenţă operativă ne arată că, colaboratorii operativi tind să se asigure în cazul iniţierii nereușite a prelucrării informaţiei operative, ridică problema asigurării prelucrării cu agentură la etapa iniţială. În afară de condiţiile pornirii dosarelor
de evidenţă operativă, practicienii atribuie:
- persoanelor care acordă asistenţă organelor operative de investigaţii – posibilităţii reale
de obţinere a informaţiilor amănunţite despre personalitate, comportament, legăturilor persoanei prelucrate, adică a informaţiilor necesare pentru tactica prelucrării operative;
- colaboratorului operativ – posibilitatea obţinerii personale a informaţiilor, care ulterior
pot fi utilizate în identificarea obiectelor prelucrării viitoare.
Ne vom opri în continuare asupra condiţiilor indispensabile care urmează a fi create în procesul prelucrării operative: prezenţa posibilităţilor tactice vaste pentru introducerea sau scoaterea
agentului din prelucrare; minimalizarea riscului descifrării acestora; asigurarea exactităţii informaţiilor parvenite; verificarea acestora prin diferite surse și realizarea lor. Astfel, ne aflăm într-o
situaţie de așteptare și de acumulare a informaţiilor la care urmează să reacţionăm, ceia ce, într-o
oarecare măsură, este la limita toleranţei excesive a infracţiunilor.
La luarea deciziei de iniţiere a dosarului de evidenţă operativă influenţează atât faptul primirii
informaţiei despre activitate criminală, cât și existenţa posibilităţilor tactice de efectuare a prelucrării operative.
În literatura de specialitate se face următoarea clasificare a informaţilor iniţiale care servesc
drept temei pentru pornirea dosarelor de evidenţă operativă:[7]
- semnele componenţei de infracţiuni concrete;
- semnele, ce caracterizează activitatea criminală a persoanei concrete;
- semnele comportării antisociale a persoanei respective;
- semnele, ce caracterizează personalitatea viitorului obiect al prelucrării operative (inclusiv
și în instituţiile penitenciare);
- semnele, ce se referă la viaţa criminală trecută a persoanei interesate;
- caracteristica legăturilor și cercului de apropiaţi ale acestuia.
În procesul acumulării informaţiilor pe dosarele de evidenţă operativă, se disting următoarele categorii de date, în dependenţă de direcţia de utilizare:
1) informaţii, care direct pot fi utilizate în calitate de probe în cadrul procesului penal;
2) informaţii ce au importanţă tactică pentru asigurarea procesului probatoriu;
3) informaţii ce au importanţă pentru organizarea și tactica efectuării măsurilor operative de
investigaţii la diferite etape a procesului investigativ-operativ;
4) informaţii ce au importanţă pentru profilactica particulară și generală a infracţiunilor, la
fel și pentru soluţionarea sarcinilor analitice.
Faţă de informaţia ce se realizează în cadrul dosarelor de evidenţă operativă sunt înaintate
următoarele cerinţe :
1) utilizarea eficientă a întregii informaţii acumulate;
2) intensitatea folosirii informaţiilor;
3) asigurarea continuităţii de întrebuinţare a informaţiei;
4) asigurarea conspiraţiei, cifrarea surselor de informaţii.
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Verificările operative sînt efectuate aplicînd măsurile operative de investigaţii, care la rîndul
său se împart în cele care atentează la drepturile constituţionale a persoanelor (secretul corespondenţei, inviolabilitatea domiciliului ș.a.) și cele care nu atentează la aceste libertăţi fundamentale. Prima categorie de măsuri operative de investigaţii (ex.cercetarea domiciului și instalarea în el a aparatelor audio, video, de fotografiat, de filmat ș.a., interceptarea convorbirilor
telefonice și altor convorbiri, controlul comunicărilor telegrafice și altor comunicări ș.a.) urmează să fie efectuate numai cu autorizarea prealabilă a judecătorului de instrucţie, ceea ce
constituie control judiciar al activităţii operative de investigaţie.
Controlul judiciar al procedurii prejudiciare poate fi divizat în două etape:
a) controlul exercitat de către judecătorul de instrucţie la sesizare, iar în cazurile prevăzute de
lege și de către instanţa ierarhic superioară în ordine de recurs;
b) controlul judiciar în cadrul judecării cauzei penale prin care persoana pusă sub învinuire
a fost trimisă în judecată.
Pentru exercitarea atribuţiilor de control judiciar al procedurii prejudiciare la prima etapă
a fost prevăzut un nou subiect procesual – judecătorul de instrucţie, care este „judecător abilitat cu unele atribuţii proprii urmăririi penale, precum și de control judiciar asupra acţiunilor
procesuale efectuate în cadrul urmăririi penale”[8]. Judecătorul de instrucţie are un statut unic
cu ceilalţi participanţi prevăzuţi de Legea cu privire la statutul judecătorului și se distinge doar
prin competenţa sa.
Deși judecătorul de instrucţie nu este organ de urmărire penală, el are niște atribuţii proprii
urmăririi penale, pe care le exercită la demersul părţilor, și anume:
- audierea martorului, prezenţa căruia la judecarea cauzei va fi imposibilă din motivul plecării acestuia peste hotarele ţării sau din alte motive întemeiate;
- audierea martorului în condiţii speciale, dacă există motive temeinice de a considera că
viaţa, integritatea corporală sau libertatea martorului ori a unei rude apropiate a lui sînt în pericol
în legătură cu declaraţiile pe care acesta le face într-o cauză penală.
Controlul judiciar al procedurii prejudiciare, exercitat de către judecătorul de instrucţie, poate fi divizat în cîteva direcţii de activitate:
a) atribuţii legate de examinarea demersurilor procurorului privind autorizarea efectuării acţiunilor de urmărire penală, a măsurilor operative de investigaţii și de aplicare a măsurilor procesuale de constrîngere, care limitează drepturile și libertăţile constituţionale ale
persoanei;
b) atribuţii legate de examinarea plîngerilor declarate împotriva actelor ilegale ale organelor de
urmărire penală, ale organelor care exercită activitate operativă de investigaţii;
c)atribuţii legate de examinarea plîngerilor împotriva acţiunilor ilegale ale procurorului care,
nemijlocit, exercită acţiuni de urmărire penală.
În concluzie menţionez că regimul extrajudiciar al activităţii operative de investigaţii este reglementat atît de Legea privind activitatea operativă de investigaţii, cît și de Codul de procedură
penală în art. 303 – 306. În scopul îmbunătăţirii cadrului legal, propun modificarea conţinutului
alin.(1), art.9 a Legii nr. 45-XIII din 12.04.1994 privind activitatea operativă de investigaţii, după
cum urmează: „Efectuarea controlului operativ este efectuat în cadrul dosarului de evidenţă operativă, care este supus înregistrării obligatorii”. Cu siguranţă operarea modificărilor acestui act legislativ va influenţa benefic asupra procesului de aplicare în practică a acestor norme juridice, excluzînd intepretarea ambiguă a acestora.
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Note:
[1], [4], [5], [6] Legea privind activitatea operativă de investigaţii, nr. 45-XIII din 12.04.1994,
publicat în M.O.al R.M. nr. 5/133 din 30.05.1994, republicat în M.O. al R.M. nr. 11-13/38 din
31.01.2003.
[2] Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. №
144-ФЗ, принят Государственной Думой 5 июля 1995 г. Текст Федерального закона
опубликован в «Российской газете» от 18 августа 1995 г., Собраний законодательства
Росийской Федерации от 14 августа 1995 г., № 33, ст. 3349.
[3] Горяинов К.К., Овчинский В.С., Синилов Г.К. Теория оперативно-розыскной
деятельности. – Москва: Имфра-М, 2007.
[7] Громов Н.А., Гущин А.Н., Луговец Н.В., Лямин М.В. Доказательства, доказывание и
использование результатов оперативно-розыскной деятельности: Учебное пособие. – М.:
«Приор-издатель», 2006.
[8] pct. 24), atr. 6 Cod de procedură penală, adoptat prin Legea nr. 122-XV din 14.03.2003,
M.O. al RM nr. 104-110/447 din 07.06.2003.
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